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Słowo wstępne

Czwarty tom Ex Africa semper aliquid novi wydawany przez Muzeum Miejskie w Żo-
rach oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne jest zasadniczo częściowym pokłosiem 
Kongresu Afrykanistów Polskich, który odbył się właśnie w Żorach. Stąd też prezento-
wane teksty z reguły nie mają jedności tematycznej. Nie powstały one także w jednym 
ośrodku naukowym. Redakcja tomu dla pewnego porządku zgrupowała poszczególne 
teksty w cztery bloki, nawiązując w ten sposób do pierwszych dwóch tomów serii wy-
dawniczej Ex Africa semper aliquid novi. Tom czwarty zawiera bloki: „Kultury Afryki” 
(teksty o ukierunkowaniu antropologicznym i historycznym); „Gospodarka i rozwój spo-
łeczny”; „Polityka, władza i ich skutki”, „Inność i migracje”. Ten układ tekstów związany 
jest z próbą ich uporządkowanie.

Ponadto redakcja tomu starała się ujednolicić formę poszczególnych tekstów, 
ograniczając ingerencję do poprawienia drobnych lapsusów czy literówek. Ten tom – 
podobnie jak i  poprzednie – pokazuje też zróżnicowanie form i  treści, a  także metod 
i naukowego doświadczenia poszczególnych autorów. Pomimo tych różnic w naukowej 
wnikliwości prezentowanych badaczy redakcja pozostawiła wszystkie nadesłane teksty 
bez większych zmian.
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Introduction 

The fourth volume of Ex Africa semper aliquid novi published by the Municipal Mu-
seum in Żory and Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (Polish African Association) is 
essentially a partial aftermath of the Polish Africanists Congress which took place in 
Żory. This is why the presented texts are generally not coherent when it comes to their 
themes. They were also not created in one scientific center. To introduce some sort of 
order, the editors of this volume grouped the texts into four categories, thus referenc-
ing the first two volumes of the editorial series Ex Africa semper aliquid novi. The fourth 
volume consists of four categories: “African Cultures” (texts with anthropological and 
historical orientation), “Economy and Social Development”, “Politics, power and their 
consequences”, “Otherness and migrations”. This order of texts is associated with an 
attempt to organize them.

What is more, the editors of this volume tried to unify forms of particular texts by 
limiting the interference to correcting minor lapses and typos. This volume, just as the 
previous ones, presents the diversification of forms and contents, as well as of methods 
and scientific experiences of particular authors. Despite differences in scientific inquisi-
tiveness of presented scientists, the editors decided to introduce only minor corrections 
into all of the received texts.
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Jacek Jan Pawlik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Teologii 

Antropologia egzystencjalna 
w etnograficznych badaniach 
kreatywności

Antropologia egzystencjalna, termin spopularyzowany przez Michaela Jacksona i Al-
berta Piette, zrodziła się z krytyki systemowych podejść w badaniach antropologicznych. 
Krytyka ta zaadresowana jest głównie do etnosocjologii, która koncentruje się na usta-
laniu stałych i zmiennych, wzorów i relacji, a pomija doświadczenie życia ludzi badanych.

Etnolodzy nie pozostawiają szansy przeżycia szczegółom – ubolewa Albert Piet-
te – jeśli nie pasują one do homogenicznego wzoru kulturowego, jaki pragną opisać. 
Niewiele znaczący detal będzie miał bardzo krótkie życie. Perspektywa kulturalistycz-
na lub strukturalistyczna etnologa każe mu go odrzucić jako element „zły” niszczący 
iluzję czystości produktu końcowego. Szczegół napawa lękiem i przeszkadza, ponie-
waż pozwala bezpośrednio uświadomić sobie arbitralność tekstu naukowego1.

1 A. Piette, Fondements à une anthropologie des hommes, Paris 2011, s. 86.
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Po tej samej linii idzie argumentacja M. Jacksona. Przywołując klasyczne prace an-
tropologów: relację z wyprawy Kula Bronisława Malinowskiego, relację z otwarcia mostu 
Mulungwana w Północnym Zululandzie Maxa Gluckmana, dokładny opis rytuału inicjacji 
Mukanda u Ndembu Wiktora Turnera i opowiadanie o walce kogutów Clifforda Geertza 
stwierdza, że są to przede wszystkim opisy wydarzeń, które wykorzystują szczegóły jedy-
nie na poparcie interpretacji. Jest to jednak rzadko pełny opis, który pozwoliłby czytelni-
kowi uświadomić sobie bogactwo znaczeń. Powyższe przykłady mówią o logice wymiany 
Triobrandczyków, strukturze społecznej Zulusów, relacjach lineażowych Ndembu i o sta-
tusie społecznym na Bali. „Ale czy o to chodziło aktorom tych wydarzeń? Czy wydarzenia 
te były tylko wyrazem istniejącej struktury lub egzemplifikacją symbolicznego, lub spo-
łecznego porządku?” – zapytuje Jackson2.

Piette i Jackson wyrażają zdziwienie, że można przewertować wiele rozpraw etnolo-
gicznych nie natrafiając na „żyjącą duszę”. Cytowane osoby to przede wszystkim inni ucze-
ni pochodzący głównie z Europy i Ameryki Północnej. Ludzie opisywani rzadko dochodzą 
do głosu. Ich obecności się nie dostrzega, nie poznajemy szczegółów ich życia. Przesłania 
ich figura naukowego autorytetu. W konsekwencji, dodają wspomniani autorzy, antropo-
logia przenosi witalność, siłę, świadomość i wolę z konkretnych osób na transosobową 
rzeczywistość abstrakcyjnych idei, globalnych sił, historycznych procesów, wzorów gene-
tycznych, struktur społecznych i form dyskursywnych. W ten sposób, w analizie ludzkiego 
życia, pomija się to, co najistotniejsze, a mianowicie formy przejściowe, dwuznaczne, spe-
cyficzne i nieuchwytne3.

Aby zaradzić mankamentom „bezdusznej” antropologii proponuje się antropologię 
egzystencjalną, która uwolniona od ram etnosocjologicznych pozwala badać całokształt 
istnienia człowieka, unikalnego bytu w ciągłości czasu, w rytmie chwil i sytuacji, w różnych 
formach obecności i w następującym po sobie działaniu. Po scharakteryzowaniu założeń 
teoretycznych wspomnianego podejścia przedstawię jego zastosowanie do badań kre-
atywności w afrykańskim środowisku miejskim. Tekst ten jest częścią projektu „Kreatyw-
ność mieszkańców Lomé w sytuacji wzrastającego ubóstwa”4 

1. Antropologia egzystencjalna

Celem antropologii egzystencjalnej jest zrozumienie potencjału, oczekiwań 
i  doświadczeń społecznego bytu. Chodzi tu o  przywrócenie sensu małym, uchwytnym 
szczegółom, które czynią życie możliwym do zniesienia. Inaczej mówiąc, antropologia eg-

2 M. Jackson, Existential Anthropology. Events, Exigencies and Effects, New York 2005, s. XXVI.
3 M. Jackson, A. Piette, Introduction. Anthropology and the Existential Turn, [w:] M. Jackson, A. Piette, What is Existen-
tial Anthropology?, Oxford 2015, s. 4.
4 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauko przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
-13/09/B/HS3/04293.
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zystencjalna pragnie uchwycić to, co konkretne, zwracając uwagę na wariacje i różnice, nie 
pomijając szczegółów bez znaczenia, gestów, myśli i artefaktów. Albert Piette wskazuje 
na konieczność analizy „mniejszych form rzeczywistości” – bytów i przedmiotów, myśli 
i obserwacji na pierwszy rzut oka bez znaczenia, które jednak tworzą kontekst biegu ży-
cia5. Zamiast gromadzić informacje na temat gestów i form wyrazu dla opisu wspólnot 
ludzkich, antropologia egzystencjalna pragnie uchwycić ludzką obecność w różnorodnych, 
ulotnych formach zaangażowania. Obserwuje ludzi w określonym miejscu, wzbogacają-
cych swoje doświadczenie życia przez spostrzeżenia, umiejętności i wiedzę. Podzielają oni 
poglądy na temat problemów społecznych, a jednocześnie mają osobiste, społecznie ma-
łoznaczące przekonania, postawy i zachowania6.

Antropologia egzystencjalna nie jest odrzuceniem naukowego sposobu wyjaśniania, 
ale jest przede wszystkim przypomnieniem, że życie nie daje się zredukować do systemu 
pojęć. „Prawda, zrozumienie czy pomyślność nigdy nie są trwałe, a istnienie ludzkie za-
wsze zakłada relację między tym, co się ma, a tym, czego się pragnie, co możemy, a cze-
go nie możemy osiągnąć, co daje się pojąć, a co nie”7. Zamiast definiować społeczności 
ludzkie w kategoriach zbioru jednostek i relacji, Piette i Jackson starają się badać warunki, 
w jakich pewien sposób bycia pojawia się w świadomości i zostaje wyrażony. Zakłada to 
zawieszenie teoretycznych pojęć, aby jak najpełniej ująć sposób życia. Ponadto, tego typu 
badania ludzkiej kondycji wymagają podejścia interdyscyplinarnego łączącego historiogra-
fię, etnografię i biografię. Dla wspomnianych autorów fenomenologia jest odpowiednią 
metodą eksplorowania dialektyki między doświadczeniem bezpośrednim a  pośrednim, 
nie redukuje bowiem rzeczywistości ani do czysto zmysłowego sposobu bycia, ani do języ-
ka teoretycznego. „Charakterystyką egzystencjalno-fenomenologicznej perspektywy jest 
nie tylko odrzucenie redukowania ludzkiego doświadczenia do kategorii a  priori, takich 
jak społeczeństwo, kultura, biologia, historia, ale również otwarcie się na obszary ludz-
kiej egzystencji, które wykraczają poza ramy, w których intelektualiści pragną zamknąć 
doświadczenie”8.

Jackson podkreśla, że przez długi czas dominowało przeświadczenie, że filozofia 
egzystencjalna zajmuje się przeznaczeniem jednostki zanurzonej w świecie, która musi 
wziąć odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich, nadając sens czasem absurdalnym sy-
tuacjom, w których się znalazła. W takim rozumieniu egzystencjalizm nie wydaje się przy-
datny dla antropologów, którzy często pomniejszają znaczenie indywidualności, uważając, 
że na los osoby wpływają siły zewnętrzne, a tożsamość nie tyle polega na istnieniu, co na 
przynależeniu. Jackson pragnie rozszerzyć pogląd Sartre’a, że nasze człowieczeństwo jest 
wynikiem dynamicznej relacji między niekontrolowanymi okolicznościami a  zdolnością 

5 A. Piette, Anthropologie existentiale, Paris 2009, s. 13.
6 Zob. A. Jackson, A. Piette, op. cit., s. 19.
7 Ibidem, s. 9.
8 Ibidem, s. 11.
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przeżywania tych okoliczności na różne sposoby. Twierdzi, że choć nasza zdolność bycia 
zależy od warunków zewnętrznych, prawdą jest również to, że sposób naszego reagowa-
nia wpływa również na ich ukształtowanie9.

W rozumieniu Jacksona antropologia egzystencjalna to analiza relacji między jednost-
kami i  grupami a  przeżywanymi przez nich wydarzeniami. Koncentrując się na badaniu 
wydarzeń, Jackson kładzie nacisk na to, co jest pomiędzy wydarzeniem a  podmiotami 
wydarzeń, wspólne o  nich wspomnienia i  doświadczenia oraz ich konsekwencje. W  ten 
sposób unika subiektywizmu, który każde przeżycie uznaje za unikalne. Szczególną uwa-
gę zaś kładzie na sytuacje graniczne oraz bardziej neutralne momenty bycia, związane 
z pozytywnymi doświadczeniami społecznymi. 

Inne podejście metodologiczne stosuje Piette, koncentrując się na wspomnianych 
powyżej „mniejszych formach rzeczywistości” proponuje fenomenografię jako metodę 
obserwacji. Fenomenografia pragnie zrozumieć zbiorowy wymiar danej sytuacji, skupia-
jąc uwagę na rzeczach, które w oczach aktorów i obserwatora nie są znaczące. Dokłada 
starań, aby obserwować i opisywać obecność ludzi w danej sytuacji, ich subtelne zmiany 
wyrazu twarzy oraz gesty – co świadczy o specyfice bycia danej osoby. Ludzie nie tylko są 
obecni w określonej sytuacji, ale skądś pochodzą i dokądś idą, wciąż w ruchu od narodzin 
do śmierci. Fenomenografia dotyczy więc chwil obecności na scenie, odgraniczonej prze-
strzennie i czasowo, pomiędzy sekwencjami działania w rytmie codzienności10. 

Fenomenograf dokonuje podwójnej pracy: koncentruje swą obserwację na jednostce 
uczestniczącej w  różnych sytuacjach, w  specyficznym ciągu aktywności, zgodnie z  ryt-
mem dnia codziennego, z osobliwościami ciała, gestów i stanu ducha. Z drugiej strony 
wyodrębnia i opisuje obecne w tych sytuacjach inne byty, które nie są ludźmi, z im właści-
wymi formami bytności11. 

„W perspektywie tej – pisze Piette – nie wystarczy, że obserwator stanie pośrodku sy-
tuacji, jak to często robi, aby patrzeć globalnie na to, co się dzieje, przebiegając oczami sce-
nę, zatrzymując wzrok przypadkowo na tym, co wydaje mu się ważne u pewnej jednostki, 
i u kolejnej. Wyostrzenie ćwiczenia obserwacji polegałoby na patrzeniu na jednostkę zara-
zem w jej obecności, jak i w zazębiających się sytuacjach. Wymogiem takiej obserwacji jest 
konieczność pozostawania podczas całych badań jak najbliżej swych notatek, nie sortując 
ich aż do ostatecznej redakcji. Podwójna wierność realnemu czasowi i notatkom z terenu 
pozwala badaczowi zainteresować się innymi elementami, tymi obok, które pozostały, 
wyznaczyć im centralne miejsce teoretyczne i ponownie odkryć obecność ludzi w czasie 
wykonywania działań, tzn. w czasie istnienia”12. 

9 M. Jackson, Existential Anthropology, s. XI.
10 Zob. A. Piette, Anthropologie existentiale, s. 83.
11 Ibidem, s. 82.
12 A. Piette, Fondements, s. 93.
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2. Przeżycie w sytuacji ubóstwa

We wstępie do „Existential Anthropology” Michael Jackson wskazuje na dynamiczną 
relację między potencjałem środków do życia, jakimi dysponuje dane środowisko społecz-
ne a ludzką zdolnością życia. Podkreśla, że działanie ludzkie jest mniej wynikiem intelek-
tualnych rozważań i wolnej woli, a bardziej ciągłą, intuicyjną i odpowiednią zmianą biegu 
życia dostosowaną do zmieniającej się sytuacji. W tym tkwi kreatywność ludzka, aby na 
miarę możliwości proponować zadawalające rozwiązania pozwalające na przeżycie. Wy-
magają one stałych dostosowań, które są, słowami Jacksona, „cybernetycznymi połącze-
niami między alternatywami”13. 

Dziesięć lat później wraz z  Albertem Piette mówi o  napięciu między dyspozycjami 
osobistymi a  okolicznościami zewnętrznymi. Z  jednej strony występuje jednostka 
z pojedynczością swych projektów i zamiarów, z drugiej zaś umiejscowiona jest ona w po-
wszechności historii. Egocentryzm i socjocentryzm dopełniają się i wzajemnie na siebie 
wpływają. Indywidualne działania, myślenie i  odczuwanie osadzone w  wymiarze histo-
rycznym, społecznym i ekologicznym przez projekty, intencje, pragnienia i wyniki działań 
transformują pierwotne warunki, a te z kolei wpływają na sposób istnienia danej osoby14.

W  związku z  powyższym, zdaniem wspomnianych autorów, nie można redukować 
rzeczywistości życia do kulturowo lub społecznie skonstruowanych wyobrażeń. Przeciw-
nie, należy badać zmienność, mutacje i nieokreśloność rzeczywistości życia – w czasie rze-
czywistym, w specyficznych chwilach, w konkretnych sytuacjach. Jednym słowem ma to 
być badanie ludzkiego bycia-w-świecie przez wciąż zmieniającą się zdolność do kreowania 
warunków normalnego istnienia i współistnienia w odniesieniu do potencjału środowiska 
społecznego15.

Przykładem niech posłuży sytuacja ubóstwa w Lomé, stolicy Togo. Ekonomiści zwra-
cają uwagę, że większość biednych w Afryce żyje w mieście. Ubóstwo miast spowodo-
wane jest przede wszystkim brakiem dostępności produktów alimentacyjnych, których 
nie można wyhodować ani uprawić. Zdobycie żywności wiąże się z posiadaniem gotówki, 
a ta uzależniona jest od pracy zarobkowej, o którą bardzo trudno, szczególnie w sekto-
rze formalnym. Wadliwe prawo, brak bezpieczeństwa finansowego, klientelizm i korupcja 
hamują napływ kapitału i związane z nim inwestycje, co stawia pod znakiem zapytania 
tworzenie nowych miejsc pracy. W instytucjach państwowych zamrożenie zarobków, na-
rzucone przez programy dostosowania strukturalnego przekłada się na systematyczne 
zubożenie zatrudnionych pracowników. Galopujący wzrost demograficzny wraz z masową 
migracją do stolicy powoduje, że tysiące młodych ludzi kończących szkoły nie znajduje 
zatrudnienia. Wiele zaś rodzin żyje poniżej progu ubóstwa.

13 M. Jackson, Existential Anthropology, s. XII.
14 M. Jackson, A. Piette, Introduction, s. 2-3.
15 Ibidem, s. 4.
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Badając rodziny ubogie w Mexico i Puerto Rico, Oskar Lewis wprowadza pojęcie kul-
tury ubóstwa, którą charakteryzują specyficzne wzory zachowań. Jest to pewna subkultu-
ra z własnymi strukturami i logiką, sposób bycia, który przekazywany jest z rodziców na 
dzieci. Są to ludzie żyjący na marginesie społecznym bardzo słabo wykształceni, nie objęci 
świadczeniami społecznymi. Wyłączeni z głównych instytucji społecznych przez brak za-
trudnienia, niskie zarobki i brak własności żyją w napięciu między tym, co wyznają a tym, 
co praktykują, aspirują bowiem do wartości grupy dominującej, a żyją na całkiem innym 
poziomie16.

Teoria Oskara Lewisa spotkała się z silną krytyką, ponieważ tworząc model kultury 
ubóstwa pomija aspekt egzystencjalny badanych ludzi. Choć posługuje się metodą bio-
graficzną, formułuje konkluzje w kategoriach modeli kulturowych. Trudno mówić o jedno-
litej kulturze ludzi biednych, ponieważ biedni uczestniczą w bardzo zróżnicowany sposób 
w zinstytucjonalizowanych obszarach życia społecznego. Nie jest również prawdą, że lu-
dzie biedni przyjmują specyficzne dla siebie wartości. W istocie rzeczy, dzielą podstawowe 
wartości klasy średniej: doceniają znaczenie szkoły, pragną komfortu materialnego, cenią 
sobie współzawodnictwo. To różnice w dochodach polaryzują lokalną strukturę organiza-
cyjną od rady wspólnoty po osobistą sieć społeczną17.

Bieda nie wynika ze specyficznej kultury, ale z braku możliwości i środków. Dążeniem 
naturalnym jest wyjście z biedy. Przykłady wskazują, że można przełamać barierę biedy 
i wspiąć się po drabinie społecznej. Z warstwy biednej wywodzą się zarówno niektórzy 
wybitni naukowcy, jak i artyści. Niemniej środowisko może mieć istotny wpływ na zaha-
mowanie procesu wznoszenia. Lęk przed opuszczeniem znanych ram życia oraz wyłącze-
nie z sieci solidarności grupowej powodują rezygnację ze starań zmierzających do zmiany 
kondycji życia.

Geniusz radzenia sobie umożliwia ludziom zmuszonym do wyrzeczeń przetrwanie 
w świecie. Najważniejsze taktyki to pomnażanie zasobów, minimalizacja wydatków i za-
rządzanie stresem. Pomnażanie zasobów zależy od kapitału początkowego. Ponieważ 
w Lomé sektor nieformalny zdominowany jest przez handel – a sektor ten zatrudnia ok. 
85% ludności aktywnej zawodowo – wyjściowa zdolność nabywcza determinuje wysokość 
zysku. W sytuacji ubóstwa decydujące jest sprzedanie towaru z zyskiem, ponieważ wiel-
kość zysku zadecyduje o przeżyciu. Druga z  taktyk związana jest z pierwszą. Jeśli zyski 
przekraczają minimum wydatków przedsiębiorczością na życie można przeznaczyć pew-
ną sumę na pomnożenie kapitału, a  co za tym idzie na powiększenie zysku. Aby dojść 
do pewnego poziomu zysków minimalizuje się wydatki na życie, często z uszczerbkiem 
na zdrowiu. Tragedią ubogich jest sytuacja kryzysowa, której trzeba zaradzić poświęcając 
część, a nawet całość kapitału np. na lekarstwa.

16 O. Lewis, Sanchez i jego dzieci, Warszawa 1964, s. 25–29.
17 Zob. C.A. Valentine, The ‘Culture of Poverty’. Its Scientific Significance and Its Implications for Action, [w:] The Culture 
of Poverty. A Critique, red. E.B. Leacock, New York 1971, s. 207–208.
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Ubóstwo nie dotyczy jedynie sfery materialnej, ale obejmuje również pewne aspekty 
relacyjno-symboliczne, dlatego niemałą rolę w radzeniu sobie z ubóstwem odgrywa za-
rządzanie stresem. Wynika on z braku szacunku, upokorzenia, wstydu i napiętnowania, 
osłabienia poczucia własnej wartości, bezsilności i niepewności. nawet czasem trudno jest 
nazwać siebie ubogim, dlatego ludzi preferują mówić o tym bardziej oględnie, określając 
siebie jako „potrzebujący”.

Podejście egzystencjalne pozwala na uchwycenie ubóstwa od strony aktorów społecz-
nych, pozwala na zbadanie, co doprowadziło ich do sytuacji ubóstwa, opisania ich obec-
ności w świecie, ich filozofii życia, strategii przeżycia i wyborów. Często bowiem wszelkie 
tego typu działania połączone są z wyjątkową kreatywnością i inicjatywą. 

3. Rozdźwięk między rzeczywistością a nadzieją

M. Jackson odwołuje się do analizy czasu społecznego Pierre’a  Bourdieu, zawartej 
w „Medytacjach Paskaliańskich”. Niewątpliwie najistotniejszą rolę odgrywa w niej koncepcja 
habitusu i  illusio. Habitus to „ucieleśniona historia”, „trwający sposób życia, przyswojona 
dyspozycja, która pociąga za sobą obecność przeszłości w teraźniejszości jako warunku za-
istnienia przyszłości” – pisze Bourdieu18. Jeśli kogoś habitus jest „zniszczony” – przez woj-
nę, przymusową migrację, narzuconą zmianę społeczną, żałobę, chorobę, upokorzenie losu, 
brak pracy i brak uznania – wtedy zdolność działania i mówienia, które wypracował, pozba-
wione są nagle wartości, co może doprowadzić do takiej utraty zaufania, zadowolenia i przy-
jemności, że ktoś może poczuć, że samo życie już więcej nic nie znaczy i nie jest warte życia.

W momentach krytycznych, kiedy oczekiwania pochodzące od naszego habitusu nie 
stanowią rozsądnych możliwości, nasze illusio – zainteresowanie i zainwestowanie w ży-
cie – rozbija się, co silnie wpływa na zmysł czasu. Czasu nie doświadcza się już jako przy-
szłość, którą posiadamy, ale jako czas pusty, represyjny brak przyszłości zamieszany z nie-
jasną tęsknotą za przeszłością19. 

Illusio jest tym, co nadchodzi, ukierunkowanie na przyszłość: w  projektach, celach, 
zainteresowaniach, nadziejach, snach, pragnieniach. Ale nic nie jest pewne. Istnieje roz-
dźwięk między obiektywnymi warunkami a subiektywnymi oczekiwaniami, między tym, 
co mamy w kartach, a tym, co mamy nadzieję wygrać. Choć migranci mogą mieć illusio 
zbudowane na nadziei lepszego życia w kraju, do którego wyemigrowali, może być tak, że 
to illusio bazuje na nierozsądnych oczekiwaniach i fałszywych nadziejach.

Togo postawiło na edukację. Od początku kolonizacji niemieckiej położono nacisk 
na szkoły. Głównie były to szkoły konfesyjne. Kiedy się prześledzi ich rozwój, dostrzec 
można ogrom pracy włożonej w szkolnictwo podstawowe i zawodowe. Fakt, że niemieccy  

18 P. Bourdieu, Pascalian Meditations, Stanford 1997, s. 210.
19 Zob. ibidem, s. 224–227.
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misjonarze katoliccy rozprowadzili ok. 50.000 książek od chwili przybycia w 1892 roku do 
początku pierwszej wojny światowej świadczy, że znaleźli pokaźną grupę odbiorców. Po-
łożenie nacisku na kapitał symboliczny polegający głównie na zdobywaniu wykształcenia 
i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych było charakterystyczne dla tego regionu Afryki. 
Czyż sąsiadujący Dahomej, późniejszy Benin, nie był nazywany w nawiązaniu do miejsca 
usytuowania Sorbony „Dzielnicą Łacińską” Afryki? Fala edukacyjna przesuwała się od wy-
brzeża, tzn. z południa na północ, zalewając Togo siecią szkół podstawowych, następnie 
gimnazjów, a w końcu liceów. W okresie międzywojennym tylko niektórzy, wybrani mogli 
osiągnąć poziom matury, którą zdawali albo w Dakarze, albo we Francji. Dziś dostępność 
do matury jest powszechna, choć egzamin, sprawdzany na poziomie ogólnopaństwowym, 
nie należy do łatwych. Od około dwudziestu lat punkt ciężkości edukacji w Togo przesunął 
się na szkolnictwo wyższe. Po uniwersytecie w Lomé działającym od 1970 roku, w 1999 
powstał uniwersytet w Karze, w centralnej części kraju i wiele szkół wyższych: poza pań-
stwowymi szkołami: pedagogiczną, administracji i rolnictwa otwarły podwoje dziesiątki 
szkół prywatnych zarządzanych głównie przez Kościoły i sekty oraz organizacje pozarzą-
dowe. Kształci się za wysoką opłatą księgowych, bankowców i managerów, informaty-
ków, inżynierów i przedsiębiorców. Większość z nich jednak, po ukończonych studiach nie 
znajduje pracy. Liczbę absolwentów wyższych uczelni nie znajdujących pracy szacuje się 
na ponad 5.000 rocznie. 

Ten bardzo pobieżny przegląd rozwoju szkolnictwa w ciągu ostatnich 120 lat ukazuje, 
jak ważną rolę w kapitale symbolicznym odgrywa edukacja. Ten zaś, kto zarządza edukacją, 
sprawuje kontrolę nad zawartością wspomnianego kapitału. Do roku 1914 edukacja w Togo 
odbywała się w języku niemieckim, w okresie pierwszej wojenny światowej w angielskim 
i francuskim, a po ustaleniu granic protektoratu wyłącznie po francusku. Wraz z językiem 
wpajano uczniom ideologię swojej metropolii: „Kaiserliches Reich” i „Musterkolonie Togo” 
za czasów niemieckich; po 1918, „Nos ancêtres les Gaulois” powtarzali pierwszoklasiści aż 
do lat siedemdziesiątych XX wieku. Każdy z kolonizatorów idealizował swój kraj, z które-
go Afrykanie jako mieszkańcy kolonii powinni być dumni i za który, jeśli trzeba, powinni 
umrzeć. Świadczą o tym tysiące Afrykanów poległych podczas wojen światowych.

Habitus więc tych ludzi kształtowany był od dziesięcioleci na modłę europejską. Do-
bre wykształcenie otwiera drogę do sukcesu: dobrej pracy i majątku. Bogactwo zaś umoż-
liwia ukończenie dobrych szkół na miejscu lub zagranicą. Wraz z pędem do wiedzy rodzą 
są projekty i marzenia – illusio – które nie jest możliwe do realizacji we własnym kraju. 
Stąd u wielu Togijczyków, szczególnie młodych, bezwarunkowe pragnienie opuszczenia 
kraju i udania się do Europy. Badając to zjawisko Charles Piot stwierdza, że prawie każdy 
napotkany młody Togijczyk wyraża chęć wyjazdu za granicę. 

„Bieżąca chwila stworzyła pewną kulturę i  wyobraźnię wychodźstwa – i  rzeczywiście 
można by powiedzieć, całego narodu na wychodźstwie. Świadczy o  tym miasto Sokodé 
w północnej części Togo. Rozpostarte osiedle zardzewiałych dachów blaszanych – senna 
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siedziby minionej władzy kolonialnej w głębi Togo – przeszła w ostatnich dziesięciu latach 
nagłą zmianę. Dziś budki telefoniczne znajdują się niemalże na każdym rogu ulicy i nowe 
punkty Western Union otwierane są co kilka miesięcy – kanały przepływu informacji i pie-
niędzy od dziesiątek tysięcy Kotokoli, którzy uciekli z kraju do Niemiec (i otrzymali tam azyl 
polityczny) po stawianiu oporu Eyadémie początkiem lat dziewięćdziesiątych. Mówi się 
o Kotokoli, że żadna togijska grupa etniczna nie ma tak klarownej zbiorowej fantazji jak 
oni, sen, że pewnego dnia wszyscy będą mieszkać w Niemczech. Ale fantazje wyjazdu nie 
należą wyłącznie do Kotokoli. Można by powiedzieć to samo o mieszkańcach Lomé, gdzie 
jak grzyby po deszczu rosną kafejki internetowe, wypełnione dzień i noc ludźmi łączącymi 
się z różnymi miejscami na świecie, gdzie gra w loterię o zieloną kartę do USA stała się na-
rodowym spędzaniem czasu wolnego. Nie będzie zbytnią przesadą powiedzenie, że każdy 
Togijczyk próbuje opuścić kraj – grając w  loterię, próbując dostać na uniwersytet w Euro-
pie lub Ameryce, starając się zawrzeć fikcyjne małżeństwo z obcokrajowcem, wstępując do 
kościołów, które mogą ich zabrać zagranicę, mając nadzieję podpisania kontraktu z euro-
pejskim klubem piłki nożnej, przyłączając się do klubu kibica, który towarzyszy narodowej 
reprezentacji piłki nożnej w wyjazdowych meczach do Europy”20. 

Tekst ten wydany w 2010 roku wymaga drobnych uściśleń. W tym czasie rozwinęła 
się na szeroką skalę sieć telefonii komórkowej, a tym samym budki telefoniczne praktycz-
nie zniknęły. Ponadto mniej ludzi korzysta z kafejek, ponieważ zwiększyła się dostępność 
do Internetu w  domach. Tendencja wyjazdowa utrzymuje się nieprzerwanie. Mimo, że 
mało komu udaje się wyjechać, liczba wyjeżdżających jest znaczna. Świadczą o tym sumy 
pieniężne przekazywane do kraju. W ciągu dziesięciu lat wpłaty z zagranicy wzrosły z 10-
20% togijskiego GNP (Produktu Narodowego Brutto) do 50%21.

Chęć wyjazdu dotyczy nie tylko Togo, ale przynajmniej całej Afryki Zachodniej. Te-
mat ten podejmuje Magdalena Brzezińska w swojej pracy doktorskiej „W cieniu europej-
skiej twierdzy. Obraz Europy w Afryce Zachodniej (Gwinea Bissau)”. Problem ten jest po-
wszechny. A ponieważ jest on głęboko osadzony w mentalności, illusio bowiem zostało 
ukształtowane przez habitus, na nic się zdaje jakakolwiek argumentacja, tym bardziej, że 
sytuacja gospodarcza Togo systematycznie się pogarsza a zubożenie ludności staje się co-
raz dotkliwsze. Im bardziej aktualna sytuacja danej jednostki nie odpowiada jej oczekiwa-
niom, tym bardziej nasila się pragnienie wyjazdu. Jedynym wyjściem jest danie możliwości 
wykorzystania inicjatywy i przedsiębiorczości do realizacji życia w kraju. Tych bowiem nie 
brakuje. Wystarczy prześledzić perypetie ludzi próbujących się przedrzeć do Europy, po-
konując najpierw pustynię, następnie morze, zmagania z  klimatem, brakiem pieniędzy 
i głodem, nieuczciwością ludzi i  lękiem przed śmiercią. Potrafią wyjść z tego zwycięsko 
dzięki uporowi, odwadze i kreatywności.

20 C. Piot, Nostalgia for the Future. West Africa after the Cold War, Chicago 2010, s. 4.
21 Ibidem, s. 4.
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4. Kreatywność na co dzień

Dynamikę miasta można rozważać pod wieloma aspektami. Pozostawiając geogra-
fom i urbanistom jego przestrzenny rozwój, warto poświęcić kilka słów przemieszczaniu 
się ludności. Ogólnie znana jest tendencja napływu ludności wiejskiej do miast. To ona 
ma decydujący wpływ na gwałtowane zwiększanie się zaludnienia w mieście. Natomiast 
sama płodność kobiet w środowisku miejskim zdecydowanie maleje, aktualnie w Lomé 
przypada średnio dwoje do trzech dzieci na kobietę w wieku prokreacyjnym. Ponadto daje 
się zauważyć wzrastającą tendencję wyprowadzania się rodzin do mniejszych miasteczek 
i wsi, gdzie życie jest spokojniejsze i tańsze.

Miasto Lomé jest wrzącym tyglem ruchu, komunikacji i  wymiany w  obrębie granic 
miasta oraz na przedmieściach, a także partnerem ożywionej wymiany z prowincją, miej-
scem pochodzenia dużej grupy mieszkańców. Ponadto, ze względu na swoją specyfikę 
jako stolica, miasto portowe i przygraniczne ma ono silne powiązania międzynarodowe.

Strategie przeżycia zmuszają do podejmowania niebywałych inicjatyw, które realizu-
ją się przede wszystkim w sektorze nieformalnym. Choć kreatywność kojarzy się często 
z ludzką zdolnością tworzenia nowych i oryginalnych idei, wynalazków lub dzieł artystycz-
nych, których wartość uznana jest przez ekspertów, to nie należy zapominać, że kreatyw-
ność to również zdolność rozwiązywania problemów. Z kreatywnością mamy do czynienia 
też wtedy, kiedy elementy, które były znane, ale oddzielone, są połączone przez inwencję 
pewnych ludzi w nowy sposób. Jest to aktywność, która produkuje coś przez kombinację 
i transformację istniejących praktyk i form kulturowych. Można wyznaczyć pewne konti-
nuum od małej skali codziennej kreatywności do kreatywności intensywnej skupionej na 
jednym miejscu lub w określonym czasie22. 

Hans J. Eysenck wymienia następujące elementy ważne dla studium kreatywności: 
1) proces kreatywny; 2) produkt kreatywny; 3) osoba kreatywna oraz 4) sytuacja kreatywna23.

Proces kreatywny to wytworzenie nowej i oryginalnej zawartości. Przebiega on w na-
pięciu między „utalentowanymi” jednostkami a  ich kulturą. Indywidualny dar może być 
zmarnowany, jeśli nie znajdzie akceptacji wspólnoty. Bycie kreatywnym nie oznacza bo-
wiem wymyślenia lub wynalezienia czegoś, ale jest to zdolność przekazania nowego ro-
zumienia tego, co już jest częściowo odczuwane24. Kreatywność nie bierze się więc z ni-
czego, jest osadzona kulturowo. Innowacja, kreatywność i zmiana jako proces są częścią 
struktury, a nie jej przeciwieństwem, podobnie jak kontekst jest częścią tekstu, a nie siłą 
oddziałowującą z zewnątrz25. F. Barron i D.M. Harrington wymieniają następujące części 

22 J. Liep, Introduction, [w:] Locating Cultural Creativity, red. J. Liep, London 2001, s. 1–2.
23 H.J. Eysenck, The Measurement of Creativity, [w:] Dimensions of Creativity, red. M.A. Boden, Cambridge 1994, s. 202.
24 K. Hastrup, Othello’s Dance. Cultural Creativity and Human Agency, [w:] Locating Cultural Creativity, red. J. Liep, Lon-
don 2001, s. 40.
25 E.M. Bruner, Epilogue. Creative Persona and the Problem of Authenticity, [w:] Creativity/Anthropology, red. S. Lavie 
i in., Ithaca 1993, s. 324.
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składowe procesu kreatywnego: dostrzegać rzeczy w nowy sposób; robić powiązania; brać 
ryzyko, być uważnym na szanse i możliwości obecne w przeciwieństwach i kompleksowo-
ści; rozpoznawać znajome wzory w nieznanych; przekształcać stare w nowe; uważać na 
konsekwencje wynikające z takich transformacji26.

Produkt kreatywny może być różnego rodzaju: wynalazki w naukach ścisłych i tech-
nicznych, odkrycia w medycynie, kompozycje muzyczne i wiersze, powieści i nowele, obra-
zy, rzeźby i fotografie, stworzenie nowej religii lub systemu filozoficznego, zmiany w pra-
wie i w zwyczajach, nowy sposób postrzegania problemów społecznych i ich rozwiązania, 
a nawet sposoby perswazji i kontroli myśli. Wytwory kreatywności odróżniają się przez ich 
oryginalność, trafność, zasadność, użyteczność, a bardzo często przez subtelne dodatko-
we właściwości, które można by nazwać odpowiedniością27. 

Osoba kreatywna odznacza się następującymi cechami: zdolnością myślenia metafo-
rycznego, analogicznego lub logicznego; niezależnością oceny manifestującą się w sprzeci-
wie, rewolucyjnym myśleniu i działaniu; poszukiwaniem bardziej kompleksowego nowego 
porządku; prostotą i czystością wizji; wejściem w problem, inkubacją procesu i iluminacją. 
Osobiste zalety, które prowadzą do nowych form społecznych i kulturowych to pomysło-
wość w  rozwiązywaniu problemów. Kreatywność współdziała ze zmiennymi, takimi jak 
inteligencja, motywacja i osobowość, przy czym kreatywność leży na skrzyżowaniu między 
intelektem a osobowością. Człowiek kreatywny to człowiek obdarzony wyobraźnią, nie-
konwencjonalny, niesforny, indywidualistyczny, niezależny, autonomiczny, elastyczny i in-
tuicyjny. Może też być zarozumiały, cyniczny, chaotyczny, egotyczny, nieprzyjazny, otwarty, 
nieskrępowany, kłótliwy, agresywny, aspołeczny, psychopatyczny28.

Ostatnim elementem jest sytuacja kreatywna. Kreatywność często rozwiązuje lub 
bardziej precyzyjnie nakreśla na nowo granice społecznych instytucji i  wzorów kulturo-
wych. Wynurza się z przeszłych tradycji i przechodzi poza nie. Nie jest jednak ulokowana 
ani w kulturze jako takiej, ani w jej kreolizacji, ale w momencie, kiedy siła wyobraźni pew-
nej osoby jest w stanie zapowiedzieć wspólnocie nową rzeczywistość. Wybuchy kreatyw-
ności w granicach kulturowych widowisk określają i komentują dylematy, z jakimi boryka 
się społeczeństwo w danym momencie historycznym. Kreatywność nie wynika z potrzeb 
rynku, ale z potrzeby ucieczki od konwencji, zaproponowania nowej konfiguracji, bardziej 
dostosowanej do zaistniałej sytuacji.

Czy jest możliwa kreatywność w sytuacji wzrastającego ubóstwa? Kiedy przepaść po-
między habitusem a  illusio jest zbyt duża, nie ma możliwości na wybuch kreatywności, 
chyba że celem jest realizacja ucieczki, jak wspomniane parcie w kierunku Europy, które 
mobilizuje wielką energię, spryt i  środki. Zanim jednak podejmie się odpowiedni kroki, 
trzeba się zmierzyć z sytuacją życia codziennego, która związana jest z walką o przeżycie. 

26 F. Barron i D.M. Harrington, Creativity, [w:] The Social Science Encyclopedia, red. A. i J. Kuper, London 1996, s. 252.
27 Ibidem.
28 H.J. Eysenck, The Measurement of Creativity, s. 232–234.
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Walka o przeżycie wymaga nie tylko sił fizycznych, ale również sprytu i inteligencji. Spo-
śród aspektów rzeczywistości, które wykorzystuje się w Lomé w celu wygospodarowania 
marginesu działania zmierzającego do osiągnięcia korzyści można wydzielić, jako podsta-
wowe: fragmentaryzację, przestrzeń oraz okoliczność.

Fragmentaryzacja dotyczy głównie towaru i usług. Dokonuje się ona poza sektorem 
formalnym, poza sztywnymi strukturami, przede wszystkim w handlu. Zestawiając ceny 
towaru hurtowe i detaliczne można zarobić na pośrednictwie. Ważny jest dostęp do infor-
macji: co, gdzie, kiedy i za ile jest do nabycia. Wymaga to kreatywności, która rekombinu-
je elementy w nowych konfiguracjach. Nie wystarczy przy tym myślenie logiczne, trzeba 
bowiem sprytu i wyczucia, żeby rzeczywiście uzyskać oczekiwany zysk. Fragmentaryzacja 
usług dotyczy m.in. sfery religijnej. Mnożące się Kościoły typu zielonoświątkowego i sekty 
specjalizują się w uzdrowieniach, egzorcyzmach oraz „wlewaniu” Ducha św. Obecnie Lomé 
liczy kilkaset i więcej takich ośrodków. Kościoły misyjne stworzyły sztywną strukturę, czę-
sto silnie zhierarchizowaną, zorganizowaną w parafie i diecezje. Kościoły neopentakostal-
ne odżegnują się od hierarchizacji, każda jednostka jest quasi niezależna, oryginalna w za-
kresie oferowanych usług. Sukces i popularność kongregacji zależeć będzie od osiąganych 
efektów: uzdrowień, uwolnień od Szatana czy siły wrażeń emocjonalnych wyniesionych 
z celebracji liturgicznych. Liczebność Kościołów a tym samym ofert religijnych pozwala na 
utrzymywanie nadziei u wiernych, że spodziewany cud kiedyś się wydarzy, jeśli nie w jed-
nym, to w innym z Kościołów. Sam system nie jest podważany, ponieważ nieskuteczność 
usług przypisywana jest najczęściej brakowi dyspozycyjności u zainteresowanych lub ich 
osobistym winom.

Ważnym aspektem, pozwalającym na działanie kreatywności, jest przestrzeń. Odgry-
wa ona bardzo istotną rolę w cyrkulacji towarów. Ponieważ miasto Lomé obejmuje ponad 
150 km², a port i Wielki Targ, dwa główne dystrybutory towarów, znajdują się na krań-
cu południowym, zaopatrzenie w odległych dzielnicach może stanowić problem, ale też 
możliwość zysku z tytułu pośrednictwa. Dotyczy to przede wszystkim produktów prze-
mysłowych, spośród których na uwagę zasługują tekstylia. Odpowiedzieć na oczekiwania 
klientów lub zaproponować coś, co odpowiada ich gustom wymaga zmysłu kreatywności. 
Trzeba wyprzedzać ich myśli, śledzić dyktat mody i inteligentnie przekonywać o zasadno-
ści wyborów. Tym bardziej, że nie wolno zapominać o konkurencji. 

Inny rodzaj wymiany dotyczy pewnej symbiozy między miejscami pracy formalnej 
(urzędy, szkoły, zakłady) oraz usługami nieformalnymi. Usytuowanie straganu albo punk-
tu restauracyjnego we właściwym miejscu ma istotne znaczenie, by zaoferować swoje 
usługi we właściwym czasie i właściwym miejscu. Lokacja w pobliżu gmachów urzędów, 
szczególnie w godzinach przerwy obiadowej, pozwala spodziewać się dobrego zysku, po-
nieważ wielu pracowników nie udaje się do domu na czas przerwy z powodu odległości, 
kosztów, korków drogowych i utraty czasu. W pobliżu gmachów urzędów mnożą się ja-
dłodajnie, które otwarte są w godzinach pracy, przydrożne stragany oferujące podstawo-
we produkty higieny, papierosy itp. Wieczorem zaś miejsca te zamierają pozostawiając 
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animację barom piwnym z  muzyką, otwartym do późnej nocy, położonym w  miejscach 
gęsto zaludnionych. Znaleźć odpowiedni punkt miasta, odpowiedzieć na potrzeby i podaż 
ewentualnych klientów, wszystko to wymaga dużej kreatywności.

Trzeci aspekt dotyczy okoliczności, tzn. uchwycenia okazji, która byłaby źródłem do-
chodu. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje wyjątkowe związane ze świętami dorocz-
nymi (Boże Narodzenie i  Nowy Rok, święta religijne i  państwowe) lub naznaczającymi 
poszczególne etapy życia: narodziny, chrzest, I Komunia Święta, małżeństwo i pogrzeb. 
Zorganizowanie święta wymaga sporych nakładów finansowych, a  także pracy i usług: 
stroje, dekoracja, posiłek, zdjęcia pamiątkowe, czasem luksusowy transport. Każde ze 
świąt suponuje większe zgromadzenie ludzi, z czym wiąże się możliwość sprzedania cze-
goś do jedzenia oraz napojów. W pobliżu świętujących zawsze pojawiają się stragany ofe-
rujących produkty do spożycia. Podobnie dzieje się również przy większych zgromadzenia 
politycznych, wyjazdach i  przyjazdach prezydenta, które zakładają rzeszę żegnających 
i witających, a więc większe skupisko ludzi. Kreatywność polega na uchwyceniu okolicz-
ności, ale też na doborze produktów i usług, wyborze miejsca (na wyciągnięcie ręki) itp.

Wskazane wątki analizy kreatywności w  sytuacji przeżycia są jedynie zasygnalizo-
waniem bogatej rzeczywistości życia w  mieście. Antropologia egzystencjalna pozwala 
na dostrzeżenie jednostki jako sprawcy/agenta zanurzonego w życiu i walczącego często 
o  przeżycie. Zamiast na strukturach, wzorach, konfiguracjach i  symbolach, koncentru-
je się ona na konkretnej obecności ludzi w ściśle określonych sytuacjach/wydarzeniach. 
Przywraca im tożsamość, oryginalność ich istnienia i wielkość, która przejawia się w kre-
atywnych zmaganiach z tym, co nietrwałe, kruche i zmienne. Antropologia egzystencjalna 
jest przypomnieniem o człowieku i domaganiem się przywrócenia mu właściwego miejsca 
w badaniach antropologicznych. Nawiązuje ona do antropologii życia proponowanej przez 
Tima Ingolda, dla którego antropologia jest „zrównoważonym i  zdyscyplinowanym po-
szukiwaniem warunków i potencjału życia ludzkiego. […] Zrodzone z natury, uformowane 
przez społeczeństwo, pobudzone do działania przez genetyczne predyspozycje i kierowa-
ne zasadami przekazanymi przez kulturę, istoty ludzkie to stworzenia, które poświęcają 
życie na wypełnianiu możliwości przyznanych im na początku. […] Istota życia nie polega 
na tym, że zaczyna się tutaj a kończy tam, albo łączy punkt pochodzenia z ostatecznym 
przeznaczeniem. Istotą życia jest raczej ciągły bieg, znajdujący drogą wśród miriad rzeczy, 
które powstają, trwają i  rozbijają się w  jego nurcie. Życie, krótko mówiąc, jest ruchem 
otwarcia, nie zamknięcia. Jako takie, powinno być w sercu zainteresowania antropologii”29.

29 T. Ingold, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London 2011, s. 3-4.

Ja
ce

k 
Ja

n 
Pa

w
lik

   
A

nt
ro

po
lo

gi
a 

eg
zy

st
en

cj
al

na
 w

 e
tn

og
ra

fic
zn

yc
h 

ba
da

ni
ac

h 
kr

ea
ty

w
no

śc
i 



22

Bibliografia

Barron Frank i David M. Harrington, Creativity, [w:] The Social Science Encyclopedia, red. Adam i Jes-
sica Kuper, London 1996, s. 251–255.

Bourdieu, Pierre, Pascalian Meditations, Stanford 1997.

Bruner, Edward M., Epilogue. Creative Persona and the Problem of Authenticity, [w:] Creativity/An-
thropology, red. Smadar Lavie i in., Ithaca 1993, s. 321–324.

Eysenck, Hans J., The Measurement of Creativity, [w:] Dimensions of Creativity, red. Margaret 
A. Boden, Cambridge 1994, s. 299–235.

Hastrup, Kirsten, Othello’s Dance. Cultural Creativity and Human Agency, [w:] Locating Cultural Cre-
ativity, red. John Liep, London 2001, s. 31–45.

Ingold, Tim, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London 2011.

Jackson, Michael, Existential Anthropology. Events, Exigencies and Effects, New York 2005.

Jackson, Michael, Albert Piette, Introduction. Anthropology and the Existential Turn, [w:] Michael 
Jackson, Albert Piette, What is Existential Anthropology?, Oxford 2015, s. 1–29.

Lewis, Oscar, Sanchez i jego dzieci, Warszawa 1964.

Liep, John, Introduction, [w:] Locating Cultural Creativity, red. John Liep, London 2001, s. 1–14.

Piette, Albert, Anthropologie existentiale, Paris 2009.

Piette, Albert, Fondements à une anthropologie des hommes, Paris 2011.

Piot, Charles, Nostalgia for the Future. West Africa after the Cold War, Chicago 2010. 

Valentine, Charles A., The ‘Culture of Poverty’. Its Scientific Significance and Its Implications for Ac-
tion, [w:] The Culture of Poverty. A Critique, red. Eleanor B. Leacock, New York 1971, s. 194–211.

Jacek Jan Pawlik, ks. dr hab., prof. UWM, etnolog, afrykanista, profesor w Katedrze Nauk o Rodzinie 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zainteresowania badawcze: antropologia miasta, rytuał, dynamika społeczna.



23

Existential Anthropology 
in ethnographic research of creativity

(abstract)

Studies of creativity in ethnology encounter serious difficulties due to the idiosyn-
cratic nature of the subject of analysis. Existential anthropology comes here to help, be-
cause it puts emphasis on the everyday life of man, his commonness, reactions without 
apparent meaning and a weave of changing emotions. It allows you to capture human 
culture beyond the cocoon of models and designs. The author presents assumptions of 
the existential anthropology and its importance in ethnological studies, using their own 
fieldwork on poverty situation and creativity of survival in the African metropolis Lomé. 
Separate strategies for creativity: the fragmentation of things and services, the choice 
of time and place as well as the use of circumstances allow for the inclusion in the study 
of the survival experience not only the material dimension, but also initiatives, intel-
ligence and entrepreneurship.

Keywords: existential anthropology, creativity, poverty, Lomé.
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Anna Barska 
Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych

Od patriarchatu do emancypacji.
Przypadek Maroka

Wprowadzenie

Maroko, kraj Maghrebu, zamieszkiwany przez Berberów i Arabów na przestrzeni dzie-
jów ulegał różnorodnym wpływom kulturowym1. Istotne działania w kierunku zmiany zo-
stały zapoczątkowane w okresie kolonizacji (1912–1956) i kontynuowane w niepodległym 
kraju (od 1956). Znaczącymi czynnikami wpływającymi na transformację społeczeństwa 
okazały się urbanizacja, środki masowego przekazu, skolaryzacja obu płci, obecność ko-
biet na rynku pracy, emigracja zwłaszcza mężczyzn i planowanie rodziny. Naruszyły one 
tradycyjny system ekonomiczny, a  także spowodowały obniżenie znaczenia modelu ro-

1 Zob.: A. Dziubiński, Historia Maroka, Wrocław 1983; A. Barska, Świat kobiet w  krajach Maghrebu. Wokół tradycji 
i nowoczesności, Opole 2012. W 1912 r. Maroko jako protektorat zostało podzielone między Francję i Hiszpanię, niepod-
ległość odzyskało w 1956 r. 
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dziny oparty na hierarchii i władzy mężczyzny. Rodzina przestaje być jedynym depozyta-
riuszem wartości. Zachowuje jednak wartości związane z honorem, respektem, solidarno-
ścią, wymianą w kontekście wielkich wydarzeń rodzinnych i religijnych. 

W artykule przedstawiam istotę rozumienia patriarchatu jako fundamentalną zasadę 
znamienną dla systemu męskiej dominacji. Skupiam się na koncepcji genealogicznej, po-
słuszeństwie, przestrzeni publicznej i prywatnej w kontekście płci. Wskazuję na przyczy-
ny osłabienia tegoż systemu. Uwypuklam działania zmierzające do emancypacji. Istotną 
kwestię stanowią przyznane kobiecie prawa i  przywileje, uczestnictwo w  organizacjach 
i stowarzyszeniach kobiecych, a także Wiosna arabska i jej wpływ na aktywizacje kobiet 
w przestrzeni publicznej.

Patriarchat i jego postaci

Patriarchat określa relacje obowiązujące w rodzinie, które akcentują autorytarną po-
zycję mężczyzny2. Słownik języka polskiego doprecyzowuje, że jest to „rodowy ustrój spo-
łeczny, w którym dominującą rolę odgrywa mężczyzna, sprawujący silną władzę ojcow-
ską”3. Również Słownik etnologiczny podobnie wyjaśnia istotę tegoż terminu wskazując 
m.in. na formę struktury społecznej opartej na patrylinearnych grupach pochodzeniowych 
i patrylokalnym małżeństwie, w której dziedzicznie i sukcesja odbywają się w linii męskiej, 
a władzę sprawują mężczyźni4. 

System patriarchalny w Maroku występuje pod wieloma formami. Elementem najbar-
dziej wyróżniającym jest koncepcja genealogiczna jednostki, koncepcja określająca porzą-
dek rodzinny. Powiązania genealogiczne mają znaczenie, gdyż każdy mężczyzna jako syn 
odpowiada za kontynuacje rodu. System ten ponadto odsuwa indywidualizm, postrzega-
jąc autonomię jednostki jako zagrożenie. Socjalizacja wzmacnia postawę akceptacji pod-
porządkowania jednostki krewnym, braciom, kuzynom i wypełniania obowiązków wobec 
nich, dowodzi to uprzywilejowania kolektywu nad jednostką.

W ramach kultury patriarchalnej szczególną wagę przywiązywano do posłuszeństwa, 
które manifestowało się szacunkiem wobec rodziców, młodszego rodzeństwa, żony/żon 
do męża, a także dla osoby posiadającej władzę nakazaną tradycją. Jak pisze Rahma Bo-
urqia posłuszeństwo jest kamieniem węgielnym porządku patriarchalnego. Oznacza bo-
wiem kompromis i  szacunek, a  także tradycyjne wartości5. Ogłoszony w  1958 r. Kodeks 
prawa rodzinnego. – Mudawana ( Le Code de la famille – Mudawana), opracowany na pod-
stawie tradycji, prawa religijnego i prawa nowoczesnego pomimo rozwiązań ważnych dla 

2 Zob.: A. Barska, op. cit., s. 37–43.
3 M. Szmczak (red.) Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 620.
4 S. Szynkiewicz, Patriarchat, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny, Poznań 1987, s. 271.
5 R. Bourqia, Les valeurs changements et perspectives, 2006, s. 89–90, http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/
GT2-3.pdf [data dostępu: 28.12.2010]
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kobiet w zakresie prawa, zawierał zapisy wyraźnie nawiązujące do patriarchatu, o czym 
świadczy nakaz posłuszeństwa żony wobec męża jako głowy rodziny. 

System patriarchalny określa miejsca aktywności każdej z płci. Dla mężczyzn rezer-
wuje przestrzeń publiczną, a kobietom pozostawia przestrzeń prywatną, domową. Wkra-
czanie kobiet w przestrzeń zewnętrzną, zobowiązuje je do okrycia ciała w taki sposób, aby 
nie stanowiło pokus dla mężczyzn.

Naruszenia sytemu patriarchalnego wywołały przede wszystkim zapisy zawarte 
w Kodeksie prawa rodzinnego Mudawanie (1958, 2004) i konstytucji (1962, 2011). 

Emancypacja i jej pola

Słownik języka polskiego definiuje emancypację jako „ równouprawnienie, usamo-
dzielnienie, uniezależnienie”6, a  Słownik wyrazów obcych, iż jest to „zrównanie kobiet 
z mężczyznami w prawach społecznych i politycznych”7. W Maroku ruchy emancypacyjne 
sięgają lat 40. XX wieku. W ruchu narodowym dążącym do niepodległości działał odłam 
kobiecy, ale po odzyskaniu wolności (1956) reformiści i salafici nie zaakceptowali aktywno-
ści kobiet. Wszelkie inicjatywy kobiet przejmowali mężczyźni, zgodnie z konstrukcją spo-
łeczeństwa o męskiej dominacji, a przyjęta idea powszechności nauczania w przypadku 
dziewcząt miała na celu przygotowanie przede wszystkim do roli żony i matki.

Po odzyskaniu niepodległości przyznane kobiecie prawo do edukacji, prawo do wy-
nagradzanej pracy, prawo wyborcze, prawo uczestniczenia w partiach i stowarzyszeniach 
tworzyły poniekąd pola dla emancypacji. 

Powszechność edukacji można uznać za jedną z przesłanek dokonujących się zmian. 
Zdobyta wiedza wpływała na styl życia, a kobiety ze sfery burżuazji podejmowały działa-
nia w świecie polityki i w życiu publicznym, a także wspólnotowym. Napięcia między mo-
narchią a ruchem narodowym nie pozwoliły działaczkom uczynić swoje żądania kwestią 
priorytetu, albowiem prawa kobiet traktowano jako drugorzędne w porównaniu z prawa-
mi politycznymi i społecznymi. 

Poparcie dla emancypacji i równego prawa kobiet i mężczyzn postulowały kobiety ro-
botnice zrzeszone w założonym 22 kwietnia 1962 r. w Casablance Związku Postępowym 
Kobiet Marokańskich (Union Progressiste des Femmes Marocaines – l`UPFM). Pierwsza 
połowa lat 60. XX wieku dla wielu kobiet przyniosła rozczarowanie i zamęt. Jak pisze Za-
kya Daoud „po roku 1965 rozpoczyna się długa noc polityczna dla kobiet, która trwa dwa-
dzieścia lat i naznaczona jest pustką, unikami, ale w głębi wrzeniem i dojrzewaniem”8. 
Pierwszą oficjalną organizację kobiecą Związek Narodowy Kobiet Marokańskich (l`Union 

6 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. 1, s. 540. 
7 J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 188. 
8 Z. Daoud, Féminisme et Politique au Maghreb, Casablanca 1996, s. 273.



27

Nationale des Femmes Marocaines – UNFM) ukonstytuowano 6 maja 1969 r. Była ona za-
rządzana przez członków rodziny królewskiej9.

Debaty wokół kwestii praw kobiet, a zwłaszcza żądanie rewizji zapisów Mudawany 
stało się możliwe dzięki postanowieniom przyjętym w czasie pierwszej Światowej Konfe-
rencji w sprawie Kobiet zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet w Mek-
syku w 1975 r.10, a także ogłoszenie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dys-
kryminacji kobiet (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, CEDAW 1979)11. 

Niezadowolenie z  zapisów zawartych w  Mudawanie manifestowano wielokrotnie 
(1961, 1968, 1982) bez widocznego skutku. Szczególną rolę w podejmowaniu walki o pra-
wa kobiet odegrały na przełomie lat 70. i 80. XX wieku tworzone w ramach partii sekcje 
kobiece. W latach 80. XX wieku kobiety zaczęły ukazywać się jako grupa społeczna. Co-
raz głośniej żądano równości i demokracji. W drugiej połowie lat 80. XX wieku kobiety 
w Marokańskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Człowieka (Association Marocaine pour la 
Défense des Droits de l`Homme – AMDDH) utworzyły własną sekcję. Inne kobiety walczące 
o własne prawa skupiły się w stowarzyszeniach kobiecych i działały w klubach kobiecych12. 

W 1985 r. zostało powołane pierwsze niezależne stowarzyszenie kobiece – Stowa-
rzyszenie Demokratyczne Kobiet z Maroka (L’Association Démocratiqe des Femmes du 
Maroc – ADFM), które wywodziło się z sekcji kobiecej lewicowej Partii o Postęp i Socja-
lizm (Parti pour le Progrès et le Socialisme – PPS ), działającej nielegalnie od 1975 r.13. Sto-
warzyszenie to podejmowało działania na rzecz walki z przemocą doświadczaną przez 
kobiety, a także współpracowało z innymi organizacjami kobiecymi14. 

W  1987 r. powstała nie rządowa Unia Aktywnych Kobiet (l`Union de l`Action Fémini-
ne – UAF), powiązana z pierwszym kwartalnikiem kobiecym zatytułowanym „Le 8 mars”15 

9 Organizacją od momentu utworzenia kierowała siostra króla Lella Fatma Zahra, następnie Lella Meriem. B.Gribaa 
i inni, Etat de la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 2008–2009, 
s. 69, http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail-evenement.php?code=26 [ data dostępu:10.01.2010] 
10 W  1972 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji 3010 (XXVII), proklamowało rok 1975 
Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Na Konferencji w Meksyku, postawiono wzmocnić działania na rzecz promowania 
równości kobiet i mężczyzn, aby zapewnić kobietom pełnoprawny udział w rozwoju i zwiększyć ich wkład w budowanie 
światowego pokoju. Konferencja przyjęła Światowy Plan Działań na rzecz Wprowadzania w Życie Celów Międzynaro-
dowego Roku Kobiet. Doprowadziła również do proklamowania okresu 1976–1985 jako Dekady ONZ na rzecz kobiet 
(rezolucja ZO 3520 (XXX)). http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/konf_123.php [data dostępu: 31.03.2015]
11 CEDAW ratyfikowano w Maroku w 1993 r., ale z zastrzeżeniami.
12 Z. Daoud, op. cit., s. 310.
13 ADFM uczestniczyło w projektach wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (PNUD) i Unicefem, 
zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego w ubogich dzielnicach Rabatu i Casablanki. Stowarzyszenie to podejmo-
wało także działania na rzecz walki z przemocą doświadczaną przez kobiety. Brało też udział w kampaniach związanych 
ze zmianami legislacyjnymi.
14 Współpracuje przede wszystkim z  organizacjami w  Maghrebie, a  od marca 1990 r. reprezentowana jest we Fran-
cji. Jest też członkiem Międzynarodowej Federacji Demokratycznej Kobiet (Fédération Internationale Démocratique des 
Femmes – FDIF). 
15 Czasopismo powstało w listopadzie 1983 r., ukazywało się w języku arabskim. Tytuł „8 marca” wybrano dla podkre-
ślenia światowego dnia kobiet i deklaracji ONZ z 1975 r. ( Pierwsza Światowa konferencja w sprawie Kobiet w Meksyku). 
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i  komórkami kobiecymi również lewicowej Organizacji na rzecz Działań Demokratycznych 
i Ludowych (l’Organisation pour l’Action Démocratique et Populaire – OADP16). Stowarzysze-
nie działało poprzez swoje agendy w wielu miastach marokańskich angażując się w wal-
kę z przemocą wobec kobiet i analfabetyzmem kobiet. Zachęcało kobiety do aktywności 
w sferze społecznej oraz prawnej, a także domagało się przyznania stanowisk decyzyjnych 
dla kobiet17. Stowarzyszenie było mocno zaangażowane w kampanię zbierania podpisów na 
rzecz reformy kodeksu prawa cywilnego – Mudawany.

Również w 1987 r. została utworzona Organizacja Kobiet Istiqlalienne (Oraganisation 
de la Femme Istiqlalienne – OFI), która żądała integracji kobiet w polityce, ale pomijała 
problematykę praw kobiet.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku na fali żądań rewizji konstytucji, w atmosferze kry-
zysu rodziny nie dostrzega się miejsca kobiety w społeczeństwie. Ożywienie aktywności 
na rzecz walki o prawa kobiet przypada na początki lat 90. XX wieku. 28 kwietnia 1991 r. 
rada narodowa organizacji kobiecej wypowiada się w obecności wszystkich liderów partii 
na temat równości wyborczej18.

W latach 90. XX wieku powstają kolejne ważne organizacje kobiece o poglądach ra-
dykalnych. Są to: Stowarzyszenie Marokańskie Praw Kobiet (L’Associastion Marocaine des 
Droits des Femmes – AMDF), powołane w 1992 r., Liga Demokratyczna Praw Kobiet (La 
Ligue Démocratique des Droits des Femmes – LDDF) założona w 1993 r. i Joussour Forum 
Kobiet Marokańskich (Joussour Forum des Femmes Marocaines) w 1995 r. W licznych wy-
stąpieniach żąda się większego prawa do nauki, ochrony zdrowia, zatrudnienia, a także 
większej niezależności w rodzinie. 

W  kwietniu 1992 r. stowarzyszenie kobiet podległe Organizacji Działającej na rzecz 
Demokracji Ludowej (L’Organisation de l’Action Démocratique Populaire – OADP) zebra-
ło milion podpisów popierających reformowanie Mudawany19. Nowelizację Mudawany 
przeprowadzono w 1993 r., ale zmiany dotyczące sytuacji kobiety były mało znaczące, jak 
twierdzono jedynie kosmetyczne20. 

Ważnym wydarzeniem lat 90. XX wieku była IV Światowa Konferencja w  sprawie 
Kobiet, obradująca w  dniach 4–15 września 1995 r. w  Pekinie. Odwoływała się ona do 
wcześniejszych ustaleń konferencji z Nairobi (1985 r.), podczas której określono strategie 
działań na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, po-
litycznym i gospodarczym. Z tej okazji powołano wspólnotę „95Maghreb égalité”, którą 

Zob. A. Damamme, Genre, action collective et développement. Discours et pratiques au Maroc, Paris 2013, s. 97.
16 Organizacja na rzecz Działań Demokratycznych i Ludowych (l’Organisation pour l’Action Démocratique et Populaire 
– OADP) odegrała znacząca rolę w przyjęciu przez Maroko konwencji CEDAW ( 1993) i rezolucji Konferencji w sprawie 
kobiet, która odbyła się w Nairobi w 1985 r. 
17 Zob.: http://www.tanmina.ma/article.php3?d-article=140) [data dostępu: 19.01.2011]
18 Z. Daoud, op. cit., s. 322.
19 A. Moulay-Rchid, La moudawwana en question, [w:] Femmes, culture et société au Maghterb. II Femmes pouvoir 
politique et développement, red. R. Bourqia, M. Charrad, N. Gallagher, t.2, Casablanca 1996, s. 65.
20 Zob.: R. El Khayat, Les Maghreb des Femmes. Les défis des du XX ème siècle, Rabat 2001, s. 219. 
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tworzyły dwa stowarzyszenia algierskie21, dwa tunezyjskie22 i jedno marokańskie (l’ADFM). 
Opublikowany przewodnik23 o równości między mężczyznami i kobietami w rodzinie ak-
centował znaczenie problemu dla społeczeństwa marokańskiego i szerzej maghrebskiego. 

W 1999 r. ówczesny rząd24 priorytetem uczynił kwestię praw kobiety i jej udział w ak-
tywizacji społeczno-politycznej25. Podstawę dyskusji stanowił dokument zatytułowany 
Plan Działań Narodowej Integracji Kobiet na rzecz Rozwoju (Le Plan d’Action National d’In-
tegration des Femmes au Développement – PANIFD) opublikowany latem 2000 r. Za szcze-
gólnie istotne i ważne uznano edukację, zdrowie, władzę ekonomiczną i prawo. Domaga-
no się m.in. podwyższenia wieku do zawarcia związku małżeńskiego, zniesienia opiekuna 
matrymonialnego dla dziewczyny, ograniczenia poligynii (poligamii), rozwodu orzekanego 
w sądzie, wspólnoty majątkowej małżonków. Te żądania spotkały się z krytyką ze strony 
przeciwników nowelizacji.

Przez dwa lata w różnych regionach kraju trwały debaty, w trakcie których przedsta-
wiano dwa projekty, jeden nowoczesny, oparty na zasadzie równych praw w rodzinie i dru-
gi konserwatywny, akcentujący podporządkowanie kobiety i hierarchizację ról. Istotną rolę 
w przełamaniu swoistego impasu miały protesty kobiet w Casablance i Rabacie w marcu 
2000 r., żądające reformy Mudawany26.

W 2001 r. w obronie PANIFD z inicjatywy 12 stowarzyszeń kobiecych walczących o pra-
wa kobiet zorganizowano kampanię pod hasłem „Wiosna równości” (Printemps de l’égali-
té), która wyróżniała się zmianą stylu działania. Żądania praw kobiet przedstawiano m.in. 
poprzez afisze, spoty telewizyjne, dystrybucje ulotek, upowszechniając portrety kobiet27.

Sukcesem tych wystąpień okazały się decyzje podjęte w kwietniu 2001 r. Otóż na 
wniosek króla Mohammeda VI powołano komisję, której powierzono zadania konsul-
tacyjne związane z  reformą kodeksu28. Wyniki pracy komisji zostały przedstawione 
10 października 2003 r. przez króla Mohammeda VI, postulującego reformę Mudawany29.  
Prace nad ustawą trwały kilka miesięcy i  23 stycznia 2004 r. parlament zatwierdził  

21 L’Association pour la Promotion des Droits des Femmes – APDF, i  L’Association IIdépendante pour la Tromphe des 
Droits des Femmes – AITDF.
22 L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates – ATFD, L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherché et 
le Développement – AFTURD. 
23 Przewodnik zatytułowano Dalil pour l’égalité dans la famille au Maghreb, wydano w maju 2003. 
24 Po raz pierwszy w historii Maroka był to rząd lewicowy.
25 W działania na rzecz praw kobiet zaangażował się młody wówczas monarcha Mohammed VI.
26 W marcu 2000 r. 40 000 kobiet zorganizowało demonstracje w Casablance domagając się reformy statusu praw-
nego. Żądało m.in. zniesienia poligamii i wprowadzenia prawa do rozwodu. W demonstracji uczestniczyło około pół 
miliona osób. (Zob.: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Casablanca [data dostępu: 15.01.2011].
27 O poparcie zwrócono się do stowarzyszeń kobiecych rozsianych w całym kraju. W końcu 2003 r. Wiosna równości 
liczyła 27 organizacji kobiecych, w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, kampania obejmowała wyłącznie stowa-
rzyszenia kobiece. A. Damamme, op. cit., s. 102–103.
28 D. Legarde, Maroc la femme égal de l’homme „L’Express” (2003) nr 11/12, s.22; A. Lamchichi, Promesse royal en faveur 
d’un réforme audacieuse du statut de la femme, „Confluance Méditerranée” (2003–2004) nr 48, s. 177–185. 
29 Począwszy od 2008 r. Marokanki obchodzą 10 października narodowy dzień kobiet. Został on ustawiony dla upamięt-
nienia wygłoszonego przemówienia przez króla Mohammeda VI, w którym podejmuje wątek reformy Mudawany.
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znowelizowany Kodeks rodziny (Code de la famille) wzorowany na tekście tunezyjskim30. 
Dokument ten można uznać za rezultat wieloletniej walki kobiet o  równouprawnie-
nie. Przyznaje on małżonkom wspólną odpowiedzialność za rodzinę. Znosi regułę po-
słuszeństwa żony mężowi. Daje możliwość wspólnego zarządzania dobrami nabytymi 
w czasie trwania związku na podstawie stosownego zapisu w kontrakcie małżeńskim. 
Nowy tekst anuluje zapis opiekuna matrymonialnego dla dziewczyny. Zezwala na za-
warcie związku małżeńskiego w wieku 18 lat zarówno dla dziewczyny, jak i dla chłopca. 
Nie odrzuca całkowicie poligynii (poligamii), dopuszczając jej praktykowanie w  sytu-
acjach nadzwyczajnych. O poślubieniu kolejnej żony decyduje zgoda aktualnej i opinia 
sędziego. Ograniczono, jak napisano w  komentarzu, w  sposób drakoński, możliwości 
oddalenia kobiety (la repudiation), zwłaszcza zakazano formy werbalnej31. Przyznano 
kobiecie prawo do rozwodu. Wcześniej mogła ubiegać się o  rozwiązanie związku, ale 
tylko w pewnych okolicznościach.

Nowe modele aktywizacji stowarzyszeń w kierunku emancypacji 

Uaktywnienie Organizacji Pozarządowych Non Profit (ONG) z udziałem kobiet od koń-
ca lat 80. XX wieku pozwoliło na przedsięwzięcia w zakresie reform prawa, które nie za-
istniałyby bez działań prowadzonych przez rozmaite organizacje, w tym stowarzyszenia 
kobiece. Sara Ben Néfissa w  rozprawie pt. Pouvoirs et associations dans le monde ara-
be określa ONG jako fenomen „otwierania drzewi” dla procesów społecznych, prowadzą-
cych do zmiany, zarówno w środowiskach lokalnych jak i regionalnych32. Jak podkreśla Au-
rélie Damamme ONG oznacza organizacje kreowane w kraju, który podejmuje inicjatywy. 
Ten nowy paradygmat rozwoju objawia się poprzez stawianie pytań i kreowanie nowego 
systemu dyskusji o rozwoju. Znaczącą rolę odegrały w tym ONZ i Unia Europejska udzie-
lając pomocy finansowej i humanitarnej33.

Począwszy od lat 90. XX wieku tworzono sieci ośrodków kobiecych ONG, lokalnych 
i  regionalnych, które aktywnie uczestniczyły w pracach na rzecz reform ekonomicznych 
i społecznych. Szczególną rolę odegrały w organizowaniu kampanii w obronie Narodowe-
go Planu Działania Integracji Kobiety na rzecz Rozwoju (PANIFD), jak już wspomniałam, 
dokumentu żądającego większej obecności kobiety w  obszarze prawnym, politycznym 
i instytucjonalnym34. Stowarzyszenia kobiece występowały przeciwko przemocy stosowa-

30 Zob.: J. Wronecka, Pozycja kobiety Maroku w świetle nowego kodeksu rodzinnego Mudawana [w:] A. Barska, M. Korze-
niowski (red.), Wielokulturowość-międzykulturowość – trans kulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, 
Opole 2007, s. 297–313.
31 Zgodnie z prawem szariat mężczyzna mógł poprzez trzykrotne wypowiedzenie formuły idź sobie unieważnić swoje 
małżeństwo. 
32 S. Ben Néfissa, Pouvoirs et associations dans le monde arabe, Paris 2002.
33 A. Damamme, op. cit., s. 66.
34 B. Gribaa, i inni, Etat de la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 
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nej wobec kobiet, organizowały w terenie spotkania dla kobiet potrzebujących wsparcia 
prawnego i psychologicznego. 

W drugiej połowie lat 90. XX w. wyłaniają się nowe typy stowarzyszeń. Są to m.in. stowa-
rzyszenia zakładane przez kobiety wolnych zawodów, wykształcone, mające rodzinę i liczne 
kontakty dzięki mężowi; stowarzyszenia zawiązywane w małych miastach i na wsiach przez 
kobiety ze środowisk uniwersyteckich. Kobiety w stowarzyszeniach występują jako zwykłe 
członkinie, prezydentki, a  także jako pracownice. Kobiety na stanowisku przewodniczącej 
notuje się w dużych miastach – Rabat, Casablanka, stolicach regionalnych – Tanger, Marra-
kech, Agadir. Aurélie Damamme na podstawie przeprowadzonych badań zauważa, że poja-
wiają się sytuacje kiedy prezydentkami stowarzyszeń wiejskich stają się kobiety wywodzące 
się z burżuazji. To pokazuje działanie elit w populacjach wiejskich, a także odsłania układ, 
w którym kobiety inwestujące w stowarzyszenia, stają się ich przewodniczącymi, wywodząc 
się z klasy uprzywilejowanej35. Stowarzyszenie Promocji Kobiety Wiejskiej z Sidi Moktar (As-
sociation de Promotion de la Femme Rurale de Sidi Moktar) powstało z inicjatywy profesor 
uniwersytetu, która zainspirowała młode kobiety do działania na rzecz środowiska. 

Pod koniec lat 90. XX wieku w miasteczkach i na wsiach powstały też stowarzyszenia 
z inicjatywy młodych wykształconych w mieście kobiet, które w ten sposób wykorzysty-
wały swoje kompetencje, a także zyskiwały zatrudnienie. Stowarzyszenia te podejmowa-
ły działania edukacyjne kobiet, przygotowując je do zawodu, a także organizowały pomoc 
niepełnosprawnym.

W środowiskach wiejskich występują stowarzyszenia stricte kobiece i mieszane naj-
częściej zarządzane są przez mężczyzn, a obecność kobiet traktowana jest jako swoiste 
otwarcie na współpracę. W  licznych regionach wiejskich obowiązuje separacja płci, co 
oznacza wprowadzenie sekcji kobiecej w ramach stowarzyszenia. Borghi El Amraoui opi-
suje spotkania, na które przychodzą obie płcie, ale kobiety nie zajmują tej samej prze-
strzeni co mężczyźni, pozostają w przedpokoju i nie zadają pytań, nie uczestniczą zatem 
w  dyskusji, przysłuchują się obradom poprzez otwarte drzwi36. Kobiety obok mężczyzn 
aktywnie uczestniczą w projektach, ale jak pisze Aurélie Damamme przeszkody udziału 
kobiet w projektach związanych tematycznie z  rozwojem wynikają z niechęci mężczyzn 
wobec aktywności kobiet, albowiem bliższe im jest zamykanie kobiet i ograniczenie au-
tonomii37. Niekiedy stowarzyszenie kobiece jest traktowane jako model organizacji nie-
pożądanej. jako konkurencja już istniejących stowarzyszeń. Pomimo trudności kobiety na 
wsiach angażują się w  działania na rzecz środowiska, dokonując zmiany relacji między 
mężczyzną a kobietą w przestrzeni, ale nie na poziomie mentalnym38. 

s. 63, http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail-evenement.php?code=26 [data dostępu: 10.01.2010] 
35 A. Damamme, op. cit., s. 117.
36 Cyt. za: A. Damamme, op. cit., s. 154. 
37 Ibidem, s. 147–148.
38 A. Damamme, op. cit., s. 153.

An
na

 B
ar

sk
a 

 O
d 

pa
tr

ia
rc

ha
tu

 d
o 

em
an

cy
pa

cj
i. 

Pr
zy

pa
de

k 
M

ar
ok

a



32

Wiosna arabska a emancypacja 

Na społeczeństwo marokańskie znacząco oddziałała Wiosna Arabska39. Kobiety po raz 
pierwszy w tak ogromnej liczbie idąc ramię w ramię z mężczyznami wzięły udział w mani-
festacjach, blokadach, konfrontacji z policją, w strajkach. Kobiety zamykane w myśl prawa 
obyczajowego aktywnie zaistniały w  ruchu rewolucyjnym, odgrywając nawet rolę liderek. 
W wywiadzie udzielonym w kwietniu 2011 r. dla portalu swissinfo.ch antropolog Mondher 
Kilani stwierdził m.in., że emancypacja kobiet jest jednym z osiągnięć rewolucji arabskich40.

Uczestnictwo zarówno zawoalowanych jak i  niezawoalowanych kobiet w  Wiośnie 
Arabskiej pokazuje, że emancypacja może przybierać różne postaci. Ich obecność w ma-
nifestacjach wzmacniała sens równości płci. Zarówno zachowania, jak i deklaracje kobiet 
aktywnych w rewolucji arabskiej dowodzą, że walczono o wspólne wartości, które nie są 
ani męskie, ani kobiece: honor, szacunek, prawa człowieka. 

Aktywizacja kobiet w sferze polityki ukazuje się w wyborach do parlamentu, a ostat-
nie odbyły się 25 listopada 2011 r.41. Spośród 395 deputowanych kobiety uzyskały 60 man-
datów, co stanowi 15%, zgodnie z parytetem ustanowionym w październiku 2011 r. W Izbie 
wyższej kobiety zajmują 6 (2,2%) miejsc na 270. Liczba ta świadczy o wzroście w porówna-
niu do roku 2007, kiedy to kobiety otrzymały 3 miejsca. 

W wyniku wyborów z listopada 2011 r. w Maroku liczba kobiet w rządzie zmniejszyła 
się w porównaniu do poprzedniego, ukonstytuowanego w 2007 r., w którym na 34 stano-
wiska ministerialne 7 przyznano kobietom. Rząd koalicyjny uformowany w styczniu 2012 
i kierowany przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (Parti de la Justice et du Développement 
– PJD) nominował jedną kobietę na stanowisko ministra solidarności, kobiety, rodziny 
i rozwoju społecznego. W wyniku kryzysu rządowego 10 października 2013 r. król Moham-
med VI ogłosił skład nowego rządu, w którym 6 stanowisk w randze ministra przyznano 
kobietom42. W 2015 r. 4 września wybierano władze lokalne i regionalne. Zgodnie z przyję-
tym w 2015 r. prawem zastosowano parytet 27% miejsc dla kobiet na poziomie lokalnym 
i 30% na poziomie regionalnym, co pozwoliło na dwukrotne większy wybór kobiet z 3406 
w 2009 do 6673 w radach lokalnych. W radach regionalnych udział kobiet przekroczył 30% 
uzyskując 38%. Natomiast żadna kobieta nie uzyskała stanowiska przewodniczącej43. 

39 Protesty w Maroku zostały zainicjowane 30 stycznia 2011 r. Natomiast 20 lutego 2011 r. w różnych regionach króle-
stwa miały miejsce wielkie manifestacje, kierowane przez młodych ludzi, którzy zastosowali portal Facebook, mobilizu-
jąc i zachęcając do udziału. Wydarzenie to określa się jako Mouvement du 20 février – Ruch 20 lutego. Demonstranci żą-
dali reform społeczno-ekonomicznych i politycznych. (Zob.: S. Ali, Des milliers de manifestation au Maroc, http://www.
magharebia.com/cocoon/awi/xthml1./fr/features/awi/features/2011/02/21/feature-01) [data dostępu: 22.07.2011].
40 Abdelafidh Abdeleli, Le printemps arabe. Tunisie, Egypte: la rupture non violente http://www. swissinfo.ch/fre/do-
ssiers/le-le – printemps – arabe – Tunisie,- Egypte: – la – rupture – non – violente.html ?cid-29896054) [data dostępu: 
1.03.2012].
41 Wybory parlamentarne i regionalne w Maroku. Zob.: A. Barska, Świat kobiet, op. cit., s. 165–169.
42 Ghizlaine Tazi, Portraits des 6 femmes ministres du gouvernement, http://www.illionweb.com/portraits-des-6-fem-
mes-ministres-du-gouvernement/ [data dostępu: 10.02.2014]
43 Elections locales au Maroc: des progrès significatifs mais insuffisants en matière de participation politique des femmes 
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Swoistym osiągnięciem Wiosny arabskiej byłu utworzonie z 22 stowarzyszeń poza-
rzaądowych w marcu 2012 r. koalicji Szacunek dla wiosny ( Printemps de la dignité), która 
wystąpiła w  obronie praw i  promocji kobiet. Zaapelowała o  całkowitą rewizję kodeksu 
karnego, żądając gwarancji równości płci, wolności indywidualnej, fundamentalnych praw 
i ochrony kobiety przed przemocą44. 

W 2014 r. Stowarzyszenie Jossour Kobiet Marokańskich (Jossour Forum des Femmes 
Marocaines)45 otrzymało status konsultanta przy Radzie Ekonomicznej i Społecznej Naro-
dów Zjednoczonych (ECOSOC)46, co pozwoliło na większe możliwości zaangażowania się 
w problemy praw kobiet i działania na rzecz obecności kobiet w obszarze ekonomii, a tak-
że społecznym, kultury, prawa oraz udziału w polityce i na stanowiskach kierowniczych. 
Stowarzyszenie to uczestniczyło w 59 sesji Komisji ds. Statusu Kobiety ONZ, która obra-
dowała od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku47. 
17 marca 2015 r. Halima Zine El Abidine, przewodnicząca stowarzyszenia Jossour w rapor-
cie pt. Droits des femmes marocaines – 20 ans après Beijing przedstawiła osiągnięcia do-
tyczące nowelizacji dokumentów związanych z obszarem praw kobiet: 

1.  Plan integracji kobiet na rzecz rozwoju, opracowany na lata 1999/2003;
2. Nowelizacja prawa w kierunku równości takich dokumentów jak: 
•	 Kodeks rodziny;
•	 Nowy kodeks obywatelstwa;
•	 Kodeks pracy;
•	 Kodeks karny;
•	 Anulowanie artykułów 495,496 i 497 dotykających godności kobiet;
•	 Reforma prawa wyborczego;
•	 Uznanie przez instytucje praktyk przemocy wobec kobiet;
•	 Poprawa wizerunku kobiety w mediach wyakcentowana w karcie narodowej;
•	 Przyjęcie zasady parytetu; 
•	  Nowelizacja konstytucji, zwłaszcza art. 19 mówiący o równości mężczyzny i kobiety;

http://maghreb.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2015/09/elections-septembre-2015 [data dostę-
pu: 27.06.2016]
44 La coalition „Printemps de la dignité” apppelle à une révision globale du Code pénal, http://achnoo.com/2012/03/23/ la – 
coalition – printemps – de – la – dignité- apppelle – à – une – révision – globale – du- Code – pénal/ [1.09.2012]. http://www.
marocfemme.net/ le – mariage – sans – acte – et – toujours – present – au – maroc- a 4780) [data dostępu: 14.10.2012].
45 Stowarzyszenie kobiet Jossour Forum des Femmes Marocaines powołane w lipcu 1995 r. jest organizacją pozarządo-
wą. Jego celem było edukacja kobiet w zakresie ich praw i promocja obecności kobiet w różnych obszarach sfery publicz-
nej – ekonomii, społecznej, kultury, a także udział w polityce i piastowanie stanowisk o charakterze decyzyjnym. 
46 ECOSOC ( ang. The Economic and Social Council), – Rada Gospodarcza i Społeczna – jeden z sześciu organów głów-
nych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
47 Komisja ds. Statusu Kobiety Narodów Zjednoczonych (CSW) jest pryncypialnym światowym organem międzyrzą-
dowym poświeconym wyłącznie promocji równości płci i niezależności kobiet. W tej sesji uczestniczyły reprezentantki 
państw członkowskich Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe (ONG) akredytowane przy ECOSOC ze wszyst-
kich regionów świata.
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•	 Reforma edukacji narodowej; 
•	  Opracowanie instrumentów instytucjonalnych specyficznych dla kwestii kobiecej48.
Raport opracowany przez Jossour obejmuje wiele zaleceń i propozycji, które dotykają 

problemów kobiet w Maroku. 

Zakończenie 

Uzyskane prawa i przywileje stworzyły kobiecie możliwość zaistnienia w życiu spo-
łecznym i politycznym. Są rezultatem długiej walki i zaangażowania od ponad 50. lat49. 
O szczególnej drodze kobiety marokańskiej walczącej o prawa świadczą słowa wypowie-
dziane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet: „8 marca jest świętem kobiety, ale także 
okazją zwrócenia uwagi na sytuację jej rozwoju społecznego, humanistycznego i ekono-
micznego. Od czasów odzyskania niepodległości kobieta marokańska udowadniała dzień 
po dniu i z roku na rok, że jest aktorem nie zniekształconego rozwoju”50. 

Konkludując istotę emancypacji kobiet marokańskich należy łączyć z dynamiczną ak-
tywnością stowarzyszeń obrony i promocji praw kobiet, rolą ONG i organizacji międzynaro-
dowych jak ONZ. Główne przeszkody emancypacji kobiety marokańskiej tkwią w mental-
ności i prawach. Dokonujące się przeobrażenia i przemiany, wzmacniane aktami prawnymi 
sprzyjają realizacji nowego typu społeczeństwa, którego model prowadzi do redefinicji ról 
i statusów jednostek.
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Zajmuje się statusem kobiet w  krajach Maghrebu, wielokulturowościa, transkulturowością, toż-
samością i problematyką związaną z przestrzenią pamięci i ciałem. W krajach Maghrebu spędziła  
7 lat, prowadząc badania dotyczące m. in. stylu życia, sytuacji kulturowej i społecznej kobiet. Jest 
autorką licznych artykułów, współredaktorką prac zbiorowych. Opublikowała m. in. Status kobie-
ty w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym (1994), Konflikt kulturowy w społeczeństwie 
algierskim w  drugiej połowie XX wieku (1998), Świat kobiet w  krajach Maghrebu. Wokół tradycji 
i nowoczesności (2012). 
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From patriarchy to emancipation. 
The case of Morocco

(abstract)

The paper outlines the understanding of the idea of patriarchy as a principle fun-
damental for the system of male domination. The genealogical concept, principle of 
obedience, and significance of public and private space were discussed from the per-
spective of gender. Apart from that, activities leading to emancipation were present-
ed. Granting rights and privileges to women, participation in female organizations 
and associations, together with the Arab Spring turned out significant in activating 
women in the public space.
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Ziomkostwo – grupa pierwszego 
wyboru w przestrzeni rozwoju. 
Na przykładzie organizacji 
pozarządowych w Mali

Żywiołowe i w wielu wypadkach dynamiczne zmiany modernizacyjne oraz towarzyszące 
im ruchy migracyjne i procesy urbanizacyjne tak typowe dla współczesnej Afryki powodują 
pojawienie się nowych typów zbiorowości.

Obok właściwych dla dawnej Afryki homogenicznych wspólnot lokalnych charakte-
rystycznych dla społeczności plemiennych, żyjących w środowisku wiejskim, pojawiają 
się w coraz większym wymiarze heterogeniczne zbiorowości zasiedlające rozrastające 
się miasta.

Zbiorowości żyjące w tradycyjnym środowisku wiejskim (niezurbanizowanym) two-
rzą z  reguły koherentne i nieskażone semiotycznie wspólnoty lokalne. Ich członkowie 
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uczestniczą w  lokalnych (małej skali) systemach społecznych. Cechuje ich podzielanie 
wspólnych wartości, a przez to funkcjonowanie w tym samym kręgu znaczeń. 

Takiej sytuacji sprzyja specyficzna forma, kształt i model społeczności typu plemien-
nego. Przede wszystkim należy podkreślić mała skalę oraz dominację stosunków pokre-
wieństwa w relacjach i strukturach społecznych i niepiśmienność takich zbiorowości. Brak 
im odzwierciedlenia języka w piśmie, co powoduje, że jest ono ograniczone w przestrzen-
nym i czasowym zasięgu społecznych, prawnych i politycznych powiązań, przez co cechuje 
je z jednej strony daleko rozwinięte poczucie etnocentryzmu, z drugiej zaś znaczna eko-
nomika konstrukcji. 

Społeczności typu plemiennego odznaczają się zwartością i  samowystarczalnością, 
co zawdzięcza ścisłym powiązaniom między instytucjami oraz znacznej koncentracji ról 
społecznych u tych samych osób i instytucji 1. 

Wiąże się z tym bezpośrednio ekonomika konstrukcji społeczeństw plemiennych. Od-
znaczają się one bowiem daleko posuniętą zwartością i samowystarczalnością. Zawdzię-
czają to ścisłym powiązaniom między instytucjami społecznymi oraz znacznej koncen-
tracji ról społecznych przez te same osoby i  instytucje. Widoczne w Afryce (jak i wśród 
społeczności plemiennych z  innych kontynentów) zjawisko koncentracji ról społecznych 
dostrzegalne jest zwłaszcza na poziomie rodziny i rodu. Bardzo często ojciec rodziny lub 
przywódca rodu łączy w swym ręku zarówno funkcję przywódcy politycznego i religijnego. 
Odpowiada zarazem za kontrolę środków produkcji (rozdziela ziemię uprawną pomiędzy 
członków swej grupy), jak i dystrybucję środków konsumpcji (kontroluje użycie wspólno-
towych zapasów żywności oraz decyduje o przeznaczeniu nadwyżek produkcyjnych)2. Jest 
często także kapłanem kultu przodków, wodzem wojennym itp. Ekonomika konstrukcji 
i łączenie ról społecznych związane jest z kolei z nikłym stopniem zróżnicowania społecz-
nego i brakiem rozwiniętej specjalizacji. W społeczeństwie plemiennym środki utrzymania 
jego członkowie czerpią w zasadzie z  takich samych lub podobnych źródeł. Wszyscy są 
z reguły rolnikami bądź pasterzami, oczywiście z uwzględnieniem podziału obowiązków 
pomiędzy grupy płci i wieku. Mają zatem porównywalny zakres wiedzy i doświadczenia, 
odznaczają się podobnymi aspiracjami i celami życiowymi. 

Jeśli dodamy, iż z  reguły wszyscy członkowie takich zbiorowości partycypują w  tej 
samej kulturze, a zakres i stopień partycypacji w poszczególnych układach społecznych 
i sferach kultury zależny jest od płci, wieku (statusu wyznaczanego przez procedury inicja-
cji i wtajemniczenia) oraz miejsca w strukturach genealogicznych. Sytuacja taka prowadzi 

1 Por. Joan M. Lewis, Tribal society, [w:] D. Sills (red.), International encyclopedia of the social sciences, t. 16, Cambridge–
New York: The Macmillan Company, 1968, s. 146–151; Aidan W. Southall, The illusion of Tribe, [w:] R.R. Grinker, S. Lubke-
mann, Steiner C. (red.), Perspectives on Africa. A Reader in Culture, History, and Representation, Chichester 2010 (1997), 
s. 83–95; R. Vorbrich, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, 
Poznań 2012. 
2 Zob. Ryszard Vorbrich, Daba – górale północnego Kamerunu. Afrykańska gospodarka tradycyjna pod presją historii 
i warunków ekologicznych, Wrocław 1989.
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do osiągnięcia przez społeczeństwa plemienne swoistej równowagi socjoekonomicznej 
niesprzyjającej zmianie społecznej.

Owa koherentność tradycyjnych – wiejskich, plemiennych – społeczności lokalnych 
wynika z trzech przesłanek. 

1. Poczucia swojskości, generowanym przez świadomość przewidywalności i zrozu-
mienia bodźców napływających w ciągu życia jednostki. Otaczający świat jest tu 
„oswojony”, zrozumiały (wytłumaczalny przez system światopoglądowy, religijny), 
a bodźce mają charakter ustrukturyzowany.

2. Znane (i dostępne) zasoby ułatwiają tworzenie postaw i zachowań swoiście pojmo-
wanej „zaradności”, pozwalających łatwiej sprostać wymaganiom stawianym przez 
bodźce.

3. Wyrobiona w procesie adaptacji kulturowej umiejętność sprostaniu bodźcom wy-
twarza poczucie sensowności bytu, ułatwiające podejmowania działań wymagają-
cych zaangażowania i wysiłku.

Imponującemu tempu urbanizacji Afryki3 towarzyszy przepływu siły ludności z obsza-
rów wiejskich do stref zurbanizowanych, przeniesienie aktywności mas ludzkich z rolnic-
twa do przemysłu i usług. Jak wykazały najświeższe badania Marii E. Freire, Somik Lall 
oraz Danny Leipziger urbanizacja Afryki jest wynikiem zarówno wzrostu populacji obsza-
rów wiejskich (i całej populacji Afryki), jak i wydajności produkcji rolniczej4. Obie okoliczno-
ści stanowią klasyczny czynnik „wypychający” nadwyżkę populacji). Z drugiej strony działa 
siła „przyciągania” miast, gdzie wzrost produkcji przemysłowej i sfery usług stwarza wa-
runki sprzyjające osadzaniu się w nich ludności pochodzącej ze wsi. Czynniki „wypycha-
jące” (ze wsi) i „przyciągające” (do miast) uruchomiły nie dający się kontrolować proces 
„produkcji miast” w Afryce, obszarów zamieszkałych przez swoistą mieszankę ludności 
aktywnej w sferze produkcji towarowej oraz sektorze działalności „nietowarowej” (usłu-
gach, administracji itp.).

Konsekwencją tempa wzrostu ludności miast w Afryce, stanowiącą jej cechą cha-
rakterystyczną, jest nadreprezentacja ludności świeżo osiedlonej w  miastach. Poja-
wiającej się tam jedynie na pewien, nie długi okres (np. jedynie w porze sezonowego 
braku zajęcia na obszarach wiejskich) lub przybywającej na dłużej, z nadzieją znalezie-
nia punktu zaczepienia u krewnych zakorzenionych wcześniej w mieście. Ludność tę 
można określić jako warstwę protoproletariacką. Odznacza się bowiem słabym stop-
niem zakorzenienia w przestrzeni zurbanizowanej. Tworzą ją najemni pracownicy pod-
rzędnego obiegu ekonomicznego, zatrudnieni w niewielkich warsztatach rzemieślni-

3 Tempo urbanizacji Afryki ma charakter skokowy. U progu dekady niepodległości, w 1960 roku, wynosiło oni 15% rocz-
nie, aby półwieku później (2010) osiągnąć poziom 40%. Szacuje się, że w połowie XXI wieku wskaźnik ten sięgnie 60% 
rocznie. Prognozuje się, że populacja miejsca w Afryce potroi się w ciągu najbliższych 50 lat. Zob. Maria E. Freire, Somik 
Lall, and Danny Leipziger, Africa’s Urbanization: Challenges and Opportunities, „The Growth dialogue”, (2014), Working 
Paper no 7, s. 2–4.
4 Zob. M.E. Freire, S. Lall i D, Leipziger, op. cit., s. 2
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czych, niewykwalifikowani pracownicy nowoczesnych przedsiębiorstw, zatrudnieni na 
stanowiskach nieprodukcyjnych (posługacze, gońcy, dozorcy), pracownicy usług (służ-
ba domowa, czyścibuci), najdrobniejsi kupcy, handlarze obnośni, kramarze, pomoc-
nicy sklepowi itp.). Jako osoby niedawno przybyłe do miasta, niemające żadnych lub 
prawie żadnych kwalifikacji zdobytych w systemie oświaty formalnej, otrzymują oni 
zarobki na minimalnym poziomie, gwarantujące utrzymanie zaledwie jednej osoby. 
W skrajnych wypadkach pracują jedynie za skromne utrzymanie. Co ważne dla budo-
wy sieci relacji społecznych, osoby zaliczane do kategorii ludności protoproletariackiej 
pozbawione są z reguły jakiekolwiek praktycznej ochrony ze strony prawa pracy oraz 
odpowiednich instytucji państwa. Status, świeżych imigrantów, z  opisanych wyżej 
kategorii stanowi poważną barierą ekonomiczną, utrudniającą stabilizację społeczną 
i zakorzenienie się w mieście5.

Zmiany w strukturze społecznej mieszkańców Afryki, będące konsekwencją procesów 
urbanizacji i industrializacji, doprowadziły do podważenia dotychczasowego paradygmatu 
afrykanistycznej antropologii, skupiającej się na tradycyjnych (plemiennych) wspólnotach 
lokalnych6. Nie można już bowiem traktować Afryki jako rezerwuaru tradycyjnych, względ-
nie izolowanych, plemiennych społeczności, przydatnych przy rekonstruowaniu obrazu 
kultur „pierwotnych” lub konstruowaniu koncepcji teoretyczno-porównawczych.

Migracja „domiejska” nie tylko skutkowała pojawieniem się nowych kategorii spo-
łecznych, lecz transformacją relacji społecznych. Powstanie miejskich zbiorowości, hete-
rogenicznych z punktu pochodzenie, lecz także pluralistycznych kulturowo, językowo i re-
ligijnie uruchomiło nowego typu procesy adaptacyjne pozwalające na „oswojenie” prze-
strzeni miejskiej przez nowoprzybyłych „mieszczan”.

Przede wszystkim zbiorowości miejskie nie są już koherentne. W  przeciwieństwie 
do mieszkańców wsi, mieszkańcy miasta (w każdym razie znacząca ich część), są tylko 
z pozoru „lokalni”. Często nie czują się niezakorzenieni w miejscu, w którym przebywają. 
Pojawia się poczucie, wyalienowania. Nowi „mieszczanie”, zmuszeni do poznawania na 
nowo całości znaczeń, poznawania lub budowania od podstaw nowych sieci kontaktów, 
odtwarzania kapitału społecznego.

Kryterium podziałów społecznych nie jest już tu przynależność do grupy płci lub wieku 
(miejsce w układach genealogicznych, stopień wtajemniczenia), a przynależność do mi-
krostruktur społecznych (grup zawodowych) i przestrzenne sąsiedztwo. Znaczenia nabie-
rają związki dowolne (wśród ludzi młodych – sposób spędzania wolnego czasu). Jednostki 
łączy nie tylko wspólne pochodzenie lub kultura a raczej wspólne doświadczenie pozyska-
ne w serii epizodów, w kontekście intencjonalnych, rutynowych lub przypadkowych spo-

5 Por. M. S. Szczepański, Urbanizacja i struktura społeczna w Afryce Czarnej. Studium z socjologii rozwoju, Katowice 
1984, s. 106; R. Vorbrich, Plemienna …., s. 345–351
6 Marcel Griaule miał mówić swym uczniom, że „Nie pracuję w mieście. W mieście są tylko strzępki Afryki (des brides 
d’Afrique)” (Zob Liliane Kuczynski, Éloide Razy, Antropologie et migratyions africaines en France: une généalogie des 
recherches, „Revue européenne des migrations internationales” 23 (2009), 3, s. 79.
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tkań w przestrzeni miejskiej. Relacje społeczne mają tu charakter bardziej powierzchowny 
o znacznej dozie anonimowości.

W tym miejscu pojawia się istotne pytanie badawcze: czy (w jakim stopniu) w ramach 
antropologicznej analizy miasta znajduje zastosowanie turnerowska koncepcja commu-
nitas – jako spontanicznej egzystencjalnej wspólnoty wolnej od hierarchicznej struktury, 
wolnej od kontroli społecznej i społecznej odpowiedzialności za jej członków.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż miasto jako układ ekonomiczny i struktura spo-
łeczna nie jest zawieszone w próżni. Terytorium miasta lokuje się zawsze w szerszym, re-
gionalnym kontekście środowiska naturalnego oraz w regionalnym kontekście kulturowo-
-przestrzennym. Miasto analizować należy zatem w ramach jego zaplecza ekonomicznego 
oraz zaplecza kulturowo-etnicznego. W przestrzeni społecznej miasta znajdują odbicie fakty 
kulturowe i struktury wywodzące się z wiejskiego, plemiennego zaplecza. Rola zaplecza kul-
turowo-etnicznego jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości miasta. Wzrasta w wypad-
ków miast małej i średniej wielkości, maleje w przypadku wielkich aglomeracji, zwłaszcza 
o charakterze stołecznym.

Z  punktu widzenia struktury przestrzeni należy uwzględnić fakt, że miasto nie two-
rzy przestrzeni zajmowanej przez zatomizowane jednostki. Przestrzeń miejską wypełniają 
krzyżujące się sieci relacji społecznych, zwykle trudno uchwytnych. Do łatwiej poddających 
się oglądowi należy organizacja przestrzeni, pozwalająca wyróżnić dzielnice (getta) etnicz-
ne, dzielnice (ulice) wydzielone wg kryterium ekonomicznego, dostępu do wiedzy, władzy 
i  bogactwa. Inaczej żyją mieszkańcy dzielnic centralnych – siedziby instytucji kluczowych 
dla funkcjonowania miasta jako całości. Inaczej zaś mieszkańcy dzielnic peryferyjnych, tylko 
częściowo zurbanizowanych. Jeszcze inaczej mieszkańcy tzw. dzielnic spontanicznej zabu-
dowy (w uproszczeniu, choć nie koniecznie trafnie, określane wspólnym mianem slumsów).

Trudniej uchwytne są sieci relacji społecznych nie obrazowane przez struktury prze-
strzenne (takie jak dzielnice, ulice). W tym wypadku mamy do czynienia ze strukturami 
o  charakterze sieciowym. Sformalizowanymi lub częściej niesformalizowanymi sieciami 
relacji, zależności ukształtowanych w środowisku miejskim, lub importowanymi ze środo-
wiska plemiennego (wiejskiego). 

Cnoty obywatelskie a dobry trybalizm

Sieci powiązań pomiędzy pojedynczymi podmiotami (tak jednostkami jak i grupami) 
tworzącymi polimorficzną społeczność miejską spaja jednak pewna forma postaw i za-
chowań. Określić je można mianem „moralnej etniczności” lub „dobrym trybalizm”7.

Rozróżnienie pomiędzy „zwykłym” trybalizmem, a zwłaszcza „trybalizmem politycz-
nym” a „moralną etnicznością” jest zależne jest w gruncie rzeczy od kontekstu społeczne-

7 Zob. John Lonsdale, Ethnicité morale et tribalisme politique, „Politique Africaine” (1996) nr 61, s. 98–115.



43

go i politycznego. O ile kategoria trybalizmu politycznego odnosi się do rywalizacji pomię-
dzy grupami etnicznymi w ramach wieloetnicznego państwa8, to o moralnej etniczności 
mówić możemy w wypadku relacji wewnątrz wspólnoty.

Dla ludzi przybywających do heterogenicznej zbiorowości, jaką jest miasto, zwykle od-
legle od rodzinnych stron, relacje z pozostawionymi w rodzinnej wsi rodzicami i krewnymi, 
a także relacje między swojakami doświadczane są traktowane jako moralny obowiązek. 
Twórca koncepcji moralnej etniczności John Lonsdale opisywał ją jako „wspólny ludzki in-
stynkt opierający się na codziennej praktyce stosunków społecznych i materialnego wy-
posażenia, zbiorze kodeksów moralnych i etycznych w odniesieniu do mniej lub bardziej 
wymyślonej społeczności („wspólnoty)”9. 

W warunkach miejskich, zdominowanych przez dyskurs społeczeństwa obywatelskie-
go, moralna etniczność przybiera formułę „cnót obywatelskich”, wyrażanych przez trwałą 
sprawność moralną, postawę zaangażowania w sprawy społeczne, działania polegające 
na budowie stabilnego i sprawiedliwego społeczeństwa, na którym opiera się model spo-
łeczeństwa obywatelskiego10.

Poszukiwanie „swojego”

W wieloetnicznym i wielojęzycznym społeczeństwie afrykańskim często można ob-
serwować strukturalną sprzeczność pomiędzy homogenicznym środowiskiem plemien-
nym a heterogenicznym środowiskiem zurbanizowanym. Znalezienie i rozpoznanie „swo-
jego” w  mieście pełnym „obcych” stanowi warunek odtworzenia kapitału społecznego 
w środowisku zurbanizowanym. 

W zamkniętym tradycyjnym środowisku wiejskim krewni, nawet odlegli w przestrzeni 
genealogicznej, byli stosunkowo bliscy w przestrzeni fizycznej. Z reguły mieszkali w tej 
samej lub sąsiedniej osadzie. Jednostki lub grupy, traktowane jako swojskie, znane były 
bezpośrednio lub były rozpoznawalne poprzez proste schematy genealogiczne. 

W ten sposób społeczność lokalna i szerzej wspólnota plemienna, etniczna wyposażona 
była w swoisty kapitał społeczny. „Współplemieńcy” są z zasady godni zaufania. Można od 
nich oczekiwać pomocy w sprawach codziennych i w obliczu sytuacji kryzysowych. W środo-
wisku polimorficznym środowisku zurbanizowanym (w mieście, porcie, grupie zawodowej) 
znalezienie i rozpoznanie godnego zaufania swojaka jest trudniejsze, ale równie ważne dla 

8 Współzawodnictwo jest bowiem immanentną cechą systemu kapitalistycznego, w którym egzystują współczesne 
społeczeństwa Afryki. Polem współzawodnictwa jest państwo. Jest ono ośrodkiem kontroli eksploatacji zasobów środo-
wiska naturalnego oraz akumulacji bogactwa. W realiach współczesnej Afryki świadomość typu plemiennego i kulturo-
wo zdefiniowane interesy grupowe zderzają się w Afryce z ideą państwa narodu. W takiej sytuacji tożsamości etniczne 
zmieniają współzawodnictwo etniczne w rywalizację polityczną.
9 J. Lonsdale, op. cit., s. 100.
10 Por. Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012
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jednostki. Może stanowić o jego być albo nie być. Z braku bliższych krewnych takim „swo-
jakiem” może stać się krewny lub powinowaty naszego krewnego, ktoś, z kim dzielimy ję-
zyk, wartości i obyczaje, choćby kulinarne. Dla jednostki rzuconej w odlegle strony relacje 
z pozostawionymi w rodzinnej wsi rodzicami i krewnymi, a także relacje między swojakami 
doświadczane są właśnie jako moralny obowiązek, rodzaj cnót obywatelskich.

W kontekście moralnej etniczności należy podkreślić, że tożsamość etniczna wykracza 
tu poza wymiar emocjonalny lub irracjonalny. W postkolonialnej Afryce, o niewydolnych 
i przeżartych korupcją strukturach państwowych, okazuje się ona na wskroś racjonalna. 
Przekształca się bowiem w sieć społecznych obowiązków służących wspólnocie (definio-
wanej kulturowo) jako całości. 

W praktyce społecznej moralna etniczność materializuje się pod postacią różnego ro-
dzaju organizacji samopomocowych działających w  środowisku miejskim, integrujących 
ludzi poczuwających się do wspólnoty pochodzenia. Wiązać z nią można rozwijające się 
na dużą skalę przeróżne „komitety rozwoju ludu X” (lub wspólnoty lokalnej Y). Często 
komitety takie łączą dwie kategorie członków danego plemienia (grupy etnicznej), tych 
żyjących w mieście i tych pozostających na ziemi przodków. Działają oni wspólnie w dziele 
poprawy jakości życia (np. rozbudowy lokalnej infrastruktury, pomocy doraźnej itp.) zarów-
no jednych, jak i drugich.

Dzieje się tak bowiem w bezwzględnym świecie kapitalizmu, narzucającym reguły gry 
ekonomicznej, w przestrzeni rywalizacji o dostęp do źródeł wiedzy i bogactwa, to właśnie 
„tradycyjne” struktury społeczne, typu Gemeinschaft11 – (zbudowane na bazie wspólnoty 
krwi), „tradycyjne” tożsamości jawią się jako schronienie, oaza ładu moralnego. Inaczej 
mówiąc, okazało się, że Afrykanie wcale nie kwapią się do opuszczenia tradycyjnego spo-
łeczeństwa, by stać się „nowoczesnymi”. 

Poszukiwanie „swojego” w polimorficznym społeczeństwie typu narodowego daje 
impuls do powstawania nowych form relacji społecznych o  charakterze dowolnym – 
wtórnym, gdzie na poczucie przynależności wpływ mają także takie cechy, jak: formal-
ne wykształcenie i sposób zdobywania środków do życia, język codziennej komunikacji, 
formy spędzania wolnego czasu, wypracowana (a nie odziedziczona) pozycja społecz-
na. Nagradzane społecznie indywidualne predyspozycje członków dają im możliwość 
awansu społecznego i włączenia się do sieci relacji o zasięgu globalnym. W ten sposób 
odtwarzane w  środowisku miejskim grupy zbliżone są swym charakterem do tönnie-
sowskiego Gesellschaft.

11 Jeszcze w XIX w. F. Tönnies wprowadził klasyczne rozróżnienie na dwie kategorie zbiorowości: wspólnotę (Gemeinschaft) 
i stowarzyszenie (Gesellschaft). W tym dychotomicznym układzie Gemeinschaft ma charakter trwałej w czasie, eksklu-
zywnej zbiorowości ludzkiej, opartej o więzi krwi lub braterstwa. Jej członków łączy więź duchowa, wspólnie podzielane 
„tradycyjne” wartości, pamięć o zmarłych, troska o żywych, jak i nienarodzonych oraz dążenie do przetrwania, co generuje 
solidarnościową naturę więzi społecznych. Gesellschaft natomiast, jako produkt zróżnicowania społecznego, łączyć ma 
jednostki więzami wynikającymi z umowy. Więzi społeczne o charakterze inkluzywnym mają tu mieć naturę dyskursywną, 
bazującą na stosunkach rzeczowych i definiowane są w oparciu kategorie środków i celów. Jednostki uczestniczą w nim jako 
pełniące określone role społeczne. Zob. F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues Verlag 1887.
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Do takiej kategorii należą sieci mieszkańców, które określić można mianem ziomko-
stwa. Z defincyjnego punktu widzenia „ziomkostwo” to stowarzyszenie osób pochodzą-
cych z tego samego regionu kraju oraz ich potomków identyfikujących się z regionem 
pochodzenia. Moje badania przeprowadzone w Mali pokazują, że powstające w afrykań-
skim środowisku miejskim stowarzyszenia o charakterze ziomkostwa nominalnie odwo-
łują się do modelu (i dyskursu) społeczeństwa obywatelskiego (związków dowolnych, 
struktur otwartych), lecz faktycznie przybierają postać organizacji tworzonych przez 
osoby pochodzące z  tego samego regionu kraju lub wręcz tej samej grupy etnicznej. 
Pod szyldem „cnót obywatelskich” podejmowane są działania, które z punktu widzenia 
antropologii kulturowej zakwalifikować można do kategorii moralnej etniczności, nawet 
etniczności korporacyjnej („etniczności sp. z o.o.”)12. W ramach strukturalnych i funkcjo-
nalnych cech ziomkostw grupy etniczne (plemiona) tracą wymiar przestrzenny i przybie-
rają postać sieciową. Zjawisko o charakterze ogólnym zilustruję na przykładzie dwóch 
konkretnych stowarzyszeń funkcjonujących w Mopti – stolicy prowincji w południowo-
-środkowym Mali.

Miasto i jego zaplecze

Opis wybranych przykładów ziomkostw działających w Mopti poprzedzić musi krótka 
charakterystyka miejscowego ekosystemu oraz zależnego od niego systemu społeczno-
-gospodarczego. Mopti jest przykładem afrykańskiego aglomeracji miejskiej średniej skali 
(liczącym 108  000 mieszkańców)13, centrum administracyjnym, ośrodkiem handlowym 
o krajowym znaczeniu (znajduje się tu ważny port rzeczny oraz lotnisko międzynarodowe). 
Miasto usytuowane jest osi i skrzyżowaniu głównych krajowych dróg wodnych i lądowych 
Mali (przy głównej drodze krajowej, łączącej stolicę kraju – Bamako – z  jego prowincja-
mi północnymi i wschodnimi). Już od czasów przedkolonialnych posiadało Mopti status 

12 Zjawisko pod nazwą „etniczność sp. z o. o.” (Etnicity Inc.) szerzej opisali Jean i John Comaroffowie. Pojawia się ono 
wówczas, gdy wspólnoty lokalne i etniczne nie tylko organizują się dla obrony swych interesów w wymiarze społecznym, 
ale podejmują konkretne inicjatywy gospodarcze, wykorzystując lub kreując tożsamości etniczne dla uzyskania dogod-
nej pozycji na rynku dóbr i usług. Jean i  John Comaroffowie Zwrócili oni uwagę na to, jak przywódcy poszczególnych 
grup etnicznych (ludów) Republiki Południowej Afryki, wykorzystując przemiany społeczne po upadku apartheidu (oraz 
światowy system prawny i praktykę prawną sprzyjającą upodmiotowieniu tzw. ludów tubylczych), zainicjowali przedsię-
wzięcia mające podnieść status materialny swojej grupy, głównie poprzez zapewnienie (wyłącznej) kontroli nad zaso-
bami środowiska naturalnego. W tym kontekście „etniczność sp. z o. o” zdefiniowali oni jako „dążenie do uznania praw, 
interesów i wzmocnienie pozycji pod znakiem tożsamości coraz większej liczby grup etnicznych zaczynających działać 
jak korporacje: jak przedsiębiorstwa, w których genetyczne przypisanie nadaje akcje (właścicielskie) i przez które kultura 
może się (re)produkować, może być posiadana, dostarczana jako naturalne prawo wyłącznej własności (naturally copy-
righted)”. Przyczyn pojawienia się tego zjawiska J. i J. Comaroffowie upatrują zarówno w zwiększającej się heterogenicz-
ności państw narodowych, jak i w odejściu w wymiarze globalnym od polityki walki klas i kontestacji ideologii jako takiej 
(zob. J. i J. Comaroff, Ethnicity Inc, Chicago 2009, s. 82 [wyd. pol. Etniczność sp. z o.o., tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2011.
13 Administracyjnie historyczne miasto łączy się z  sąsiednią miejscowością Sevare – tworząc jedną gminę miejską 
z 115 000 ludności [https://en.wikipedia.org/wiki/Mopti#Demographics – data dostępu 31.05.2015].
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ważnego centrum kultury islamu (sławny Wielki Meczet Komoguel). Z racji swego strate-
gicznego położenia Mopti od dawna zyskało rangę centrum handlu solą (z kopalni w Tao-
udenni), produktami rybołówstwa i rolnictwa oraz wyrobami rzemiosła, a od kilku dekad 
także i przemysłu spożywczego14. Rola regionalnego centrum gospodarczego i społeczne-
go sprawiła także, że Mopti stało się atrakcyjnym miejscem, ściągających sezonowo i na 
stałe emigrantów z całego kraju, głównie z najbliższego zaplecza.

W tym miejscy należy zaznaczyć, iż Mopti, stworzone w 1818 roku przez rybaków Bozo 
w miejscu połączenia dwóch potężnych rzek (Nigru i Bani), jako „wieś fetyszy” znajduje 
się styku dwóch głównych odłamów etnicznych kraju. W uproszczeniu można powiedzieć, 
że na północno-zachodnim brzegu Nigru rozpościerają się suche tereny zajmowane przez 
ludy pasterskie (Fulbejów i Tuaregów). Ziemie na południe od miasta są natomiast domeną 
ludów rolniczych, z których największą stanowią Dogonowie. Procesy migracyjne uczyniły 
z Mopti polimorficzny organizm społeczno-kulturowy. Nadal ważną rolę odgrywają tu Bozo 
(zwyczajowo określani mianem „panów rzeki”), najlepiej zakorzenieni i  zajmujący ważną 
pozycję w  systemie gospodarczym (własność nieruchomości, obsługa żeglugi rzecznej, 
przemysł turystyczny itp.). Niemniej ważną pozycję w mieście zajmują też Fulbeje (aktywni 
w  handlu, usługach i  przemyśle turystycznym), których pastwiska przylegają niemal do 
granic miasta (zwłaszcza od północy) oraz napływowi Bambara (Bamana) – członkowie 
najliczniejszej i najbardziej wpływowej grupy etnicznej kraju (administracja, handel, inteli-
gencja). Czwartą co do liczebności grupą etniczną reprezentowaną w Mopti tworzą Dogono-
wie, których właściwy obszar etniczny leży już w pewnym oddaleniu od miasta i położony 
jest około 100–150 km na południowy wschód od tego miasta. Dość zwarty etnicznie kraj 
Dogonów obejmuje ok. 10 000. km². Dogonowie liczą około 600 000 osób. Diaspora Dogo-
nów sięga jednak daleko, nawet do odległych prowincji kraju. Największe jej skupisko poza 
krajem Dogonów znajduje się właśnie Mopti, gdzie stanowią oni kilka-kilkanaście procent 
mieszkańców (dane z wywiadów – 2012)15. Fakt stosunkowo świeżego zakorzenia ludności 
dogońskiej w Mopti wpływa na jej status. Kojarzeni są oni tutaj z niżej płatnymi zawodami 
(usługami, z grupami protoproletariackimi itp.). Można sądzić, że właśnie względnie upo-
śledzona pozycja społeczna Dogonów względem etnosów dominujących w mieście przy-
czyniła się do powstania aktywnych społecznie i gospodarczo stowarzyszeń o charakterze 
ziomkostwa wyłonionych przez członków tej grupy etnicznej.

Pola działania tych stowarzyszeń są silnie związane z warunkami naturalnymi kraju Do-
gonów, który scharakteryzować można jako suchą i skalista kraina, odznaczającą się klimatem 
podzwrotnikowym, o wyraźnym podziale na dość krótką na porę deszczową (okres intensyw-
nych prac polowych) oraz dłuższa porę suchą (okres znacznie mniejszego popytu na siłę robo-

14 W skład infrastruktury społecznej miasta zaliczyć można także szpital okręgowy, dwa licea, instytut formacji nauczycie-
li, średnią szkołę medyczną, szkołę pielęgniarską oraz szkołę zawodową i centrum zawodowe przemysłu stoczniowego. 
15 Diaspora dogońska, sięga także stolicy kraju – Bamako, spotkać ich można we Francji, a nawet w Polsce (badania 
własne).
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czą) 16. W porze suchej, zwłaszcza pod jej koniec, na przednówku, nadwyżka populacji (zwłasz-
cza młodych dziewczyn nie znajdujących zajęcia na miejscu) jest „wypychana” na zewnątrz 
kraju Dogonów. Rodzice wysyłają swe kilkunastoletnie (10-15. letnie) córki do pracy w mieście. 
Znajdują one tam zatrudnienie, najczęściej jako pomoc domowa, piastunki dzieci itp. W ten 
sposób rodziny pozbywają się „zbędnych” członków, zmniejszając liczbę osób do wykarmie-
nia 17. Dziewczęta pracują zwykle na niewielkie wynagrodzenie, często jedynie za mało warto-
ściowe wyżywienie 18. Ich praca jest ciężka, nie limitowana, w praktyce od rana do zmierzchu. 
Dziewczęta mieszkają u swych pracodawców lub w swego rodzaju gospodach – noclegowniach 
– zwanych tu z francuska grandes logeuses. Pochodzące z mniej lub bardziej odległych wiosek 
(jak tu się mówi „z buszu” – brousse), nie piśmienne i nie znające języka miasta (bamana lub 
tym bardziej francuskiego) dziewczęta narażone są na różnego rodzaju nadużycia ze strony 
pracodawców (i ich otoczenia), w tym także przemocy psychicznej i seksualnej19. 

Dogońskie dziewczęta stanowią zaledwie jeden z wielu strumieni migracyjnych z ob-
szarów wiejskich, wpływających na dynamiczny rozwój populacji Mopti. Pierwsze opisy 
„miasta” z  początków epoki kolonialnej, mówią o  „nędznej wiosce” z  kilkoma zaledwie 
chatami20. Wyraźny wzrost populacji miasta datuje się od lat 30. XX wieku, wraz z rozbu-
dową infrastruktury komunikacyjnej łączącej Mopti z Bamako i innymi prowincjami Fran-
cuskiej Afryki Zachodniej (Nigrem, Górną Woltą) oraz Algierią. Jeszcze w 1930 roku miasto 
liczyło 6000 mieszkańców. W  roku 1987 było już ich 74  700, a  roku 1994 – 83 500. Do 
2009 roku odnotowano skokowy wzrost populacji, do poziomu 109 000, co oznacza wzrost 
o 30% w ciągu 15 lat21. 

Podsumowując opis relacji pomiędzy Mopti a jego wiejskim zapleczem, można stwier-
dzić, że ruch migracyjny do Mopti generują dwa czynniki: znaczący (wielokrotny) w ostat-
nich dekadach wzrost populacji na terenach okalających miasto, w tym zwłaszcza Dogo-
nów22 oraz sezonowy charakter działalności rolniczej w strefie klimatycznej kraju Dogonów. 

16 Pora deszczowa trwa tu zaledwie 3–4 miesiące, od połowy maja do połowy/końca września. Jedynie przez dwa mie-
siące w roku (lipiec i sierpień) średnia wieloletnia opadów przekracza 100 mm na m2. Przez sześć miesięcy (od listopada 
do kwietnia) utrzymuje się ona na poziomie poniżej 1 mm na m2. (https://en.wikipedia.org/wiki/Mopti#cite_note-15)
17 Pewna liczba dziewcząt (zwłaszcza nieco starszych) decyduje się na czasową emigrację do miasta, aby zdobyć środki 
na zakup wyprawy ślubnej.
18 Z przeprowadzonych przez mnie pilotażowych wywiadów wynika, że tylko 10–20% z nich jada regularnie posiłki 
typu miejskiego, takie jakie jadają ich pracodawcy (chleb, ciepłą strawę i cieple napoje). Większość obywa się „reszt-
kami ze stołu”.
19 Brak jest danych statystycznych dotyczących tego zjawiska wśród młodocianych służących. Pośrednio o skali zjawi-
ska mogą świadczyć dane dotyczące uczniów szkół malijskich. Według danych prezentowanych przez malijskie Centre 
National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant oraz Agence Canadienne de Développement Inter-
national 85% uczniów (i uczennic) szkół malijskich padło w 2009 r. ofiarą przemocy psychicznej. Natomiast przemocy 
seksualnej doświadczyło 8,3% przebadanych chłopców i  7,7% dziewczynek [http://gbvaor.net/wp-content/uploads/
sites/3/2015/04/Proc%C3%A9dures-Op%C3%A9rationnelles-Standard-POS-sur-la-prise-en-charge-des-survivants-
de-violence-bas%C3%A9e-sur-le-genre-2012-French.pdf – data dostępu – 25.06.2016] 
20 Zob. Marc, Lucien, Mopti et le commerce du moyen Niger, „Annales de Géographie” (1910) vol. 19 (103), s. 42–47.
21 Zob. Plan Securite Alimentaire Commune Urbane de Mopti 2007–2011, Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), 
Mopti 2007, s. 2, [http://fsg.afre.msu.edu/mali_fd_strtgy/plans/mopti/mopti/psa_mopti.pdf]
22 Jakkolwiek można mieć zastrzeżenia do danych statystycznych dotyczących Afryki, to jednak wskazują one na pię-
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Dwa studia przypadku

W kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu lepiej rysuje się obraz wybra-
nych dwóch przykładów aktywności stowarzyszeń zamieszkałych w Mopti Dogonów. 

Pierwsze z nich nosi skomplikowaną nazwę Assotiation pour l’Emploi la Securite et la 
Sante de la Mere et de l’Enfant – ESSEM (Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa oraz 
Zdrowia Matki i Dziecka). Powstało ono z inicjatywy kobiet pochodzenia dogońskiego za-
korzenionych już w mieście. Działa ono na rzecz młodych dziewczyn dogońskich23, które 
emigrowały do miasta i pracują głównie jako pomoce domowe24. 

Stowarzyszenie powstało w roku 1997, w czasach gdy zjawisko emigracji do miej-
skiej młodych dziewczyn, a zwłaszcza towarzyszące jej patologie społeczne zaczęły się 
nasilać w niepokojący sposób. W pięciu oddziałach stowarzyszenia (obejmujących pięć 
dzielnic Mopti i pobliskiego Sevare) działa około 50 kobiet. Jednym z pierwszych zadań 
jakie stanęły przez założycielkami ESSEM było zidentyfikowanie wszystkich (w każdym 
razie znaczącej większości) młodocianych służących-imigrantek oraz kontrola działania 
wszystkich goszczących je noclegowni w Mopti. Stanowiło to podstawę do podjęcia za-
sadniczych działań na rzecz imigrantek. W tym kontekście na plan pierwszy wysunęło 
się wspieranie dziewczyn w ich stosunkach z pracodawcami, monitorowanie warunków 
ich pracy (obciążeń, wynagrodzeń itp.). W sytuacjach, gdy warunki te odbiegały od norm 
prawa pracy członkinie ESSEM podejmowały eskalowaną interwencję: od mediacji pro-
wadzącej do polubownego rozwiązania sporu, po kierowanie sprawy do sądu.

Drugim, nie mniej ważnym polem działalności stowarzyszenia jest opieka socjal-
na (w tym dożywianie) oraz praca nad szeroko pojęta edukacją dziewcząt. Wieczorami 
w obejściach będących własnością członkiń stowarzyszenia prowadzone są kursy alfa-
betyzacji w języku bamana (zob. il. 1, s. 353)25. Alfabetyzacji towarzyszą lekcje poświę-
cone higienie, zagadnieniom planowanego macierzyństwa, ochrony przed chorobami 
przenoszonymi droga płciową itd. Wieczorne „lekcje” kończą się zazwyczaj wspólnym 
posiłkiem, przygotowywanym przez młodociane uczestniczki z  produktów dostarczo-
nych przez ESSEM26.

ciokrotny, a nawet dziesięciokrotny wzrost populacji Dogonów w ostatnim stuleciu. Spis z 1921 roku szacował populację 
Dogonów na 81 862 osoby. Dane z roku 1960 mówiły o 250 000 [http://www.encyclopedia.com/topic/Dogon.aspx – data 
dostępu: 31.05.2016]. Podczas gdy obecnie (2010?) ich liczbę szacuje się na 400 000 – 800 000 osób [http://www.ne-
cep.net/facts.php?id_soc=12 – data dostępu – 31.05.2016]. 
23 Obejmuje też pomocą młode imigrantki pochodzące z innych okolicznych grup etnicznych – np. Bozo.
24 W preambule statutu stowarzyszenia znalazło się jednak sformułowanie pozwalające na jego rejestrację jako emanacji 
społeczeństwa obywatelskiego: ESSEM „jest stowarzyszeniem bez rozróżnienia przynależności etnicznej i religijnej”.
25 Sam proces alfabetyzacji godny jest odrębnego studium. W nauczaniu pisma (posługującego się zmodyfikowanym 
alfabetem łacińskim) stosuje się metody nawiązujące do kultury agrarnej. Instruktorki wykorzystują tu metody mnemo-
techniczne odwołujące się do bogatej symboliki dogońskiej i doświadczeń mieszkanek wsi. Na przykład litera „c” – „jest” 
przewróconym garnkiem, a litera „b” – przewróconym garnkiem z przystawionym kijkiem itd. (zob. il. 1).
26 Takie posiłki stanową ważne uzupełnienie diety dziewczyn. Wśród kilkunastu przebadanych przeze mnie w 2012 roku 
uczestniczek wieczornej „lekcji” zaledwie jedna zjadła tego dnia sycący, ciepły posiłek.
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Dodatkowo dziewczęta uczą się wielu czynności gospodarskich; gotowania, technik 
prania (umiejętności przydatnych w ich pracy zarobkowej). Prowadzone są też kursy dają-
ce umiejętności z zakresu rękodzieła: tkactwa (typowych dla lokalnej kultury tkanin typu 
bogotan) 27 oraz technologii recyklingu plastikowych opakowań, służących jako surowiec 
do produkcji torebek damskich i różnego rodzaju galanterii (np. breloczków). Dochody ze 
sprzedaży tego rodzaju wyrobów zasilają konto stowarzyszenia. 

Ważnym źródłem środków pieniężnych zasilających konto ESSEM jest produkcja my-
dła z  oleju pochodzącego z  drzewa karite28. Tą sferą działalności zajmuje się specjalna 
struktura ESSEM – Comité sovon (zob. il. 2).

Il. 2.

Głównym źródłem finansowania działań ESSEM jest jednak wsparcie kilku zagra-
nicznych i krajowych organizacji pozarządowych oraz agent rządów państw zachodnich. 
W tym kontekście wymienić należy przede wszystkim Save the Children oraz Avenir En-
fance Sahel (Aves) i US Peace Corps. Organizacje te nie tylko zasilają konto ESSEM, ale 
także dostarczają środki medyczne (dla chorych dziewczyn) oraz prowadzą szkolenia dla 
członkiń i beneficjentek stowarzyszenia.

27 Bogolan (B g lan) – termin z języka bamana, tłumaczony jako „pochodzący z ziemi”, odnosi się do specyficznego typu 
kobierców, barwionych w różnych odcieniach brązu i beżu słowo, chętnie kupowanych przez turystów. Od 2000 roku, 
zauważone przez zagranicznych projektantów, zyskują one zbyt na całym świecie. 
28 Małe mydełka, opakowane estetycznie w saszetki wykonane ze skrawków tkanin „etnicznych” znajdują zbyt jako 
wyposażenie łazienek hotelach w Mopti.
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Drugim, można rzecz „braterskim”, stowarzyszeniem o charakterze ziomkostwa dzia-
łającego w Mopti i jego regionie na rzecz Dogonów jest Association Jefako. W języku ba-
mana (drugim, obok oficjalnego języka francuskiego, języku komunikacji międzyetnicznej 
kraju) termin jefako oznacza tyle co: „łączyć siły”, „wspólnie pracować”. Stowarzyszenie 
jest jak gdyby lustrzanym odbiciem ESSEM. Stworzone przez młodych Dogonów miesz-
kających w Mopti stawia sobie za cel statutowy pomoc w aktywizacji gospodarczej dziew-
cząt z kraju Dogonów, co ma je powstrzymać właśnie przed emigracją do miasta.

W ten sposób Association Jefako, poprzez zapobieganie migracji młodych dziewcząt, 
w  odmienny sposób włącza się w  przeciwdziałanie patologiom społecznym w  mieście. 
Główne działania Association Jefako koncentrują się na stworzeniu w kraju Dogonów źró-
deł dochodu dla dziewcząt – potencjalnych emigrantek. Działania te przybierają najczę-
ściej postać mikrokredytów przeznaczonych na zakup zwierząt hodowlanych (kóz, owiec, 
bydła)29. Niewielkie kwoty, rzędu 19 000 – 29 000 franków CFA (29–45 euro) użyczane są 
poszczególnym dziewczętom (w praktyce ich rodzinom) na rok na niewielki procent lub 
bez odsetek. Przez ten rok dziewczęta odchowują młode sztuki, aby sprzedać je następnie 
z zyskiem – najczęściej około 30–40 procentowym (choć zdarza się że i 50%). W wypadku 
przedłużenia kredytu i hodowli o kolejny rok stopa dochodu sięga nawet 90%. W ten spo-
sób, po zwróceniu pożyczki, dziewczętom (ich rodzinom) pozostaje zazwyczaj od 20 000 
do 25 000, a nawet 30 000 franków CFA (30–46 euro), co w znacznej części równoważy 
koszty skromnego wyżywienia jednej osoby w środowisku wiejskim w przeciągu kilku mie-
sięcy pory suchej. Przykładową strukturę pożyczek oraz stopień zwrotu ukazuje il. 3.

Il. 3.

29 Programowi mikrokredytów towarzyszą także projekty rozbudowujące lokalną infrastrukturę w  wioskach dogoń-
skich, np. budowę studni lub wieży ciśnień, a także ułatwiające dziewczynkom integrację ze społeczeństwem typu na-
rodowego – jak np. kursy alfabetyzacji lub pomoc w wyrabianiu aktów urodzenia. (zob. ryc. 1)
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Il. 4.

Swą działalnością Association Jefako obejmowało w  latach 2010–2012 16 wsi w kra-
ju Dogonów. W  każdej z  tych wsi 20–26 dziewcząt w  wieku 10–17 lat otrzymało kredyt 
pozwalający uniknąć im losu ich rówieśniczek wysłanych przez rodziny do miasta. W roku 
2010 Stowarzyszenie udzieliło 325 kredytów na łączną kwotę 9.750 000 franków CFA 
(149 000 euro) (zob. ryc. 2). 
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Il. 5.

Opisana działalność stowarzyszenia Jefako możliwa jest dzięki dużemu wkładowi 
pracy wolontariuszy, młodych Dogonów, którymi kieruje, zamieszkały w okolicach Mopti, 
dwudziestokilkuletni A. D.30. Podstawowym źródłem funduszy jakimi operuje stowarzy-
szenie Jefako są nie regularne subwencje zagranicznych organizacji rozwojowych. 

Konkluzja

Opisane wyżej formy integracji w hererogennym środowisku miejskim, przybierające 
postać ziomkostw pozwalają skonstatować, że plemiona przestały być kategoriami rezy-
dencjalnymi i stały się formą oporu społecznego wobec bezdusznego systemu kapitali-

30 Problem pracy i płacy wolontariuszy ze Stowarzyszenia Jefako nie mieści się już w przedmiocie niniejszego studium. 
Należy jednak w tym miejscu zasygnalizować, że w praktyce A. D. nie tyle jest wolontariuszem, co należy do kategorii 
„pośredników rozwoju”, ludzi, którzy dzięki swej aktywności, i przedsiębiorczości pozyskują środki rozwojowe pocho-
dzące ze środek zewnętrznych, zwykle z międzynarodowego „przemysłu rozwojowego”. Por. R. Vorbrich Agent kontaktu 
– agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, [w:] R. Vorbrich (red.), Rozwój a kultura. 
Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław 2012, s. 131–147; R. Vorbrich, ’Zróbmy coś’ – ‘dajcie coś’. Dwie konceptuali-
zacje projektów rozwojowych, „Etnografia Polska” t. 57 (2013) z.1, s. 9–22.
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stycznego. W świecie odwołującym się do ideologii narodu państwowego, ale faktycznie 
pozostającym areną rywalizacji między jednostkami i  grupami, Afrykanie coraz częściej 
uświadamiają sobie, że tradycyjne struktury i tożsamości społeczne stanowią wartościo-
wy kapitał społeczny. Chronią one nie tylko przed wyalienowaniem w anonimowym tłu-
mie, ale także pozwalają odzyskać kontrolę nad swoimi relacjami ze światem zewnętrz-
nym. Inaczej mówiąc tradycyjnie definiowane tożsamości – plemiennej natury – na nowo 
zyskują rangę „związku pierwszej kolejności”. 

Organizacje typu JEKAFO i ESSEM przyczyniają się do rozwoju kapitału ekonomicz-
nego, społecznego i kulturowego młodych dziewczyn dogońskich, pomagając im w zinte-
growaniu się ze społeczeństwem typu narodowego. Zarazem jednak, choć unikają jedno-
znacznego odwoływania się do kryterium etnicznego, wskazują grupę etniczną jako grupę 
pierwszego wyboru w przestrzeni rozwoju.

Struktury typu ziomkostwa interpretować można jako sieć społecznych obowiązków 
służących wspólnocie (definiowanej kulturowo) jako całości. Przykłady JEKAFO i ESSEM, 
poświadczają istnienie w środowisku zurbanizowanym społecznej odpowiedzialności za 
członków wspólnoty (definiowanej jako wspólnota pochodzenia).

Wspólnoty takie nie są wolne od hierarchicznej struktury. Co łącznie wskazuje na 
ograniczoną przydatność turnerowskiej koncepcji communitas w sytuacji witalności afry-
kańskich trybalizmów.

Jeśli już można w tym wypadku odwoływać się do koncepcji communitas, to raczej 
w ujęciu Roberto Esposito, oferującego odmienną interpretację tej kategorii, jako „długu, 
daru dla innych”31.
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Hometown society 
(Landsmanschaft) – the first choice 
group in the development space. 
On the example of non-governmental 
organizations in Mali
 

(abstract)

Migration from rural (tribal) area to the African cities results in the emergence of 
new social categories and the transformation of social relationships. The emergence 
of urban collectives, heterogeneous from the origin point, but also pluralist culturally, 
linguistically and religiously, launched a  new type of adaptation process allowing for 
„taming” of urban space by newly arrived „burghers”. Civic virtues compete with at-
titudes called good tribalism

This study analyzes, on the example of the Dogon, living in Mopti (capital of the 
province) the phenomenon of „looking for countryman” in a foreign, polymorphic city.

     The author refers to the Tönnies concept of the Gesellschaft and the category 
of Hometown Society (Landsmanschaft). The empirical basis for the analysis are two 
case studies.

1 / Association of women of the origin of the Dogon ethnic group (Assotiation pour 
l’Emploi la Securite et la Sante de Mere et de l’Enfant), providing legal and educational 
assistance to the Dogon’s girls sent by parents to work in the city;

2 / The Association of Young Dogon’s living in Mopti (Association Jefako) aiming to 
prevent (through development programs) the migration of rural Dogon’s girls to the city.
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 Instytut Archeologii

Europejskie losy 
afrykańskiej wyspy 
– stacja na Mondoleh w źródłach 
historycznych

Wprowadzenie

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wydarzeniami z prze-
szłości Polski, przedstawianych jako te, o których „milczą podręczniki”. Niemal każde czaso-
pismo zawiera rubrykę, bądź kolorowy dodatek poświęcony historii1. Temu, czy jest to war-
tościowe źródło wiedzy, należało by jednak poświecić oddzielną publikację. Niemniej jednak 

1 Jako niezależne dodatki można wymienić tu między innymi: „Pomocnik Historyczny” tygodnika „Polityka”, „Newsweek 
Historia” tygodnika „Newsweek”, „W Sieci Historii” tygodnika „W Sieci” czy „Historia Do Rzeczy” tygodnika „Do Rzeczy”. 
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ich obecność we współczesnych mediach, jest bardzo wyraźna. Jednym z poruszanych tam 
tematów jest szeroko rozumiany system kolonialny2, oraz partycypowanie w nim polskich 
obywateli. Pytanie „Czy Polska miała kolonie?” pojawia się na pracach popularyzatorskich 
zarówno regularnie jak i często. Wzbudzając przy tym pewną formę poczucia dumy, opartą 
wszakże na silnych resentymentach. Modelową wręcz historią jest wyprawa Stefana Szolc-
-Rogozińskiego do Kamerunu i założenie stacji badawczej na wyspie Mondoleh. Niestety 
większość opracowań popularyzatorskich, dotyczy zaledwie tego wąskiego, dwuletniego od-
cinka czasu, w jakim przebywali tam Polacy. Czy można zatem w należyty sposób zinterpre-
tować całą wyprawę bazując jedynie na tak zawężonej chronologii oraz wybiórczości źródeł? 

Celem mojej pracy, będzie zatem kwerenda źródeł historycznych, dotyczących wyspy 
Mondoleh. Posiłkując się dostępnymi danymi źródłowymi, postaram się zrekonstruować 
funkcjonowanie wyspy w okresie przed pojawieniem się polskich podróżników, jak i po ich 
odjeździe. Szczególnie rozpoznanie tej ostatniej fazy zasiedlenia wyspy, będzie pomoc-
ne w  przyszłych pracach archeologicznych. Natomiast efektem moich wysiłków będzie 
stworzenie spójnego obrazu historii wyspy, jednocześnie będącego solidną podstawą pod 
dalsze interpretacje polskiego wkładu w eksplorację wybrzeży Kamerunu.

Warte podkreślenie jest zatem to, iż bez należytego poznania historii Mondoleh, nie 
będziemy w  stanie w  pełni zrozumieć sensu wyprawy „Łucyi-Małgorzaty”. Natomiast 
odtwarzając ówczesne warunki polityczne, dowiemy się tego, co stało się po odpłynię-
ciu Polaków. Jaką funkcję pełniła wybudowana przez nich stacja? Okazuje się bowiem, że 
odegrała ona niebagatelną rolę w formowaniu się administracji kolonialnej w Kamerunie. 
Przechodząc przez ręce zarówno Brytyjczyków jak i Niemców. Stając się siedzibą konsula, 
a następnie częścią niemieckiego sanatorium oraz leprozorium, była żywym zwierciadłem 
zmian przełomu XIX i XX w.

Niestety, jak zostało to wspomniane powyżej, większość polskich opracowań skupia 
się na wąskim odcinku czasu jakim była zaledwie dwuletnia obecność Polaków na Mon-
doleh. Marek A. Kowalski ogranicza się jedynie do stwierdzenia iż, „W  wyniku rozmów 
i przetargów dyplomatycznych Kamerun stał się posiadłością niemiecką”3. 

Natomiast w  muzealnym opracowaniu kolekcji Stefana Szolc-Rogozińskiego, poja-
wia się lapidarne stwierdzenie: „W rezultacie opanowania Kamerunu przez Niemców i po 
opuszczeniu go przez Polskich podróżników, zniknęły z map tego kraju polskie nazwy”4. 

Nieco inaczej wygląda stan badań w źródłach zachodnich. W anglojęzycznym opracowa-
niu historii wybrzeży Kamerunu, wyspa Mondoleh pojawia się w kontekście powstającego 
tam na początku XX w. leprozorium. A także, przy okazji etnograficznego opisu pierwszych 

2 Najgłośniejszym przykładem tego typu retoryki jest artykuł P. Zychowicza „Tyrani czarnej Afryki” z magazynu „Histo-
ria Do Rzeczy” z lutego 2014 r., gdzie liczba uogólnień, niedopowiedzeń i nieuprawnionych porównań przekracza granice 
dobrego dziennikarstwa. 
3 M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej, Warszawa 2014, s. 275. 
4 M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan Szolc-Rogoziński – Badania i kolekcja afrykańska z lat 1882 do 1890, Kraków 1984, s. 14.
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mieszkańców tego regionu5. Natomiast sam Szolc-Rogoziński, został sprowadzony jedynie 
do osoby odpowiedzialnej za podpisywanie umów z  lokalnym mieszkańcami6. W zbliżony 
sposób wykreowany został na kartach Germans in the Cameroons 1884–1914, natomiast 
sam wyspa Mondoleh jest tam prawie nieobecna7. Widać zatem wyraźnie, iż losy wyspy 
po odstąpieniu jej Brytyjczykom w 1885 r., nie zostały należycie opracowane zarówno przez 
badaczy polskich jak i zagranicznych. Moja praca rzuca zatem nieco światła, na ten jakże 
ważny aspekt procesu kształtowania się administracji kolonialnej na wybrzeżach Kamerunu.

 

Materiały i metody

Metody, jakimi posiłkowałem się przy opracowywaniu historii wyspy Mondoleh, są 
typowe dla prac historycznych. Poza kwerendą i  krytycznym opracowaniem źródeł, po-
zwoliłem sobie na wstępny podział ze względu na ich formę, treść i okres powstania. Będą 
to zatem źródła historyczne, powstałe w okresie najbliższym funkcjonowaniu stałej osady 
na Mondoleh. Można je w tym miejscu podzielić na prace biograficzne i autobiograficzne 
(zarówno polskie jak i obcojęzyczne), roczniki kolonialne oraz opracowania politologiczne. 
Osobną kategorią źródeł historycznych będzie baza ikonograficzna. Są to głównie foto-
grafie, plany, mapy oraz grafiki dostępne za pośrednictwem archiwum Misji Bazylejskiej8. 
Nie sposób pominąć tutaj również dzienników Stefana Szolc-Rogozińskiego, dostępnych 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Obok źródeł historycznych, bazowałem również na 
publikacjach współczesnych – zarówno historycznych jak i  politologicznych, czy katalo-
gach muzealnych. Jest to zatem szeroka grupa źródeł, do której zapewne można by dodać 
dzieła beletrystyczne9 oraz dzienniki osób w jakimś stopniu związanych z Mondoleh10. Jed-
nakże na obecna chwilę, problem ten można pozostawić do przyszłych badań. 

Przedstawione powyżej źródła, prezentują oczywiście różny poziom. Zawierają jed-
nak porcje informacji, dzięki którym można dosyć wiernie zrekonstruować historię wyspy 
Mondoleh. Opierając się na wszelkiego rodzaju dziennikach, biografiach czy autobiogra-
fiach, należy mieć na uwadze czysto subiektywne sądy autora. Dlatego bezkrytyczne trak-
towanie wszelkich informacji, utrudnia prawidłowe rozpoznanie ówczesnych warunków. 

5 E. Ardener, Kingdom on Mount Cameroon. Studies in the History of the Cameroon Coast 1500-1970, Oxford – Providence 
1996, s. 161, s. 346. 
6 Ibidem, s. 66–67.
7 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons 1884-1914. A Case Study in Modern Imperialism, New Haven: Yale University 
Press 1938.
8 http://www.bmarchives.org/ [z 10.2015–06.2016].
9 Głównie dzieła Heleny Janiny Pajzderskiej, jak choćby Z dalekich lądów czy Ostatnia butelka, prywatnie żony Stefana 
Szolc-Rogozińskiego, opisującej w literacki sposób życie Europejczyków na Fernando Po. Gdzie można by doszukiwać się 
śladów prawdziwych zdarzeń. 
10 Pewne światło na „okres niemiecki”. mogłyby rzucać dzienniki Jesko von Puttkamer’a (Gouverneursjahre in Kamerun, 
Berlin 1912) z wielu względów mi niedostępne. 
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Z drugiej jednak strony, wspomniane źródła zawierają skondensowaną wiedzę o okolicz-
nościach nierejestrowanych przez historiografię. 

Dzienniki, biografie i autobiografie, jak zostało to już wcześniej wspomniane, dosyć 
dokładnie opisują dany odcinek czasu. Tego rodzaju dziełem, którym posiłkowałem się 
przy rekonstrukcji wydarzeń z okresu bezpośrednio poprzedzającym pojawienie się Pola-
ków, była biografia Alfreda Sakera11. Spisana przez jego córkę, zawiera wydarzenia z życia 
jej ojca, w tym, co niezwykle istotne, założenie osady Victoria12. Nie do przecenienia jest 
również ilość informacji na temat mieszkańców zatoki Ambas oraz jakości życia mieszka-
jących tam Europejczyków. 

„Okres polski” otwierają natomiast liczne i bogate publikacje polskich podróżników. Naj-
ważniejsze z nich to oczywiście dwa książkowe sprawozdania Stefana Szolc-Rogozińskie-
go1314, oraz późna publikacja Leopolda Janikowskiego15. Nie sposób pominąć tutaj również 
dosyć dużej ilości artykułów w czasopismach podróżniczych, tworzonych przez wszystkich 
członków ekspedycji16. Dodatkowym źródłem informacji, są częściowo zachowane dzienniki 
Szolc-Rogozińskiego, w większości dotyczące jednak ostatnich lat jego życia. Okres ten, bę-
dący zarazem najczęściej badanym ma, co zrozumiałe, najlepszą bazę źródłową.

Kolejną fazą zasiedlenia wyspy, jest „okres brytyjski” rozpoczynający się od przekaza-
nia stacji administracji Brytyjskiej. Z tego okresu dysponujemy autobiografią wicekonsula 
Oil Rivers protectorate, który mieszkał na Mondoleh w latach 1885-188817. Miał on bez-
pośredni kontakt z Szolc-Rogozińskim, w wyniku czego przez pewien czas zajmował dom 
Polaków na wybrzeżu. W czerwcu roku 1888, H.H. Johnston wraca do Londynu, natomiast 
liczba źródeł dotyczących wyspy drastycznie spada. Bazując na książce Mary Kingsley18, 
możemy podać w przybliżeniu datę przejścia wyspy we władanie Niemieckie – będzie to 
zatem pierwsza połowa 1895 r. 

„Okres niemiecki” jest znacznie bogatszy w dokumenty administracji kolonialnej. Szcze-
gólnie ważnym dokumentem jest wydawany co pewien czas Deutsches Kolonial-Handbuch. Na 
kartach tej książki, wydanej w 1901 r., pojawia się informacja o tym, iż wyspa Mondoleh pełniła 
funkcję sanatorium. Po przeniesieniu w tym samym roku stolicy kolonii o Buea wyspa pod-
upada. W źródłach stworzonych przez niemiecką administrację kolonialną, pojawia się kwe-

11 E.M. Saker, Alfred Saker: The Pioneer of the Cameroons, The Religious Tract Society, London 1908.
12 Obecnie Limbe.
13 S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty S.S. Rogozińskiego wypowiedziane w Sali Radnej miasta Krakowa, Kra-
ków 1886a.
14 S. Szolc-Rogoziński, Wyprawa S. S. Rogozińskiego: żegluga wzdłuż brzegów zachodniej Afryki na lugrze „Łucya-Mał-
gorzata” 1882–1883, Warszawa 1886b.
15 L. Janikowski, W dżunglach Afryki: wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882-1890, Wydawnictwo 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1936. 
16 Są to artykuły wychodzące między innymi w czasopismach: „Wędrowiec”, „Dziennik Poznański”, „Wszechświat”, „Ty-
godnik Ilustrowany”, „Kurier Warszawski”. 
17 H.H. Johnston, The story of my life, Indianapolis 1923.
18 M.H. Kingsley, Travels in West Africa – Congo Français, Corisco and Cameroons, Macmillan and Co, London 1897.
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stia epidemii trądu, którą zwalczano tworząc miejsca odosobnienia. Takim właśnie miejscem 
miała być na początku XX w. wyspa Mondoleh. Był to jednocześnie ostatni etap zasiedlenia 
wyspy. Źródła pisane zdecydowanie milkną, ustępując pola dokumentacji fotograficznej. 

Od tego momentu nie dysponujemy już źródłami bezpośrednimi, opisującymi sy-
tuację wyspy. Pozostaje nam jedynie posiłkować się ogólnymi opracowaniami politolo-
gicznymi i historycznymi powstającymi z przerwami do dzisiaj. Natomiast wspomniane 
powyżej fotografie, wykonywane przez baptystów z Misji Bazylejskiej, do lat 30. XX w. 
utrwalały z różną jakością wygląd zatoki Ambas. Większość z nich dokumentuje życie na 
wyspach Bobia, nie skupiając się jednak na Mondoleh, przedstawianym zawsze z pewnej 
odległości. Niemniej jednak, zabudowa wysp Bobia może służyć jako materiał porównaw-
czy od rekonstrukcji zabudowy na samym Mondoleh.

Podsumowując bazę źródłową, można śmiało stwierdzić że jest ona dosyć różnorod-
na. Bazuję w zdecydowanej większości na dziennikach, biografiach i autobiografiach osób 
związanych pośrednio i bezpośrednio z Mondoleh. Będąc świadomym specyfiki tego rodza-
ju źródeł, ich krytyczna analiza oraz posiłkowanie się opracowaniami historycznymi, będzie 
najlepszą drogą do należytej interpretacji historii wyspy. Same publikacje politologiczne i hi-
storyczne, dostarczają szerszego kontekstu do wydarzeń, jakie miały miejsce na przełomie 
wieków w zatoce Ambas. Co więcej, obecność źródeł ikonograficznych skutecznie uzupełnia 
ten obraz. Wnosząc nierzadko nowe dane i wyznaczając nowe ścieżki interpretacyjne. 

Rezultaty

Rezultatem mojej pracy, jak zostało to zaznaczone w wstępie, jest stworzenie spójnej 
i względnie kompletnej historii zasiedlenia wyspy. Zebrany i opracowany zbiór danych byłby 
niezwykle nieczytelny bez segregowania go na poszczególne odcinki. Tworząc zatem pewne-
go rodzaju linię czasu dla wyspy Mondoleh, podzieliłem ją na „okresy własności”. Są to mo-
menty w których możemy wskazać konkretnego właściciela (jako osobę lub instytucję), bądź 
określić przynależność mieszkańców. Wyróżniam zatem „okres pierwszy”, jako ten moment 
w historii wyspy, zanim pojawili się tam polscy podróżnicy. Następnym będzie „okres pol-
ski”, przechodzący w 1885 r. w „okres brytyjski”. Ostatnią natomiast wyróżnioną przeze mnie 
fazą, jest „okres niemiecki”. Oczywiście wydzielenie jeszcze „drugiego okresu brytyjskiego” 
czy „okresu niepodległości” miałoby swoje uzasadnienie. Jednakże nie doszukałem się tam 
śladów trwałego osadnictwa na wyspie. Dysponujemy zatem czterema fazami zasiedlenia 
Mondoleh, o zróżnicowanej bazie źródłowej, rozciągającymi się na przestrzeni około 60 lat19. 

Pierwsi mieszkańcy wyspy Mondoleh z dużą pewnością wywodzili się z grupy Wovea 
wchodzącej w skład językowej rodziny Bantu. Jednakże, ze względu na bardzo ubogą bazę 
źródłową, okres ten jest słabo rozpoznany. Nie ma pewności co do momentu w którym 

19 Za datę początkową przyjąłem rok 1858, w którym Alfred Saker wykupuje ziemię pod osadę Victoria. 
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wyspa została po raz pierwszy zasiedlona. Nie przeprowadzono żadnych badań archeolo-
gicznych, a źródła historyczne odnoszą się w większości do sytuacji z XIX w. Niemniej jed-
nak, pierwsze kontakty Europejczyków z mieszkańcami zatoki Ambas, nawiązane zostały 
prawdopodobnie nie wcześniej niż w drugiej połowie XV w. Nastąpiło to w trakcie portu-
galskich wypraw odkrywczych podczas których, w 1472 r. Fernam do Pó odkrył późniejszą 
wyspę Bioko, oraz rozpoznał wybrzeże Kamerunu20. Jednak aż do XIX w. kontakty te miały 
charakter bardzo sporadyczny i opierały się głównie na handlu niewolnikami. 

Wyraźna zmiana nastąpiła dopiero w połowie XIX w., wraz z coraz większym napły-
wem Europejczyków do Zatoki Gwinejskiej. Tuż obok formującej się administracji kolo-
nialnej, działali liczni misjonarze związani często z  kościołami protestanckimi. Jednym 
z nich był Alfred Saker, brytyjski baptysta działający w Kamerunie i Gwinei Równikowej od 
1844 r.21. Po wydaleniu go z Fernando Po22 przez hiszpańskiego gubernatora w roku 185823, 
przeniósł się na wybrzeże Kamerunu do zatoki Ambas. Tam nabył ziemię od lokalnego 
władcy nazywanym przez niego „Królem Williamem”24, a następnie stworzył podwaliny 
pod osadę Victoria. Zapewne wtedy też, część lokalnych mieszkańców przeniosła się na 
Mondoleh. Nie sposób jednak odpowiedzieć na pytanie, czy po relokacji stworzyli na wy-
spie nową osadę, czy rozbudowali już istniejące zabudowania. Pewnym jest jednak, że od 
1858 r., Mondoleh miało stałych mieszkańców. 

Do roku 1880 Alfred Saker prowadził intensywna chrystianizację pobliskich ziem. Sku-
piając się również na rozbudowie Victorii, założył szkołę oraz zbudował kościół. Te kilkana-
ście lat wypełnionych pracą misyjną było niezwykle trudnym okresem. Obecność oraz dzia-
łalność Europejczyków wzbudzała bowiem skrajne emocje wśród lokalnych mieszkańców. 
W 1872 r. misja Alfreda Sakera została wciągnięta w konflikt między lokalnymi władcami. 
Uznając się za terytorium neutralne, misjonarze udzielali schronienia zarówno kobietom jak 
i dzieciom. Również zbiegli wojownicy mogli znaleźć tam spokojne miejsce, czym szczegól-
nie narażono się na gniew króla Bella25. Misja baptystów w Victorii deklarując neutralność, 
nie mogła jednak funkcjonować poza lokalnymi uwarunkowaniami politycznymi. Z czasem 
stała się główną osadą w tej części Kamerunu, przyciągając licznych Europejczyków. 

„Okres pierwszy” kończy się prawie dokładnie dwadzieścia pięć lat później przybyciem 
„Łucyi-Małgorzaty” z  polskimi podróżnikami. 16 kwietnia 1883 r. statek z  polską załogą 
wpłynął od zatoki Santa Isabel26 na wyspie Fernando Po27, rozpoczynając tym samym okres 

20 E. Ardener, Kingdom on Mount Cameroon…, s. 13.
21 E.M. Saker, Alfred Saker: The Pioneer…, s. 34. Jego misja rozpoczęła się dokładnie 16 lutego 1844 r., w chwili przybycia 
do Port Clarence – obecnie Malabo. 
22 W tekście wykorzystywał będę nazwy geograficzne, obowiązujące w opisywanym okresie. 
23 E.M. Saker, Alfred Saker: The Pioneer…, s. 77. Zbiegło się to z usunięciem Brytyjczyków z wyspy w 1855 r. 
24 Ibidem, s. 149.
25 Ibidem, s. 197.
26 W 1855 roku stolica wyspy – Port Clarence, została przemianowany na Santa Isabel, a nazwa ta utrzymała się do 
1973 r., kiedy zamieniono ją ostatecznie na funkcjonującą do dziś – Malabo.
27 L. Janikowski, W dżunglach Afryki: wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882–1890, Warszawa 1936, s. 44. 
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polskiej eksploracji wybrzeży Kamerunu. Już kilka dni później, bo 22 kwietnia, Stefan Szolc-
-Rogoziński wraz z Klemensem Tomczekiem wyruszył szalupą „Warszawianka” do Victo-
rii28, zostawiając na „Łucyi-Małgorzacie” Leopolda Janikowskiego. Po wstępnym rozpozna-
niu osady, Polacy zdecydowali się jednak na zakup miejsca pod przyszłą stację badawczą 
na północnych brzegach wyspy Mondoleh. 23 kwietnia 1883 r. transakcja doszła od skutku, 
a reprezentant wioski – „kacyk Akuma”, odsprzedał ją za kwotę „[…] 10 sztuk materyi, 6 fu-
zyi (skałkówek), trzy skrzynki dżynu, 4 kuferki, 1 tożurek czarny 1 cylinder, 3 kapelusze, tuzin 
czapek czerwonych, 4 tuziny słoików pomady, tuzin bransoletek i 4 chustki jedwabne2930”. 
Tego samego dnia Rogoziński i Tomczek powrócili na Fernando Po, by już 30 kwietnia31 wró-
cić na pokładzie „Łucyi-Małgorzaty” i zrzucić kotwicę w zatoce Ambas32. Zatem w zaledwie 
dwa tygodnie zdołali zapoznać się z  wyspą Fernando Po, dwukrotnie odwiedzić Victorię 
oraz nabyć ziemię pod przyszłą stację na Mondoleh.

W  relacjach polskich podróżników zachował się obraz wyspy w  dniu ich pojawienia 
się w Kamerunie. Jest to zarazem pierwszy dokładny opis Mondoleh i jego mieszkańców. 
Jednocześnie daje nam on wyobrażenie o „pierwszym okresie” zasiedlenia wyspy. Według 
S. Szolc-Rogozińskiego Mondoleh: „Jest to górzysta formacya, o która ze wszech stron biją 
morskie buruny, oprócz dwóch punktów: na południowo-wschodniej i północnej stronie. 
Jej wysokość dochodzi do przeszło 200 stóp, a na niej leży płaska, rozległa wyżyna z osadą 
krajowców liczącą mniej więcej 60 dusz. […] ku południowym zaś brzegom pochyla się 
teren łagodniej i dlatego krajowcy tędy obrali swą drogę na wyżynę osady…33”.

Natomiast Leopold Janikowski kilkadziesiąt lat później, w swojej książce, stwierdza 
lapidarnie iż pod stację wybrali „… małą wysepkę formacji skalistej, leżącą o pół mili od 
wybrzeża, wzniesioną na kilkaset stóp nad poziomem morza i pokrytą gęstym lasem. Na 
szczycie wyspy leżała małą wioska, zamieszkana przez kilkudziesięciu krajowców34”. 

Podsumowując, wyspa której część stała się własnością polskich podróżników, była 
zamieszkana przed ich przybyciem przez kilkadziesiąt osób. Zajmowali oni małą osadę 
na szczycie wyspy, do której z południowo-wschodniej przystani prowadziła kamienista 
ścieżka. Polacy wybrali natomiast teren na północy, w pewnej odległości od zabudowań 
lokalnych mieszkańców. 

Najprawdopodobniej niedługo po przybyciu „Łucyi-Małgorzaty” rozpoczęła się budo-
wa domu na Mondoleh. Jak zostało to wspomniane wcześniej, wybór miejsca pod przyszłą 
stację padł na północny brzeg wyspy gdzie przygotowano się do budowy domu po przez 

28 S. Szolc-Rogoziński, Wyprawa S.S. Rogozińskiego…, s. 245.
29 Ibidem, s. 253–254.
30 Według L. Janikowskiego Akema otrzymał również „baryłeczkę prochu” – L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 59. 
31 Według S. Szolc-Rogozińskiego był to 28 kwietnia. Por. S. Szolc-Rogoziński, Wyprawa S.S. Rogozińskiego…, s. 255. 
32 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 57.
33 S. Szolc-Rogoziński, Wyprawa S.S. Rogozińskiego…, s. 253.
34 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 59.
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„wycięcie lasu zbocza góry, aby tuż nad brzegiem morza zdobyć plac pod budowę domu35, 36”. 
Do prac skierowany został K. Tomczek i  L. Janikowski oraz lokalny cieśla, z  którym 

zamieszkali na Mondoleh w namiocie37. Dom został zbudowany 19 lipca 1883 r., o czym 
informuje S. Szolc-Rogoziński pisząc „[…] wybudowali dom silny, stosownie do zwyczaju 
krajowego, wynikającego z potrzeb sanitarnych, – zbudowany na palach, a pokryty na ze-
wnątrz cynkowymi płytami; drewniane zaś wiązania i posadzka były bądź z afrykańskiego 
dębu bądź z tamtejszego mahoniu38”. 

Niedługo po wybudowaniu domu na Mondoleh, Stefan Szolc-Rogoziński oraz Kle-
mens Tomczek rozpoczęli eksplorację interioru kameruńskiego. Pozostawiony na wyspie 
Leopold Janikowski rozpoczął rozbudowę stacji, w niezbędne jej funkcjonowaniu udogod-
nienia. Po powrocie podróżników w  nowy rok 1884, stacja wyglądała już zdecydowanie 
inaczej. Tak zanotował to Szolc-Rogoziński: „Stanęliśmy w przystani Mondoleh. Zdumio-
ny spojrzałem do koła trudno było poznać własna stacyę; poczciwy i pracowity Janikowski 
dokazał tu cudów zaiste: skopał część skłonu, wznosząc z drugiej strony przed domem 
wał, na którym falowała zielona trawa, ozdobiona tu i owdzie bukietami to afrykańskich, 
to europejskich roślin; wybudował dwa domy gospodarskie, drogi i plac były czysto wy-
sypane żwirem i symetrycznie okolone kamieniami; na skłonie góry pasły się kozy i kury, 
żywy inwentarz stacyi, a gdyśmy weszli do mieszkania, zauważyłem miły, po europejsku 
urządzony zakątek, przyciągający swą powierzchownością i wzorowym porządkiem39”. 

Ostateczny wygląd stacji został nadany właśnie w tym okresie. Po styczniu 1884 r. nie 
rejestrujemy już żadnych większych akcji budowlanych w obrębie polskiej części wyspy. Mo-
żemy zatem śmiało podsumować zabudowę stacji już na tym etapie. Będzie to zatem dom 
główny, obok którego znajdowały się domy gospodarskie, kuchnia oraz budynek na szalupy 
i  łodzie40. Dodatkowo Janikowski wyciął w zboczu ścieżkę ze schodami prowadzącymi na 
szczyt wyspy41. Jest to w miarę pełny, choć ogólny obraz polskiej stacji na Mondoleh.

Integralną choć, co oczywiste, nie zamierzoną częścią stacji był również grób Klemen-
sa Tomczeka. Po zakończeniu eksploracji gór kameruńskich, trwającej blisko dwa miesiące, 
Stefan Szolc-Rogoziński został zmuszony do wyruszenia na Fernando Po w celu odebrania 
przesyłek z Europy i wysłania listów42. Niestety w tym czasie – 11 maja 1884 r. – Klemens 
Tomczek dostał nagłego ataku malarii i stracił przytomność. Choroba okazała się jednak 
silniejsza i 20 maja tegoż roku zmarł, nie doczekawszy się powrotu Szolc-Rogozińskiego. 
Tak wydarzenia te zanotował Leopold Janikowski: „Powróciwszy wykułem grób w skale 

35 Ibidem, s. 59. 
36 S. Szolc-Rogoziński zwraca uwagę na to, iż praca ta została zlecona mieszkańcom wyspy, za co otrzymali zapłatę. 
37 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 60.
38 S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty…, s. 32.
39 Ibidem, s. 116.
40 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 120.
41 Schody te są to jedna z nielicznych pozostałości po Polakach, o których wspominają późniejsze źródła brytyjskie. 
42 S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty…, s. 119.
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w pobliżu domu, pomiędzy dwiema palmami. W dwa dni potem przybyli misjonarze i od-
był się skromny pogrzeb43”.

Według tej relacji grób miał zostać „wykuty w skale” co może być równie dobrze prze-
nośnią jak i stanem faktycznym. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że grób Tomczeka 
mógł być jedynie usypaną ze żwiru i kamieni mogiłą, zagłębioną częściowo w podłoże. Nie 
mamy bowiem żadnych późniejszych danych o istnieniu grobu. Pomimo ekshumacji pro-
chów Tomczeka, ślady po „wykutym w skale” miejscu powinny przetrwać. Takimi jednak 
informacjami nie dysponujemy.

Plan stacji na Mondoleh wykonany przez Stefana Szolc-Rogozińskiego.
„Wszechświat: tygodnik popularny poświęcony naukom przyrodniczym”, 1885, nr.40, str.625 [ https://polona.
pl/item/42697318/0/ ]

Niedługo po śmierci Klemensa Tomczeka, Szolc-Rogoziński oraz Janikowski wyrusza-
ją do Gabonu, by w lipcu 188444 powrócić do świata o radykalnie zmienionej geopolityce. 

43 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 122.
44 był to konkretnie 14 lipca 1884 r. – S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty…, s. 123.
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Zaledwie dwa dni przed powrotem Polaków, 12 lipca 1884 r. władze niemieckie podpisały 
szereg dokumentów z lokalnymi władcami, na mocy których, rejon Duali przeszedł pod ich 
faktyczną władzę – co oficjalnie nastapiło 14 lipca45. Wydarzenie to musiało spotkać się ze 
zdecydowaną reakcją władz brytyjskich, które starały się nie dopuścić do przejęcia Victorii 
przez Niemców. Dlatego też 19 lipca Victoria stała się oficjalnie kolonią brytyjską w zatoce 
Ambas46. To samo wydarzenie opisuje Stefan Szolc-Rogoziński w  swojej koresponden-
cji do „Tygodnika Ilustrowanego”, dodając iż pragnie aby Brytyjczycy objęli protektoratem 
również polską stację47. Dlatego też 10 sierpnia Szolc-Rogoziński zgłasza tę propozycję 
oficerom okrętu „Forward”. Ostatecznie, 28 sierpnia 1884 r. stacja na Mondoleh oraz zie-
mie w pobliżu Boty przeszły pod protektorat brytyjski48. 

Poczynania Polaków nie spotkały się z aprobatą niemieckich kolonistów. Toteż 1 listopa-
da przedstawiciele niemieckiej administracji kolonialnej zwrócili się do władz w Berlinie o in-
terwencję w sprawie Szolc-Rogozińskiego i Janikowskiego49. Kolejną zadrą w tych już skom-
plikowanych relacjach, była misja Polaków w okolicach góry Kamerun. Wysłani zostali tam 
7 stycznia 1885 r., przez brytyjskiego konsula w celu „zabezpieczenia brytyjskich interesów” 
w regionie50. Przyjęło to formę podpisywania dokumentów o przejście pod protektorat ziem 
lokalnych władców, których Polacy zdołali poznać w czasie wcześniejszych wypraw. Sytuacja 
zaogniła się na tyle mocno, że w styczniu tegoż roku kanclerz Otto von Bismarck zreferował 
poczynania Polaków w Reichstagu51. Natomiast 12 lutego niemiecka korweta ostrzelała łódź 
Leopolda Janikowskiego, biorąc go za Stefana Szolc-Rogozińskiego. Wydarzenie to stało się 
bezpośrednim powodem do opuszczenia Kamerunu przez Polaków. Na Mondoleh pozostali 
do połowy 1885 r. porządkując dane52. Następnie udali się brytyjskim okrętem do Liverpo-
olu53, nie wracając już do nigdy Kamerunu w celach badawczych.

Od momentu opuszczenia przez Polaków wyspy Mondoleh, należałoby przyjąć funk-
cjonowanie „okresu brytyjskiego”. Charakteryzował się on silnym współzawodnictwem 
między niemiecką, a brytyjską administracją kolonialną o kontrolę nad południowym Ka-
merunem. Jednym z pierwszych tego typu działań dyplomatycznych, było ustanowienie 
przez Niemców pierwszego gubernatora Kamerunu. 3 lipca 1885 r. został nim Julius von 
Soden, a  jego władza obejmowała również Togo54. Brytyjską odpowiedzią na działania 
władz niemieckich, było wysłanie Henry’ego H. Johnston’a  do Kamerunu jako wicekon-

45 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 40–41.
46 Ibidem, s. 61.
47 S. Szolc-Rogoziński, Wiadomości geograficzne i podróżnicze, „Tygodnik Ilustrowany” t. IV (1884), nr 94, s. 255. 
48 S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty…, s. 124–128.
49 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 46.
50 S. Szolc-Rogoziński, Pod równikiem. Odczyty…, s. 149–150.
51 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 47.
52 S. Szolc-Rogoziński, Stacyja Mondoleh (w zatoce Ambas, w Afryce Zachodniej), „Wszechświat: tygodnik popularny 
poświęcony naukom przyrodniczym” t. IV (1885) nr 41, s. 647–650. 
53 L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 145.
54 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 179.
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sula Oil Rivers. W październiku 1885 r. wyruszył statkiem z Liverpoolu, by już na miejscu 
spotkać się z niemieckim gubernatorem, oraz jego sekretarzem – Jesko von Puttkame-
rem55 56. Ten ostatni podjął w grudniu 1885 r. rozpoznawczą wyprawę w stronę góry Kame-
run. Zabezpieczając tym samym niemieckie interesy w regionie57. Obecność brytyjskiego 
wicekonsula w bezpośredniej bliskości tych wydarzeń, była zatem nieomal koniecznością.

Henry H. Johnston jest postacią niezwykle ważną w historii wyspy Mondoleh. Zaj-
mował bowiem przez jakiś czas dom Szolc-Rogozińskiego i Janikowskiego, a następnie 
sam zbudował swoja siedzibę na szczycie wyspy. W jego autobiografii pojawia się na-
stępująca opowieść: 

“The spring of 1886 was marked by an unhappy incident at Mondole Island where, 
pending the finishing of my house and Consulate on the top of the island (about five hun-
dred feet above sea level), I lived in the little three-roomed house built on the beach by a Pol-
ish explorer, L. Rogoziński. Rogoziński had done some rather remarkable exploring work on 
the Cameroons Mountain and elsewhere inland. Like myself in 1882, he had been struck 
with the appearance and position of Mondole, which after the German pounce of 1884 had 
been annexed as British. He dad come to London in 1885; I met him there; and he offered 
me the use of his house while my own was building.58” 

W  opisie tym dysponujemy szeregiem niezwykle ważnych informacji. Po pierwsze, 
wiemy że Johnston prowadził akcję budowlaną na szczycie wyspy jeszcze na wiosnę 
1886 r. Zatem do tego czasu musiał korzystać z domu wybudowanego przez Polaków. Po 
drugie, na wykorzystanie domu na Mondoleh zgodził się sam Szolc-Rogoziński, spotyka-
jąc Johnston’a przed październikiem 1885 r. w Londynie. Henry H. Johnston przeprowadził 
zatem pierwszą europejską akcję budowlana na wyspie, od czasów rozbudowy stacji przez 
Janikowskiego w 1883 r.

Rok 1886 przyniósł ze sobą duże zmiany w politycznym układzie sił nad zatoką Am-
bas. Powolne odcinanie Victorii od lokalnego zaplecza przez Niemców, oraz licznie wy-
suwane oskarżenia o podburzanie mieszkańców przeciwko niemieckiej administracji ko-
lonialnej, skutecznie utrudniało funkcjonowanie osadzie. Dlatego też 9 września 1886 r., 
ruszył proces sprzedaży Victorii Bazylejskiej Misji Ewangelickiej, pod auspicjami Niemiec-
kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych59. Tym samym stała się de facto (choć nie de 
iure)60 częścią niemieckiego Kamerunu.

55 H.H. Johnston, The story of…, s. 147–148.
56 Jesko von Puttkamer – jedna z najbardziej wyrazistych postaci w niemieckiej administracji kolonialnej – kilka lat póź-
niej został gubernatorem niemieckiego Kamerunu. 
57 E. Ardener, Kingdom on Mount Cameroon…, s. 67–68.
58 H.H. Johnston, The story of…, s. 152.
59 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 72.
60 Proces sprzedaży Victorii przebiegał bardzo powoli bo aż do momentu wpłynięcia ostatniej transzy w  listopadzie 1887 r. 
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Na początku 1887 r. na Mondoleh zaszły duże zmiany. 18 grudnia 1886 r. Stefan Szolc-
-Rogoziński po raz drugi pojawia się w Zatoce Gwinejskiej i ląduje na Fernando Po. Następ-
nie wykupuje tam około 500 hektarów ziemi, pod przyszłą plantację kakao61, a w styczniu 
1887 r. rozpoczyna budowę domu. Do jego budowy wykorzystuje swój stary dom na Mon-
doleh, którego elementy przewozi na Fernando Po62. Bardzo ciężko jednak stwierdzić, jaką 
jego część wywiózł z wyspy. Czy rozebrał również budynki gospodarcze i szopę? Co zostało 
przejęte przez Henry’ego Johnston’a do budowy domu na szczycie? Na te pytania, na obec-
nym etapie badań, nie sposób odpowiedzieć. Ważnym podkreślenia jest jednak fakt, iż od 
tego momentu, Polaków z wyspą Mondoleh, nie łączyło już zgoła nic63. 

Henry H. Johnston pozostaje na Mondoleh do 1888 r. W czerwcu powraca do Londynu 
i nigdy nie będzie mu już dane odwiedzić wyspy na której wybudował swój dom. W swojej 
autobiografii pozostawił dokładny, choć jednak nieco melancholijny opis Mondoleh:

“This truly beautiful island of Mondole, so conveniently situated for a Governor’s survey 
of the Cameroons, so apart from marsh or swamp [...]” 

“My Consulate at Mondole was a much better-lighted building than the earlier-desi-
gned house at Old Calabar. I  had been at some expense to furnish it nicely. There were 
a “blue” room, a “red” room, a “green” room; a quite pretty garden round it was arranged 
and planted by Solomon […]64”

Jego miejsce zostało zajęte przez Claude Macdonald’a, młodego oficera pracującego 
w administracji kolonialnej w Nigerii od grudnia 1888 r. Był on jednocześnie ostatnim bry-
tyjskim właścicielem domu na Mondoleh. 

Intensywna działalność Macdonald’a doprowadziła do reformy systemu w brytyjskim 
protektoracie. Dzięki tym zabiegom w 1891 r. został on konsulem generalnym Oil Rivers 
Protectorate i jako pierwszy piastował to stanowisko. Natomiast w maju 1893 r. dotych-
czasowy protektorat zmienił nazwę na Niger Coast Protectorate, utrzymując również sta-
nowisko Claude Macdonald’a65 aż do 1896 r.66. Jako że stanowisko to pociągało ze sobą 
większą odpowiedzialność oraz niezaprzeczalny splendor, toteż siedziba na Mondoleh 
z wolna przestawała być miejscem odpowiednim dla gubernatora. 

Zmiany w brytyjskiej administracji kolonialnej wpłynęły bezpośrednio na stan domu 
na Mondoleh, oraz doprowadziły do jego przejścia w ręce nowego właściciela. We wrześniu 

Jednak już 28 marca 1887 r. Victoria została oficjalnie przekazania Niemcom. – E. Ardener, Kingdom on Mount Cameroon…, s. 70. 
61 M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej…, s. 278–279.
62 K. Zakrzeński, Życiorys Stefana Szolc Rogozińskiego, Biblioteka Jagiellońska, katalog rękopisów, BJ 9902 I, Kraków 
1950, s. 28.
63 Sam Leopold Janikowski, płynąc do Gabonu na początku 1887 r., notuje: „…wyruszyłem parowcem z Liverpoolu, omi-
jając Kamerun, już wtedy całkowicie niemiecki”. L. Janikowski, W dżunglach Afryki…, s. 150.
64 H.H. Johnston, The story of…, s. 159–160.
65 Siedziba Konsula Generalnego mieściła się w Calabarze, w południowej Nigerii. 
66 T. Falola, M.M. Heaton, A History of Nigeria, Cambridge, 2008, s. 98.
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1895 r. Mondoleh zostaje odwiedzone przez podróżniczkę Mary Kingsley. Tak opisała ona 
stan domu oraz jego przydatność dla nowego gubernatora: 

“Mondoleh was selected as a more suitable site for a consular residence. This house was 
then built nearly at its summit on the seaward site of the island, and was used until the 
Niger Coast Protectorate was formed under the governorship of Sir Claude MacDonald. This 
energetic officer soon recognised that let the healthiness of Mondoleh be what it might, it 
was an inconvenient spot for a consul to have as his chief residence.”

“Also there was not enough room on it for the enlarged staff and the Haussa troops. So 
Sir Claude built the present fine Government head-quarters in Old Calabar, and not being 
a man who would leave his staff to live or die in a place where he would not do so himself, 
he disposed of the house al Mondoleh to the German Governor, who was most anxious to 
possess it, it was the only piece of British territory left in Cameroon, and its acquisition as it 
were rounded off the German Empire.67”

Z tych dwóch powyższych cytatów możemy wyciągnąć następujące wnioski. Dom na 
Mondoleh wykorzystywany był przez Claude Macdonald’a co najmniej do maja 1893 r. Był 
on zdecydowanie za mały dla niego i jego służby, dlatego wybudował nową siedzibę w Ca-
labarze. Natomiast sam dom na Mondoleh trafił do wspomnianego wcześniej Jesko von 
Puttkamera – który był nim żywo zainteresowanym. Dom mógł zatem przejść na jego 
własność nie wcześniej, niż z pierwszym stycznia 1895 r. – kiedy to rozpoczął swoją ka-
dencję. Nie później natomiast niż we wrześniu 1895 r., kiedy to Mary Kingsley pisała już 
o niemieckim domu na Mondoleh. Pierwsza połowa 1895 r. jest zatem datą końca „okresu 
brytyjskiego” i jednocześnie początkiem „okresu niemieckiego”.

Jesko von Puttkamer został gubernatorem niemieckiego Kamerunu w  sierpniu 
1895 r.68, będąc już najprawdopodobniej w posiadaniu domu na Mondoleh. Mary Kingsley 
zauważyła, iż von Puttkamer żywił silne przekonanie o zdrowotnych właściwościach wy-
spy otwartej na morskie bryzy69. Co ciekawe to samo przekonanie podzielał Szolc-Rogo-
ziński w 1885 r.70. Niemiecki gubernator rozbudował również nieco dom na szczycie wyspy, 
dodając do niego głęboka i ciemną werandę71. Niejako potwierdzeniem sanatoryjnych wła-
ściwości wyspy Mondoleh było utworzenie tam oficjalnego sanatorium dla pracowników 
Westafrikanischen Pflanzungs-Gesellschaft – niemieckiej kompani rolnej zajmującej się 
uprawą kakao w rejonie zatoki Ambas72.

67 M.H. Kingsley, Travels in West Africa…, s. 611.
68 Od stycznia do sierpnia 1895 r. pełnił rolę pierwszego zastępcy w niemieckiej administracji kolonialnej.
69 M.H. Kingsley, Travels in West Africa…, s. 612.
70 Stefan Szolc-Rogoziński, Stacyja Mondoleh (w zatoce Ambas, w Afryce Zachodniej), „Wszechświat” t. IV (1885) nr 40, 
s. 625–628. 
71 M.H. Kingsley, Travels in West Africa…, s. 612.
72 R. Fitzner (red.), Deutsches Kolonial-Handbuch, vol. 1, Berlin 1901. 
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Przeniesienie stolicy kolonii do miasta Buea w 1901 r., również oferującej mieszkańcom 
zdrowotne właściwości lokalnego powietrza73, doprowadziło do podupadnięcia domu na 
Mondoleh. Wyspa została ponownie zauważona przez administrację kolonialną dopiero po 
roku 1908. Związane to było z rozporządzeniem gubernatora Theodor’a Seitz’a w sprawie 
walki z plagą trądu w kolonii. Raporty z lat 1909–1910 wskazywały na blisko 20. tysięczną 
rzeszę osób zarażonych trądem74. Dlatego też jednym ze sposobów walki z chorobą było 
tworzenie odizolowanych społeczności z których samowolna ucieczka byłaby utrudniona. 
W 1909 r. wybór padł właśnie na wyspę Mondoleh z jej podupadającą zabudową i dogod-
nym położeniem w zatoce. Najprawdopodobniej do 1913–1914 r. funkcjonowało tam lepro-
zorium, którego kasacja nastąpiła wraz likwidacją tego typu założeń na kontynencie lub 
z działaniami pierwszej wojny światowej75. Był to jednocześnie ostatni okres zasiedlenia 
wyspy, po którym nie rejestrowało się śladów stałego bytowania. 

Dyskusja

Wyniki badań historycznych nad zasiedleniem wyspy Mondoleh dostarczają szeregu 
nowych danych. Dzięki nim zdecydowanie łatwiej pokusić się, o przynajmniej częściową 
interpretację losów polskiej stacji w Kamerunie. I choć było to założenie główne mojej pra-
cy, to nie jest ono jedynym. Obok fenomenu domu polskich podróżników, mamy wszakże 
szereg czynników historycznych wpływających na jego funkcjonowanie w lokalnym kon-
tekście. Zatem wydobycie danych oraz ich interpretacja, mogą dać solidne podłoże pod 
przyszłą monografię wyspy Mondoleh. 

Dzięki przeprowadzonym badaniom, historia osadnictwa na wyspie została podzielo-
na na nierównie odcinki czasu. „Okres pierwszy” opisywany dokładniej we wcześniejszej 
części – daje początek osadnictwu na Mondoleh, a wraz z jego końcem rozpoczyna „okres 
polski”. Oznacza to, że wszystko z  czym spotkał się Stefan Szolc-Rogoziński oraz jego 
grupa, powstało w tym właśnie okresie. Wszelkie okoliczności oraz warunki społeczne czy 
geopolityczne zawiązane na miejscu, w bezpośredni sposób wpływały na odbiór wyspy. 
Warunkuje to zatem odbiór i funkcjonowanie późniejszej stacji na Mondoleh przez Pola-
ków. Nie sposób zatem należycie interpretować początków działalności domu bez zrozu-
mienia „podłoża” na jakim się ukształtował.

Kwerenda źródeł historycznych z „okresu polskiego” dostarczyła szeregu nowych da-
nych. Szczególnie ważnym jest poprawne rozpoznanie całej historii domu na Mondoleh. 
Od momentu „wbicia pierwszego gwoździa” po demontaż i  jego transport na Fernando 
Po w  1887 r. Było to wszakże miejsce gdzie polscy podróżnicy mieszkali i pracowali, in-

73 H.R. Rudin, Germans in the Cameroons…, s. 104.
74 Ibidem, s. 348–349.
75 http://leprosyhistory.org/database/archive577 [z 05.2016–06.2016].
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terpretując zebrane w trakcie badań dane. Odtworzenie wyglądu stacji i warunków w niej 
panujących było jednym z głównych celów niniejszej pracy. 

Analiza źródeł brytyjskich pozwoliła natomiast na odtworzenie relacji panujących 
między mocarstwami kolonialnymi a Polakami. Dzięki relacjom naocznych świadków oka-
zało się iż okres ten w zasadniczy sposób odmienił wygląd wyspy. Na szczycie powstał 
nowy dom brytyjskiego wicekonsula, nieco większy od domu zbudowanego przez Jani-
kowskiego. Niejako klamrą spinającą oba budynki, były wycięte w zboczu schody. O nich to 
wspominała również Mary Kingsley odwiedzając Mondoleh we wrześniu 1895 r.76. Jest to 
jednocześnie jedyna pozostałość polskiej stacji na Mondoleh, o której wspominają źródła, 
blisko dziesięć lat po opuszczeniu wyspy.

Ostatnim wydzielonym przeze mnie okresem jest „okres niemiecki”. Dzielący się za-
sadniczo na dwie części, w których zabudowania wyspy pełniły odmienne role. Pierwszy 
z nich, to moment w którym Mondoleh przechodzi w ręce gubernatora Jesko vao Puttka-
mera. Jednocześnie stając się sanatorium dla pracowników niemieckiej administracji kolo-
nialnej, oraz kompanii rolnej. Natomiast od 1909 r. mamy do czynienia z totalnym odwró-
ceniem roli wyspy. Powstanie leprozorium będącego w założeniu miejscem z którego nie 
można uciec, jest ostatnim aktem osadniczym na wyspie. Najprawdopodobniej od połowy 
drugiej dekady XX w. wyspa była już niezamieszkała. 

Niezwykle ciężko wytypować jeden, bezsprzeczny powód opuszczenia wyspy. Z dużym 
prawdopodobieństwem można wskazać na ostatnie lata funkcjonowania leprozorium. Po 
zamknięciu tego typu ośrodków na kontynencie, zapewne samo Mondoleh również zosta-
ło opuszczone przez kuracjuszy. Zatem zajęcie pustych budynków przez mieszkańców wy-
brzeża – świadomych funkcji miejsca – nie wydaje się zbyt prawdopodobne. Natomiast po 
kilku latach, uwzględniając intensywny wzrost szaty roślinnej, miejsce to straciło całkowi-
cie wszelkie walory osadnicze. Gdy jednak przyjmiemy, iż w ostatnim etapie cześć miesz-
kańców jednak pozostała na wyspie. Wtedy wskazanie ostatecznego momentu opusz-
czenia Mondoleh będzie niewykonalne bez badań archeologicznych. Wiemy natomiast, że 
stałe osadnictwo mogło przerodzić się z czasem w sezonowe zajmowanie wyspy. 

Pewnym punktem wskazującym na datę opuszczenia wyspy mogą być również erup-
cje wulkanu Kamerun. Od momentu opuszczenie przez Polaków wyspy w 1885 r., nastąpi-
ło dziesięć silniejszych i słabszych erupcji. Z tego trzy w interesującym nas odcinku czasu, 
a zatem w kwietniu 1909, w lutym 1922 i w 1925 r.77. Wstrząsy sejsmiczne mogły uszkodzić 
budynki, zasypać przystanie oraz utrudnić drogę na szczyt wyspy. Mondoleh po tych wyda-
rzeniach bardzo łatwo, mogło przestać być wygodnym punktem osadniczym. 

Wyspa Mondoleh jest obecnie niezamieszkałą, porośniętą gęstym lasem skałą wyła-
niającą się z zatoki Ambas. Patrząc w jej stronę trudno uświadomić sobie, że przez kilka-
dziesiąt lat zamieszkiwana była przez Europejczyków wespół z lokalnymi mieszkańcami. 

76 M.H. Kingsley, Travels in West Africa…, s. 612.
77 http://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=224010 [z 05.2016–06.2016]
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Że jej rola nie ograniczała się jedynie do prostej siedziby podróżników z odległego świata. 
Ale że jej mieszkańcy stworzyli tam stację badawczą, biuro administracji kolonialnej, sa-
natorium oraz leprozorium. Patrząc na Mondoleh widzimy zatem małą wyspę o między-
narodowej przeszłości, uwikłanej w politykę kolonialną. 
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Współtwórca wystawy czasowej „Wiwat Polonia! Ślady Polaków w  Afryce” w  Państwowym Mu-
zeum Etnograficznym w  Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemu 
średniowiecznej i nowożytnej wymiany handlowej oraz tworzenia się granic politycznych. Obecnie 
zaangażowany w archeologiczny projekt badań nad osadnictwem Dogonów i Kurumbów. 
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European history of African island 
– life on Mondoleh Island 
in historical sources

(abstract)

Polish science literature offers a great amount of information about “Łucya-Małgorzata” 
expedition to Cameroon. A lot of books and articles present activity of Polish crew. Some of 
them are also focused on a political reasons of this expedition. Even that sources describe 
well expedition frames and stories of its crew before and after the time of living there, our 
knowledge about their daily life on the Mondoleh Island is still surprisingly low.  

First European house on Mondoleh Island was built in early 80’s of XIX century 
by small group of Polish travelers and explorers: Stefan Szolc-Rogoziński, Leopold Jan-
ikowski and Klemens Tomczek. This building was located at the northern coast of island 
on a  small rocky beach. According to its owners, it was the only place on the island 
where their house could be erected. After few years, Polish crew left Mondoleh Island, 
but the house was used (for a short time) by Sir Henry Hamilton Johnston – “vice-consul 
for the Oil Rivers and for the Cameroons”. In the mid of 1886 a new vice-consul’s house 
has been built at the northern summit of the island. Few months later, at the beginning 
of 1887, the remains of the old Polish house has been moved to Fernando Poo Island by 
Stefan Szolc-Rogoziński. Wooden and iron parts of the building have been reused for 
erect his new house at Santa Maria cocoa farm.

In 1895 the German Governor Jesko von Puttkamer, who was strongly believe in healthy 
air on the island, bought the British house. This conviction led Germans to erect small san-
atorium, mainly for the workers from Westafrikanischen Pflanzungs-Gesellschaft. In 1901 
the capital of German colony has been moved to Buea, which was a place with far more 
better conditions for rising the sanatorium. Then,  Mondoleh Island started to decline. 
Between 1909 and 1913/1914 German government established a leper settlement, which 
was probably disbanded during or after the First World War.

This paper is an attempt to find the answers to the questions about conditions of life 
on Mondoleh Island and to recognize the history of the island before the Polish crew arrival 
and after the relocation of their house to Fernando Poo Island. I am strongly believe that this 
paper will be a contribution for future archaeological research on Mondoleh Island.
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Lucjan Buchalik
Muzeum Miejskie w Żorach

Królestwo Toro – w sto lat badań 
prof. Jana Czekanowskiego

Profesora Jana Czekanowskiego (1882–1965) polskim etnologom nie trzeba przedsta-
wiać. Jeden z twórców polskiej antropologii, przez niektórych uważany za jej najważniejszego 
przedstawiciela. Po zakończeniu studiów w Zurychu (był uczniem Rudolfa Martina) i obronie 
doktoratu rozpoczął pracę w Królewskim Muzeum Ludoznawczym w Berlinie. W 1907 r. wziął 
udział w  niemieckiej wyprawie naukowej organizowanej przez księcia meklemburskiego 
Adolfa Fryderyka w rejon Międzyjezierza Afrykańskiego i lasów Aruwimi (1907–09). Jako na-
ukowiec potrafił łączyć rozległą wiedzę zdobytą w czasie badań terenowych z rozważania-
mi teoretycznymi. Do jego największych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie całościowej 
koncepcji indywidualnej typologii człowieka, zastosowanie metod matematycznych w an-
tropologii. Przede wszystkim jednak „harmonijnie łączył biologiczne podejście do człowieka 
z kulturowym, rozszerzając je o społeczne i polityczne aspekty. Był nie tylko antropologiem 
w klasycznym, biologicznym rozumieniu, ale również etnologiem i językoznawcą”1.

1  K. Piasecki, Jan Czekanowski 1882–1965, „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (2012) nr 185, 
15 listopada, s. 2.
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W 2009 r. minęło sto lat od badań profesora J. Czekanowskiego w środkowej Afryce. 
W związku z przygotowywaną w Muzeum Miejskim w Żorach wystawą „Polskie pozna-
wanie świata” w czerwcu 2014 r. wybrałem się do zachodniej Ugandy na tereny opisy-
wane w jego pracach2.

1. Cel i teren badań

Podstawowym zadaniem wyprawy3 było dotarcie do znajdujących się w Ugandzie 
terenów, na których od grudnia 1907 do lutego 1908 r. prowadził badania profesor 
J. Czekanowski oraz zgromadzenie zbiorów, które pozwalałyby zilustrować kulturę 
tych terenów na wspomnianej wystawie. Do badań wybrano odcinek od Katwe, przej-
ście wzdłuż wschodnich stoków masywu górskiego Rwenzori do Fort Portal, następ-
nie wzdłuż rzeki Semuliki aż do j. Alberta, na tym ostatnim odcinku spodziewałem się 
spotkać Pigmejów4. 

W  odróżnieniu od pracy Profesora nie prowadziliśmy badań antropologicznych ani 
nie gromadziliśmy czaszek, których Profesor zgromadziła znaczne ilości, „… 1005 czaszek 
zebranych na terenie Międzyjezierza (w Bukobie i w Ruandzie) były zupełnie swoistym 
rekordowym osiągnięciem5.

Gromadzenie eksponatów było także doskonała okazja do obserwacji etnologicznych 
pozwalających uchwycić proces przemian zachodzących na opisywanych przez Profesora 
terenach oraz sposobów pracy etnologów z początku XX w. i początków XXI w., cennych 
informacji w tej materii dostarcza jego Dziennik podróży afrykańskiej6.

J. Czekanowski oprócz wyników badań naukowych również zwracał uwagę na rolę 
samopoczucia, stanu zdrowia na efekty swojej pracy. Kilkakrotnie w swoim dzienniku 
pisał „dostałem inne proszki. Poprawa była tak znaczna, że zabrałem się do zaniedba-
nego notatnika. Niewiele jednak napisałem. Tak byłem osłabiony, że musiałem powró-
cić do łóżka. Męczyło mnie siedzenie na krześle”7. Zwracając w ten sposób uwagę, że 
samopoczucie, stan jego zdrowia mają istotny wpływ na prowadzone badania. Tego 
typu informacje rzadko spotyka się w  opracowaniach naukowych. Większość badaczy 

2  J. Czekanowski, Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, t. II, Ethnografie. Uele/ Ituri/ Nil-Länder, Lepzig: Klin-
khardt & Biermmann 1924; Tenże, W głąb lasów Aruwimi, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1958; Tenże, 
Dziennik podróży afrykańskiej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne 2014.
3  Wyjazd był zorganizowany przez Muzeum Miejskie w Żorach przy pomocy Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju  z War-
szawy (27.05.–20.06.2014). Ze strony muzeum w wyjeździe wzięli udział: Małgorzata Dec i Lucjan Buchalik. Szczególne 
podziękowania pragnę złożyć Piotrowi Boruszkowskiemu i Tomaszowi Buchalikowi za pomoc w pozyskiwaniu i wysyłce 
eksponatów oraz biskupowi Godfreyowi Makumbi za pomoc logistyczną i cenne informacje na temat współczesnej Ugandy.
4  Wątek dotyczący badań J. Czekanowskiego wśród Pigmejów poruszyłem w artykule Pigmeje – w sto lat badań Jana 
Czekanowskiego.
5  J. Czekanowski, W głąb …, op. cit., s. 35.
6  J. Czekanowski, Dziennik…, op. cit.
7  J. Czekanowski, W głąb…, op. cit., s. 204.
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koncentruje się na prowadzonych badaniach tak jakby prowadzili je na odległość, nie 
dotyczył ich upał, zmęczenie, choroby i wszystko to o czym wiedza osoby prowadzące 
badania terenowe a które są obce teoretykom. J. Czekanowski był terenowcem i zdawał 
sobie sprawę o wpływie kondycji badacza na efekty jego pracy. Pisał o tym aby czytelnik 
miał świadomość niedoskonałości pracy w  czasie złego samopoczucia. Na trudy pra-
cy etnologa w terenie zwraca także uwagę norweski badacz Thomas Hylland Eriksen8,  
„… badania są niezwykle wymagające, tak zawodowo, jak i na poziomie zwykłego życia. 
Porządne, systematyczne i pełne gładkich zwrotów teksty pisane przez antropologów 
są zazwyczaj produktem końcowym długich pobytów w terenie, pełnych nudy, chorób, 
niedostatków, rozczarowań i frustracji”9.

W odróżnieniu od J. Czekanowskiego, który podróżował pieszo lub konno, my korzy-
staliśmy z wynajętego samochodu terenowego. Dzięki temu w krótkim czasie mogliśmy 
zgromadzić większą liczbę eksponatów. W  ciągu stu lat jakie minęły od czasu pobytu 
tam Profesora, nastąpiły duże zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne. Niemniej nie-
które zjawiska opisywane przez naszego poprzednika mogliśmy również zaobserwować  
(np. saliny w Katwe). Inwentarz, który wtedy posiadali mieszkańcy tych terenów znacząco 
się zmienił, współcześnie dominują wyroby przemysłowe. Wyroby rękodzieła są rzadko-
ścią, właściwie na targach spotkać można tylko różnego rodzaju plecionki (maty, pojemni-
ki, kosze), czasami wyroby ceramiczne. 

Sposób pozyskiwania eksponatów J. Czekanowskiego czy nasz jest taki sam, czyli 
podstawowym miejscem zakupów były/są targi lub odwiedzane zagrody. Nasz poprzed-
nik miał o tyle łatwiejszą sytuację, że interesujące go „obiekty etnograficzne” (tradycyjne) 
były w powszechnym użyciu. Pewnego razu zawiadomiono Profesora, że krajowcy, zachę-
ceni jego „manią kupowania nawet już niepotrzebnych rzeczy, stawią się dzisiaj na targ 
bardzo licznie. Rzeczywiście przynieśli mnóstwo rzeczy i nawet ładnych”10. Nam tak łatwo 
nie było, gdyby nie możliwość dowolnego zatrzymywania się w przejeżdżanych miejsco-
wościach, to nasza kolekcja byłaby mizerna.

We wspomnieniach z wyprawy do Afryki Środkowej J. Czekanowski tak opisuje pozy-
skiwanie obiektów „już wczesnym rankiem, Weiss jako doświadczony zbieracz wyruszył 
na targ w towarzystwie Kirschteina. Spotkałem ich i razem kontynuowaliśmy zakupy, pła-
cąc słono, nie mając czasu na targowanie się. Ale też dzięki temu, że płaciliśmy bez opo-
ru wkrótce rozporządzaliśmy pokaźnym, reprezentacyjnym zbiorem mówiącym wyraźnie 
o kulturze materialnej szczepu Ja-Luo. Po lunchu poetykietowaliśmy poszczególne przed-
mioty, załączyliśmy listę i całość  przesłaliśmy do firmy Clark & Co”11.

8  Thomas Hylland Eriksen (1962), antropolog społeczny, zajmuje się problematyką dotyczącą tożsamości, nacjonali-
zmu i etniczności, prowadził badania terenowe na Trinidadzie i Mauritiusie, pracuje na uniwersytecie w Oslo.
9  T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, przeł. Joanna Wo-
łyńska, Warszawa: Wydawnictwo Volumen, 2009, s. 36.
10  J. Czekanowski, W głąb…, op. cit., s. 195.
11  J. Czekanowski, Dziennik…, op. cit., s. 92–93.
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Działamy podobnie jak nasz wielki poprzednik przychodzimy na targ, dokonujemy za-
kupów, wykonujemy dokumentację fotograficzną, przeprowadzamy wywiad na temat za-
kupionych przedmiotów. Później wieczorem w hotelu nadajemy roboczą numerację, a na 
koniec pakujemy, przygotowujemy do wysyłki i wysyłamy cargo do Polski. 

Zbieranie informacji o obiektach jest bardzo trudne. W Ugandzie, mino iż język an-
gielski jest językiem oficjalnym jego znajomość nie jest powszechna. W stolicy znajomość 
angielskiego jest niezła ale za to sprzedawcy nie posiadają wiedzy o obiektach. Na wsiach 
zaś odwrotnie, wiedza o kupowanych obiektach jest duża niestety bariera językowa nie 
pozwala na swobodne komunikowanie. Innym poważnym problemem w  pozyskiwaniu 
informacji jest charakter wyprawy, której podstawowym celem jest pozyskiwanie ekspo-
natów a nie badania etnograficzne. Prowadząc wieloletnie badania u Kurumbów czy też 
Dogonów bez większych trudności potrafimy zgromadzić wiedzę o kupowanych przedmio-
tach. Pozyskujemy ją drogą obserwacji w czasie prowadzonych badań lub w trakcie wywia-
dów bezpośrednio od informatorów, którzy nas znają i mają do nas zaufanie. Prowadząc 
badania jeśli jest problem z uzyskaniem odpowiedzi, szuka się kompetentnego informa-
tora, wymaga to jednak czasu. Jadąc po eksponaty nie mamy tego czasu, istotą takiego 
wyjazdu jest pozyskanie jak największej ilości „dobrych”, reprezentatywnych eksponatów, 
informacja o  nich jest na drugim planie. Jest to poważna niedogodność trudno jednak 
o dobre rozwiązanie w tej sprawie, nie bez znaczenia jest tu presja finansowa. Zainwesto-
wane pieniądze muszą przynieść wymierny efekt. Jeszcze innym problemem związanym 
z gromadzeniem wiedzy o kupowanych obiektach jest czas jaki może właściciel, sprze-
dawca poświęcić etnologowi na rozmowę. Udzielanie odpowiedzi utrudnia sprzedawcy 
pracę, on woli zająć się nowym klientem, niż poświęcić czas klientowi który dokonał już 
zakupu, tłumaczyć mu pochodzenie i  zastosowanie towaru. Dlatego nie wszystkie opi-
sy obiektów są kompletne, zdarza się też, że czasem badaczowi coś umknie. Należy pa-
miętać, że etnolog z notesem jest na targowisku „dziwowiskiem” przyciągającym uwagę 
gapiów. Będąc otoczony ciekawskimi, w słońcu, z torbą na ramieniu i zeszytem w ręku, 
łatwo popełnić błąd. Informacje o zebranych obiektach próbowałem uzupełniać w różnych 
miejscach i u różnych osób, najczęściej w naszej „bazie” u biskupa Godfrey Makumbi, gdzie 
można było spokojnie pracować.

Profesor kompletował zbiory do muzeów etnograficznych w Lipsku i Berlinie. Do Lipska 
w owym czasie wysłał 418 obiektów (pojedynczych egzemplarzy i kompletów) załadowa-
nych do 19 skrzyń wysłanych z Fort Portal12. My w trakcie całej wyprawy zgromadziliśmy 198 
obiektów, zapakowanych do skrzyń z włókna szklanego, koszy i worów, łącznie 9 bagaży 
ważących 160 kg. Oprócz obiektów etnograficznych Czekanowski gromadził także nagrania 
muzyki, w owym czasie czyniono to na woskowych wałkach, których 90 wysłał do Berlina 
oraz kilkaset fotografii. Chociaż jak sam przyznaje „byłem przede wszystkim antropolo-

12  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 203.
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giem”13, praca ta szła mu więc opornie. W czasie naszej wyprawy też wykonaliśmy kilkaset 
zdjęć, niestety muzyki na tym terenie w ogóle nie dało się zarejestrować. 

Między naszym sposobem pracy a Profesora – oprócz trudności w znajdywaniu obiek-
tów w terenie – istnieje jeszcze jedna, zasadnicza różnica. Profesor Czekanowski groma-
dził zbiory dla muzeów, które chciały mieć kompletne zbiory etnograficzne ilustrujące kul-
turę konkretnego ludu. Wtedy przedmioty używane przez odwiedzane przez niego ludy 
były „tradycyjne”, wyroby pochodzenia europejskiego/przemysłowego były rzadkością. 
Wszystkie będące w  użyciu przedmioty wykonywane były ręcznie, wykonywali je sami 
użytkownicy, lub też zaopatrywali się w nie na dużych targach. Wystarczyło pójść na targ 
lub odwiedzić „przypadkową zagrodę” aby nabyć interesujące muzea obiekty. Na początku 
XXI w. trzeba się bardzo starać (dużo jeździć) aby znaleźć wyroby tradycyjnego rękodzieła 
nie przeznaczonego na obsługę ruchu turystycznego. Dlatego też pozyskiwane przez nas 
zbiory mają nieco inny charakter. 

 

2. Nad jeziorem Edwarda

Na północno-wschodnim brzegu j. Edwarda, na wysokości 920 m. n.p.m. leży niewielka 
miejscowość Katwe, opisywana przez J. Czekanowskiego. Podstawą gospodarki – tak jak na 
początku XX w. – nie jest rolnictwo lecz wydobywanie soli i handel. Wokół Katwe (w pobliżu 
Queen Elizabeth National Park) są tereny pasterskie, widać niewielkie stada bydła. Turyści 
rzadko odwiedzają miejscowość, bardziej interesują ich zwierzęta w parkach14. Do Katwe an-
tropolog i jego karawana przybyli 26 grudnia i przebywali tam do 2 stycznia 1908 r.15. Obóz 
rozbili w pobliżu (już wtedy) „dawnego” posterunku angielskiego oznaczonego na mapach 
jako Fort George. Dzisiaj w pobliżu tego miejsca mieści się Biuro Turystyczne. „Porozrzucane 
głazy były szczątkami obronnego blokhauzu, ongiś zapewne otoczonego częstokołem, po 
którym nie pozostało ani śladu. (…) Fort George i położone w pobliżu Katwe, były niepozor-
nym osiedlem, liczącym niewiele ponad setkę chat. Gnieździło się na płaskim, dość wąskim 
wzniesieniu, oddzielającym od wielkiego jeziora Edwarda-Nyanza małe jeziorko o  bardzo 
stromych brzegach. Ono to było nieprzebranym źródłem soli. I dlatego Protektorat Ugandy 
nie chciał przekazać państwu Niezależnemu niepozornego jeziorka16. W połowie XX w. do 
Katwe prowadziła już dobrej jakości szosa. Według opisu, który znalazł się w „Poznaj Świat”, 
były to tereny dobrze zagospodarowane. „Na polach przy drodze Gandowie uprawiają zboże 
i warzywa na potrzeby domowe. Na wysokich suchych równinach pasą się duże stada bydła 
o wydatnych garbach i krótkich rogach, a także owce i kozy”17.

13  Ibidem, s. 173.
14  Informator: Kassim.
15  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 146–156.
16  Ibidem, s. 147.
17  G. Bidwell, Byłem w Ugandzie, „Poznaj Świat” (1956) nr 2, s. 14.
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Współcześnie Katwe nie jest już „niepozornym osiedlem” lecz kilkutysięczną 
miejscowością w większości składająca się z wygodnych, murowanych domów. Profe-
sor Czekanowski wspomina, że wokół Katwe były pola uprawne Bakondjo, widział też 
zagrody pasterzy Bahima18. Te dwa ludy widocznie wtedy dominowały na tym terenie. 
Obecnie od strony etnicznej sytuacja jest bardziej skomplikowana, oprócz wymienio-
nych Bakondjo i Bahima mieszkają tu przedstawiciele innych grup etnicznych. Kassim 
– przewodnik z biura turystycznego – uważa, że wokół Katwe zamieszkują: Baganda, 
Bakiga, Baniankore, Batoro19. Wokół  Katwe – tak jak na początku XX w. – brak pól, 
suchy step, z  rzadka stadka kóz w  pobliżu zabudowań. W  pobliżu Kasese pojawiają 
się pola (dominuje kukurydza) brak stad i dzikich zwierząt, roślinność bujniejsza, zie-
leńsza. Podobnie jak w połowie XX w. w okolicach Katwe ludność trudni się rybołów-
stwem. „Codziennie flotylle łódek rybackich, sporządzonych z wydrążonych pni drzew-
nych20 razem połączonych, przywożą setki funtów ryb do wybielonych chat o dachach 
z trzciny. Najwięcej łowi się tu ryb z gatunku Tilapia esculenia, doskonałych w smaku. 
Są też ryby z  rodziny Siluroidea, najbliższe kuzynki naszego suma, oraz dwudyszne 
strzelce”21. O ile gatunki ryb, które łowiono w XX wieku nie zmieniły się o tyle zmienił 
się sprzęt do połowu. Na początku XXI w. rybacy nie używają już łodzi z  wydrążo-
nych pni drzew. Nie mieszkają też w tradycyjnych chatach. Współczesne domostwa 
rybaków są wykonane z  blachy i  innych surowców pochodzenia fabrycznego, łodzie 
rybackie zaś często wyposażone są w silniki. Chociaż nadal można spotkać niewielkie 
łodzie poruszane za pomocą wioseł, na których rybacy łowią ryby za pomocą zarzutni 
(sieci rzucanych do wody).

W Biurze Turystycznym można się dowiedzieć, że głównymi atrakcjami odwiedza-
nymi przez turystów są stada flamingów22, pobliska salina. Obowiązkowa opłata, któ-
rą musi wnieść na rzecz gminy turysta, wynosi 20 000 USh23. Swego rodzaju atrakcją 
turystyczną (w każdym bądź razie przewodnik dużo o  tym mówił) jest znajdująca się 
nad j. Edwarda opuszczona niemiecka fabryka soli. Kassim twierdził, że niemieccy inży-
nierowie użyli złej technologii i materiałów przez co wszystkie metalowe elementy fa-
bryki uległy korozji i zaprzestano pozyskiwania soli te metodą. Zachodzi jednak pytanie 
jak było rzeczywiście: zła technologia czy zła eksploatacja? A może przyzwyczajenie do 
dawnych metod pozyskiwania tego surowca?

18  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 154.
19  W literaturze spotyka się dwa sposoby zapisu tego etnonimu: Batoro lub Batooro, w niniejszym opracowaniu przyjęto 
zapis Batoro, tak jak to czynił profesor. J. Czekanowski.
20  Na początku XXI w. rybacy nie używają już łodzi z wydrążonych pni drzew.
21  G. Bidwell, op. cit., s. 15.
22  Dzika zwierzyna tak jak w XX w. tak i teraz jest główna atrakcją. W pobliżu Katwe jest nadal sporo dzikiej zwierzyny 
(hipopotamy, słonie, różne gatunki antylop, bawoły, ptactwo). George Bidwell, który w połowie XX w. odwiedził Katwe 
poświęca sporo miejsca dzikim zwierzętom. Por. G. Bidwell, op. cit., s. 14–15.
23  USh – Szyling ugandyjski 1€ około 37 000 USh, oficjalna waluta Ugandy wprowadzona w 1967 r., jako środek płatniczy 
wykorzystywany jest także dolar amerykański (USD) i funt brytyjski (GBP).
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Na ścianie w biurze turystycznym jest malowidło pokazujące salinę. (Zob. il. 1, s. 353) 
Przewodnik Kassim tłumaczy skrótowo, że salina to małe bajorka wypełnione wodą 
i czekające aż w porze suchej wyschnie. Powstaje w ten sposób mętna woda, która jest 
półproduktem, następuje dalsza jej krystalizacja. Łopaty fabryczne są podstawowym 
narzędziem pracy. Bryły soli używane są jako lizawki dla bydła. W czasach J. Czekanow-
skiego „saliny stanowiły najdrażliwszy punkt anglo-kongoańskiego sporu granicznego. 
Były one źródłem zaopatrującym w cenną sól bodaj że całe Międzyjezierze oraz przyle-
głą część dorzecza Kongo”24. Profesor opisywał saliny jako „jeziorko o charakterystycz-
nych stromych brzegach, porośniętych krzakami. Było bardzo płytkie. W najgłębszych 
miejscach woda nie sięgała kolan, a przeważnie można było chodzić po jeziorku bez oba-
wy, że woda naleje się do trzewików. Był to skoncentrowany roztwór soli kuchennej ze 
znaczną domieszką soli glauberskiej25. Dno jeziora, gładkie i śliskie jak posadzka, stano-
wiła nieznanej grubości warstwa soli. Jej wierzchnie warstewki wyłamywano i składano 
do korytowatych koszy, wiązanych z grubych gałęzi. Najpłytszą część jeziora podzielono 
grobelkami na prostokątne kałuże, w których odparowywano na słońcu sól. Zastępowa-
ły one panwie warzelni. Napełniały się samoczynnie w porze deszczowej, wysychały zaś 
w okresie suchym. Eksploatacja polegała na zgarnianiu osadu wysuszonego przez słoń-
ce. Natomiast inwestycją wymagającą znacznego nakładu pracy, było sypanie grobelek. 
Ziemię na ich budowę przynoszono na plecach z  niewielkiej co prawda odległości, ze 
zboczy okalających jeziorko. (…) Sól odparowywana na słońcu była drobna i pono nie tak 
ostra (kali), jak wyłamywana z dna jeziora”26. G. Bidwell odwiedzający Katwe w połowie 
XX w. wspomina o  jeszcze innym sposobie pozyskiwania soli. „Mieszkańcy tych oko-
lic trudnią się również wyrąbywaniem odłamów soli kamiennej z  pobliskiego krateru 
na jeziorze. Sól umieszczana jest na małych tratwach i  transportuje do brzegu, gdzie 
już czekają ciężarówki hurtowników”27. W czasie swojego pobytu nie udało mi się nic 
dowiedzieć na temat tego sposobu pozyskiwania soli. Natomiast moi rozmówcy sporo 
opowiadali o sposobie pozyskiwania soli z saliny.

Na początku XX w. właścicielem salin był król Toro (wtedy był nim Kassagama) zarzą-
dzane były przez namiestnika (Musa z królewskiego rodu Bahima, panującego w Nkole), 
z nim należało zawierać transakcje dotyczące zakupu soli, wcześniej nikt nie chciał (nie 
miał prawa) sprzedać soli28. Podobnie jest współcześnie, według Williama soli z  tutej-
szych salin nie można kupić w Katwe, głównie jest sprzedawana w Fort Portal.

24  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 146.
25  Sól glauberska (dekahydrat, mirabilit) – minerał z gromady siarczanów. Należy do grupy minerałów bardzo rzadkich, 
rozpowszechnionych tylko w niektórych regionach Ziemi. Nazwa pochodzi od sal mirabile Glauberi = niezwykła, cudowna 
sól Glaubera (aptekarz, alchemik niemiecki).
26  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 150.
27  G. Bidwell, op. cit., s. 15.
28  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 151.
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3. Kasese

Kierując się z Katwe na północ droga wiedzie do Kasese. Miasto to leży u południowo-
-wschodnich stoków Rwenzorii, na wysokości 1 000 m. n.p.m. na północ od j. George’a. 
Pierwotnie rozwijało się dzięki kopalni miedzi w Kilembe, a później także dzięki eksplo-
atacji kobaltu. Jest to „główne miasto” Dystryktu Kasese i także największe miasto pod-
regionu Renzururu. Kasese jest bramą do Parku Narodowego Królowej Elżbiety, jednego 
z najbardziej popularnych w Ugandzie oraz Parku Narodowego Rwenzori. 

J. Czekanowski w mieście przebywał od 3 do 4 stycznia 1908 r.29, w tym czasie ludność 
Kasese liczyła kilkaset osób, zamieszkujących w ponad stu chatach. „Olbrzymia większość 
stanowili Bakondjo. Oprócz nich była tu wielka kolonia rolników ze szczepu Banyoro, osa-
dzonych przez króla Toro. Rządzili nieliczni Bahima stanowiący miejscową szlachtę. Banyoro 
twierdzili, że osadzono ich dla zabezpieczenia drogi prowadzącej do Katwe, stanowiącego 
poważne źródło dochodów królewskich. Bakondjo, prawdziwi tubylcy, nie cieszyli się zaufa-
niem władz. Najkłopotliwsze było to, że nie umieli się przystosować do gospodarki pienięż-
nej, wprowadzonej przez pobieranie podatku podymnego, uiszczanego w gotówce”30. 

W 2011 r. miasto liczyło 74,3 tys. osób. Głównymi językami, które dominują na tym 
obszarze to: konzo i tooro31 używane przez grupy etniczne Bakondjo32 i Batoro33. Teren ten 
zamieszkują również inne grupy, takie jak: Banyankole, Basongora i Bakiga. Oprócz języ-
ków unikalnych dla każdej grupy etnicznej na całym obszarze Ugandy w użyciu są także 
angielski, suahili i ganda (luganda).

Przedmioty wyplatane, mniej lub bardziej nawiązujące do tradycji bez problemu moż-
na nabyć na lokalnych targach. Przykładem może być niewielki sklepik obok targu, sprze-
dawczyni Florence (twierdzi, że pochodzi z ludu Baniankore z Rwandy). Ciekawym przykła-
dem ilustrującym zachodzące zmiany mogą być zakupione dla muzeum obiekty: 

•	 okrągły kosz z dwoma uchwytami (niebieski), służący do robienia zakupów, prze-
chowywania owoców, a  także jako prezent (MŻo/A/2295), jest przykładem tra-
dycyjnego sposobu wyplatania i zastosowania współczesnego surowca produkcji 
fabrycznej;

29  Ibidem, s. 157–158.
30  Ibidem, s. 158.
31  Zapisy nazw języków zgodnie z klasyfikacją Ethnologue languages of the world zamieszczonej na stronach SIL Inter-
national (http://www.ethnologue.com/country/UG/languages).
32  Lud Bakondjo zamieszkuje góry Rwenzori, szacuje się, że jest ich pomad milion, 89% populacji stanowią chrześcijanie. 
Tradycyjna gospodarka skupia się wokół rolnictwa (zboża, banany), a nad brzegiem j. Edwarda, zajmują się  rybołówstwem. 
Współcześnie Bakondjo pracują także w przedsiębiorstwach przemysłowych Demokratycznej Republice Konga i Ugandy 
(http://www.torokingdom.org/people.htm;  http://www.coolport.de/CoolTour/Uganda/rutoro.html). W  literaturze spo-
tka się też zapis Bakonjo, w niniejszym opracowaniu przyjęto zapis Bakondjo, tak jak to czynił profesor. J. Czekanowski.
33  Batoro (l. m. mutooro), mieszkańcy królestwa Toro, w myśl tradycji dzieli się na dwie podstawowe grupy związane 
z typem gospodarki: pasterze Bahuma (Bahima) i rolnicy Bairu. Współcześnie ten podział zanikł, Batoro uważają się za 
jeden lud pod przywództwem Omukama (króla), do 1967 r. pełnił także funkcje prawodawcze (http://www.torokingdom.
org/people.htm).
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•	 torba z  plastikowej taśmy (czerwono-żółty), wykonywany przez kobiety, ten 
rodzaj toreb pojawił się wraz z  nowym surowcem jaki jest plastikowa taśma 
(MŻo/A/2361). (Zob. il. 2, s. 354)

Ten ostatni obiekt, jest przykładem zmian zachodzących w kulturze ludów zamiesz-
kujących Ugandę. W chwili kiedy pojawił się nowy surowiec, produkcji fabrycznej, znalazł 
on zastosowanie w produkcji przedmiotów codziennego użytku. Pojawiły się też nowe – 
dotychczas niestosowane – techniki wytwarzania.

Popularnym środkiem transportu w Kasese są „rowerowe taksówki”. Ich właściciele na 
bagażniku za siodełkiem montują tapicerowane siodełka i  oferują swe usługi. Kurs pod-
stawowy w centrum miasta 500 USh. Rower był już połowie XX w. popularnym środkiem 
transportu. Krzysztof Czyżewski podróżujący przez Ugandę w latach 50. XX w. tak opisuje 
transport w Ugandzie: „W kierunku miasta zdążają coraz szybciej liczniejsi rowerzyści. Jadą 
przeważnie całymi rodzinami: mąż pedałuje zawzięcie, a na tylnym siodełku żona z dziec-
kiem przywiązanym do pleców dzierży w obu rękach wyładowane kobiałki, na ramie star-
szy syn lub córka, a często obok, wesoło merdający ogonem, biegnie mały kundel. Ludność 
Ugandy pobiła rekord, zajęła pierwsze miejsca wśród afrykańskich krain pod względem ilo-
ści posiadanych rowerów. Rower jest tutaj najpopularniejszym środkiem komunikacyjnym. 
Ugandczyk na swym rowerze z wprawą ekwilibrysty potrafi przewozić całą rodzinę, inwen-
tarz żywy lub martwy, wreszcie ogromne kosze owoców i warzyw na bliski bazar”34. Na po-
czątku XXI w. w Kampali rowery zostały wyparte przez motocykle zwane tutaj boda-boda. 
Ruch uliczny w Kampali to jeden wielki koszmar, największy problem stanowią motocykle, 
które wszędzie się wciskają i zaciskają uwięzione w korkach samochody. Trzeba jednak za-
cząć od tego ze brak jest organizacji ruchu (kiepskie oznakowanie, a najczęściej brak). Nikt 
nad tym nie panuje, na skrzyżowaniach brak sygnalizacji świetlnej  z nielicznymi wyjątkami. 
Policjanci rzadko kierują ruchem, raczej ograniczają się do obserwacji korków.

4. Z Kasese do Fort Portal

Na północ od Kasese leży niewielka miejscowość Hima, o której wspomina J. Czeka-
nowski, odwiedził ją 4 stycznia 1908 r. Obecnie w wiosce jest cementowania (Zob. il. 3, 
s. 354), która ją całkowicie zdominowała. Hima jest dzisiaj chyba najbardziej znaną miej-
scowością spośród tych, które on odwiedzał. Przyczyną jest produkowany tutaj cement 
nazywany „Hima” do nabycia na terenie całej Ugandy. Panuje przekonanie, że „trady-
cje żywe są na wsi, no ale miasto się zmienia. Siadali kiedyś przy ognisku i opowiadali 
dzieciakom o ludziach, przypowieści z życia. Na wsiach jeszcze usiądą, ale ci z miasta to 
już inne pokolenie. Żyją w pośpiechu”35. Hima wygląda na typową wieś ale trudno by po-

34  K. Czyżewski, W afrykańskiej dżungli, buszu i pustyni, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1964, s. 45–46.
35  K. Błażyca, Tego drzewa nie zetniesz, Pelplin: Bernardinum, 2015, s. 269.
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wyższą wypowiedź uznać za prawdziwą. W porównaniu do czasów, kiedy przebywał tu 
Profesor, wieś ta bardzo się zmieniła, głównie za przyczyną cementowni. Trudno znaleźć 
ludzi siedzących przy ogniskach. Miejscem spotkań są rozliczne puby a rozmowy toczą się 
przy piwie, muzyce mechanicznej i świetle elektrycznym a nie przy ognisku.

J. Czekanowski przechodząc wzdłuż wschodnich stoków Rwenzorii przecinał wie-
le potoków spływających z gór, widocznie szedł bliżej masywu. Aktualnie droga biegnie 
w pewnej odległości od masywu górskiego, jadąc wygodnym asfaltem, można nie zauwa-
żyć nielicznych potoków, przez które przerzucone są wygodne małe mostki. Obecnie ja-
dąc szosą od Kasese przed Hima droga przecina rzekę Maniambo. Hima była wtedy małą, 
niepozorną osadą i nie zwróciła uwagi badacza, wspomina tylko, że szli „zupełnie nie wy-
korzystanym pastwiskiem”, po drodze dostrzegli tylko jedno stado bydła36. Dzisiaj to dość 
duża miejscowość, zamieszkała głównie przez pracowników cementowni, jest sporo knaj-
pek, kościół, szkoła parafialna. Bogata miejscowość. Cementownia dominuje nad osadą 
i decyduje o jej rozwoju. 

W Hima jest też duży kościół i prowadzona przez parafię katolicką szkoła. W czasach 
J. Czekanowskiego chrześcijaństwo stawiało tu pierwsze kroki. Prekursorami misji kato-
lickich byli francuscy ojcowie biali, o których również on wspomina37. Profesor w swoim 
Dzienniku podkreśla, że wiedzą o terenie uzyskał „podczas odwiedzin u OO Białych, którzy 
znakomicie orientowali się w panujących stosunkach, jak również znali historię kraju”38. 
Ze względu na to, że „Uganda była brytyjskim protektoratem, więc na początku XX wieku 
Stolica Apostolska zaproponowała brytyjskim misjonarzom aby tu przybyli. (…) Kraj po-
dzielono więc na dwa wikariaty: francuski i brytyjski”39. 

Chrześcijaństwo w  XX w. odcisnęło silne piętno na Ugandzie i  jej mieszkańcach. 
Można się spotkać z opinią, że nie można „mówić o Ugandzie nie mówiąc o Kościele. 
To element historii mojego kraju – przekonuje Otto” misjonarz pochodzący z ludu Baki-
ga z zachodniej części kraju z okolic Rwenzorii. Według niego „Chrześcijaństwo zaczęło 
zmieniać nasz styl życia. (…) Zanim przybyli misjonarze byli u nas muzułmanie, ale islam 
się nie przyjął. W chrześcijaństwie ludzie znaleźli wiele elementów wspólnych z warto-
ściami tradycyjnymi. Oczywiście są i takie, które trzeba odrzucić, np. czarownictwo lub 
przemienić, jak np. trybalizm, który niestety dzieli. (…) Rola misjonarzy jest tu niezastą-
piona, to oni łagodzą napięcia tam, gdzie trybalizm jest zagrożeniem”40. Według „ame-
rykańskiego badacza religii Philipa Jenkinsa Uganda ‘reprezentuje jeden z tryumfów ru-

36  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 159.
37  Ibidem, s. 33–35, 163.
38  J. Czekanowski, Dziennik..., op. cit., s. 106.
39  K. Błażyca, op. cit., s. 265. „Podział taki doprowadził do niezdrowej rywalizacji a w konsekwencji niestety do wojny 
katolicko-protestanckiej w Ugandzie, pokój podpisano 3 lutego 1890 r. w Munyonyo” (K. Błażyca, op. cit., s. 267). O trud-
nych relacjach między misjonarzami wspomina także J. Czekanowski w czasie swojego pobytu w styczniu 1908 r. w Fort 
Portal: „… misjonarze obu – obecnie jeszcze niezbyt przyjaźnie ustosunkowanych, dawniej zaś jawnie bardzo wrogich 
– wyznań rzymskokatolickiego i anglikańskiego …” (J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 167).
40  K. Błażyca, op. cit., s. 247.
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chu misjonarskiego’, gdzie chrześcijaństwo stało się religią narodową – 40% stanowią 
protestanci, a ok. 35% to katolicy”41.

13 km na północ od Hima znajduje się wioska Rwimi, współcześnie znana przede 
wszystkim  z dużego targu, na który przychodzą ludzie z okolicy. J. Czekanowski opisuje tę 
miejscowość jako Wimi, odwiedził ją 5–6 stycznia 1908 r. Było tu wtedy „schronisko eta-
powe”, teren zamieszkały przez Bakondjo, Banyoro (podawali się za Batoro – podkreślali 
w  ten sposób przynależność polityczną do królestwa Toro). Była to wtedy mała osada, 
ekipie badaczy przyniesiono żywność z odległego o godzinę osiedla, ktoś inny przyniósł na 
sprzedaż koguta czyli już wtedy Wimi traktowano jako miejsce handlu. Musiały odbywać 
się jakieś targi, bo etnolog rozwija wątek handlu, cen towarów, podatków42.

Kiedy w czerwcu 2014 r. przejeżdżaliśmy przez Rwimi odbywał się tam targ, w sprze-
daży dominowały warzywa, owoce, artykuły przemysłowe. Plac targowy zajmował duży 
obszar, nie wszystkie stragany były zajęte, widocznie co jakiś czas odbywają się tam więk-
sze targi ściągające kupców z  większego obszaru. Zakupów obiektów dla muzeum nie 
dokonaliśmy na targu, gdzie dominowały artykuły spożywcze lecz poza targowiskiem na 
straganie. Właścicielką jest Keti (pochodząca z ludu Batoro), miała do pomocy sprzedawcę 
ale to ona decydowała o cenach. 

5. Fort Portal

J. Czekanowski przebywał w Fort Portal43 od 7 do 25 stycznia 1908 r.44, opisywał miej-
scowość jako wielkie osiedle, które „zajmowało trzy wzgórza, dość od siebie odległe. Na 
jednym rezydował ze swym dworem król, Mukama Dawdi Chwa Kassagama; na drugim, 
leżącym bardziej na uboczu, wznosiły się budynki misji o.o. białych. Na trzecim wresz-
cie znajdowała się boma, to znaczy fort, a  zarazem rezydencja angielskich władz oku-
pacyjnych. Tam obok przedstawiciela rządu J.K. Mości, zainstalowali się też i anglikańscy 
misjonarze, po królu właściciele największych stad bydła, a  zatem najwięksi potentaci 
finansowi w królestwie”45. Fort zrobił na badaczu wrażenie całkiem niepozornego. „Był 
to niewielki prostokąt, otoczony niegłębokim, suchym rowem, ponad którym wznosi-
ła się metrowej wysokości palisada z  wbitych w  ziemię pni, o  średnicy niewiele ponad  
10 cm, przylegających do siebie. Były to jedyne fortyfikacje tego „fortu”. Wewnątrz pa-
lisady wznosiło się kilka budynków. Większy zajmowało biuro starosty, noszącego tytuł 

41  Ibidem, s. 245.
42  J. Czekanowski, Dziennik..., op. cit., s. 160.
43  Fort Portal, stolica Dystryktu Kabarole, miasto położone na wysokości 1 480 m. n.p.m., ważny ośrodek handlowy, 
w 2011 r. szacowano, że liczyło 47,1 tys. mieszkańców (http://en.wikipedia. org/wiki/Fort_Portal). Miasto jest położone 
w pobliżu Parków Narodowych (Forest National Park i Queen Elizabeth National Park). Fort Portal nazwę swą zawdzięcza 
Sir Geraldowi Portalowi, brytyjskiemu komisarzowi specjalnemu dla Ugandy, którego posąg zdobi główną ulicę miasta.
44  J. Czekanowski, Dziennik..., op. cit., s. 163–208.
45  Ibidem, s. 163.
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collector, to znaczy poborca podatków. (…) W najmniejszym budynku znajdował się od-
wach”46. Ulice miasta były szerokie i starannie utrzymane – czego nie można powiedzieć 
współcześnie. „Wzdłuż ulic ciągnęły się płoty, misterne plecione z matete (Pennisetum 
purpureum). Uderzająca schludność i dobrobyt! Spotykani ludzie byli ubrani w czyste, białe 
perkalowe koszule i mieli różańce na szyjach. A zatem byli to katolicy”47.

W czasie swego pobytu w stolicy królestwa Toro badacz spotykał się z Europejczyka-
mi mieszkającymi w mieście aby poznać „miejscowe stosunki”, zbierał informacje o Pig-
mejach zamieszkujących te okolice (współcześnie spotyka się tu wiele niskich a nawet 
bardzo niskich osób), prowadził badania etnograficzne i  antropologiczne, co było jego 
zasadniczym zadaniem na wyprawie. W swoim dzienniku zanotował: „najważniejszym 
obowiązkiem było przecież przeprowadzenie badań antropologicznych, gdyż o  kredyty 
na badania antropologiczne było znacznie trudniej niż o kredyty na bardziej efektywne 
badania etnograficzne”48.

Podczas pobytu w Fort Portal J. Czekanowski spotkał się z władcą królestwa Toro – 
Kassagamą, sporządził dla niego genealogię królewskiego rodu Babito49. Rezydencję kró-
lewską opisywał jako mającą wygląd „zupełnie banalny. Duży murowany dom z oszklony-
mi oknami. Był większy od domu Haldene’a, mniejszy zaś od domu mieszkalnego misji. 
Właściwie nie różnił się od domów Europejczyków”50. 

W XX w. władcy lokalnych królestw posiadali realną władzę nad poddanymi, królestwa 
posiadały swego rodzaju autonomię, czyniąc z Ugandy zlepek królestw a nie jednolity twór 
państwowy, jaki marzył się rządzącym. Władze Ugandy próbowały przezwyciężenia tryba-
lizmu. Prezydent Milton Obote51 apelował do społeczeństwa: „proszę wszystkich obywateli 
Ugandy, ażeby mieli na względzie dobro kraju jako całości. Nie zbudujemy jednolitego naro-
du jeśli będziemy starali się umacniać plemiona. W Ugandzie muszą być Ugandczycy i jeden 
tylko rząd dla całego kraju”52. Uważa się, że M. Obote położył kres feudalizmowi w Ugan-
dzie. W czasach jego panowania w 1967 r. zlikwidowano królestwo Toro. W całej Ugandzie 
odsunięto elity plemienne od władzy, poddanym zakazano składać daniny królom. Mimo 
to, ludzie wciąż bardziej ufali tradycyjnym zwierzchnikom niż politykom. W tych warunkach 
kształtowanie narodowej, ponadplemiennej świadomości napotykało na trudności53. Po ko-
lejnych przesileniach politycznych w 1993 r. nastąpiła restauracja królestwa Toro.

Obecna siedziba władcy Toro wygląda bardziej nowocześnie (Zob. il. 4, s. 355), z daw-
nych czasów pozostały tylko niewielkie budowle, rodzaj zadaszeń, ze ścieżką dojścia do 

46  Loc. cit.
47  Ibidem, s. 177.
48  Ibidem, s. 159.
49  Ibidem, s. 179.
50  Ibidem, s. 177.
51  Milton Obote (1924–2005), istotnie przyczynił się do uzyskania w 1962 r. niepodległości przez Ugandę, premier (w la-
tach 1962–66), prezydent kraju (w latach 1966–71 i 1980–85).
52  G. Czekała, Król i Prezydent, „Kontynenty” (1967) nr 6, s. 18.
53  G. Czekała, Uganda. Powrotu do monarchii nie będzie, „Kontynenty” (1972) nr 8, s. 15.

Lu
cj

an
 B

uc
ha

lik
  K

ró
le

st
w

o 
To

ro
 –

 w
 s

to
 la

t b
ad

ań
 p

ro
f. 

Ja
na

 C
ze

ka
no

w
sk

ie
go



86

budynku głównego, gdzie władca przyjmował gości – według słów przewodnika. W nie-
dzielę przed południem było sporo turystów ugandyjskich, była też grupka Hindusów. Ist-
niejący budynek powstał w latach 30. XX w. czyli już po wizycie tutaj J. Czekanowskiego. 
Po terenach wokół pałacu oprowadza strażnik, który wspomina, że pałac został wyre-
montowany za pieniądze Kadafiego, który ponoć często potajemnie tu przyjeżdżał. Po 
Fort Portal krąży plotka (według niektórych rozmówców granicząca z pewnością), że mat-
ka obecnego władcy miała romans z Kadafim, którego efektem jest obecny władca. „To 
dla niej libijski dyktator wybudował w centrum Kampali największy meczet na południe od 
Sahary”54. Dlatego to miejsce kultu nosi nazwę Narodowy Meczet Muammara Kadafiego, 
góruje nad nim 50 metrowy minaret, który służy raczej jako punkt widokowy na Kampalę 
niż miejsce dla muezzina wzywającego do modlitwy. 

Na początku XX wieku handel w  Ugandzie był nieporównywalnie mniej rozwinięty, 
funkcjonowały targi, gdzie także robił zakupy J. Czekanowski. Nie było jednak wielkich 
sieci handlowych, wyjątkiem był Fort Portal – jak na ówczesne warunki duże miasto – 
gdzie był przedstawiciel Societa Coloniale Italiana55 oraz kupcy hinduscy z  firmy Aladi-
na Visram56, szczególnie ci ostatni mieli wielki wpływ na rozwój handlu na tym terenie57. 
W połowie XX w. sytuacja się nieco zmieniła, zaczął się pojawiać handel detaliczny, któ-
ry w większości był w rękach Ugandyjczyków. Wspomniany już K. Czyżewski tak opisuje 
ówczesny handel: „W rozrzuconych gęsto po wsiach i miasteczkach dukach – sklepikach 
spożywczo-kolonialnych – właścicielami i sprzedawcami są przeważnie miejscowi Murzy-
ni. Inaczej w Kenii, gdzie niemal cały handel detaliczny jest opanowany przez Hindusów 
i Arabów. (…) Odmiennie przedstawia się sytuacja w stolicy Ugandy, Kampali, która niemal 
niczym nie przypomina miasta afrykańskiego. Mimo szybkiej rozbudowy, szerokiej jezdni 
i ulic, wywiera ona ciągle wrażenie jakiegoś miasta hinduskiego. Sklepy i domy handlowe 
oraz warsztaty rzemieślnicze niemal wyłącznie znajdują się w rękach Hindusów i Arabów. 
W barach, restauracjach i nocnych lokalach większość gości stanowią Murzyni. Nie ma tu 
tak, jak w Kenii, żadnych ograniczeń rasowych i napisów na drzwiach lokali publicznych: 
„Only for European’s” – Tylko dla Europejczyków. Tu Murzyni są u siebie, a Europejczycy 
u nich”58. Szacowano, że w 1963 r. mieszkało w Afryce (głównie w dawnych posiadłościach 
brytyjskich w Afryce Wschodniej i Południowej) 1 400 tys. Hindusów, w samej Ugandzie 
80 tys. Trudnili się rzemiosłem, handlem i ogrodnictwem, pracowali także  w administra-
cji, służbach porządkowych i jako zarządcy plantacji59. W 1972 r. w czasach panowania Idi 

54  K. Błażyca, op. cit., s. 248.
55  Firma trudniła się skupem kozich skór, uważana była za poważne europejskie przedsiębiorstwo. Por. Czekanowski, 
Dziennik…, op. cit., s. 94.
56  Aladin Visram (1851–1916), hinduski przedsiębiorca, który na przełomie XIX i  XX w. stworzył w  brytyjskiej Afryce 
Wschodniej imperium handlowe (http://www.ismaili.net/heritage/node/20678).
57  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 167, 170–171.
58  K. Czyżewski, op. cit., s. 27.
59  Ek, Hindusi w Afryce Wschodniej, „Poznaj Świat” (1965), nr 9, s. 46.
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Amina60 Hindusi zostali deportowani z Ugandy. Po upadku jego reżimu wracali do Ugandy 
i ich liczba nawet wzrosła, współcześnie stanowią 0,8% populacji Ugandy61.

Silne wpływy hinduskie są widoczne do dzisiaj w Kampali, przykładem może być ma-
lownicza świątynia Shree Sanatan Dharma Mandal, będąca dziś jedną z atrakcji turystycz-
nych miasta. Hinduizm pojawił się w Ugandzie wraz z hinduskimi imigrantami, których 
do migracji zachęcały kolonialne władze brytyjskie. Profesor wspomina, że w biurze firmy 
Clark&Co – wysłała pozyskane eksponaty do Niemiec – pracował „tylko jeden Anglik, poza 
tym wyłącznie Hindusi”62. Współcześnie Hindusi stanowią 0,8% populacji Ugandy, w zna-
komitej większości (65%) pochodzą z Azji południowej63.

Na początku XXI wieku na targach, w małych sklepach detalicznych i w straganach 
z pamiątkami dla turystów dominują Ugandyjczycy. Turyści mogą nabyć pamiątki w stra-
ganach ulicznych (np. Natete Road w  Kampali), na targowiskach przeznaczonych dla 
turystów (np. obok Parlamentu w Kampali), czy też sklepach obok hoteli. Przykładem 
takim  może być sklep z pamiątkami Mary’s Craft and Card Shops w Fort Portal. Znajduje 
się tam przede wszystkim duży wybór wyrobów plecionkarskich (kosz, misy, pojemniki), 
wyrobów z tapy64 (malowidła, torebki kobiece) a także tkaniny. Można odnieść wrażenie, 
że wszystko jest robione pod gusty turystów. Z rozmowy z obsługą sklepu (Margaret 
i  Olive) wynika, że nie tylko turyści kupują tradycyjne przedmioty wykonywane przez 
rzemieślników, także mieszkańcy miasta. Goście weselni zamówili zestaw wonności dla 
panny młodej opakowany w tapę. Ten surowiec mimo, iż wyszedł już użycia codzienne-
go nadal służy do wykonywania przedmiotów używanych przy różnych uroczystościach. 
Wykonuje się niego elementy dekoracyjne a także pamiątki dla turystów, wspomniane 
już malowidła65. (Zob. il. 5, s. 355)

W dużych miastach funkcjonują także sklepy wielkopowierzchniowe oraz duże hur-
townie. Na rynku coraz bardziej widoczne są produkty chińskie, pojawiają się też domy 
handlowe prowadzone przez Chińczyków. O ile Hindusi wtopili się w lokalny krajobraz kul-
turowy o tyle Chińczycy są tu jeszcze „ciałem obcym”. Można to odczuć w czasie rozmów 

60  Idi Amin Dada Oumee (Idi Awo-Ongo Angoo, 1925–2003), polityk, dyktator Ugandy (1971–79), feldmarszałek, stworzył 
represyjny reżim oskarżany o wiele zbrodni, obalony przez wojska tanzańskie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Idi_Amin).
61  R. Zawadzki, Kisumu czyli u źródeł Nilu, „Poznaj Świat” (1981) nr 4, s. 15, https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_
Uganda.
62  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 94.
63  https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Uganda.
64  Tapa, prosty w produkcji papirus miał swe odpowiedniki w większości pierwotnych kultur, zrobiony z kory różnych 
drzew przede wszystkim z rodziny morwowatych (Morus, Broussonetia, Ficus). Technika produkcji tapy rozpoczyna się 
zdarciem kory z drzewa, potem następuje proces zmiękczania. Następnie usuwa się nadgniłe łyko, włókna układa się 
krzyżując warstwy i ubija specjalnymi pobijakami. Resztki pektyn sprawiają, że surowiec jest lepki i znakomicie się skle-
ja, tworząc niemal jednorodną płachtę. Tapa służy do różnych celów, między innymi jako odzież (http://www.historia.
info.pl/historia_papieru/tapa.html#a5).
65  Rzemieślnicy produkujący tapę są już dzisiaj rzadkością, we wsi Kyaniovu (dystrykt Masaka) zamieszkałej przez rol-
ników Baganda udało nam się obserwować proces produkcji tego surowca u Kawuchu. Zakupiliśmy dla Muzeum półpro-
dukt oraz gotowy produkt (MŻo/A/2289-2290) i pobijaki, tłuczki (MŻo/A/2242-2244) do jego produkcji.
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z  Ugandyjczykami. Obserwując pracę chińskiej obsługi sklepu widać ich wyalienowanie 
i pewną niechęć w kontaktach z obsługą ugandyjską.

Na początku XX w. w pobliżu Fort Portal znajdowała się mała osada Virika, w czasie 
wizyty J. Czekanowskiego było to 2 km od misji ojców białych, gdzie mieścił się ośrodek 
górniczo-hutniczo-kowalski. „Żelazo wytapiano w dołkach znajdujących się w pobliżu szy-
bów. Były one wyposażone w cztery fajkowate miechy obsługiwane przez dwóch ludzi, 
zupełnie tak samo jak w Ruandzie66. Niestety nie udało nam się odnaleźć tego miejsca, 
pytani przez nas mieszkańcy nie wiedzieli o co nam chodzi. Zapewne zaprzestano produk-
cji ze względu na niską opłacalność, tak jak w całej Afryce żelazo rodzime zostało wyparte 
przez żelazo pochodzące z hut.

6. Semuliki 

Teren na północ, północny-zachód od Fort Portal zamieszkały jest przez dwie duże 
grupy rolników Bakondjo i Baamba67, pasterze Batuka, można też spotkać niewielkie grupy 
Pigmejów. Baamba w czasach Czekanowskiego uchodzili „za straszliwych ludożerców”68. 

Na początku XX w., kiedy przebywał tu profesor Czekanowski teren „Ruwenzorii, 
a zwłaszcza kraj Baamba na jego stokach zachodnich i na podgórzu aż po rzekę Semliki 
na zachodzie, były terenami zamkniętymi dla podróżnych ze względu na niezadawala-
jące warunki bezpieczeństwa, innymi słowy, były dostępne jedynie dla przemytników, 
którzy się tam włóczyli na własne ryzyko. (…) Nie chcąc postępować samowolnie, nale-
żało u władz angielskich postarać się o pozwolenie na przemarsz”69. W innym miejscu 
wspomina, że w kraju Baamba „nie było żadnych innych dróg prócz ścieżek wiodących 
od wioski do wioski”70. 

Na początku XXI w. wybudowano tu wygodna drogę asfaltową, którą bez przeszkód 
można objechać Masyw Rwenzorii i zwiedzać Semuliki National Park. Leży on na północ 
od Fort Portal przy granicy z D. R. Konga, po 30 min jazdy wygodnym asfaltem można 
dojechać do Itajo gdzie jest zjazd do Semlik Wildlife Reserve.

Obecnie – jak informuje folder Semuliki National Park – w otoczeniu parku „mieszkają 
cztery grupy etniczne. W dolinach oraz na stokach górskich możemy spotkać Baamba i Ba-
kondjo. Są oni rolnikami, którzy uprawiają rośliny przynoszące zysk takie jak kawa i kakao, 
a sami spożywają zboża banany ryż i ziemniaki. Na północ od parku, doliny i równiny są 

66  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 200.
67  Bamba (Amba), zamieszkują w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie (na południe od j. Alberta w północ-
nych podnóży Rwenzori). Szacuje się, że jest ich ok.  40 tys. osób, oficjalnie praktykują chrześcijaństwo. Trudnią się 
rolnictwem (uprawiają banany, proso, kukurydzę, słodkie ziemniaki, orzeszki ziemne, ryż, kawę, bawełnę oraz maniok) 
i hodowlą (kozy, owce) (http://www.ugandatravelguide. com/bakonjo-bamba-culture.html).
68  J. Czekanowski, W głąb..., op. cit., s. 169.
69  Loc. cit.
70  Ibidem, s. 197.
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zajmowane przez pasterzy Batuku. Mała grupa w dolinie to społeczeństwo Batwa (Pig-
meje). Tradycyjnie byli oni mieszkańcami lasu, łowcami (polowali) i zbieraczami pochodzą-
cymi z Ituri. Ich styl życia obecnie  uległ zmianie z powodu  kontaktów z innym lokalnymi 
społecznościami oraz pod wpływem turystyki. Batwa przewędrowali do granicy lasu do 
Ntandi. Obecnie na małą skale utrzymują się z uprawy i wpływów z wizyt turystów”.

W czasie naszego przejazdu nie udało nam się spotkać Pigmejów. Kierowcy zwracali za 
to uwagę na bogactwo dzikich zwierząt, na temat Pigmejów nie potrafili się wypowiedzieć. 
Uważali, że dla turystów bardziej interesująca jest dzika przyroda niż „dzicy” ludzie71.

7. Atrakcje turystyczne królestwa Toro

Ciekawą atrakcją może być miejscowość Equator znajdująca się 72 km na południe 
od Kampali, nazwę zawdzięcza przecinającemu ją równikowi. Tuż przy drodze w latach 
60. XX w. zbudowano atrakcję turystyczną Memorial Equator przedstawiający stojącą 
w pobliżu szosy obręcz72. Dopiero potem zaczęły powstawać zabudowania: restauracje, 
sklepiki  z pamiątkami. (Zob. il. 6, s. 355) Sukces tego miejsca wynika z faktu, że równik 
przecina tutaj ruchliwą drogę północ-południe. Przez godzinę jak tam byliśmy (obiad, 
zdjęcia, zakupy), przy pomniku robiło  sobie zdjęcia kilkunastu białych i kilkudziesięciu 
tubylców. Zatrzymywały się samochody osobowe ale też autobusy ze zorganizowany-
mi grupami. Ruchliwość drogi sprawiła, że wspomniany „pomnik” stał się dużą atrak-
cją i  podniósł to miejsce do ciekawego terenu inwestycyjnego, tu można zarabiać na 
turystach. W Equatorze są dwie restauracje, w tym jedna usytuowana w ten sposób, 
że linia wyznaczająca równik przebiega przez salę konsumpcyjną i stoliki. Restauracja 
serwująca dania tradycyjne jak i pochodzące z kuchni europejskiej.

Taki sam Memorial Equator  zbudowano na zachodzie Ugandy, 24 km na południe 
od Kasese w pobliżu parków narodowych mimo obecności białych turystów nie cieszy 
on się taką popularnością jak ten w Equator. Na zachodzie Ugandy turysta odwiedza-
jący te tereny jest wyspecjalizowany, przyjeżdża obejrzeć konkretną rzecz, najczęściej 
zwierzynę w  parkach narodowych. Zdjęcie przy „pomniku równika” go nie interesuje. 
Natomiast miejscowość Equator zawdzięcza swą popularność głównie przejeżdżającym 
tędy Afrykańczykom. 

Sklepy z pamiątkami i tradycyjnym rzemiosłem znajdują się po obu stronach drogi. 
Stragan z pamiątkami, sprzedaje młoda dziewczyna Warriet, targowane ceny konsulto-
wała telefonicznie z szefem. Sprzedawczyni nie potrafiła udzielić informacji o obiektach. 
Na pytania,,Co to jest?” podawała cenę, ledwo mówiła po angielsku. 

71  Informatorzy: Tony i William.
72  I., M. Saneccy, Sos do matoke, „Poznaj Świat” (1971) nr 6, s. 3, 5.
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8. Muzułmanie

W  czasach J. Czekanowskiego muzułmanie byli rzadkością w  Ugandzie, dzisiaj też 
nie są grupa dominującą, stanowią około 9% mieszkańców kraju. Niemniej są istotnym 
i aktywnym elementem krajobrazu kulturowego. Dzięki środkom zagranicznym także wi-
docznym w  architekturze, przykładem może być wspomniany już meczet ufundowany 
przez M. Kadafiego. Obecnie pełni on raczej funkcję atrakcji turystycznej niż miejsca kultu, 
w czasie naszego pobytu nie udało nam się zauważyć ani jednej modlącej się osoby, być 
może jest to spowodowane faktem, niewielkiej ilości muzułmanów w Kampali.

Miejscowi muzułmanie nie są zbyt konserwatywni, pozwalają na fotografowanie 
całego meczetu oraz przebywanie w miejscach wydzielonych dla kobiet i dla mężczyzn. 
Wymagany jest jedynie odpowiedni strój dla kobiety. Pomimo długich spodni i  koszuli 
z  długim rękawem, turystkom wypożycza się spódnicę oraz tradycyjne nakrycie głowy. 
Bez tego wstęp do meczetu jest niemożliwy. Turyści i  turystki otrzymują też osobnych 
przewodników.  Jednym z przewodników jest Rashid dopiero od dziesięciu lat jest muzuł-
maninem, przedtem był chrześcijaninem, przyjechał do Kampali z Konga. Jego podejście 
do zakazów związanych z odwiedzaniem miejsca kultu jest dość swobodne. Wchodząc na 
plac przed meczetem zwiedzający powinien wejść bez butów, w praktyce dopiero przed 
wejściem do meczetu zwiedzający zdejmuje buty. Przewodnik zachęca do robienie zdjęć 
a także do wejścia do mihrabu, gdzie podczas piątkowych modłów przebywa imam. Za-
prasza do siadania i robienia zdjęć na fotelu imama, zachowania takie są nie do pomyśle-
nia w Afryce Zachodniej. Według przewodnika jest to drugi co do wielkości meczet w Afry-
ce, tuż po meczecie w Casablance.

Muzułmanie stanowią nową jakość w życiu Ugandy najbardziej rzucającym się w oczy 
świadectwem ich obecności jest wspomniany już meczet w  Kampali. W  czasie pobytu 
w Ugandzie można się spotkać z różnymi przejawami ich obecności. Turysta zauważy na 
drzwiach restauracji w Equator plakat z napisem strictly Halaal; No Alkohol, ale w menu 
jest piwo, które serwuje kelner. Taki lokalny koloryt islamu. Ugandyjczyk może na targu 
kupić naczynia z arabskimi napisami, np. biały pojemnik – ekibo, do przechowywania po-
traw, z napisem Bismillah (MŻo/A/2235/a-b). Sądząc z miejsca sprzedaży (nie odwiedza-
nego przez turystów), jest przeznaczony na lokalny rynek, gdzie pojawił się muzułmański 
klient. (Zob. il. 7, s. 356)

Na początku XX w., tereny dzisiejszej Ugandy były o wiele biedniejsze, J. Czekanowski 
niejednokrotnie wspominał o problemach w zaopatrzeniu w żywność. Mimo wielu opo-
wieści o afrykańskiej biedzie na tle innych krajów – szczególnie tych ze strefy Sahelu – 
Uganda dzisiaj sprawia wrażenie kraju bogatego. W połowie XX w. już było widać różnicę. 
Wjeżdżając od strony Kenii  „kierowcę uderza od razu korzystna różnica w stanie dróg. Nie 
ma tu wprawdzie asfaltowych autostrad, ale nawierzchnie są starannie utrzymane, stale 
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konserwowane i oczyszczone. Każda wioska na swym odcinku musi dbać o drogę, czyścić 
ją i w razie uszkodzenia naprawiać. … Uganda to bogaty kraj rolniczy. Ludność murzyńska 
jest tu zamożna i uświadomiona”73. Współcześnie Uganda sprawia wrażenie dostatniego 
kraju, którego podstawą rozwoju jest rolnictwo i turystyka. PKB Ugandy w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wynosi około 1200 USD. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, które 
zatrudnia ok. 82% ludności zawodowo i wytwarza 31,1% a przemysł 22,2% produktu kra-
jowego brutto (dane z 2004 r.). Podstawowymi produktami eksportowymi są: kawa (466,6 
milionów USD rocznie), herbata (72,1 miliona USD rocznie), ryby (136,2 miliona USD rocz-
nie). Rozwój kraju hamuje brak podstawowej infrastruktury gospodarczej, np. elektrowni, 
dróg czy nawet źródeł czystej wody. Mimo tych problemów kraj się szybko rozwija o czym 
może świadczyć między innymi przyrost naturalny, dzietność ugandyjskich kobiet wynosi 
6,7 dziecka i należy do najwyższych w świecie74.
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Informatorzy:

Olive, lat ~40, sprzedawczyni w sklepie z pamiątkami, chrześcijanka, Fort Portal;

Margaret, lat ~40, sprzedawczyni w sklepie z pamiątkami, chrześcijanka, Fort Portal;

Warriet, lat~15-20, sprzedawczyni w sklepie z pamiątkami, chrześcijanka, Equator;

Keti, lat ~25, właścicielka sklepiku, chrześcijanka, Rwimi;

Godfrey, lat ~50, biskup anglikański diecezji Zachodnia Buganda, Kako;

Florence, lat ~40, producentka i sprzedawczyni na targu, chrześcijanka, Kasese;

Rashid, lat ~30, przewodnik w meczecie, muzułmanin, Kampala;

Kassim, lat ~30, przewodnik pracujący w biurze turystycznym, muzułmanin, Katwe,

Tomy, lat ~35, kierowca biskupa, chrześcijanin, Kako;

William, lat ~40, kierowca biskupa, chrześcijanin, Kako;

Strony internetowe:

http://www.ethnologue.com/country/UG/languages, dostęp 01.07.2016;

http://www.torokingdom.org/people.htm, dostęp 30.07.2014;

http://www.coolport.de/CoolTour/Uganda/rutoro.html, dostęp 30.07.2014;
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Uganda, dostęp 30.06.2016;

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Uganda-Gospodarka, dostęp 30.06.2016;

http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Portal, dostęp 30.07.2014;

http://www.ugandatravelguide.com/bakonjo-bamba-culture.html, dostęp 31.07.2014;
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Kingdom of Toro – a hundred years 
after the research 
by Professor Jan Czekanowski

(abstract)

The article „The Kingdom of Toro ...” is an example of a comparative study of the 
methods and research goals that the two ethnological expeditions aimed at – the first led 
by Mr. Jan Czekanowski at the beginning of the twentieth century, the second by Mr. Luc-
jan Buchalik, a little more than a century later. The similiarities between the expeditions 
are: the geographic designation – the work was carried out in a compact Uganda area near 
the Great Lakes, and the intent – the purpose of both was to collect objects for museum 
collections. The study is an attempt at synthesizing the process of transformation, its de-
scription in terms of techniques, materials and the use of objects that are the product of 
the peoples living in the research area. Its aim is to draw attention not only to the cultural 
continuity observed in the field, but above all to the specifics of museum expeditions, the 
collection process, its description, and all the elements that underlie the future scientific 
work in the museum.
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Wydział Teologiczny

Chrystianizacja Etiopii 
według Rufina z Akwilei 

Rufin z  Akwilei w swoim niewielkim dziele Historia Ecclesiastica opisuje rozwój chrze-
ścijaństwa na terenach Cesarstwa Rzymskiego i  poza jego granicami w  IV w. Dwa roz-
działy tej pracy dotyczą kraju, który autor określa jako India ulterior1. Ten fragment jest 
niezwykle cennym źródłem dla historyka, ponieważ to najstarsza relacja, od której zależne 
są późniejsze przekazy2. 

Pierwszym problemem, który niesie ze sobą ten tekst, jest ustalenie, gdzie roze-
grały się opisywane wydarzenia. Bohaterem relacji jest Frumencjusz. Tradycja wiąże 
jego działalność z Królestwem Aksum. Państwo to istniało na terenach dzisiejszej Ery-
trei i północnej Etiopii od I do IX/X wieku. Do dziś Frumencjusz czczony jest w Kościele 

1  Wyd. Rufino di Concordia, Scritti Vari, Aquileia 2000, opr. M. Simonetti. Historia Ecclesiastica, I, 9–10. 
2  Relacje innych historyków zależne od przekazu Rufina: Sokrates Scholastyk, HE, I, 19; Sozomen, HE, II, 24; Teodoret 
z Cyru, HE I, 23. 
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etiopskim jako Abba Selama, apostoł tego kraju3. Rufin nie używa jednak określenia 
Aksum. Co jest zastanawiające, zwłaszcza że w czasie, kiedy powstaje Historia Kościel-
na, Królestwo Aksum przeżywa swój rozkwit4. Jako wskazówkę przy ustalaniu, o  jakie 
miejsce chodzi, możemy wykorzystać wzmiankę Rufina, że jest to teren leżący w głębi 
lądu (India ulterior longo interior tractu iacet). Rzeczywiście ośrodek władzy Królestwa 
Aksum leżał ok. 150 km od morza, co przy niesprzyjającym podróżom lądowym ukształ-
towaniu terenu jest odległością niebagatelną. 

Przy opisie chrystianizacji Indiae ulterioris Rufin wspomina o  rozprzestrzenianiu się 
chrześcijaństwa na innych terenach: Parthia, Aethiopia i  India citerior. Zestawienie Indii 
dalszej z tymi krajami nie wydaje się przypadkowe. Rufin jako autor przekładu na język 
łaciński Historii Kościelnej Euzebiusza z Cezarei zna dobrze tradycję, która przypisuje Apo-
stołom chrystianizację różnych krain5. Nie powtarza jednak informacji przekazanych przez 
Euzebiusza, tylko tworzy własną listę, na której umieszcza tereny sąsiadujące z opisywa-
nym regionem. „Thomae Parthia et Matthaeo Aethiopia eique adhaerens citerior India 
Bartholomaeo dicitur sorte decreta”6. Na pewno więc widać, że odróżnia Rufin Etiopię od 
Indii dalszej i bliższej. Czy na pewno więc chodzi mu o Królestwo Aksum? 

W  starożytności istniały różne koncepcje Indii. Herodot i  Strabon nazywają nimi 
wschodnie krańce świata, tereny leżące na wschód od Persji, czyli Indie rozumiane współ-
cześnie i Pakistan7. Istnieje również afrykańska koncepcja Indii silnie zakorzeniona w lite-
raturze klasycznej. Możemy ją spotkać na przykład u Wergiliusza w Georgikach8. Owidiusz 
natomiast mówi o turifer Indus, co zwykle tłumaczy się jako Arab9. Potwierdzenie afry-
kańsko-arabskiej koncepcji Indii przynosi nam Expositio totius mundi et gentium, której 
autor określenie India maior przypisuje starożytnej Nubii, a India minor krajom Arabii Po-
łudniowej, określanej często jako Arabia Felix. Królestwo Aksum zaś jest dla autora opisu 
sąsiadem tych krain10. Wschodni i zachodni brzeg Morza Czerwonego łączyły silne kontak-
ty handlowe i polityczne. Ślady osadnictwa arabskiego widzimy na terenach Aksum, Ara-
bia natomiast stała się terenem ekspansji Królestwa Aksum w czasie jego największego 
rozkwitu (VI w.)11. Nazywanie Indią południowej części Półwyspu Arabskiego potwierdzają 
również utwory apokryficzne i inne od Rufina historie kościelne12. 

3  A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Wrocław 1987, s. 23–24.
4  Powstanie Historii Kościelnej Rufina ustalono na pierwsze lata 402–403. 
5  Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna III, 1, Kraków 2013, tłum. A. Caba. 
6  Rufin, HE, I, 9. 
7  Herodot, Dzieje III, 98, Warszawa 2002, tłum. S. Hammer; Strabon, Geografia II, 3,8, http://www.perseus.tufts.edu, 
dostęp 7.07.2016. Dla Strabona Indami są również mieszkańcy Libii.. 
8  „Nilus devexus ab Indiis”. Wergiliusz, Georgiki, 4, 281, http://www.perseus.tufts.edu, dostęp 7.07.2016.
9  Ovidius, Fasti III, 720, http://www.perseus.tufts.edu, dostęp 7.07.2016. Por. B. Kruczkiewicz (red.),Słownik łacińsko – 
polski, Lwów-Warszawa 1925. 
10  Expositio totius mundi et gentium 16–18, red. J. Rougé, SCh 124, Paris 1966. 
11  Por. A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, tamże, s. 25.
12  Męczeństwo św. Bartłomieja w: ks. M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu II/2, Kraków 2007, s. 716. 
Philostorge, Histoire Eccléstiastique II,6; III, 4–5, red. J. Bidez, SCh 564, Paris 2013. 
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Na początku swojej narracji Rufin podkreśla, że chrześcijaństwo nie dotarło wcześniej 
na tereny Indiae ulterioris (Nullus apostolicae praedicationis vomer inpresserat). Skądinąd 
wiemy jednak, że tradycje chrystianizacji Etiopii sięgają czasów apostolskich13. Ochrzczony 
przez Filipa sługa Kandaki, władczyni Etiopów, jest traktowany w tradycji jako pierwszy obok 
Mateusza apostoł tego kraju. W Piśmie Świętym Starego Testamentu tereny na południe 
od Egiptu nazywane były Kusz, a w Septuagincie Etiopia i ta nazwa pojawia się w Nowym 
Testamencie14. Pod nazwą Etiopia rozumiano szeroko pojętych sąsiadów południowych Egip-
tu, w więc na przykład Królewstwo Meroe, czyli tereny dzisiejszego Sudanu15. Rozumiemy 
więc, dlaczego Rufin twierdzi, że chrześcijaństwo dotarło na tereny Indiae inferioris dopiero 
w IV w. Biblijna Etiopia to nie rufinowa India ulterior. Zestawienie krajów chrystianizowanych 
przez Apostołów, którym posłużył się Rufin, w tym Etiopii, również to potwierdza. 

Szerokie pojęcie Etiopii używane w  starożytności wynikało z  nieprecyzyjnej wiedzy 
geograficznej mieszkańców Imperium Romanum. Określenie aithiopes oznaczające osoby 
o smagłej cerze mogło dotyczyć zarówno mieszkańców Indii właściwych jak i Półwyspu 
Arabskiego czy terenów na południe od Egiptu16. Egipt leży jeszcze w kręgu znanego świa-
ta, natomiast gdzieś za pierwszą kataraktą zaczynał się świat mniej znany i ze względu 
na warunki geograficzne trudny do poznania. Kiedy Edezjusz i Frumencjusz opuszczają 
Aksum, Rufin pisze, że wracają do naszego świata (ad orbem nostrum), co podkreśla silne 
poczucie egzotyki, jakie towarzyszyło myśleniu o tych mało znanych terenach – był to po 
prostu inny świat17. Światem Rufina i jego czytelników było Imperium Romanum. Kupcy 
rzymscy na ziemie dzisiejszej Etiopii i Erytrei docierali przez Morze Czerwone, które było 
powszechnie używaną drogą również w podróżach do Indii. Starożytni widzieli w nim prze-
dłużenie Oceanu Indyjskiego, co również może tłumaczyć tak szerokie pojęcie Indii18.

Istnienie chrześcijańskiego kraju w połowie IV w. na terenach, których chrystianizację 
przypisuje się Frumencjuszowi, potwierdza cytowany przez Atanazego list cesarza Kon-
stancjusza do władców Aksum19. Dowiadujemy się z niego, że Frumencjusz, wyświęcony 
na biskupa przez Atanazego, jest podejrzewany przez ariańskiego władcę o wyznawanie 
wiary nicejskiej. To dla nas jedyne, poza inskrypcjami i źródłami archeologicznymi, nieza-
leżne źródło dotyczące chrystianizacji Królestwa Aksum. Interwencja cesarza potwierdza 
istnienie na tych terenach biskupstwa, na którego czele stał wyznający wiarę nicejską bi-
skup Frumencjusz20. 

13  Dz 8, 26–38. 
14  Ks. J. Klinkowski, Obrazy krainy Kusz (Etiopii) i jej mieszkańców w tradycji biblijnej i w świadectwach pozabiblijnych, 
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, VII, 2008, s. 104. 
15  Por. komentarz do Dz 8, 26–38 w: Nowy Testament, Poznań 1994. 
16  Według Herodota (Dzieje, III, 101) zarówno Etiopowie jak i Indowie mają tę samą barwę skóry.
17  A. Bober (Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 197) tłumaczy w tym miejscu: powrócili do naszych stron.
18  Podróże do Indii przez Morze Czerwone opisują m.in. Pliniusz, Historia naturalna, VI, 100-106; Hieronim ze Strydonu, 
Listy, t. 4, 125, Kraków 2011. 
19  Św. Atanazy, Apologie, Warszawa 1979, tłum. ks. J. Ożóg, s. 185–186.
20  Później Kościół abisyński, będący w zależności od Kościoła egipskiego, opowie się za monofizytyzmem. 
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Jeśli chodzi o chronologię mamy u Rufina dwie informacje: ogólne stwierdzenie, że 
Frumencjusz znalazł się na terenach Aksum temporibus Constantini i dopowiedzenie, 
że jego spotkanie z Atanazym miało miejsce, kiedy ten został świeżo wyświęcony na bi-
skupa Aleksandrii (nuper sacerdotium susceperat). Biorąc pod uwagę, że Atanazy został 
biskupem Aleksandrii w 328 r., a w 335 r. udał się pierwszy raz na wygnanie, wyświęce-
nie Frumencjusza mogło mieć miejsce właśnie w tych latach. 

Wiemy również o  misjach chrystianizacyjnych wysłanych w  VI w. przez cesarza Ju-
styniana i  jego żonę Teodorę na tereny Nubii. Oznaczałoby to, że mimo istnienia chrze-
ścijańskiego kraju w Aksum od IV w., tereny leżące na północ od tego państwa pozostały 
wciąż nieschrystianizowane. Taki rozwój chrześcijaństwa można wytłumaczyć szczególnie 
niesprzyjającym podróżom ukształtowaniem terenu21. Wcześniej więc chrześcijaństwo do-
tarło na tereny położone bardziej na południe (Królestwo Aksum) dzięki łączności, jaką 
gwarantowało Morze Czerwone, niż na położone bliżej Egiptu, niedostępne drogą morską, 
tereny dzisiejszego Sudanu. 

Frumencjusz i Edezjusz znajdują się na terenach afrykańskich jako chłopcy (pueru-
li) wracając z podróży do Indii. Nie wiemy dokładnie, gdzie odbyli oni tę podróż. Rufin 
wspomina, że podróż podjął Meropiusz, filozof z Tyru, na wzór podobnej wyprawy Me-
trodora, której celem było poznanie miejsc i zbadanie świata (inscipiendorum locorum et 
orbis perscrutandi gratia ulteriorem dicitur Indiam penetrasse). Podróż Metrodora znamy 
z relacji Ammiana Marcelina22. Fakt, że Rufin zestawia te dwie wyprawy, jest dla nas ra-
czej mylący, ponieważ wiemy, że Metrodor podróżował do Indii właściwych drogą lądową 
przez Persję. Powodem porównania tych dwóch podróży może być chęć uwiarygodnienia 
wyprawy Meropiusza, wynikającej z chęci poznania świata. Mylące jest także użycie okre-
ślenia India ulterior w odniesieniu do podróży Metrodora, ponieważ wiemy, że Metrodor 
płynął do Indii właściwych a tereny India ulterior zidentyfikowaliśmy jako zachodnie wy-
brzeże Morza Czerwonego. Musimy pamiętać, że tak rozumie Indie Rufin opowiadając się 
za afrykańską koncepcją Indii. 

Chłopcy, Frumencjusz i  Edezjusz, ocaleli jako jedyni, kiedy w  czasie postoju statku 
u wybrzeży afrykańskich, cała jego załoga wraz z Meropiuszem zostaje zabita. Chłopcy 
przeżyli, ponieważ zgodnie z przekazem Rufina, ulitowali się nad nimi oprawcy (miseratio-
ne barbarorum servati). Z pewnością jednak powód może być bardziej prozaiczny: jako wy-
kształceni, młodzi Rzymianie byli oni po prostu cennymi niewolnikami. I tak trafili na dwór 
królewski w Aksum. Frumencjusz jako starszy i ten, którego bystrość Rufin kilkakrotnie 
podkreśla, na dworze władcy Aksum zajmował się skarbem i archiwum (rationes scrinia-
que). Edezjusz został podczaszym. Z  pewnością król docenił nie tylko ich bystrość, ale 
także znajomość greki, która była, co potwierdzają chociażby inskrypcje greckie znalezio-

21  W Historii Etiopii czytamy: górzysty kształt powierzchni, poszarpane stoki rozdzielone głębokimi wąwozami, dolinami 
i kolistymi korytami rzek, tworzącymi w okresach deszczowych zaporę nie do przebycia. A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, 
op. cit. s. 9–10. 
22  Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, XXV, 4, 23, t.1, Warszawa 2002, tłum. I. Lewandowski. 
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ne na terenach Aksum, językiem nie tylko kontaktów kupieckich, ale i dyplomatycznych. 
Frumencjusz i Edezjusz przebywali na dworze aksumskim jako niewolnicy. Władca jednak 
darzył ich nie tylko szacunkiem, ale także miłością (in honore magno apud regem habiti 
sunt et amore). Przed śmiercią król dał im swobodę decydowania o własnym losie (agendi 
dedit liberam facultatem). Królowa jednak, która owdowiała mając nieletniego syna, prosi-
ła, aby pozostali z nią i pomogli dalej sprawować rządy, dopóki jej syn nie urośnie. 

Frumencjusz i Edezjusz zostają więc w Aksum, aby wspierać królową, a Rufin zazna-
cza, że Frumencjusz dzierżył władzę (regni gubernacula haberet in manibus). Mówi wy-
raźnie, że to królowa wraz z synem odziedziczyła władzę po zmarłym małżonku (uxorem 
regni reliquit heredem). Wspomniany już wcześniej przykład Kandaki potwierdza sprawo-
wanie władzy przez kobiety w tym rejonie. Wykorzystując swoją pozycję Frumencjusz pro-
wadzi politykę wspierania chrześcijan. 

Pierwszymi chrześcijanami na terenach Aksum byli kupcy rzymscy. To ich Frumencjusz 
zachęca (favore et beneficiis invitare), czy wręcz upomina (monere), żeby budowali miejsca 
spotkań dla sprawowania kultu (conventicula). Aktywność Frumencjusza w tym zakresie 
mocno podkreśla Rufin. Nie prowadzi wtedy jednak Frumenjusz działalności apostolskiej 
sensu stricto, raczej tylko ułatwia praktykowanie religii już nawróconym chrześcijanom, 
którzy modlili się na sposób rzymski (Romano ritu orationis). Pomaga im zdobyć miejsce 
do budowy i dostarcza wszystkiego, co było konieczne (loca aedificiis aliaque necessaria 
praebere). Prowadzi ogólnie politykę sprzyjającą rozwojowi chrześcijaństwa (omni modo 
gestire ut Christianorum inibi semen exsurgeret). Jest to działalność wspierająca, zachęca-
jąca do większego zaangażowania już nawróconych chrześcijan. Nie wspomina nic Rufin 
o podejmowaniu działalności nawracania pogan przez Frumencjusza. Czynne nawracanie 
rozpocznie on dopiero po powrocie z Aleksandrii już jako biskup. 

W  opisie chrystianizacji Etiopii uderza nas podobieństwo do opisu chrystianizacji 
Gruzji, który Rufin umieszcza w kolejnym rozdziale swojej Historia Ecclesiastica23. W obu 
przypadkach wiara rozprzestrzenia się najpierw dzięki działaniu osób świeckich, w spo-
sób nie zaplanowany i  nie kontrolowany przez Kościół instytucjonalny, który w  tym 
okresie nie prowadzi jeszcze zorganizowanej akcji chrystianizacyjnej poza granicami Ce-
sarstwa. Obie te relacje zamyka informacja o ustanowieniu biskupa dla wcześniej już 
schrystianizowanych terenów. Rufin widzi Kościół jako żywy organizm, który nieustan-
nie się rozwija. Frumencjusz staje się apostołem jeszcze zanim zostanie wyświęcony na 
biskupa. Jako świecki działa na rzecz rozwoju chrześcijaństwa. Aby jednak rozwój ten był 
pełny następuje, włączenie go do instytucjonalnego Kościoła. Dla Rufina niezmiernie 
ważne było potwierdzanie ortodoksji, która jest triumfującym chrześcijaństwem, w od-
różnieniu od heterodoksyjnych chrześcijan, którzy tracą łączność z Kościołem i skazani 
są na porażkę nie tylko duchową z racji swego błędu, ale i w swoich działaniach pozyski-
wania zwolenników. 

23  Rufino di Concordia, HE I, 11.
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Kiedy syn królowej dorósł, Frumencjusz i Edezjusz czując się zwolnieni ze swoich zo-
bowiązań (expletis omnibus et ex fide traditis), opuścili Aksum. Edezjusz wraca do Tyru, 
gdzie mieszka jego rodzina. Frumencjusz natomiast biorąc na siebie odpowiedzialność za 
chrześcijaństwo rozwijające się w Królestwie Aksum, podążył do Aleksandrii. Tam opo-
wiedział, jaka jest sytuacja Kościoła w  Aksum: jest już wielu chrześcijan i  zbudowano 
kościoły na tej wciąż pogańskiej ziemi (congregatis iam plurimis Christianis et ecclessis 
constructis in barbario solo). Choć w Królestwie Aksum mieszkają chrześcijanie, ale ziemia 
ta jest wciąż pogańska, ponieważ nie została jeszcze objęta działalnością duszpasterską 
biskupa i włączona do Kościoła jako nowa diecezja. Frumencjusz poprosił więc metropo-
litę Aleksandrii, którym był Atanazy, o ustanowienie biskupa dla tych terenów, aby stały 
się częścią Kościoła instytucjonalnego. Atanazy zdecydował na synodzie wraz z  innymi 
biskupami, że to Frumencjusz będzie najlepszym biskupem dla Aksum. 

Druga część relacji opisującej chrystianizację Etiopii jest dużo bardziej skrótowa. Dzia-
łalność Frumecjusza jako biskupa została opowiedziana w zaledwie kilka zdaniach, które 
zdają się wpisywać w typowy schemat24. Obdarzony wielką mocą Bożą (Tanta ei data esse 
a deo virtutum gratia) nawrócił wielu barbarzyńców (Infinitus numerus barbarorum conver-
teretur ad fidem). Ta aktywność porównana jest do działalności pierwszych Apostołów 
(signa per eum apostolica fierent). Wydaje się, że Rufin chce podkreślić ciągłość misji apo-
stolskiej, która była wypełnieniem nakazu Jezusa Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Służyć ma temu zarówno użycie określenia apostolica 
signa jak i wymienienie na początku tej opowieści Apostołów, którzy docierają z Dobrą No-
winą do krajów sąsiadujących: Mateusza, Bartłomieja, Tomasza. Choć minęło trzysta lat 
Frumencjusz wypełnia tę samą misję, którą Jezus powierzył swoim pierwszym uczniom. 
Dla Rufina czasy Konstantyna są wyjątkowe i  porównaniem ich do samych początków 
chrześcijaństwa tę wyjątkowość podkreśla. Wtedy religia zdobywała serca mieszkańców 
Cesarstwa, teraz zdobyła serce jego władcy i ogarnia całe państwo. Jak Chrystus dał po-
czątek chrześcijaństwu, tak Konstantyn daje mu nowy początek dzięki opiece, jaką rozto-
czyła nad nim władza państwowa. 

Dzięki działalności biskupa Frumencjusza zostaje wybudowanych wiele kościołów 
i pojawia się na tych ziemiach instytucja kapłana chrześcijańskiego (sacerdotium coepit). 
W tym świetle Frumencjusz jawi nam się jako ktoś niezwykły, kto faktycznie dokonał wiel-
kich rzeczy: okazał się tak roztropny i wykształcony, że z niewolnika stał się zarządzającym 
państwem, wspierał rozwój oddolny Kościoła na zarządzanym przez siebie terenie i w koń-
cu jako biskup zaczął budować hierarchię kościelną25. Rufin nie podkreśla tego, ale wiemy, 
że wyświęcenie biskupa przez Atanazego, największego obrońcę czystości wiary w czasach 
zagrożenia ariańskiego, jest dla nas rękojmią ortodoksyjności Frumencjusza. 

24  F. Thélamon, Païens et chrétiens au IV siècle. L’apport de l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée, Paris, 1981, s. 47–49.
25  Commonitorium Palladi, tekst z końca IV w., mówi o biskupie Adoulis, miasta portowego należącego do Aksum. 
Byłoby to więc świadectwo istnienia drugiego już biskupstwa na tym terenie – por. François Thélamon, op. cit. s. 52. 
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Skrótowość drugiej części relacji jest wyraźna i można więc sądzić, że Rufin nie po-
siada szczegółowych informacji o tym, co działo się w Aksum, kiedy Frumencjusz wrócił 
tam jako biskup26. Źródłem wiedzy Rufina o  tych wydarzeniach jest Edezjusz, naoczny 
świadek, uczestnik zdarzeń, przyjaciel Frumencjusza. Kiedy dorósł syn królowej, Frumen-
cjusz z Edezjuszem opuszczają Aksum. Edezjusz zostaje prezbiterem w rodzinnym Tyrze 
i nie wraca już więcej do Aksum. Źródło Rufina traci więc swoją bezpośredniość, co dobrze 
tłumaczy szczegółową relację z pierwszego pobytu Frumencjusza w Aksum oraz schema-
tyczny charakter relacji dotyczącej wydarzeń po jego powrocie. 

Sam Edezjusz jako informator nie powinien budzić naszych wątpliwości, chociaż jest 
postacią nie potwierdzoną przez inne źródło. Podobnie przy opisie chrystianizacji Gruzji 
informatorem Rufina był uczestnik wydarzeń, książę Bakuriusz, w tym wypadku postać 
potwierdzona historycznie27. To uwiarygodnia postać Edezjusza, który choć nieznany nam 
skądinąd, mógł zetknąć się z Rufinem, kiedy ten przebywał w Palestynie (380–397)28. Nie 
mamy powodów nie wierzyć Rufinowi w tym względzie. Wiemy, że często opiera on swoją 
relację o świadectwa ustne uczestników wydarzeń. Autentyczność Edezjusza potwierdza 
też zdawkowa relacja Rufina w drugiej części opowieści o chrystianizacji Aksum, w której 
Edezjusz już nie uczestniczył osobiście.

Obecność chrześcijaństwa w  Królestwie Aksum w  IV w. potwierdzają również in-
skrypcje. Nie wiemy, czy Ezana, król Aksum w IV w., sam przyjął chrzest, ale że chrześci-
jaństwo funkcjonowało w jego państwie potwierdza choćby zmiana charakteru inskryp-
cji, w których zanika odwoływanie się do innych bóstw, a pojawia wezwanie do Pana 
niebios i Pana wszechświata29. 

W opisie chrystianizacji Aksum podobnie jak przy relacji z chrystianizacji Gruzji nigdzie 
nie pojawiają się u Rufina imiona władców. Kiedy patrzymy na Rufina jako na historyka, 
taki brak informacji może irytować i podważać naszą wiarę w rzetelność jego warsztatu. 
Rufin nie jest jednak typowym historykiem. Szczegółowa, podbudowana udokumentowa-
nymi źródłami relacja historyczna nie jest jego celem. Tworząc swoją historię myślał Rufin 
o napisaniu dzieła, które pokaże triumf Kościoła, którego lektura pokrzepi mieszkańców 
Italii nękanych przez najazdy barbarzyńców na początku V wieku30. Opisanie mieszkańcom 
północnej części Cesarstwa triumfalnego rozwoju chrześcijaństwa poza jego granicami, na 
rubieżach znanego im świata doskonale wpisuje się w to założenie. Jeden człowiek, stając 
się narzędziem w rękach Boga, znacząco przyczynił się do rozszerzania się wiary w Chry-
stusa. Tak realizuje Bóg swój plan zbawienia działając w historii ludzkiej.

26  W podobnym opisie chrystianizacji Gruzji Rufin dokładnie przekazuje, na czym polegały czynione przez tamtejszą 
apostołkę signa. 
27  Ammianus Marcelinus, tamże XXXI, 12, 16.
28  A. Bober, op. cit., s. 184. 
29  A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, tamże, s. 22. 
30  Por. D. Brodka, „Teologia zwycięstwa” cesarzy chrześcijańskich a „Historia ecclesiastica” Rufina z Akwilei, „Meander” 
54 (1999), s. 457–464.
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Christianization of Ethiopia 
by Rufinus of Aquileia

(abstract)

Rufinus of Aquileia in his Ecclesiastical History devotes two chapters describing the 
expansion of Christianity in the areas, which he called India ulterior. Analysis and compari-
son with other sources allow us to determine, that it concerns Kingdom of Aksum, located 
in what is now Eritrea and northern part of Ethiopia. At the time of Emperor Constan-
tine Christianisation of these areas was conducted by Frumentius of Tyre. Initially, while 
assisting the queen – widow in state government duties, he just favoured practicing of 
Christianity by the Roman merchants staying in the kingdom. After he became a bishop 
of this country, he conducted active Christianisation, as a result of which Aksum in 4’th 
century becomes a Christian country. 
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Konrad Czernichowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Integracja polityczno-ekonomiczna 
w ramach Wspólnoty Gospodarczej 
i Monetarnej Afryki Środkowej 
(CEMAC)

1. Wprowadzenie

Integracja polityczno-ekonomiczna w  Afryce Środkowej ma długą historię. Kolej-
no powstawały: Francuska Afryka Równikowa (twór kolonialny), Równikowa Unia Celna 
(UDE, fr. Union Dounière Equatoriale), Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej (UDEAC, 
fr. Union Dounière et Economique de l’Afrique Centrale), Wspólnota Gospodarcza Krainy 
Wielkich Jezior (CEPGL, fr. Communauté Economique des Pays des Grands Lacs), Wspól-
nota Gospodarcza Państw Środkowoafrykańskich (CEEAC, fr. Communauté Economique 
Des Etats de l’Afrique Centrale) i  wreszcie Wspólnota Gospodarcza i  Monetarna Afry-
ki Środkowej (CEMAC, fr. Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale).  
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Artykuł skoncentruje się na tym ostatnim ugrupowaniu, które jest częścią strefy franka 
CFA (fr. Communauté Financière Africaine).

Specyfiką CEMAC, która jest starsza od europejskiej Unii Gospodarczej i  Waluto-
wej, jest brak niezależności polityki monetarnej w związku ze sztywnym powiązaniem 
franka CFA z euro. Ponadto część kadry zarządzającej regionalnego banku centralnego 
BEAC (fr. Banque des Etats de l’Afrique Centrale) stanowią Francuzi, gdyż wymienialność 
wspólnej waluty jest gwarantowana przez Skarb Państwa Francji. Celem artykułu jest 
przedstawienie profilu CEMAC, mechanizmów jej funkcjonowania, perspektyw uzyskania 
suwerenności monetarnej i próba oceny dotychczasowych osiągnięć. Temat jest niezwy-
kle ważny, ponieważ teoria integracji monetarnej z  jednej strony opiera się głównie na 
doświadczeniach największej unii walutowej, jaką jest strefa euro, a z drugiej strony zo-
stała zweryfikowana wyłącznie przez procesy zachodzące w europejskiej Unii Gospodar-
czej i Walutowej. Gruntowne przebadanie CEMAC może rzucić nowe światło na niektóre 
aspekty teorii integracji monetarnej.

2. Zarys historyczny

Obecni członkowie CEMAC mają odmienną historię kolonialną. W 1884 r.1 Kame-
run był ogłoszony przez Ottona von Bismarcka protektoratem niemieckim2. Jego roz-
wój wtedy przyspieszył – budowano drogi i mosty. Niemcy są tu do dzisiaj postrzegani 
pozytywnie. W 1916 r. kraj przeszedł w ręce Francuzów i Brytyjczyków. W wyniku roz-
strzygnięć po I wojnie światowej stał się terytorium mandatowym Ligi Narodów, a po 
II wojnie światowej, w  1945 r., terytorium powierniczym ONZ (ok. 90 proc. obszaru 
przypadło Francji, a pozostała, zachodnia część – Wielkiej Brytanii)3. W 1960 r. część 
francuska uzyskała niepodległość, a w 1961 r. przyłączona została do niej południowa 
część brytyjska i  w  ten sposób powstała republika związkowa mająca powierzchnię 
475 tys. km2. Federacja ta przekształcona została w Zjednoczoną Republikę Kameru-
nu w 1972 r.4 

Gwinea Równikowa obejmuje część lądową nad Zatoką Gwinejską i 5 wysp na Oce-
anie Atlantyckim. Największa z nich, Bioko, została odkryta ok. 1472 r. przez Portugal-
czyków. Następnie przechodziła w  posiadanie Hiszpanów, Brytyjczyków i  ponownie 
Hiszpanów, którzy w 1858 r. rozpoczęli kolonizację części kontynentalnej. Dokładnie 100 

1  K. Czernichowski, Udział kameruńskich rolników w  Sprawiedliwym Handlu na przykładzie spółdzielni w  Gaschidze, 
„Ekonomia. Problemy globalizacji”, nr 12, red. Jan Rymarczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu nr 149, Wrocław 2010, s. 67.
2  R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2007, s. 141.
3  K. Czernichowski, Udział…, op. cit., s. 67.
4  K. Czernichowski, Kamerun 50 lat po uzyskaniu niepodległości, [w:] Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, 
stan obecny, perspektywy, red. B. Ndiaye i P. Letko, rocznik „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”, Instytut Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 278.
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lat później powstała Gwinea Hiszpańska jako prowincja zamorska Hiszpanii. Uzyskała 
ona niepodległość w 1968 r.5

Pozostali członkowie CEMAC (Czad, Gabon, Republika Konga i  Republika Środko-
woafrykańska) tworzyli Francuską Afrykę Równikową. Te 4 terytoria (wówczas: Czad, 
Gabon, Kongo Środkowe i Ubangi-Szari) połączyła Francja w  jedną federację w  1910 r. 
Stolicą było Brazzaville. Organizacja Francuskiej Afryki Równikowej była podobna jak 
Francuskiej Afryki Zachodniej6. 

W  1944 r. na czele Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej stanął gen. Char-
les de Gaulle. Rok później podpisał on wraz z  ministrem finansów Reném Plévenem 
i ministrem ds. kolonii Jakiem Soustellem dekret nr 45-0136 ustanawiający franka CFA, 
który do dziś jest obowiązującą walutą w 15 niepodległych krajach Afryki w trzech pod-
strefach: Zachodnioafrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej i  Monetarnej (UEMOA, fr. 
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), CEMAC i na Komorach. Strefa franka 
CFA, przyczyniając się do powstania rozległego imperium kolonialnego, miała być jed-
nym z elementów zapewniających Francji ważną pozycję na arenie międzynarodowej7. 
W 1958 r. do władzy we Francji ponownie doszedł de Gaulle, który proklamował wów-
czas Piątą Republikę. Zorganizowano referendum w  koloniach francuskich, w  którym 
mieszkańcy mieli się opowiedzieć za niepodległością i zerwaniem więzi z Francją bądź 
za wejściem w skład Wspólnoty Francuskiej. Czad, Gabon, Republika Konga i Republi-
ka Środkowoafrykańska – podobnie jak większość kolonii Francuskiej Afryki Zachodniej 
(poza Gwineą) – wybrały tę drugą opcję8, a  dwa lata później uzyskały niepodległość, 
mimo że nie kwapiły się do niej. Pierwszy prezydent Gabonu Léon M’Ba chciał, by jego 
kraj był departamentem francuskim. Ponadto zarówno on, jak i  prezydent Konga ks. 
Fulbert Youlou pragnęli przyjąć flagę francuską za flagę narodową. Narodziny niepod-
ległości tych dwóch państw pozostawały pod ogromnym wpływem Francji, tak że ich 
konstytucje nosiły ślady Konstytucji V Republiki.

Koloniom Francja zawdzięcza swą mocarstwowość (podobnie jak Rosja zawdzięczała 
ją republikom sowieckim), dlatego nie dziwi fakt, że po ogłoszeniu przez nie niepodle-
głości starała się odzyskać potęgę. Chciała utrzymać je w zależności. Czyniła to poprzez 
zawieranie umów dotyczących obrony, przewidujących możliwość interwencji francuskich 
wojsk; oferowanie wojskowej pomocy technicznej; przejęcie kontroli nad bazami wojsko-
wymi. Dodatkowe postanowienia dawały Francji prawo do pierwokupu uranu9.

23 czerwca 1959 r. Czad, Gabon, Republika Konga i  Republika Środkowoafrykańska 
utworzyły Równikową Unię Celną (UDE), do której w  1961 r. – po utworzeniu państwa  

5  P. Gardner et al., Geografia państw świata, MUZA SA, Warszawa 1996, s. 316.
6  R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 177 i n.
7  B. Ndiaye, Françafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 93–171.
8  R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 287.
9  B. Ndiaye, Françafrique.…, op. cit., s. 89–94.

Ko
nr

ad
 C

ze
rn

ic
ho

w
sk

i  
In

te
gr

ac
ja

 p
ol

it
yc

zn
o-

ek
on

om
ic

zn
a.

..



108

federacyjnego z części francuskiej i angielskiej – dołączył Kamerun. Istniała ona do końca 
1965 r., kiedy to na mocy traktatu z Brazzaville z 8 grudnia 1964 r. przekształciła się w Unię 
Celną i  Gospodarczą Afryki Środkowej (UDEAC), do której w  1983 r. dołączyła Gwinea 
Równikowa10. Akcesja tej byłej kolonii hiszpańskiej, różniącej się od pozostałych państw 
pod względem kultury, języka, populacji, PKB na osobę (zob. tab. 1), jest owocem m.in. 
stabilności walutowej gwarantowanej swoim członkom przez strefę franka CFA11. UDEAC 
została z kolei zastąpiona 1 stycznia 1998 r. Wspólnotą Gospodarczą i Monetarną Afryki 
Środkowej (CEMAC) w wyniku traktatu podpisanego 16 marca 1994 r.

Tabela 1. Charakterystyka państw CEMAC

Czad Gabon GR* Kamerun RK* RŚ*

Przynależność do UDE 1959 1959 1983** 1961 1959 1959

Liczba ludności [mln]*** 11,6 1,7 0,7 23,7 4,8 5,4

PKB na osobę [tys. USD]*** 2,6 18,6 31,8 3,1 6,7 0,6

* GR – Gwinea Równikowa
 RK – Republika Konga
 RŚ – Republika Środkowoafrykańska
** Przystąpienie do UDEAC
*** Dane szacunkowe za 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Country Comparison. Population, https://www.cia.gov/library/publi-
cations/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html#qa [z 30.06.2016]; Country Comparison. GDP – Per Capi-
ta, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#cd [z 30.06.2016];  
K. Czernichowski, Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2010, s. 169.

Równolegle do UDE, UDEAC i CEMAC powstała Wspólnota Gospodarcza Krainy Wiel-
kich Jezior (CEPGL, fr. Communauté Economique des Pays des Grands Lacs). W  1976 r. 
utworzyły ją Ruanda, Burundi i Zair (obecnie Demokratyczna Republika Konga). Począt-
kowo głównym celem organizacji była pomoc uchodźcom12. Obecnie do najważniejszych 
osiągnięć CEPGL należy bezwizowy ruch obywateli trzech państw. 

Najwięcej krajów Afryki Środkowej, bo aż dziesięć (Angolę, Burundi, Czad, Demo-
kratyczną Republikę Konga, Gabon, Gwineę Równikową, Kamerun, Republikę Konga, 
Republikę Środkowoafrykańską i  Republikę św. Tomasza i  Książęcą) skupia jednak 
Wspólnota Gospodarcza Państw Środkowoafrykańskich (CEEAC, fr. Communauté Eco-

10  K. Czernichowski, Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2010, s. 169.
11  Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, „Unie walutowe i gospodarcze”, Warszawa, 21.05.2016.
12  Wspólnota Ekonomiczna Krajów Wielkich Jezior, http://portalwiedzy.onet.pl/82060,,,,wspolnota_ekonomiczna_kra-
jow_wielkich_jezior,haslo.html [z 30.06.2016].
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nomique Des Etats de l’Afrique Centrale). Powstała ona jako efekt połączenia UDEAC, 
CEPGL i Republiki św. Tomasza i Książęcej w 1983 r. Później, w 1999 r., do ugrupowania 
dołączyła jeszcze Angola. Postępy integracyjne, ze względu na dużą liczbę członków 
i ich różnorodność, są bardzo powolne. Od 2004 r. w ramach CEEAC istnieje strefa pre-
ferencyjnego handlu, a w 2005 r. wszystkie kraje poza Gwineą Równikową i Republiką 
św. Tomasza i Książęcą podpisały układ o wolnym przepływie osób. Organizacja jest 
obserwatorem przy ONZ13.

3. Struktura instytucjonalna

Działalność CEMAC prowadzą różne jej organy różniące się między sobą znaczeniem, 
stopniem kompetencji w podejmowaniu decyzji oraz obszarem, którym się zajmują. Wy-
różnia się następujące instytucje14:

•	 Konferencja Szefów Państw – najważniejszy organ decyzyjny CEMAC, który wy-
tycza najważniejsze kierunki działania; ma moc przyjmowania nowych członków; 
w ramach Konferencji obowiązuje jednomyślność, co oznacza konieczność wypra-
cowywania konsensusu;

•	 Rada Ministrów Unii Gospodarczej Afryki Środkowej – zbiera się podczas szczytów 
i gwarantuje wcielanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań w poszczegól-
nych krajach członkowskich;

•	 Komitet Ministerialny Unii Monetarnej Afryki Środkowej;
•	 Komisja – następczyni Sekretariatu Generalnego; przewodniczącego mianuje spo-

śród  osób o najwyższych kompetencjach gwarantujących niezależność i w każdej 
chwili może odwołać Konferencja Szefów Państw; organ ten odpowiada za imple-
mentację prawa wspólnotowego i koordynuje wszystkie instytucje CEMAC;

•	 Komitet Międzypaństwowy – organ konsultacyjny, w  którego skład wchodzi po 
trzech ekspertów z każdego kraju;

•	 Bank Państw Afryki Środkowej (BEAC, fr. Banque des Etats de l’Afrique Centrale) – 
regionalny bank centralny, który emituje franka CFA dla obszaru Afryki Środkowej; 
jego prezesa mianuje Konferencja Szefów Państw; powstał on w wyniku „afrykani-
zacji administracji” w 1973 r. na bazie Banku Centralnego Państw Afryki Równiko-
wej i Kamerunu (BCEAEC, fr. Banque Centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale et 
du Cameroun), wtedy to przeniesiono siedzibę banku z Paryża do Jaunde i znacz-
nie ograniczono francuską kadrę zarządzającą na rzecz Afrykańczyków – na 13 ad-
ministratorów przypada obecnie 3 Francuzów, przy czym bank może obradować 
w obecności co najmniej jednego z nich (a także przynajmniej jednego z każdego 

13  K. Czernichowski, Integracja…, op. cit., s. 138–141.
14  Ibidem, s. 170 i n.
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kraju członkowskiego)15; celem BEAC jest zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej 
stabilności wspólnej waluty;

Zob. zdjęcie 1, s. 356. Siedziba główna BEAC w Jaunde (Kamerun). Fot. Konrad Czer-
nichowski, 2010.
Zob. zdjęcie 2, s. 356. Oddział BEAC w Garoui (Kamerun). Fot. Konrad Czernichowski, 
2010.
Zob. zdjęcie 3, s. 357. Oddział BEAC w Bafoussam (Kamerun). Fot. Konrad Czernichow-
ski, 2010.
•	 Komisja Bankowa Afryki Środkowej (COBAC, fr. Commission Bancaire de l’Afrique 

Centrale) – sprawuje ona kontrolę nad działalnością bankową w państwach człon-
kowskich; jej szefem jest prezes BEAC;

•	 Instytucja Finansowania Rozwoju – następczyni Funduszu Solidarności w UDEAC; 
jej zadaniem jest zapewnienie członkom CEMAC harmonijnego i trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

4. Niezgodność z teorią integracji gospodarczej

Integracja gospodarcza dokonuje się w kilku etapach:
•	 strefa preferencyjnego handlu,
•	 strefa wolnego handlu,
•	 unia celna,
•	 wspólny rynek,
•	 unia gospodarcza i walutowa,
•	 pełna unia ekonomiczna.
Każdy z nich zawiera osiągnięte już poprzednio korzyści. Współpraca handlowa między 

dwoma krajami rozpoczyna się często od redukcji lub zniesienia ceł na część lub wszystkie 
towary. Gdy państw jest więcej niż dwa, mówimy o strefie preferencyjnego handlu. Gdy 
strony zniosą cła na wszystkie importowane towary, dochodzi do skutku strefa wolnego 
handlu. Kolejny etap to unia celna, która oznacza nie tylko brak ceł, ale także ustanowie-
nie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Dzięki niej kraje członkowskie unii celnej unikają 
negatywnego zjawiska napływu towarów do państwa o wyższych cłach za pośrednictwem 
państwa o niższych cłach. Wspólny rynek poszerza swobodny przepływ towarów o trzy 
inne swobody: przepływu usług, osób i kapitału. Gdy te swobody są wprowadzone w życie, 
mogą one ograniczyć koszty związane z  przeniesieniem polityki pieniężnej na szczebel 
regionalny. Członkowie wspólnego rynku zyskują gotowość do utworzenia unii walutowej. 
Ujednolicanie zasad w pozostałych sferach gospodarki prowadzi natomiast do powsta-

15  B. Ndiaye, Przestrzeń i granice monetarne we współczesnej Afryce. Na przykładzie strefy franka CFA, [w:] Przestrzeń 
i granice we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, „Forum Politologiczne”, t. 10, Olsztyn 2010, s. 134 i n.
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nia pełnej unii ekonomicznej. Politolodzy dodają do tego jeszcze pełną unię polityczną ze 
wspólnym rządem koordynującym wszelkie działania polityczne.

W  przypadku CEMAC wspólną walutę wprowadzono na 15 lat przed powstaniem 
unii celnej. Unia monetarna była więc tworem sztucznym, powstałym na obszarze nie-
będącym optymalnym obszarem walutowym. Nie chodziło bowiem o uzyskanie korzyści 
z prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej w postaci eliminacji ryzyka kursowego czy 
związanych z nim kosztów transakcji zabezpieczających, lecz celem ustanowienia jedne-
go pieniądza było ułatwienie kontroli ekonomicznej Francji nad koloniami oraz wzmoc-
nienie jej pozycji na arenie międzynarodowej. Fakt, że kraje Afryki Środkowej po uzy-
skaniu niepodległości utrzymały w mocy unię walutową, wynika z osiągania przez nie 
korzyści ekonomicznych – przede wszystkim względnej stabilizacji bilansu płatniczego 
i dobrego klimatu inwestycyjnego. Odbywa się to jednak kosztem politycznej zależno-
ści od Francji, która potencjalnie ma do dyspozycji środek kontroli sektora bankowego 
(kursu franka CFA, emisji pieniądza), a tym samym polityki gospodarczej formalnie nie-
zależnych byłych kolonii16.

Euro (wcześniej frank francuski) jest powiązany z frankiem CFA stałym kursem 1 EUR 
= 655,957 FCFA. Wymienialność obu walut gwarantuje Skarb Państwa Francji, ale w za-
mian BEAC musi przekazywać 50 proc. swych należności zagranicznych na rachunek ope-
racyjny skarbu francuskiego. Może on być debetowy i wtedy BEAC płaci odsetki Francji; lub 
kredytowy (wówczas je otrzymuje od Skarbu Państwa Francji). Gdy rezerwy BEAC zostaną 
uznane za niewystarczające, Francja może postanowić o jednostronnej dewaluacji franka 
CFA. Taka sytuacja miała już zresztą miejsce w 1994 r., kiedy z dnia na dzień wartość walu-
ty środkowoafrykańskiej spadła o 50 proc. Rezerwy utrzymywane we Francji podwoiły się 
we frankach CFA, jednak przedsiębiorstwa i obywatele w Afryce straciły połowę swojego 
majątku liczonego we franku francuskim17.

Zgodnie z  modelem Mundella-Fleminga jednoczesne utrzymanie niezależnej po-
lityki monetarnej, doskonałej mobilności kapitału oraz stałych kursów walutowych 
jest niemożliwe i  określane mianem nieosiągalnej triady (ang. impossible triad)18. 
Dlatego stopa procentowa BEAC podąża za stopą procentową Europejskiego Banku 
Centralnego. Z  tego powodu prowadzenie polityki pieniężnej w  CEMAC jest ograni-
czone praktycznie jedynie do ustalania norm ostrożnościowych. W związku ze stałym  

16  K. Czernichowski, Ugrupowania integracyjne w Afryce, [w:] Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, 
red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 381–384.
17  B. Ndiaye, Przestrzeń…, op. cit., s. 135–137.
18  Za wkład w teorię optymalnych obszarów walutowych prof. Robert Mundell otrzymał w 1999 r. Nagrodę im. Nobla 
w  dziedzinie ekonomii. Kraje należą do optymalnego obszaru walutowego, jeśli przyjęcie przez nie wspólnej waluty 
przyniosłoby dla nich korzyści. Tak się stanie, jeśli będą spełniać kilka warunków: wewnętrzna mobilność geograficzna, 
zawodowa i międzygałęziowa czynników produkcji oraz brak mobilności zewnętrznej; wysoki stopień otwarcia gospo-
darek, a także ich dywersyfikacji. Por. D. Begg et al., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2014, s. 523–544; K. Czernichowski, Teoretyczne podstawy integracji monetarnej, w: Kryzys i perspektywy strefy euro, red. 
Jerzy Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Aktualne Problemy”, 
t. 8, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław 2014, s. 21 i n.
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powiązaniem wspólnej waluty CEMAC z euro, wspólnota nie jest realną, lecz tylko no-
minalną unią walutową19.

Według Bary Ndiayego stanowi ona ograniczenie w rozwoju jej członków. Przytacza 
dosadne określenia innych Afrykańczyków: monetarny zamach stanu, monetarny neo-
kolonializm czy monetarny nazizm. Dwóch naukowców (z  Kamerunu i  Wybrzeża Kości 
Słoniowej) opublikowało książki bardzo krytycznie odnoszące się do franka CFA: Joseph 
Tchundjang Pouémi (Monnaie, servitude et liberté: la répression monétaire de l’Afrique20, 
Paryż 1980) i Nicolas Agbohou (Le Franc CFA et l’Euro Contre l’Afrique21, Paryż 1999)22, któ-
ry bardzo trafnie ujmuje paradoks obecnej sytuacji23: „W  chwili gdy wpływy z  eksportu 
napełniają kasy francuskiego państwa, Afrykanie cierpią upokorzenia z powodu słabego 
rozwoju i celują w żebraninie o międzynarodową pomoc finansową, hojnie przyznawaną 
przez Francję, która czerpie z ich własnych należności zagranicznych zdeponowanych na 
koncie operacyjnym otwartym w Paryżu”. Dostrzegając zagrożenie dla swoich krajów, nie-
które byłe kolonie francuskie zdecydowały się wystąpić ze strefy franka CFA: Kambodża, 
Laos i Wietnam w 1954 r., Tunezja w 1958 r., Maroko w 1959 r., Mali w 1962 r. (ale tylko na 
22 lata), Algieria w 1963 r., Madagaskar i Mauretania w 1973 r. Można oczekiwać, że w przy-
szłości CEMAC zlikwiduje walutę powiązaną z euro i albo ustanowi niezależny pieniądz 
emitowany przez regionalny bank centralny, albo powstaną waluty narodowe24. Bardziej 
prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz.

 

5. Uzależnienie gospodarek od ropy naftowej

Jako organizacja gospodarcza CEMAC jest nastawiona na zapewnienie swoim krajom 
członkowskim rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jest przy tym najbardziej uzależnio-
nym od cen ropy naftowej ugrupowaniem w Afryce25, co stanowi przeszkodę w realizacji 
powyższego celu. Za wyjątkiem Republiki Środkowoafrykańskiej pozostałych pięciu człon-
ków należy do dwunastki największych afrykańskich producentów ropy. Łącznie produkują 
one 922 tys. baryłek ropy dziennie26, co zapewnia 33 proc. PKB strefy27. Dla porównania 

19  K. Czernichowski, Ugrupowania…, op. cit., s. 385.
20  Z fr. Pieniądz, zależność i wolność: represja monetarna Afryki.
21  Z fr. Frank CFA i euro przeciwko Afryce.
22  B. Ndiaye, Przestrzeń…, op. cit., s. 126–128.
23  N. Agbohou, Le Franc CFA et l’Euro Contre l’Afrique, Paris 1999; cyt. za: B. Ndiaye, Przestrzeń…, op. cit., s. 139.
24  B. Ndiaye, Przestrzeń…, op. cit., s. 131–140.
25  O. Mbadi, S. Ballong, Analyse économique: la Cemac en panne sèche, w: http://www.jeuneafrique.com/mag/247860/
economie/analyse-economique-la-cemac-en-panne-seche/ (22.09.2015; pobrano: 30.04.2016).
26  Country Comparison. Crude Oil – Production, w: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-fact-
book/rankorder/2241rank.html#cm (pobrano: 21.11.2015).
27  O. Mbadi, S. Ballong, Analyse économique: la Cemac en panne sèche, w: http://www.jeuneafrique.com/mag/247860/
economie/analyse-economique-la-cemac-en-panne-seche/ (22.09.2015; pobrano: 30.04.2016).
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sama Nigeria wytwarza dwuipółkrotnie więcej28, ale przychody ze sprzedaży tego surowca 
stanowią znaczną pozycję w budżecie (finansują one 55 proc. wydatków) oraz eksporcie 
ogółem (83 proc.) tych państw, co świadczy o dużym uzależnieniu. 

Tab. 2 pokazuje, że we wszystkich krajach członkowskich produkcja ropy spadła w cią-
gu ostatniego dziesięciolecia, a jednak poprawiły one swoją pozycję w Afryce (jedynie Gwi-
nea Równikowa utrzymała szóste miejsce). Działo się tak dlatego, że w innych państwach 
produkcja spadała szybciej (wysokie tempo spadku zanotowały jedynie Czad i  Gwinea 
Równikowa, odpowiednio o 54 proc. i 41 proc.). Największego skoku dokonała Republika 
Konga – z dziewiątego miejsca w Afryce w 2005 r. na piąte w 2014 r. (spadek produkcji 
jedynie o 6 proc.).

Tabela 2. Dzienna produkcja ropy naftowej w krajach CEMAC

Państwo
2005 2014

Produkcja  
[tys. baryłek*]

Miejsce 
w Afryce

Produkcja  
[tys. baryłek*]

Miejsce 
w Afryce

Republika Konga 267 9. 250 5.

Gwinea Równikowa 420 6. 248 6.

Gabon 269 8. 240 7.

Czad 225 11. 103 10.

Kamerun 82 12. 81 11.

* 1 baryłka to 159 litrów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Country Comparison. Crude Oil – Production, https://www.cia.gov/
library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2241rank.html#cm [z  21.11.2015] oraz K. Czerni-
chowski, Potencjał surowcowy Afryki a polityka koncernów międzynarodowych, [w:] Regionalizacja w stosunkach 
międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, 
E. Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 228.

Spadkowi produkcji towarzyszył też spadek ceny światowej ropy Brent. W ciągu roku 
wyniósł on 46 proc. Doprowadziło to nieoczekiwanie do poważnych problemów ekono-
micznych wszystkich członków wspólnoty za wyjątkiem Kamerunu, który z jednej strony 
produkuje najmniej ropy, a z drugiej – jest od niej najsłabiej uzależniony ze względu na 
względnie zdywersyfikowaną gospodarkę29. Kłopoty te zmusiły np. Czad do rezygnacji 
z goszczenia szefów państw na szczycie Unii Afrykańskiej w czerwcu 2015 r.30 pomimo 

28  Country Comparison. Crude Oil – Production, w: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-fact-
book/rankorder/2241rank.html#cm (pobrano: 21.11.2015).
29  O. Mbadi, S. Ballong, Analyse économique: la Cemac en panne sèche,  http://www.jeuneafrique.com/mag/247860/
economie/analyse-economique-la-cemac-en-panne-seche/ [z 30.04.2016].
30  Chad backs out of hosting AU summit, http://www.enca.com/africa/chad-backs-out-hosting-au-summit [z 30.04.2016].
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poczynionych już inwestycji w przygotowania. Problemów można było uniknąć, oszczę-
dzając i inwestując dochody z ropy. Obecnie mogą one zaprzepaścić starania większości 
z nich, by z udziałem pomocy publicznej rozwijać inne sektory gospodarki. Zauważalne 
jest spowolnienie w budownictwie. Wiele przedsiębiorstw zależnych od funduszy pań-
stwowych upada. Mimo to regres jest okazją, by dokonać reform wprowadzających go-
spodarki środkowoafrykańskie na wyższą ścieżkę trwałego wzrostu ekonomicznego31.

6. Podsumowanie

Kraje członkowskie CEMAC doświadczają trudności w rozwoju gospodarczym. Są 
za niego odpowiedzialne zarówno czynniki wewnętrzne, jak i  zewnętrzne. Do tych 
pierwszych można zaliczyć niski stopień dywersyfikacji eksportu i  całej gospodarki 
opartej w dużej mierze na sprzedaży ropy naftowej. W połączeniu z czynnikiem ze-
wnętrznym, jakim jest załamanie ceny światowej tego surowca, rodzi to problem 
spadku dochodów budżetowych i  drastycznego spadku przychodów z  eksportu. Do 
czynników zewnętrznych zaliczyć trzeba także konsekwencje kolonializmu, a  wśród 
nich wspólną walutę powiązaną w sposób stały z euro mimo ponad 50 lat niepodle-
głości krajów Afryki Środkowej. 

CEMAC stanowi paradoks integracji gospodarczej ze względu na integrację mo-
netarną osiągniętą u początku swego powstania, a nie – jak w Unii Europejskiej czy 
w innych uniach walutowych – jako zwieńczenie procesów integracyjnych. W długim 
okresie nie da się utrzymać unii monetarnej z pieniądzem zależnym od waluty inne-
go kontynentu. Dlatego można oczekiwać, że w  najbliższych latach Kamerun, Czad, 
Republika Środkowoafrykańska, Republika Konga, Gabon i Gwinea Równikowa obiorą 
sobie w najbliższym czasie wspólną niezależną walutę. Czynnikiem sprzyjającym jest 
istnienie struktur niezbędnych do prowadzenia regionalnej polityki monetarnej (BEAC 
i COBAC).
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Political and Economic Integration 
within the Economic 
and Monetary Community 
of Central Africa (CEMAC)

(abstract)

Political and monetary integration in Central Africa has a  long history. Successively 
different organizations emerged: French Equatorial Africa (a  colonial body), Equatorial 
Customs Union, Customs and Economic Union of Central Africa, Economic Community of 
the Great Lakes Countries, Economic Community of Central African States and last Eco-
nomic and Monetary Community of Central Africa. The article concentrates on the latter 
one, which makes a part of the CFA franc zone. CEMAC, which is older than the Economic 
and Monetary Union of the European Union (EMU), has not got an independent monetary 
policy due to the fix exchange rate of the CFA franc against the euro. Moreover, some of 
administrators of the regional bank BEAC are French people since the exchange is guar-
anteed by the French State Treasury. The article aims at presenting the profile of CEMAC, 
its mechanisms, perspectives of monetary integration and an attempt to assess current 
achievements. The topic is extremely important since the theory of monetary integration 
on one hand has been so far based on experiences of the largest monetary union, and on 
the other hand has been verified solely by the processes taking place in the EMU. Solid 
research may shed new light on some aspects of the theory of monetary integration.

Key words: Central Africa, CEMAC, CFA franc, economic integration, money.



117

Wojciech Tycholiz, Andrzej Polus

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Studiów Międzynarodowych

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

Perspektywy wystąpienia zjawiska 
klątwy surowcowej w Ugandzie

Wprowadzenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki uwarunkowań, które 
mogą prowadzić do wystąpienia w Ugandzie zjawiska klątwy surowcowej. Podjęta tematy-
ka może być przez część czytelników uznana za czystą spekulację, gdyż nie zostały jeszcze 
(i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie zostaną) wypracowane procedury badaw-
cze, dzięki którym spełniona mogłaby być funkcja predyktywna nauk społecznych w ogóle, 
a stosunków międzynarodowych w szczególności. Niemniej, podjęte przez autorów zagad-
nienie pojawia się nie tylko w dyskursie akademickim, ale kolejne odkrycia węglowodorów 
w Afryce Subsaharyjskiej sprawiają, iż również w debacie publicznej coraz częściej padają 
pytania o przyszłość Ghany, Ugandy, Kenii, Mozambiku, czy Tanzanii po rozpoczęciu w tych 
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państwach produkcji węglowodorów (ropy naftowej i gazu)1. Mając świadomość ograniczeń 
metod i technik prognostycznych funkcjonujących w stosunkach międzynarodowych, auto-
rzy postawili sobie za cel przeanalizowanie, czy funkcjonujące w dyskursie aspekty klątwy 
surowcowej mogą wystąpić w Ugandzie (a jeśli tak, to w jakim stopniu)? Innymi słowy, ba-
dania mają pomóc w odpowiedzi na pytanie jak bardzo państwo to jest podatne na poli-
tyczne i makroekonomiczne aspekty zjawiska klątwy surowcowej. Należy w tym kontekście 
zwrócić uwagę, że autorzy dysponowali danymi zebranymi w latach 2014–2015, zaś początek 
produkcji węglowodorów w Ugandzie zaplanowany jest na rok 2018, tym samym możliwe 
(i wysoce prawdopodobne) jest pojawianie się na przestrzeni kolejnych trzech lat czynników, 
które nie zostały uwzględnione w niniejszym manuskrypcie.

Artykuł oparty jest w głównej mierze na krytycznej analizie piśmiennictwa oraz kil-
kudziesięciu wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w Ugandzie z reprezentantami 
środowisk akademickich, przedstawicielami rządu i opozycji, działaczami organizacji poza-
rządowych oraz pracownikami korporacji naftowych2.

Na bazie krytycznej analizy dyskursu poświęconego zjawisku klątwy surowcowej, au-
torzy wyznaczyli główne makroekonomiczne, instytucjonalne i polityczne uwarunkowa-
nia, które występowały w innych Subsaharyjskich państwach – ofiarach klątwy surowco-
wej – i podjęli próbę rozważenia możliwości wystąpienia podobnych procesów w Ugandzie. 

Pierwsza część artykułu poświęcona została określeniu wymiarów zjawiska klątwy su-
rowcowej oraz czynników, które mogą prowadzić do jej wystąpienia. Następnie syntetycznie 
zaprezentowano charakterystykę ugandyjskich złóż ropy naftowej i  wymieniono główne 
podmioty zaangażowane w  procesy prowadzące do rozpoczęcia produkcji węglowodorów 
w tym państwie. W części trzeciej, przeanalizowano makroekonomiczne aspekty zjawiska 
klątwy surowcowej w ugandyjskim kontekście. W kolejnej części, podniesione zostały za-
gadnienia zarządzania sektorem naftowym oraz zyskami z ropy. W części piątej, omówiona 
została korelacja pomiędzy stabilnością polityczną Ugandy a dostępem elity rządzącej do 
renty surowcowej. W ostatnim fragmencie artykułu zaprezentowane zostały konkluzje. 

Wymiary klątwy surowcowej i czynniki które mogą prowadzić do jej wystąpienia

Badania poświęcone hipotezie klątwy surowcowej w  afrykanistyce prowadzone są 
od co najmniej dwóch dekad. Na dużym poziomie ogólności hipotezę tą można sprowa-

1  Zob. J. Stiglitz, Africa’s natural resources can be a blessing, not an economic curse, „The Guardian” (2012) 06 sierp-
nia, http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2012/aug/06/africa-natural-resources-economic-curse, 
odwiedzono: (2015) 24 sierpnia; R. Levick, The ‘Resource Curse:’ Uganda’s Upcoming Oil Wealth is a Global Challenge on 
Multiple Fronts, „Forbes” (2011) 2 grudnia. http://www.forbes.com/sites/richardlevick/2011/12/02/the-resource-curse-
ugandas-upcoming-oil-wealth-is-a-global-challenge-on-multiple-fronts/, odwiedzono: 24.08.2015; D. Kopiński, A. Po-
lus, W. Tycholiz, New oil frontiers: Investors guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa, CEED Institute, Warsaw 2014. 
2  Artykuł jest wynikiem badań terenowych w Ugandzie sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach pro-
jektu nr UMO-2012/07/B/HS5/03851, pt. Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ugandy. 
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dzić do twierdzenia, w państwach rozwijających się, w których dominującą rolę odgrywa 
przemysł wydobywczy są narażone na załamania gospodarcze i niestabilność polityczną 
w większym stopniu niż kraje, w których nie są wydobywane surowce naturalne. Należy 
podkreślić, że klątwa surowcowa ma charakter hipotezy badawczej i nie należy nadawać 
jej charakteru prawa ogólnego oraz, co ważniejsze, należy pamiętać, że zjawisko klątwy 
surowcowej z reguły występuje w różnym natężeniu w sferach stabilności politycznej oraz 
gospodarczej państw rozwijających się3. W hipotezę klątwy surowcowej nie jest wpisany 
również „automatyzm”, tzn. odkrycie określonej kopaliny nie musi nieuchronnie prowadzić 
do destabilizacji, zaś każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Na bazie 
krytycznej analizy dyskursu teoretycznego poświęconego klątwie surowcowej wyodrębnić 
można cztery główne wymiary tego fenomenu. 

Po pierwsze, surowce naturalne w  Afryce Subsaharyjskiej prezentowane są jako 
katalizatory konfliktów zbrojnych4. W sytuacji kiedy wydobywane dobro jest podstawo-
wym towarem eksportowym danego państwa, kontrola nad nim staje się równoznaczna 
z przejęciem władzy w państwie. Dodatkowo zyski ze sprzedaży kopalin mogą finansować 
i przedłużać czas trwania konfliktów zbrojnych. 

Po drugie, rozwój przemysłu wydobywczego często związany jest z dewastacją śro-
dowiska naturalnego, co sprawia, że kontynuowanie tradycyjnych sposobów gospodaro-
wania lokalnych społeczności (głównie produkcja rolna i rybołówstwo) nie są dalej moż-
liwe (sytuacja ta jest najbardziej widoczna w Delcie Nigru5). W tym kontekście pojawiać 
mogą się działania lokalnych społeczności ukierunkowane na wywieranie nacisków na 
korporacje wydobywcze i rządy, które w formie ekstremalnej mogą przyjąć postać nisz-
czenia instalacji używanych do wydobywania i transportu kopalin a nawet walki zbrojnej 
z siłami rządowymi. 

Po trzecie, pojawić się może zjawisko „państwa rentierskiego”, które nie posiada „za-
chęt” (ang. incentives) do stymulowania innych niż przemysł wydobywczy gałęzi gospodarki. 
Ponadto, renta surowcowa sprawia, że elita rządząca posiadając gwarancję stałego dostępu 
do środków finansowych może dzięki niej utrzymywać się u władzy. Sytuacji takiej towarzy-
szą najczęściej, zjawiska ograniczania wolności obywatelskich oraz zmniejszania poziomu 
inwestycji w edukowanie społeczeństwa, co skutkuje „zmniejszaniem wartości” kapita-
łu społecznego w  danym państwie6. Czwartym wymiarem zjawiska klątwy surowcowej  

3  Szerzej zob. K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surowcowa w  Afryce? Przypadek Zambii i  Botswany, 
CeDeWu, Warszawa 2012, s. 16–39. 
4  Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions, ed. I. Bannon, P. Collier, World Bank, Washington 2003; 
K. Omeje (ed.), Extractive Economies and Conflicts in the Global South Multi-Regional Perspectives on Rentier Politics, 
Ashgate, Aldershot 2008; A. Alao, Natural Resources and Conflicts in Africa. The Tragedy of Endowment, University of 
Rochester Press, New York 2007, s. 157–206. 
5  C. Obi, S.A. Rustad (ed.), Oil and Insurgency in the Niger Delta. Managing the Complex Politics of Petro-Violence, Zed 
Books, London – New York 2011.
6  N. Birdsall, T. Pinckney, R. Sabot, Natural Resources, Human Capital, and Growth, w: R. Auty (ed.), „Resource Abun-
dance and Economic Development”, Oxford University Press, Oxford and New York 2002, s. 57–73.
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są zachowania korupcyjne oraz unikanie przez koncerny wydobywcze odprowadzania na-
leżnych z tytułu praw do wydobycia i zysków danin na rzecz państwa. 

Powyższe wymiary skorelowane są z czynnikami, które powinny być oceniane w kon-
tekście możliwości wystąpienia w danym państwie zjawiska klątwy surowcowej. Czynniki 
te, to niejako warunki początkowe, których spełnienie może przyczynić się do wystąpienia 
w danym państwie zjawiska klątwy surowcowej. Poniżej, krótkiej charakterystyce podda-
ne zostały cztery czynniki najczęściej pojawiające się w kontekście korelacji pomiędzy sze-
roko rozumianym rozwojem państwa Subsaharyjskiego a występowaniem na jego tery-
torium określonych kopalin. Pierwszym czynnikiem jest położenie geograficzne złóż oraz 
możliwość niszczenia przez społeczności lokalne infrastruktury wydobywczej (głównie 
ropociągów i gazociągów). Nie bez znaczenia w tym kontekście są również możliwości nie-
legalnego pozyskiwania surowca przez grupy zbrojne i wprowadzania go na rynek. Drugim 
czynnikiem jest makroekonomiczna charakterystyka gospodarki państwa surowcowego 
w momencie odkrycia minerałów lub węglowodorów. 

Szczególnie ważna w tym kontekście jest stopień gospodarczej dywersyfikacji, moż-
liwość wystąpienia i  zasięg tzw. choroby holenderskiej oraz negatywne terms of trade. 
Po trzecie, celem uniknięcia zjawiska państwa rentierskiego, analizie powinna być pod-
dawana polityka rządu względem sektora wydobywczego oraz plany przyjęcia określo-
nego modelu zarządzania zyskami z ropy naftowej. Po czwarte, zgodnie z przekonującą 
argumentacją Benjamina Smitha, czynnikiem, który przyczynia się do wystąpienia klątwy 
surowcowej jest stabilność reżimu politycznego państwa w momencie gdy osiąga ono do-
stęp do renty surowcowej7. 

Charakterystyka złóż węglowodorów oraz historia rozwoju sektora naftowego Ugandy

Pierwsze doniesienia o możliwości występowania pokładów węglowodorów w Ugan-
dzie datowane są na lata 20. ubiegłego wieku, kiedy brytyjski geolog, Edward J. Wayland, 
w raportach do metropolii wspominał o istnieniu złóż gazu ziemnego i ropy w regionie Al-
bertine Graben8. Jednak pomimo obiecujących wstępnych rezultatów badań geologicznych, 
ze względu na Wielki Kryzys oraz wybuch drugiej wojny światowej, planowane w okresie 
międzywojennym poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Ugandzie nie zostały zrealizowane. 
Niemniej, ze względu na często obserwowane plamy ropy na Jeziorze Alberta, Ugandyjczycy 
byli przekonani, że w miejscu tym znajduje się surowiec (jednakże w tym czasie nie było pew-
ności, czy występujące złoża są komercyjnie atrakcyjne). Uganda wróciła na węglowodorową 
mapę świata dopiero w latach 80. dwudziestego wieku, kiedy to największe międzynarodo-

7  B. Smith, Benjamin, Hard Times in the Lands of Plenty: Oil Politics in Iran and Indonesia, Cornell University, Press New 
York 2007.
8  E.J. Wayland, Petroleum in Uganda (Geological Survey of Uganda Memoir), Government of Uganda, Kampala 1926.
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we korporacje naftowe (z Royal Dutch Shell na czele) zwróciły się do ugandyjskiego rządu 
o przyznanie licencji na poszukiwanie złóż ropy naftowej. Jednak ze względu na wyznawany 
wtedy przez prezydenta Ugandy, Yoweri’ego Museveniego „surowcowy nacjonalizm” żadna 
licencja poszukiwawcza nie została przyznana9. Natomiast w celu lepszego przygotowania 
aparatu państwowego do etapu poszukiwania złóż węglowodorów, Museveni podjął wów-
czas decyzję o stworzeniu – przy współpracy z Norwegią – zespołu rządowych ekspertów, 
tak aby lepiej przygotować kraj do rozpoczęcia budowy sektora węglowodorów10. Obecnie 
Uganda dysponuje grupą około 30 wykształconych na zagranicznych uniwersytetach spe-
cjalistów w dziedzinie geologii, z których większość pracuje w Petroleum Exploration and 
Production Department (PEPD), przy Ministerstwie Energii i Rozwoju Sektora Surowców Mi-
neralnych (ang. Ministry of Energy and Mineral Development), którego celem było dokładne 
określenie wielkości i możliwości eksploatacji ugandyjskich złóż naftowych. 

Trzecia runda rozwoju sektora naftowego w  Ugandzie rozpoczęła się pod koniec lat 
90. Ubiegłego stulecia w chwili, gdy pierwsze międzynarodowe korporacje naftowe (m.in. 
Petrofina, Hardman Petroleu, Nepute Oil, Energy Africa, Heritage Oil) uzyskały licencje po-
szukiwawcze w rejonie Albertine Graben. W ciągu kolejnych lat następował dalszy rozwój 
i systematyczna konsolidacja sektora poszukiwania ropy w Ugandzie, w efekcie której utwo-
rzonych zostało sześć bloków (obszarów) poszukiwawczych, na których operują wspólnie 
Tullow Oil (Wielka Brytania), Total (Francja) oraz China National Oil Corporation (Chiny).

Prawie wszystkie bloki poszukiwawcze położone są w zachodniej części kraju (przy 
granicy z Demokratyczną Republiką Konga) i rozciągają się na obszarze ponad 500 kilome-
trów – od Jeziora Edwarda, przez Jeziora Alberta, aż do brzegów Zachodniego Nilu. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że ugandyjskie złoża położone są na terenie parku narodowego, 
co rodzi liczne pytania o  zapewnienie przez ugandyjskie władze przestrzegania właści-
wych standardów bezpieczeństwa środowiskowego w  trakcie produkcji węglowodorów. 
Ponadto, konieczne jest zbudowanie ropociągu do portu morskiego, z którego surowiec 
będzie przeładowywany na tankowce, zaś ze względu na fizyczną charakterystykę ugan-
dyjskiej ropy, ropociąg ten będzie musiał być podgrzewany, aby umożliwić przepływ ropy. 
Produkcja i transport ropy wiążą się z koniecznością przesiedleń ludności, zaś infrastruktu-
ra przesyłowa może być, jak w Delcie Nigru, potencjalnym celem ataków osób, które zmu-
szone zostaną do opuszczenia swoich domostw lub pozbawione możliwości prowadzenia 
tradycyjnej na tym terenie aktywności gospodarczej (tj. głównie rolnictwa i rybołówstwa). 

Pierwsze odkrycie komercyjnych ilości złóż ropy naftowej w Ugandzie zostało ogło-
szone w 2006 r. przez Heritage Oil, Tullow Oil i Hardman Petroleum11. Na dzień 1 paździer-
nika 2015 r., ugandyjskie złoża ropy szacowane były na 6,5 miliarda baryłek12, co czyniło 

9  Wywiad z prof. Julius Kiiza, Makerere University, Kampala, 23.06.2014; Wywiad z dr Lawrence Bategeka, EPRC, Mak-
erere University, Kampala 24.06.2014. 
10  Wywiad z dr D. Kyalimpa, Victoria University, Kampala, 23.06.2014.
11  Oil in Uganda Timeline, „Oil in Uganda” (2012), Issue 1, s. 11–12.
12  „Uganda’s petroleum resources increase to 6.5 billion barrels oil in place”, Petroleum Exploration and Production 
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Ugandę, trzecim (po Nigerii i Angoli) najbardziej zasobnym w złoża ropy naftowej pań-
stwem Afryki Subsaharyjskiej. Natomiast wartość bieżąca netto (NPV) posiadanych złóż 
szacowana jest na około 50 miliardów dolarów13.

Tabela 1.  Państwa z największymi złożami ropy naftowej w Afryce Subsaharyjskiej 
(mld baryłek)

Lp. Nazwa państwa Wielkość złóż (na koniec 2013 r.)
1. Nigeria 34,3

2. Angola 12,7

3. Uganda 6,5*

4. Sudan Południowy 3,5

5. Gabon 2,0

6. Gwinea Równikowa 1,7

7. Congo-Brazzaville 1,6

8. Czad 1,5

*dane na koniec 2014 r.

Źródło: D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa, 
CEED Institute, Warsaw 2014; BP Statistical Review 2015; Petroleum Exploration and Production Department, 
Ministry of Energy in Uganda.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w opinii ugandyjskich geologów odkrycie kolej-
nych pokładów ropy w wydaje się być kwestią czasu – jak dotąd bowiem prawie 9 na 10 
próbnych odwiertów kończyło się sukcesem (oznacza to, że stawiany w miejscu odwier-
tu próbnego szyb mógł wydobywać ropę w ilościach komercyjnych), podczas gdy średnie 
prawdopodobieństwo sukcesu odwiertu poszukiwawczego w świecie wynosi około 25%14. 

Z drugiej jednak strony, pomimo relatywnie długiego czasu jaki upłynął od momentu 
pierwszego odkrycia, Uganda nie dołączyła jeszcze do klubu państw-producentów ropy 
naftowej – co wskazuje na to, iż stworzenie odpowiedniej infrastruktury (fizycznej i  in-
stytucjonalnej) niezbędnej do rozpoczęcia procesu produkcji ropy naftowej jest zadaniem 
znacznie trudniejszym niż samo odkrycie surowca.

Department, Kampala 2014, http://www.petroleum.go.ug/page.php?k=curnews&id=102.
13  Wywiad z C. Nkutu, Head of Corporate Affairs Tullow Oil, former Monitor Publications Limited Managing Director, 
Kampala 30.06.2014.
14  Ministry of Energy and Mineral Development, Successes and Opportunities in Uganda’s Oil and Gas Sector: Addressing 
the Development of the Sector through a Policy Framework, Petroleum Exploration and Production Department, Kam-
pala 2014; wywiad z dr L. Bategeka, Economic Policy Research Center (EPRC), Makerere University, Kampala 24.06.2014.
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Makroekonomiczny wymiar klątwy surowcowej w Ugandzie

Po zakończeniu implementacji strukturalnych programów dostosowawczych w latach 
90. dwudziestego wieku, Uganda doświadczyła okresu relatywnie szybkiego rozwoju go-
spodarczego. Średni wzrost PKB w okresie 1995–2012 wyniósł blisko 7% co klasyfikowało 
Ugandę w czołówce grupy najszybciej rozwijających się afrykańskich gospodarek.15 Ponad-
to, poprawie uległy także wskaźniki określające jakość życia, w tym poziom ubóstwa (spa-
dek z 34% w 2000 r. do 19% w 2012 r.), oczekiwaną długość życia (wzrost z 48 lat w 2000 r. 
do 59 lat w 2013 r.) oraz dochód narodowy per capita (wzrost z 226 dolarów w 2000 r. do 
680 dolarów w  2014 r.)16. Jednakże pomimo widocznej poprawy sytuacji gospodarczej, 
Uganda nadal należy do najbiedniejszych państw świata, zaś szybki wzrost gospodarczy 
powinien rozpatrywany być także w kontekście efektu niskiej bazy. 

Ugandyjski produkt krajowy brutto w największym stopniu zależy obecnie od kondycji 
sektora usług, który generuje 45% PKB. Natomiast zdecydowana większość Ugandyjczyków 
znajduje zatrudnienie w sektorze rolnym, który jest głównym źródłem dochodu (i żywności) 
dla ponad 70% społeczeństwa. Pomimo, że Uganda posiada niemal 100% areał ziem nada-
jących się pod uprawy i niezwykle sprzyjające produkcji rolnej warunki klimatyczne, ponad 1/3 
dzieci poniżej piątego roku życia cierpi z powodu chronicznego niedożywienia17. Tym większe-
go znaczenia nabiera więc realna potrzeba zwiększenia efektywności sektora rolnego w tym 
kraju – średnie plony zbóż z hektara w Ugandzie są prawie 10-krotnie niższe niż w Belgii18.

Ponadto, statystyczny wzrost dochodu narodowego per capita jest rozłożony bardzo 
nierównomiernie19. W konsekwencji, Uganda jest jednym z najmniej egalitarnych społe-
czeństw na świecie. Ze wskaźnikiem Gini’ego – określającym poziom rozkładu dochodów 
– na poziomie 44,6 kraj ten klasyfikowany jest na bardzo wysokim 11. miejscu w global-
nym rankingu nierówności społecznych20. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo iż 
oficjalne statystyki wskazują na znaczącą poprawę sytuacji najbiedniejszych osób w pań-
stwie, nadal prawie połowa społeczeństwa żyje na granicy progu ubóstwa i jest ona naj-
bardziej wrażliwa na skutki potencjalnego załamania gospodarczego21. 

Wydaje się, że przychody uzyskane ze sprzedaży ropy, mogłyby przyczynić się do 
rozwiązania (przynajmniej częściowego) zarysowanych powyżej problemów i  wyzwań  

15  Africa’s Pulse, The Office of the Chief Economist for the Africa Region, vol. 9. 2014a.; World Bank, Washington 2014, s. 36.
16  World Bank Development Indicators 2015, World Bank, Washington 2015.
17  „Prevalence of stunting (moderate and severe)”, World Health Organisation, http://data.un.org/Data.aspx?d=SOW-
C&f=inID:106.
18  Cereal yield (kg per hectare), World Bank Database, World Bank, Washington 2015, http://data.worldbank.org/indi-
cator/AG.YLD.CREL.KG?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc.
19  „Uganda – country profile”, World Bank Database, World Bank, Washington 2014. http://data.worldbank.org/coun-
try/uganda.
20  „Gini Index (World Bank estimates)”, World Bank Database, World Bank, Washington 2015. http://data.worldbank.
org/indicator/SI.POV.GINI?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc.
21  Ministry of Gender, Labour, and Social Development 2014.
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rozwojowych. Niemniej jednak, jak pokazują przykłady z innych państw afrykańskich ta-
kich jak Gwinea Równikowa, Nigeria czy Angola, samo odkrycie i rozpoczęcie wydobycia 
surowca nie jest równoznaczne z dostarczeniem gospodarce oczekiwanego impulsu roz-
wojowego. Wręcz przeciwnie, właściwe zarządzanie sektorem surowcowym i  zyskami 
z ropy (szczególnie kiedy są one relatywnie wysokie w stosunku do PKB, dochodów bu-
dżetowych i eksportu) z korzyścią dla całości gospodarki i społeczeństwa jest zadaniem 
trudnym, z którym – jak dotąd – poradziło sobie jedynie kilka państw na świecie.

Znaczenie złóż ropy dla ugandyjskiej gospodarki

Ze względu na relatywnie duże złoża ropy, w  przypadku Ugandy, problem hipote-
tycznego uzależnienia państwa od przychodów ze sprzedaży węglowodorów, wydaje się 
być równie istotny co w przypadku Angoli, Gwinei Równikowej czy Nigerii, a więc państw 
praktycznie całkowicie uzależnionych od przychodów z  renty surowcowej. Oczywiście 
w początkowej fazie produkcji, poziom wydobycia ropy w Ugandzie daleki będzie od tych 
notowanych w afrykańskich petro-państwach pierwszej generacji, gdzie przychody z tytu-
łu sprzedaży surowca stanowią 90–95% wszystkich przychodów eksportowych; 70–90% 
przychodów budżetowych, zaś w sektorze naftowym wytwarzane jest około 1/3 PKB kraju.

Tabela 2. Przychody budżetowe i wpływy z eksportu ropy, 2014 r.

Źródło: Africa’s Pulse Vol. 11, World Bank, Washington 2014, s. 5.
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Niemniej jednak, jak pokazuje przykład Ghany nawet relatywnie niewielki poziom wy-
dobycia (około 150 tysięcy baryłek ropy dziennie) może znacząco przyczyniać się do de-
stabilizacji sytuacji gospodarczej w kraju. Zaplanowanie zbyt wysokich wydatków budże-
towych (wzmocnione dodatkowo przez możliwość kolateralizacji przyszłych przychodów 
z ropy) w stosunku do źródeł finansowania doprowadziły do sytuacji, w której zachowanie 
równowagi budżetowej w Ghanie okazało się zadaniem niewykonalnym.

Trudna sytuacja budżetowa Ghany została dodatkowo skomplikowana przez spa-
dek cen ropy na rynkach światowych (w lipcu 2014 r. baryłka kosztowała 105 dolarów, zaś 
w sierpniu 2015 już tylko 40 dolarów). W efekcie, niewielki deficyt budżetowy na poziomie 
2,1% PKB w roku fiskalnym 2012/2013 uległ zwiększeniu do 7,5% PKB w roku 2014/201522.

Paradoksalnie, niższe ceny ropy naftowej są czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu 
stabilizacji w nowych afrykańskich petro-państwach (takich jak Uganda), które nie rozpo-
częły jeszcze wydobycia. Wynika to z faktu, że poziom cen ropy na rynkach światowych 
jest jednym z głównych czynników determinujących prognozy dotyczące założeń przycho-
dów budżetowych z tytułu jej sprzedaży, a co za tym idzie, również wydatków finansowa-
nych dochodami z ropy. Przy niższych cenach baryłki ropy założenia dotyczące wydatków 
budżetowych są bardziej zachowawcze, a prawdopodobieństwo dalszego znaczącego po-
głębiania się spadku cen ropy niewielkie, co w jeszcze większym stopniu minimalizuje ry-
zyko wystąpienia negatywnego szoku zewnętrznego i wzmacnia fiskalny konserwatyzm. 

Dodatkowo, w przypadku niskich cen surowca, korporacje naftowe dokonują rewizji 
prowadzonych inwestycji i tam gdzie to możliwe (czyli głównie w nowych rejonach swojej 
działalności, takich jak Uganda) lub konieczne (gdy cena ropy jest niższa od jej kosztu 
pozyskania), decydują się na zmniejszenie zakresu swojej aktywności, często odkładając 
realizację projektów inwestycyjnych.

W efekcie, oba te czynniki (tj. większy fiskalny konserwatyzm oraz niższe wydobycie), 
powodują zmniejszenie roli ropy naftowej w gospodarce kraju. Mniejszy sektor naftowy 
jest także łatwiejszy w kontrolowaniu, a ewentualne błędy w zarządzaniu nie mają tak 
dużych negatywnych konsekwencji.

Według dostępnych szacunków, w  przypadku Ugandy w  początkowej fazie poziom 
wydobycia ropy oscylował będzie w okolicach 150-200 tysięcy baryłek dziennie, przy kosz-
cie wydobycia jednej baryłki na poziomie 50 dolarów23. Prognozy MFW wskazują, że do 
roku 2018 (tj. do roku na który planowane jest rozpoczęcie wydobycia) ugandyjski PKB 
osiągnie poziom około 33–35 miliardów dolarów. Przyjmując średnią cenę baryłki ropy 
w momencie rozpoczęcia wydobycia na poziomie 80 dolarów oraz przypadającą dla ugan-
dyjskiego rządu część zysku ze sprzedaży surowca na poziomie 80% (Uganda wynego-

22  Ghana revises 2015 economic growth, budget deficit – finmin, Reuters, 21.07.2015, http://www.reuters.com/arti-
cle/2015/07/21/ghana-economy-idUSL5N1012EI20150721.
23  P. Bagabo, T. Lassourd, “Low oil prices impose difficult choices in Uganda”, New Vision, 4 czerwca 2015, http://www.
newvision.co.ug/news/669347-low-oil-prices-impose-difficult-choices-in-uganda.html
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cjowała jedne z najlepszych w Afryce warunków współpracy z korporacjami naftowymi), 
sektor surowcowy generował będzie około 6% ugandyjskiego PKB. Z  kolei zakładając, 
że obecny wskaźnik dochodów budżetowych do PKB utrzyma się w 2018 r. na podobnym 
poziomie co w roku 2014, tj. 13%, dochody budżetowe z tytułu sprzedaży ropy osiągną 
poziom 1 709 mld dolarów, tj. prawie 1/3 całości dochodów budżetowych. Poniższa tabela 
podsumowuje możliwe scenariusze w zakresie znaczenia ropy dla ugandyjskiej gospodarki 
w zależności od poziomu wydobycia oraz ceny surowca na rynkach światowych.

Tabela 3. Znaczenie ropy naftowej dla ugandyjskiej gospodarki

Dzienna 
produkcja 
ropy (tys. 
baryłek)

Przychody budżetowe 
z tytułu sprzedaży ropy 
w skali roku (mln USD)

Udział sektora naftowego 
w gospodarce (% PKB)

Udział przychodów 
z tytułu sprzedaży ropy 

w budżecie (%)

Cena baryłki ropy (USD) Cena baryłki ropy (USD) Cena baryłki ropy (USD)

60 80 100 60 80 100 60 80 100

50 4,8 14,4 24 0,02 0,06 0,09 0,13 0,39 0,65

100 284,8 854,4 1424 1,10 3,23 5,27 7,22 18,94 28,02

150 427,2 1281,6 2136 1,64 4,77 7,71 10,46 25,95 36,87

200 569,6 1708,8 2848 2,18 6,26 10,02 13,48 31,84 43,78

300 854,4 2563,2 4272 3,23 9,11 14,31 18,94 41,21 53,88

400 1139,2 3417,6 5696 4,26 11,78 18,21 23,75 48,31 60,90

500 1424 4272 7120 5,27 14,31 21,77 28,02 53,88 66,06

Założenia: część zysków ze sprzedaży ropy przypadająca rządowi – 80% (nie uwzględnia tzw. sign-up bonuses, 
opłat licencyjnych i innych danin niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą ropy); wskaźnik dochodów budżeto-
wych do PKB – 13%, PKB wyrażony w parytecie siły nabywczej.
Źródło: Kalkulacje własne autorów.

Jak wynika z przytoczonych kalkulacji, sektor surowcowy będzie miał relatywnie duże 
znaczenie dla gospodarki ugandyjskiej nawet w początkowej fazie jego rozwoju. W kolej-
nych latach, wraz ze zwiększaniem poziomu wydobycia, uzależnienie ugandyjskiej gospo-
darki od ropy będzie co raz większe. Tym samym, można zakładać, że Uganda – z dużym 
prawdopodobieństwem – będzie musiała sprostać negatywnym zjawiskom związanym 
z klątwą surowcową, w szczególności ze skutkami choroby holenderskiej oraz uzależnie-
niem budżetu od renty surowcowej.
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Choroba holenderska w Ugandzie

Jak wskazują dotychczasowe wyniki badań nad ekonomicznymi aspektami klątwy 
surowcowej, największe negatywne skutki produkcji ropy związane są z  występowa-
niem zjawiska tzw. choroby holenderskiej oraz uzależnieniu budżetu od przychodów ze 
sprzedaży surowca. 

W przypadku choroby holenderskiej, głównym jej aspektem jest występowanie procesu 
deindustrializacji, czyli postępującej dekompozycji lokalnego przemysłu w związku ze zmniej-
szeniem napływu inwestycji do tego sektora oraz spadku jego konkurencyjności wynikają-
cej głównie z umocnienia lokalnej waluty. W efekcie tych procesów, produkcja przemysłowa 
przestaje być opłacalna nie tylko w kontekście eksportu dóbr, ale także ich konsumpcji na 
rynku wewnętrznym (dobra z importu są bowiem tańsze od tych produkowanych na miejscu).

W 2014 r., ugandyjski przemysł wygenerował mniej niż 5% PKB24. Tym samym – ze 
względu na relatywnie niewielkie znaczenie tego sektora trudno jest mówić o ewentual-
nym wystąpieniu zjawiska deindustrializacji w Ugandzie. Niemniej jednak, problem apre-
cjacji lokalnej waluty, oprócz sektora przemysłowego, dotyczy również pozostałych sekto-
rów gospodarki, które wytwarzają dobra i usługi przeznaczone na eksport. W przypadku 
Ugandy najważniejsze znaczenie dla eksportu mają produkty rolne (52% eksportu), tytoń 
(5%) i cement (5%) i to te sektory w pierwszej kolejności odczują negatywne skutki cho-
roby holenderskiej25.

Reasumując, siła zjawiska choroby holenderskiej uzależniona jest przede wszystkim 
od wielkości popytu na lokalną walutę oraz wielkości sektora naftowego w stosunku do 
PKB. Z kolei popyt na ugandyjski szyling będzie pochodną ceny ropy na rynkach świato-
wych i wielkości wydobycia surowca. Im wyższe wydobycie i ceny baryłki, tym większe bę-
dzie zapotrzebowanie na lokalną walutę (i tym silniejsza będzie jej aprecjacja). Szacowana 
wielkość ugandyjskiego sektora naftowego w początkowej fazie wynosić będzie około 7% 
PKB. Znaczenie tego sektora będzie więc na tyle duże, iż z pewnością doprowadzi do zabu-
rzeń na rynku lokalnej waluty. Tym samym, prawdopodobieństwo aprecjacji ugandyjskiego 
szylinga i wystąpienia wspomnianych wcześniej negatywnych skutków choroby holender-
skiej (i szerzej klątwy surowcowej) w Ugandzie należy uznać za znaczące. 

Zarządzanie zyskami z ropy

W literaturze przedmiotu wyróżnić można dwa przeciwstawne modele zarządzania 
i organizacji sektora naftowego. Pierwszy z nich, zakłada realizację funkcji organizacyj-

24  V. Oling, A. Rwabizambuga, A. Warren-Rodriguez, African Economic Outlook: Uganda 2014, African Development 
Bank 2014, s. 4.
25  Uganda export structure, The Observatory of Economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/explore/tree_
map/sitc/export/uga/all/show/2012/.
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nych, regulacyjnych i komercyjnych przez jedną dedykowaną i w pełni zależną od rządu 
instytucję. Innymi słowy, w przypadku tego modelu organizacji sektora naftowego, kon-
trolowany przez rząd podmiot: ustanawia stosowne regulacje prawne i  nadzoruje ich 
wykonanie, przyznaje licencje eksploracyjne i produkcyjne oraz samodzielnie wydobywa 
i sprzedaje surowiec na rynkach międzynarodowych z upoważnienia rządu.

W  przypadku drugiego modelu funkcje polityczne, regulacyjne oraz komercyjne są 
rozdzielone i realizowane przez osobne instytucje. Ministerstwo właściwe do spraw su-
rowców jest odpowiedzialne za określenie długofalowej roli sektora naftowego w danym 
państwie oraz za wytyczenie ogólnych ram jego funkcjonowania. Inna dedykowana insty-
tucja (lub grupa instytucji), odpowiedzialna jest z  kolei za ustanawianie ram prawnych 
regulujących działanie całego sektora, czyli m.in. nadzorowanie przepływów finansowych 
oraz kwestii związanych z  ochroną środowiska naturalnego. Wreszcie, spółka skarbu 
państwa – trzeci dedykowany podmiot – funkcjonuje w sektorze naftowym (wydobywa 
i  sprzedaje ropę na rynkach międzynarodowych) na zasadach komercyjnych rywalizując 
(bądź współpracując) z innymi korporacjami naftowymi. Istotą tego modelu jest wzajem-
ne równoważenie się wpływów i kompetencji trzech związanych z państwem podmiotów, 
które ma zapewnić większą efektywność sektora naftowego.

Podobnie, wyróżnić można dwa przeciwległe podejścia do zarządzania rentą surow-
cową. Pierwsze (bardziej konserwatywne) bazuje na założeniu, że przychody z  tytułu 
sprzedaży ropy powodują aprecjację lokalnej waluty oraz spadek konkurencyjności nie-su-
rowcowych gałęzi gospodarki, a tym samym – w średnim i długim okresie – szkodzą zrów-
noważonemu rozwojowi gospodarczemu (mogą prowadzić m.in. do wystąpienia omó-
wionej powyżej choroby holenderskiej). W celu zminimalizowania negatywnych skutków, 
jak argumentują Gylfason, Herbertsson i  Zoega26 oraz Eifert, Gelb i  Tallroth27, państwo 
powinno dążyć do zredukowania wskaźników zadłużenia zagranicznego, utrzymywania 
zbilansowanego budżetu oraz akumulacji kapitału dla przyszłych pokoleń. 

Podejście takie, zastosowane m.in. przez Norwegię, zakłada oszczędzanie i akumu-
lację wpływów z renty surowcowej, a wydatkowanie jedynie odsetek od zgromadzone-
go kapitału. Zastosowanie takiego mechanizmu pozwala zminimalizować negatywne 
skutki choroby holenderskiej, zmienności cen surowca na rynku światowym oraz ograni-
cza pokusę konstruowania przez polityków niezrównoważonych (finansowanych z przy-
chodów z ropy) budżetów. Alonso Segura, zauważa jednak, że implementacja „modelu 
norweskiego” związana jest z wysokim kosztem alternatywnym – odkładane dla przy-
szłych pokoleń zyski z ropy, mogłyby bowiem posłużyć do finansowania bieżących po-
trzeb rozwojowych (które to w  przypadku Ugandy są ogromne)28. Innymi słowy dolar 

26  T. Gylfason, T. T. Herbertsson, G. Zoega, A mixed blessing: Natural resources and economic growth, „Macroeconomic 
Dynamics” (1999) 3, s. 204–225.
27  B. Eifert, A. Gelb, N. Tallroth, The political economy of fiscal policies and economic management in oil exporting coun-
tries, World Bank Policy Research Paper 2899, Washington 2002.
28  A. Segura, Management of Oil under Permanent Income Hypothesis: The Case of São Tomé and Príncipe. IMF Working 
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odłożony na rachunku dla „przyszłych pokoleń”, mógłby być zainwestowany współ-
cześnie i dzięki temu „wcześniej” pracować na rzecz lepszej przyszłości. W przypadku 
państw Subsaharyjskich mamy również do czynienia z argumentacją na poziomie szero-
ko rozumianej moralności. Wdrażanie polityk ograniczających możliwości finansowania 
potrzeb rozwojowych może wiązać się z negatywnymi skutkami społecznymi. Sytuacja 
ta wiąże się bezpośrednio z debatą na temat narzucania państwom rozwijającym się 
wypracowanych w innych warunkach społeczno-politycznych wzorców zarządzania ren-
tą surowcową. 

Oponenci podejścia konserwatywnego sugerują – zwłaszcza w  przypadku państw 
rozwijających – zastosowanie podejścia zakładającego bieżące wydatkowanie wpływów 
z renty surowcowej przy zachowaniu zrównoważonego budżetu. I jak pokazują przykłady 
Chile czy Indonezji, finansowana wpływami z renty surowcowej modernizacja infrastruk-
tury oraz budowa kapitału ludzkiego i  społecznego, stanową istotne czynniki pomaga-
jące w  osiągnięciu zrównoważonego rozwoju29. Niemniej jednak, zastosowanie takiego 
podejścia, zwiększa podatność państwa na szoki cenowe związane z notowaniami ropy 
na rynkach międzynarodowych. Równocześnie, w wielu afrykańskich państwach surow-
cowych istnieje ugruntowana praktyka zwiększania deficytu budżetowego w latach kiedy 
odbywają się wybory. 

Prezydent Museveni wielokrotnie w  sposób pozytywny odnosił się do norweskiego 
modelu zarządzania rentą surowcową i podkreślał chęć jego wdrożenia także w Ugandzie. 
Jednak z praktycznego punktu widzenia jego implementacja w Ugandzie wydaje się być 
problematyczna (jeśli nie niemożliwa) z kilku wymienionych poniżej względów.

Po pierwsze, jak zauważa Alexander Cappelen, funkcjonowanie modelu norweskiego 
wymaga „zaufania społeczeństwa do elit politycznych; zaufania, że zyski z ropy będą wła-
ściwie wydatkowane”30. W przypadku Norwegii, zaufanie to (będące podstawą kapitału 
społecznego) budowane było przez wiele lat na gruncie relatywnie egalitarnego społe-
czeństwa w  demokratycznym systemie wielopartyjnym, podczas gdy ugandyjski reżim 
polityczny ma charakter semi-autorytarny, zaś różnice w dochodach raczej będą prowadzić 
do dalszego rozwarstwiania społeczeństwa aniżeli niwelacji istniejących nierówności. Ni-
skie zaufanie obywateli do administracji państwowej i brak wiary w skuteczne egzekwo-
wanie prawa przejawia się również w endemicznej korupcji31. 

Po drugie, jak zauważa Ben Shepherd32, w Norwegii odpowiedzialność za zarządzanie sek-
torem naftowym spoczywa na trzech, wzajemnie równoważących się i komplementarnych,  

Paper WP/06/2013, World Bank, Washington 2012.
29  P. Collier, African growth: Why a big push?, „Journal of African Economies” (2009) 00 (AERC Supplement 2), s. 188–211.
30  S. Treanor, How Norway has avoided the ‘curse of oil, BBC, 27.08.2012. 
31  Wywiad z  dr J.  Kiiza, Department of Political Science & Public Administration, Makerere University, Kampala, 
24.06.2014; wywiad z  dr F. Muhumuza Fred, Ph. D., KPMG, Senior Manager, Kampala 30.06.2014; dr A.M. Mwenda, 
Strategy and Editorial Director, The Independent, Kampala, 27.06.2014.
32  B. Shepard, Oil in Uganda. International Lessons for Success, Chatham House, The Royal Institute of International 
Research, London 2013.
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instytucjach: narodowej korporacji naftowej, instytucji nadzoru oraz rządzie. Jak poka-
zują norweskie doświadczenia, taki podział ról przynosi pozytywne rezultaty. Niemniej, 
stworzenie wzajemnie uzupełniających się i  kontrolujących instytucji nie jest zadaniem 
łatwym (Norwegia potrzebowała ponad trzech dekad na pełne wdrożenie obecnych roz-
wiązań). Próba implementacji takiego rozwiązania w państwie posiadającym nieefektyw-
ne instytucje i aparat urzędniczy dobierany na bazie neopatrymonialnego klucza33 a nie 
kompetencji jest zadaniem bardzo ryzykownym. Niemniej, nie jest zadaniem niemożli-
wym. Inspirujący jest w tym kontekście przykład Angoli, gdzie Sonangol działa sprawnie 
na polu zarządzania produkcją ropy naftowej, jednakże ogromne kontrowersje wiążą się 
z przepływami finansowymi w ramach tego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, jak pokazuje 
przykład PEPD, możliwe jest w warunkach ugandyjskich stworzenie pojedynczych insty-
tucji, w  których pracować będą specjaliści z  określonej dziedziny. Natomiast wdrożenie 
modelu norweskiego wiąże się z koniecznością zbudowania całego systemu takich insty-
tucji, które dodatkowo muszą operować w sprzyjającym (charakteryzującym się dużą dozą 
zaufania publicznego) otoczeniu. 

Po trzecie, istotą norweskich rozwiązań jest ograniczenie politykom bezpośredniego 
dostępu do zysków z  ropy. Jednakże jak pokazują dotychczasowe doświadczenia ugan-
dyjskie, prezydent Museveni będzie mógł wydatkować zyski z  ropy w  sposób uznanio-
wy, gdyż w ugandyjskim systemie politycznym nie ma obecnie mechanizmów, które takie 
działanie prezydenta mogłyby uniemożliwić. Przykładowo, w 2011 r. wobec potrzeby za-
płaty za rosyjskie myśliwce kwoty 741 milionów dolarów, Museveni zażądał od ówczesne-
go Prezesa Narodowego Banku Ugandy, Emanuela Mutebile, przelania stosownej kwoty 
na rachunek wskazany przez Rosjan. Pomimo faktu, że zgodnie z obowiązującym prawem, 
każdy wydatek ze środków publicznych powinien być wcześniej zaakceptowany przez par-
lament, Mutebile wykonał polecenie prezydenta bazując na jego „słownym zapewnieniu, 
że wydatek ten zostanie w przyszłości pokryty wpływami ze sprzedaży ropy”34. Prezydent 
Museveni jest zatem w stanie nie tylko „wypłacić” środki z narodowego skarbca według 
własnego uznania bez autoryzacji parlamentu, ale co ważniejsze jest w stanie zastawiać 
przyszłe, niepewne przecież dochody ze sprzedaży tego surowca.

Wobec powyższego, możliwość efektywnej implementacji norweskiego modelu za-
rządzania sektorem naftowym i rentą surowcową w uwarunkowaniach ugandyjskich wy-
daje się być zadaniem mało prawdopodobnym, a „przywiązanie” ugandyjskiej administra-
cji państwowej do norweskich rozwiązań instytucjonalno-prawnych ma obecnie charakter 
czysto deklaratywny. 

33  Wywiad z prof. S. Muwanga, Head of Department of Political Science and Public Administration, Makerere University, 
Kampala 04.07.2014.
34  F. Miirima, Oil Discovery 2006: The Role Ugandans Played, Marianum Press, Kisubi 2013.
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Stabilizacja polityczna w momencie pojawienia się renty surowcowej

W  literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele prac poświęconych korelacji pomiędzy 
stabilnością polityczną państw rozwijających się a  występowaniem na ich terytoriach 
bogactw naturalnych35. Ze względu na brak rozpoczęcia wydobywania ropy w Ugandzie, 
poniżej omówione zostało teoretyczne założenie wprowadzone do dyskursu przez Benja-
mina Smitha, według którego, kluczowym aspektem branym pod uwagę przy rozważaniu 
zagadnienia możliwości wystąpienia klątwy surowcowej w  rozwijających się państwach 
naftowych jest stabilność reżimu politycznego w momencie kiedy rząd osiąga dostęp do 
renty surowcowej36. Teza Smitha w  zasadzie jest tautologicznym twierdzeniem, które 
sprowadzić można do zwrócenia uwagi na fakt, że jeśli rząd państwa, w którym została 
odkryta ropa naftowa nie jest konfrontowany przez działającą sprawnie opozycję oraz nie 
występują w nim „masowe ruchy protestu” kontestujące legitymizację władzy, wówczas 
prawdopodobieństwo wystąpienia tam „klątwy surowcowej” maleje. Parafrazując powyż-
sze można stwierdzić, że państwo, w którym ma miejsce konflikt wewnętrzny i wydoby-
wana jest ropa naftowa, ma mniejsze szanse na jego szybkie przezwyciężenie. Wynika to 
głównie z dwóch następujących powodów. 

Po pierwsze, dostęp do renty surowcowej staje się zasobem, który pozwala prowadzić 
działania militarne, a  tym samym jest potencjalnym celem ataków sił antyrządowych. 
Jednakże ropa, w odróżnieniu od diamentów aluwialnych czy metali ziem rzadkich, rzad-
ko była głównym źródłem finansowania działań zbrojnych. Niemniej, jak zauważono we 
wcześniejszej części artykułu, infrastruktura przesyłowa w przypadku ropy naftowej jest 
bardzo „wrażliwa” na ataki mające na celu jej zniszczenie. 

Po drugie, państwo słabe w  momencie podpisywania umów z  korporacjami wydo-
bywczymi, ma dużo mniejsze szanse na zbudowanie efektywnie działających instytucji, 
zapewniających należne mu wpływy podatkowe, nie wspominając o gwarancjach transpa-
rentnego wydatkowania zysków z produkcji ropy naftowej. 

W dyskursie zarysowana jest również korelacja pomiędzy autorytaryzmem a gospodar-
kami surowcowymi w państwach afrykańskich. Ten aspekt nie będzie tu obszernie porusza-
ny, ze względu na specyfikę historii najnowszej Ugandy i ugruntowane w społeczeństwie 
przekonanie, że każda zmiana na szczytach władzy może przyczynić się do destabilizacji sy-
tuacji w państwie. Niemniej, ważnym w kontekście odpowiedzi na pytanie badawcze czyn-
nikiem jest zagadnienie zbiorowej pamięci krwawych rządów Idi Amina i Mmiltona Obote 
wśród Ugandyjczyków. Uganda nie jest obecnie państwem gdzie dochodzi do nadużywa-
nia przez władze środków przymusu, jednakże jak ujął to jeden z respondentów „wszyscy  

35  T. Dunning, Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes, Cambridge University Press, Cambridge 
2008; T.L. Friedman, The First Law of Petropolitics, „Foreign Policy” (2006) April 25, http://www.foreignpolicy.com/
articles/2006/04/25/the_first_law_of_petropolitics?page=0,1; T. Lynn Karl, The Paradox of Plenty Oil Booms and Petro-
-States, University of California Press Berkeley and Los Angeles 1997.
36  B. Smith, Hard Times in the Lands of Plenty: Oil politics in Iran and Indonesia, Cornell University Press, New York 2007.
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Ugandyjczycy są świadomi, że prezydent Museveni kontroluje siły zbrojne i fakt, że ich nie 
używa do wewnętrznych rozgrywek politycznych wynika z jego dobrej woli.

Równocześnie wszyscy wiedzą, że siły zbrojne są jego ostoją (ang. last resort) i w za-
sadzie mogłyby zostać użyte”37. Tym samym pełna kontrola nad armią (budynki rządowe 
i najważniejsze osoby w państwie nie są chronione przez siły policyjne ale przez wojsko) 
i nieodżegnywanie się Museveni’ego od wojskowej przeszłości38 sprawiają, że jakakol-
wiek próba siłowego przejęcia władzy w Ugandzie skończyłaby się zwycięstwem obec-
nego prezydenta. Co więcej, sytuację tę doskonale rozumie opozycja, której przedstawi-
cielka na pytanie o możliwość kolejnego przewrotu wojskowego w Ugandzie stwierdziła, 
że „po doświadczeniu przeszłości nikt nie rozważa obecnie możliwości powrotu do walk 
partyzanckich. Nie ma w nas wiary w skuteczność walki zbrojnej, co więcej jak możemy 
wrócić do prowadzeniu wojny w buszu (ang. bush war) skoro wycięliśmy drzewa w Ugan-
dzie (śmiech)”39. 

Refleksje końcowe
 
Uganda jest państwem po-konfliktowym, które przez wiele lat prezentowane było 

jako lider transformacji ustrojowej w Afryce Subsaharyjskiej, co zapewniło elicie rządzącej 
dostęp do środków finansowych pochodzących od międzynarodowych grantodawców za 
cenę wprowadzania ograniczonych reform polityczno-gospodarczych40. Dostęp do środ-
ków pomocowych wraz z presją na wprowadzanie reform politycznych przyczynił się do 
wytworzenia w tym państwie struktur patronażu. Istnieje zatem uzasadniona obawa, że 
zyski z ropy będą miały podobny skutek. Innymi słowy, renta surowcowa może wzmocnić 
pozycję obecnej elity rządzącej. 

Rozpoczęcie produkcji niemalże na pewno będzie wiązało się z  aprecjacją ugan-
dyjskiego szylinga, która zmniejszy konkurencyjność ugandyjskich produktów rolnych, 
co z kolei będzie odczuwalne przez większość społeczeństwa. Przewidywana wielkość 
wydobycia i wiązane z nią dochody budżetowe są podstawą do twierdzenia, że Ugan-
da doświadczy symptomów choroby holenderskiej oraz uzależnienia budżetu od renty 
surowcowej.

37  Wywiad z Andrew M. Mwenda, Strategy and Editorial Director, „The Independent”, siedziba „The Independent”, Kam-
pala 27.06.2014.
38  Prezydent, mimo że oficjalnie odszedł ze służby wojskowej nie stroni od występowania w mundurze. Często doko-
nuje inspekcji ugandyjskich sił zbrojnych oraz co najważniejsze, pozostaje ich głównodowodzącym i bardzo rozważnie 
dobiera kandydatów na najwyższe stanowiska w armii. Osobą dowodzącą jednostkami specjalnymi mającymi zapewnić 
bezpieczeństwo prezydentowi, tradycyjnym monarchom oraz co niezwykle istotne w kontekście niniejszego artykułu, 
przyszłym instalacjom związanym z przesyłem ropy naftowej jest syn prezydenta Museveniego – Muhoozi Kainerugaba.
39  Wywiad z Rose Nassanga, Chief Administrative Officer, Forum for Democratic Change, Kampala 24.06.2014.
40  Zob. A. Mwenda, R. Tangri, Patronage Politics, Donor Reforms, and Regime Consolidation in Uganda, „African Affairs” 
(2005) vol. 104, Issue 416, s. 451–452. 
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W przypadku Ugandy charakterystyczny jest relatywnie długi czas (12 lat) jaki ma 
upłynąć od potwierdzenia występowania w  Jeziorze Alberta komercyjnych ilości ropy 
naftowej a rozpoczęciem jej produkcji. Paradoksalnie, tak długi okres przygotowawczy 
powinien działać na korzyść państwa rozwijającego się, gdyż ma ono więcej czasu na 
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawno-instytucjonalnej. Jednak, w  przy-
padku Ugandy kwestia regulacji sektora naftowego nie jest częścią debaty publicznej 
i  wątpliwe jest, aby rząd zdążył w  pełni przygotować kraj (w  tym odpowiednie kadry 
specjalistów) do etapu produkcji surowca. 

Przypadek Norwegii pokazuje, że właściwa organizacja sektora naftowego i mechani-
zmów zarządzania rentą surowcową jest ważnym bodźcem rozwojowym i w pozytywny spo-
sób wpływa na gospodarkę kraju i dobrobyt społeczeństwa. Nowe afrykańskie petro-pań-
stwa, w tym Uganda, wyraziły wolę implementacji rozwiązań norweskich w swoich sektorach 
naftowych. Niemniej jednak, zastosowanie sprawdzonych rozwiązań instytucjonalnych czy fi-
skalnych nie gwarantuje samo w sobie osiągnięcia pożądanego sukcesu. Co więcej, jak wynika 
z przytoczonej w niniejszym artykule argumentacji, z uwagi na brak odpowiedniego kapitału 
społecznego (zaufania), zdominowanie przez Museveniego sceny politycznej i dyskrecjonal-
ność podejmowanych przez niego „ponad prawem” decyzji, a także struktury instytucjonalnej 
opartej na neopatrymonialnej i klientelistycznej sieci powiązań, Uganda nie jest odpowiednio 
przygotowana do implementacji norweskiego modelu zarządzania rentą surowcową.

Równocześnie jednak, obecna polityczna stabilność Ugandy opiera się właśnie na 
szerokiej sieci patronażu, zaś kontrola prezydenta nad armią wraz ze zbiorową pamięcią 
okropieństw wojny domowej sprawiają, że niezwykle mało prawdopodobnym wydaje się 
scenariusz wybuchu w Ugandzie konfliktu zbrojnego, którego przedmiotem byłyby złoża 
naftowe lub dostęp do renty surowcowej.
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The resource curse hypothesis 
and Uganda 

(abstract)

This paper is the result of a field study research conducted in Uganda in 2015 which 
major objective was to assess to what extent the country is prone to the resource curse 
hypothesis. After recent oil discoveries, Uganda is now the third largest holder of oil de-
posits in Sub-Saharan Africa (after Nigeria and Angola). The Ugandan oil bonanza is going 
to be, however, everything but an easy journey. Troublesome oil field location, infrastruc-
tural gaps, environmental and local community issues and legal framework ambiguities 
combined with the nature of politics in Uganda, the central role of President Yoweri Mu-
seveni, extensive patronage network, chronic corruption and poor governance, all add 
complexity to Uganda’s oil extraction equation.



137

Maciej Ząbek
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Udżamaa. Pamięć Tanzańczyków 
o socjalizmie Juliusa Nyerere1

Wprowadzenie

Słowo udżamaa (ang. ujamaa) pochodzące z języka suahili2 to pojęcie na określenie bu-
dowanego w latach 60. XX wieku przez byłego prezydenta Tanzanii Juliusa Nyerere3 tanzań-
skiego modelu socjalizmu, opartego głównie na kooperatywach rolniczych. W trakcie ostat-
niego pobytu w Tanzanii w 2015 r.4 miałem okazję się przekonać, że pamięć o tym systemie 

1  Niniejszy tekst jest poprawioną wersją artykułu pod tytułem Wsie wspólnotowe w Tanzanii – wspomnienia po afry-
kańskim socjalizmie, który ukazał się w „Zeszytach Wiejskich” t. XXI (2015), s. 43–58.
2  Udżamaa, z suahili u- „stan, jakość” dżamaa „rodzina”, z arab.; nazwa wprowadzona przez prezydenta Juliusza K. Ny-
erere w książce Uhuru na Udżamaa‚ Wolność i socjalizm (1968).
3  Julius Kambarage Nyerere (1922–1999), twórca państwa tanzańskiego i jego prezydent w latach 1964–1985, ideolog 
koncepcji afrykańskiego socjalizmu, Sługa Boży Kościoła katolickiego.
4  W  lutym 2015 r. uczestniczyłem w  polsko-tanzanijskiej konferencji na temat idei rozwoju zrównoważonego na 
kontynencie afrykańskim, która odbyła się na prywatnym Uniwersytecie w  Iringa. Konferencji towarzyszyły także 
badania na temat projektu socjalistycznego realizowanego na wsiach tanzanijskich w  okresie rządów Nyerere 
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nazywanym „ustrojem sprawiedliwości społecznej” zarówno wśród starszego, jak młodsze-
go pokolenia Tanzańczyków jest wciąż żywa, będąc nadal przedmiotem ich debat. Ustrój, 
który miał prowadzić do modernizacji ale przy okazji gwarantować także sprawiedliwość, 
bezpieczeństwo i  polityczną niezależność kraju, mimo pamięci o  jego negatywnych stro-
nach, nadal u wielu osób niezależnie od ich wykształcenia, wieku i przynależności etnicznej 
wywołuje w nich sporo szczerego sentymentu. Dlatego niniejszy tekst poświęcam przypo-
mnieniu historii i specyfice socjalizmu tanzanijskiego z przywołaniem współczesnych opinii 
mieszkańców tego kraju na ten temat. Relacji, których treść może być interesujące także dla 
polskich czytelników mających własne wspomnienia z okresu socjalizmu.

Dlaczego ludzie mogą tęsknić jeszcze za socjalizmem czy też komunizmem, ustrojem 
który, jak wiadomo był zawsze gospodarką stałego niedoboru (Economics of Shortage)5, 
a przynajmniej wspominać go z sentymentem, w sytuacji gdy obecna Tanzania uchodzi 
od kilkunastu lat za kraj dość stabilny i względnie szybko się rozwijający? Odpowiadając 
na to pytanie należy stwierdzić, że niestety model tzw. wolno-rynkowego kapitalizmu, 
przynosząc wprawdzie dla wielu względny dobrobyt materialny, jest zarazem systemem 
wywołującym coraz większe zmiany kulturowe, których skutki nie przez wszystkich są od-
bierane pozytywnie. Konsekwencją jego panowania jest m.in. rozpad dużej rodziny, nawet 
dotąd tak silnej i konserwatywnej, jak rodzina afrykańska, pogłębienie się rozwarstwienia 
w egalitarnych z założenia społecznościach i pojawienie się nieznanych dotąd problemów 
ekologicznych w środowisku naturalnym. Skutki to m.in. pogłębiające się wśród Tanzań-
czyków poczucie braku bezpieczeństwa, które wydaje się być potrzebą prymarną dla więk-
szości ludzi, ważniejszą nawet niż osobista wolność. Do tego wszystkiego dochodzą tak-
że obawy przed coraz większą kontrolą Zachodu nad rodzimymi zasobami i gospodarką, 
wzmożoną penetracją polityczną, ekonomiczną i ideologiczną.

Model socjalizmu Juliusa Nyerere

Socjalizm w postkolonialnej Tanzanii, wbrew marksistowskim teoretykom, nie miał 
większego zaplecza społecznego ani poparcia wśród młodych elit tego państwa. W Afry-
ce Wschodniej nie było większych grup proletariatu ani nawet zbuntowanego chłopstwa. 
Poza Etiopią i  rejonem Wielkich Jezior nie wykształciły się tu tak charakterystyczne dla 

oraz współczesnych przemian typu kapitalistycznego. Podzielone były one na dwa etapy. W  pierwszym studenci 
wspomnianego wyżej uniwersytetu zostali poproszeni o napisanie prac na temat tzw. uwioskowienia i kolektywizacji 
wsi tanzanijskiej w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W drugim w wybranych dwóch wsiach (z których jedna była objęta 
kolektywizacją) w dystrykcie Kilolo przeprowadzono badania jakościowe w postaci dyskusji grupowych. W badaniach 
poza gośćmi z Polski wzięli również udział pracownicy z Uniwersytetu Iringa w charakterze tłumaczy z języka swahili 
i komentatorów.
5  Gospodarką niedoboru węgierski ekonomista János Kornai nazwał w 1980 r. centralnie sterowaną gospodarkę komu-
nistyczną, określając niedobór jako jej cechę immanentną. Zob. J. Kornai: Niedobór w gospodarce. Warszawa, Wydawnic-
two PWE, 1985.
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Azji i Europy klasy społeczne6. Poza tym filozofia marksistowska, zwłaszcza ze swym ma-
terializmem, nawet wśród wykształconych ale głęboko religijnych Afrykanów była w dużej 
mierze niezrozumiała. Co więcej, jak pisze historyk brytyjski Martin Meredith, w Tanza-
nii nie było powszechnych oczekiwań na tak radykalne zmiany ani żadnej organizacji czy 
wpływowej grupy (dotyczyło to także samej partii rządzącej) oddanej sprawie tej idei7. So-
cjalizm w Tanzanii mógłby się w tej sytuacji w ogóle nie pojawić, gdyby nie marzenia i de-
terminacja jednego człowieka Juliusa Kambarage Nyerere, który został jej prezydentem8.

Nyerere wśród przywódców afrykańskich, z których jak wiadomo, wielu zasłynęło eks-
trawagancją a nawet okrucieństwem, był wyjątkowo prawy, skromny i religijny9. Stojąc na 
czele państwa jednopartyjnego, nie miał zarazem manier dyktatora a  jego przemówienia 
bardziej przypominały kazania księdza aniżeli wystąpienia polityczne wodza narodu. Bro-
niąc się przed zarzutem naruszania praw człowieka mówił: „Dopóki nie wygramy naszej 
wojny z nędzą, ignorancją i chorobami, nie pozwolimy by jakieś obce prawa niszczyły naszą 
jedność!” Afrykanistka i historyk Margery Freda Perham czy też polski reportażysta i literat 
Ryszard Kapuściński stawiali go za wzór i wspominali go, jako najbardziej zrównoważone-
go, godnego zaufania i wyjątkowo ciepłego spośród wszystkich przywódców afrykańskich10. 
Opozycję polityczną wprawdzie całkiem spacyfikował, ale przyznać trzeba, że zrobił to me-
todami bezkrwawymi11. Zafascynowany rewolucją maoistyczną i kibucami izraelskimi posta-
nowił te pomysły połączyć z afrykańską tradycją wspólnotowości12. Przekonywał, że władza 
powinna wynikać nie z konfrontacji i przegłosowania mniejszości ale z osiągniętego consen-
susu, jak w tradycyjnej Afryce, gdzie starszyzna omawiała sprawy „w cieniu wielkiego drze-
wa” dążąc do jednomyślności13. Do celu, który sobie wyznaczył zmierzał z podziwu godnym 
misjonarskim zapałem przekonując najpierw przez pięć lat „naród” do zalet wybranej przez 

6  P. Osafo-Kwaako, Long-run Effects of Viligization in Tanzania, Draft 2011, www.econ.yale.edu/conference [dostęp 
czerwiec 2015].
7  M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, tłum. S. Piłaszewicz, Dialog, Warszawa 2011 (org. 
2005), s. 228–237.
8  Teoretyczny (wg. założeń marksizmu) brak w Afryce Subsaharyjskiej warunków do rozwoju socjalizmu bynajmniej 
nie przeszkodził jego rozwojowi na tym kontynencie, szczególnie po konferencji krajów niezaangażowanych w 1955 r. 
w Bandungu w Indonezji. Nyerere był jednym z pierwszych jego teoretyków i pionierów obok Kwame Nkrumaha z Ghany 
i Ahmeda Sekou Touré z Gwinei; patrz: W. H. Friedland, C. G. Rosberg, African Socialism, Standford University Press 1964.
9  Nyerere ochrzcił się dopiero w wieku dwudziestu kilku lat w Kościele rzymskokatolickim, po ukończeniu Makerere 
College w Ugandzie. Został najpierw nauczycielem w szkole misyjnej a następnie wyjechał na studia do Wielkiej Brytanii, 
gdzie studiował historię i ekonomię. Od początku swego dorosłego życia brał czynny udział w życiu społecznym, tworząc 
pod swoim przewodnictwem rządzącą później partię TANU (Tanganyika African National Union); patrz: J i K Chałasińscy, 
Bliżej Afryki, Pax, Warszawa 1965, s. 271–273.
10  M. Meredith, op. cit., s. 229; patrz także: M. Perham, The Colonial Reckoning: The End of Imperial Rule in Africa in The 
Light of British Experience, Alfred A. Knopf, New York, 1962; R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka…, Agora SA, Warszawa 1969.
11  Nyerere po rozwiązaniu armii, która próbowała go obalić w 1964 r., stworzył „armię partyjną”, tzw. Ludowe Siły Obro-
ny Tanzanii spośród członków Ligi Młodych Tanu na których oparł swą władzę; P. Johnson, Historia świata od roku 1917 
do lat 90-tych, Puls, Londyn 1992, s. 704.
12  Patrz: A. Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Instytut Studiów 
politycznych PAN i Krytyka Polityczna, Warszawa 2013.
13  R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki po roku 1800, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 347.
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siebie idei, zanim zaczął ją w końcu wdrażać w życie. Przy czym w jego rozumieniu „socja-
lizm” był ogólnoludzką ideą braterstwa między ludźmi, który w Afryce, gdzie nieznane było 
pojęcie prywatnej własności ziemi, istniał na długo przed Marksem, w instytucji plemienia. 
Socjalizm był więc wg. niego naturalnym ustrojem afrykańskim, który został tylko naru-
szony przez kolonializm i po odzyskaniu niepodległości powinien być tam przywrócony, lecz 
nie poprzez adaptację obcej Afrykanom filozofii marksistowskiej lecz odrodzenie plemienia, 
jako socjalistycznej komórki społeczeństwa. Widział socjalizm przede wszystkim na wsi, 
gdzie tworzone wspólnoty udżamaa miały stanowić podstawę przyszłego rozwoju państwa 
stąd nazywano je również „wioskami rozwojowymi”: 

Wioski rozwojowe to wioski, do których ludzie szli razem pracować dla rozwoju siebie 
i wspólnoty. Udżamaa były stworzone dla ludzi aby dzięki pomocy państwa wpływać na jego 
rozwój oraz rolnictwa i infrastruktury. W przeciwieństwie do innych wsi wyróżniały się one 
wspólnotowym charakterem gospodarowania...

Wioski budowały nowoczesną sieć osadniczą, dawały nowe możliwości zapewniając 
także indywidualny rozwój jednostkom. 

Wioski rozwojowe miały na celu strategiczny rozwój państwa, szczególnie gospodarki 
rolnej. Dzięki wspólnej pracy przy wsparciu państwa były tworzone wspólnoty. Na bazie któ-
rych miejscowi mieszkańcy mogli rozwijać się samodzielnie bez oczekiwania na zewnętrzną 
pomoc… To wpłynęło na unifikację obywateli i narodu [z wywiadów ze studentami Uniwer-
sytetu z Iringi]. 

W swej słynnej książce Wolność i Jedność (Uhuru na Umoja), Nyerere pisał: „Udżamaa 
innymi słowy ‘Rodzinność’ (Familyhood), stanowi podstawę naszego socjalizmu, oznaczając 
sprzeciw wobec kapitalizmu i budowę szczęśliwego społeczeństwa, wolnego od wyzysku 
człowieka przez człowieka, ale też opozycję wobec dogmatycznego socjalizmu opartego 
na filozofii nieustannej walki człowieka z człowiekiem”14. Poza tym wybór tego ustroju dla 
Nyerere oznaczał także opowiedzenie się za niezależnością narodową i uwolnienie się od 
zagranicznej pomocy rozwojowej a tym samym statusu klienta, któregoś z zachodnich mo-
carstw15. Sam z uwagi na swoją popularność (nazywaną nawet tanzafilią) był ulubieńcem 
wielu zachodnich pomocodawców (szczególnie z europejskich środowisk lewicowych), po-
zyskując od nich dla Tanzanii, więcej środków pomocowych na głowę jednego mieszkańca 

14  J.K. Nyerere, Freedom and Unity – Uhuru na Umoja, Oxford University Press, Nairobi, Lusaka, Addis Ababa 1996, 
s. 170. Istotą „afrykańskiego socjalizmu” w odróżnieniu od „socjalizmu klasycznego” było odrzucenie walki klas i ma-
terializmu światopoglądowego. Nastawienie się na rozwój sektora publicznego, niedopuszczenie do tworzenia się klas 
społecznych i promowanie tradycyjnej tożsamości afrykańskiej; patrz: W.H. Friedland, C.G. Rosberg, op. cit.
15  Głosił hasło polegania na sobie (self-reliance) wiążąc je z zasadą „wolność i praca” (Uhuru na Kazi) oraz stosowaną 
przez Tanzanię polityką niezaangażowania. W praktyce jednak nie mógł obejść się bez pomocy zagranicznej; H. Zins, 
Historia Afryki Wschodniej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1986, s. 339.
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niż dostał jakikolwiek inny kraj afrykański. Doskonale jednak wiedział, że oznacza to pod-
porządkowanie i  ograniczenie możliwości podejmowania niezależnych działań. Twierdził 
nie bez racji, że: „Niepodległość oznacza poleganie na sobie samym. Niepodległość nie jest 
pełna, kiedy dla swego rozwoju naród uzależnia się od darów i pożyczek innych narodów”16.

 Udżamaa znaczyło tyle co pracujemy razem. Było polecenie rządu skierowane do 
wszystkich aby ludzie się skolektywizowali i dołączyli do udżamaa. Każda wieś była pro-
szona aby zaczęła pracować razem. Polegało to na tym, że wyznaczano ziemię, na której 
mieliśmy gospodarować jako wspólnota. Cała udżamaa polegała na tym, że miał być równy 
podział między rodzinami, każda rodzina miała swój udział a wszyscy tworzyli wspólnotę, 
potem rozdzielali wszystko po równo, razem się wspierając. Jak to się skończyło, to pojawiło 
się wiele trudności. Dzisiaj to jest wyzwaniem aby otworzyć tego ducha wspólnoty ponieważ 
to jest największa nasza strata. Ale chcę zauważyć, że nie miało to ekonomicznego sensu 
[z wywiadu z członkami organizacji pozarządowej w Kilolo]. 

Swój program ostatecznie Nyerere wyłożył w tzw. deklaracji z Arushy 7 lutego 1967 r., 
w której wezwał do niezależności narodowej, przekonując że pomoc zagraniczna nie wy-
starczy do rozwijania gospodarki. Podkreślił w niej potrzebę rozwoju od podstaw, tj. budo-
wy wspólnot wiejskich i prawo państwa do kontrolowania wszystkich głównych środków 
produkcji i wymiany. Tym ostatnim stwierdzeniem bez większych planów, dyskusji i przy-
gotowań zarządził powszechną nacjonalizację banków, towarzystw ubezpieczeniowych, 
przetwórni żywności, spółek eksportowych, cementowni, zakładów tytoniowych, obuw-
niczych i browarów oraz innego typu nieruchomości, jak domy znacznej wartości, budynki 
czynszowe i apartamenty. 

Podstawą wiejskiego rozwoju miały być jednak, wspomniane już wyżej udżamaa, sa-
mowystarczalne, rozwojowe wioski socjalistyczne. Przekonując do nich argumentował: 
„Nasza rolnicza organizacja będzie polegała głównie na zespołowym życiu i pracy dla do-
bra wszystkich. [Ludzie] będą mieszkać wspólnie na wsi; będą wspólnie uprawiać ziemię; 
będą wspólnie na rynku handlować i zabezpieczać drobne potrzeby…”17. Udżamaa miały 
mieć dostęp do wody, zapewnione połączenia drogowe, być wyposażone w szkoły, ośrodki 
zdrowia i podstawowe usługi a ludzie mieszkać w dużych, budowanych z cegły, nowocze-
snych domach. 

Aby zrozumieć znaczenie proponowanych przez niego zmian, wyjaśnić trzeba, że 
osadnictwo w  Afryce Wschodniej było mocno rozproszone i  w  zasadzie nie było tam 
dużych wsi wyposażonych w dodatku w jakąś infrastrukturę usługową typu szkoły czy 
ośrodki zdrowia18. Małe samowystarczalne wspólnoty rodzinno-rodowe nie utrzymywały  

16  Za: M. Meredith, op. cit., s. 230.
17  Za: M. Meredith, op. cit., s. 232.
18  Było to skutkiem kilkusetletniej dominacji w Afryce Wschodniej wojowniczych plemion pasterskich Masajów.
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żadnych kontaktów z miastami a tym bardziej z władzą państwową19. Stąd od początku 
równie ważne, jak ekonomia był cel polityczny. Nyerere poprzez „uwioskowienie” kraju 
(villagization) czyli skupienie rozproszonej ludności należącej do różnych grup etnicz-
nych w dużych wsiach, stanowiących lokalne centra nie tylko produkcji rolnej ale i róż-
norodnych usług, spodziewał się nie tylko podniesienia produkcji rolniczej i poprawienia 
bytu rolników ale projektował w ten sposób „zbudowanie narodu tanzanijskiego”, po-
nad etnicznymi i plemiennymi podziałami, co było i jest nadal ambicją wielu polityków 
afrykańskich. Chciał to osiągnąć dzięki ujednoliconej patriotycznej edukacji państwo-
wej, wprowadzeniu obowiązkowego języka suahili, jako języka narodowego i ściślejsze-
go związania obywateli z  prowincji z  państwem. „Unarodowienie” obejmowało także 
obowiązek pracy fizycznej oraz dwuletni pobyt absolwentów szkół średnich w parami-
litarnych hufcach Służby Pracy (National Service) w  celu nauczenia młodzieży socjali-
stycznego stosunku do pracy20.

Niepowodzenie socjalistycznego uwioskowienia

Udżamaa, w przeciwieństwie do przymusowej kolektywizacji w ZSRR i innych krajach 
Europy Wschodniej, miały być w założeniu budowane na zasadzie pełnej dobrowolności. 
Nyerere wierzył, że ludzie mu zaufają, zachęceni oczywistymi udogodnieniami w nowych 
wsiach, tłumnie będą się do nich zgłaszać. Socjalizm powinien wynikać z gotowości chło-
pów do jego akceptacji. Zakazywał wręcz zmuszania ludzi do zakładania tego typu wspól-
not. Tymczasem, ku jego zaskoczeniu, nic takiego nie nastąpiło. Rolnicy go nie posłuchali 
a tym bardziej pasterze. Do końca 1968 r. nie powstało więcej niż 180 wiosek w ramach 
tego projektu.

Pierwsze udżama powołano w 1968 r. Przewodniczącą u nas została kobieta. Nazywała 
się Lamuna Niemba. Miała córkę Joisi. Przez to nazywano ją Mama Joisi. Namawiała ludzi 
aby tak, jak chce rząd zaczęli wspólnie uprawiać ziemię. Tak, zaczęliśmy uprawiać pszenicę. 
Na początku było 7 worków z  jednego akra. Wszystko zaczęły kobiety, to one namawiały 
ludzi i dopiero później rząd udzielił im wsparcia jako wspólnocie. Ten ruch kobiet nazywał 
się „Wołaniem narodu o udżamaa”. Kiedy zaczęliśmy pracować razem, to rząd zaczął nas 
wspierać, na początku dali nam traktor. Dopiero wówczas mężowie przyłączyli się, bo naj-
pierw byli przeciwni. Można powiedzieć że udżamaa stworzyły u nas kobiety, to one były siłą 
napędzającą ten proces. Na początku wywalczyły 1 akr wspólnotowej ziemi ale kiedy dostali 
traktor, to już mogli wziąć już 8 akrów [z wywiadu ze wspólnotą z Luanzi].

19  J. Herbst, States and Power in Africa: Comparative lessons in authority and control, Proncenton University Press, 
Princeton 2000; A.V. Chayanov, The Theory of the Peasent Economy, Richard D. Irwin, Homewood 1966.
20  H. Zins, Historia…, op. cit., s. 339.
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To była dla ludzi wielka zmiana mimo, że zbiory nie były takie jak oczekiwano. Pewne 
jednak było, że udżamaa zawsze sprzeda część produkcji. Jeśli żniwa były dobre to sprze-
dawano część zboża a każdy dostawał tyle ile dni pracował, budowali domy i wszyscy 
żyli szczęśliwie. 

Handel odbywał się pomiędzy udżamaa. Jedna udżamaa produkowała ryż a druga zbo-
że i się wymieniali. Park maszynowy otrzymywali od rządu.

Państwo dawało pomoc w  postaci maszyn albo ziemi. Pomoc pochodziła z  tego co 
sprzedali za granicę. Wysokość była uzależniona od wielkości produkcji konkretnego udża-
maa. Jeśli dostali traktor, to spłacali go poprzez sprzedaż zboża. Potem sprowadzono do wsi 
krowy, kurczaki, spowodowało to, że staliśmy się mniej zależni od innych udżamaa.

Było nas 500 rodzin i musieliśmy nabyć 5000 worków ryżu ale nie indywidualnie tylko 
od innej udżamaa albo bezpośrednio od rządu. Była lista tych co są w udżamaa. Tych któ-
rych nie było na liście to nic nie dostawali.

W dalszym ciągu więc rozszerzano usługi wobec wiosek udżamaa, kosztem indywidu-
alnych producentów. Wielu rolników z jednej strony nie mogąc sprzedać na rynku swoich 
płodów i kupić potrzebnych towarów a z drugiej mając nadzieję na doprowadzenie wody, 
wybudowanie szkoły i otrzymanie domu godziło się na przystąpienie do udżamaa. 

Rząd namawiał ludzi do murowanych domów. Ale trzeba było mieć cegły. Władze mó-
wiły, jak te cegły zrobić a udżamaa sama musiała je zrobić z lokalnej gliny. Inżynierskie ro-
boty, w tym robienie dachu, zapewniał rząd. Wszystkie domki budowano takie same. Trak-
towaliśmy te domy jako rodzaj prezentu. Nigdy byśmy sobie takich domów nie zbudowali 
gdyby nie udżamaa.

Do połowy 1973 r. liczba skolektywizowanych wsi w Tanzanii wzrosła do 5 tys., obej-
mując ok. 15% ludności kraju21. Większość jednak nadal wolało gospodarować w sposób 
tradycyjny. Dlatego w  listopadzie 1973 r. rozczarowany Nyerere podjął w  końcu decyzję 
o przymusowym przesiedleniu do wsi rozwojowych. Powiedział, że wie, że nie można siłą 
przekształcić ludzi w socjalistów, ale jego rząd może sprawić, że każdy będzie mieszkać 
w wiosce. „Mieszkać w wiosce to rozkaz,” w końcu oświadczył22.

Ludzie na początku byli zachęcani a potem byli przymuszani. Szczególnie trudno było 
przekonać mężczyzn aby się do tego przyłączyli. Żeby jednak nie było źle zaczęto budować 
dla nas domki i dawać mieszkania. Wszyscy razem śpiewali Udżamaa...

Przyłączenie się do Udżamaa nie było w 100% dobrowolne. Niektórych udawało się zachę-
cić domami z cegły, bo mieli tylko małe chatki, ale nie wszystkich to zachęcało i rząd zmuszał 
ich coraz częściej. W końcu doszło do tego, że albo przenosiłeś się do udżamaa albo mogłeś 
trafić do więzienia. W tym momencie ludzie zaczęli udawać tak naprawdę, że pracują razem. 
Działało to w taki sposób, że dostajesz coś tam, pracujemy dalej samemu, sprzedajemy zboże 
i możemy dalej się rozwijać ale ważne było dla rządu aby wszystkie nasze domki były takie 

21  M. Meredith, op. cit., s. 233.
22  Ibid., s. 234.
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same. Bo wszyscy mieliśmy robić to samo i domy musiały być takie same. Albo przyłączyłeś 
się do tego systemu albo musiałeś liczysz się z konsekwencjami… 

Przymuszanie do życia razem wiązało się także z korzystaniem ze szkół. Nikt nie mógł 
pozostać w terenie samemu, każdy musiał być w udżamaa. Każdy się musiał kolektywizo-
wać. Jak ktoś dalej pracował samemu to nie miał szansy na żadną pomoc. Rząd wspierał 
udżamaa a indywidualnego rolnika nie wspierał. Mówiono chcesz mieć nowy budynek, nowe 
mieszkanie, to przyłącz się do udżamaa i ludzie się w końcu przyłączali.

Ci, którzy pozostawali poza systemem, to po prostu nie byli przez państwo wspierani. 
Oczywiście mogłeś mieszkać gdzie chciałeś ale musiałeś mieć zgodę na pobudowanie, a jak 
nie należałeś do udżamaa to zgody nie dostałeś. A tutaj w udżamaa mogłeś mieć nowy 
dom [z wywiadów ze wspólnotą z Luanzi]. 

W ten sposób do 1976 r., w ciągu trzech lat partia rządząca skolektywizowała blisko 
połowę ludności wsi, niekiedy uciekając się do przemocy. Ułatwiło to budowanie szkół 
i  przychodni zdrowia ale kolektywnie uprawiane pola okazały się porażką produkując 
o wiele mniej plonów niż pozyskiwano z nich przed kolektywizacją. Jednocześnie podupa-
dał transport, postępowała inflacja a strategia oparta na uwioskowieniu paradoksalnie 
doprowadziła do ogromnej fali ucieczek ludności wiejskiej do miast. Kraj, który miał oprzeć 
swą gospodarkę głównie na rozwoju wsi, stał się paradoksalnie przykładem jednego z naj-
szybszych wzrostów urbanizacji na świecie (ponad 10% rocznie)23.

Nie wzięto pod uwagę, że dobra deficytowe, jak ziemia, źródła wody, lasy, zawsze są za-
właszczane, gdyż inaczej ulegają wyczerpaniu lub zniszczeniu. Po drugie gdziekolwiek pojawia 
się praca wykonywana przez konkretnego człowieka, tam też musi pojawić się indywidualna 
za nią odpowiedzialność a więc jakaś forma jej własności. Wprawdzie w Afryce Wschodniej nie 
było indywidualnego prawa własności ziemi takiego, jak w Europie z prawem dziedziczenia 
ale nie oznaczało to przecież, że ziemia czy też woda mogła być każdego. Po pierwsze była 
ona własnością przodków określonego plemienia a więc określonej wspólnoty i mogli ją użyt-
kować tylko jej potomkowie, którym dana wspólnota reprezentowana przez swoich naczel-
ników, oddawała w czasowe użytkowanie określone jej kawałki, na których gospodarowano 
już indywidualnie. Czasami mogli z tej formy „dzierżawy” korzystać nawet „obcy” ale odróż-
niano pierwotnych i wtórnych użytkowników, tym drugim udzielając mniej praw do wspólnej 
własności. Korzystano często z pomocy sąsiedzkiej ale ta pomoc była zawsze w ten lub inny 
sposób rekompensowana. Tak więc nigdy nie było czegoś takiego, jak wspólna praca na wspól-
nej własności, której owoce dzielono by po równo. W udżamaa tych skądinąd znanych sobie 
zasad nie respektowano, dlatego w końcu musiano ponieść klęskę, podobnie jak w przypadku 
państwowych sklepów, zakładów przemysłowych, banków itp. Wszędzie tam, gdzie tego typu 
domenami zarządzali urzędnicy służby państwowej, wolni od osobistej odpowiedzialności za 
powierzony im majątek. Oczywiście dochodziły do tego także inne powody, jak nieumiejętność 
zarządzania czy właściwego wykorzystania powierzonego nowoczesnego sprzętu rolniczego.

23  J. Iiffe, Afrykanie. Dzieje kontynentu, UJ, Kraków 2011, s. 317.
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Problemem był w tym, że nie umieliśmy dobrze gospodarować tym sprzętem. Mimo, 
że stale powiększaliśmy areał upraw, to udało nam się zebrać tylko 25 worków z 8 akrów 
a powinno być co najmniej 56 worków, jak dziś, czyli było 3 worki z akra. Kiedy mieliśmy 
1 akr umieliśmy na nim gospodarować lepiej niż wtedy kiedy mieli tych akrów więcej. Poza 
tym wydajność ziemi spadała ale nikt o nią nie dbał. Problemem było to, że nikt nie kon-
trolował tego terenu. Nikt nie brał za niego odpowiedzialności, nikt nie dbał o ziemię. 

Spadek wydajności spowodował interwencję władz ale winę zrzucono na kierownictwo 
i Mamę Joisi. Wezwali ją przed Radę Dystryktu i ona musiała się tłumaczyć. Pamiętam, że 
mówiła, że jest zwykłym człowiekiem… Po niej na przewodniczącego został wybrany jej brat. 
Wziął władzę od niej [z wywiadu ze wspólnotą z Luanzi].

Nie pomogły gorzkie narzekania Nyerere na lenistwo, nieudolność i obojętność swoich 
rodaków. Na nic się zdały jego groźby i prośby oraz apele o większą dyscyplinę. Państwowa 
gospodarka mimo ogromnej pomocy zagranicznej szacowanej w latach 70. na 3 miliardy 
dolarów, nadal ponosiła straty. Na przykład uprawa chryzantem kosztowała więcej niż 
wartość sprzedanych do Europy kwiatów. 

W końcu lat 70., kiedy wzrosły ceny ropy naftowej a obniżyły się ceny kawy i sizalu, do-
chody z eksportu w Tanzanii pokrywały już tylko 40% kosztów jej importu, zadłużenie zaś 
zagraniczne urosło niebotycznie, przeciętny poziom życia obniżył się o prawie 50%. Nyerere 
był zmuszony przyznać: „Jesteśmy teraz biedniejsi niż w 1972 r.”, jednakże w dalszym ciągu od-
rzucał wszelkie sugestie, że wybór jego ukochanego ustroju mógł być błędem. Bronił systemu, 
jeszcze na początku lat 80. porównując go do szczepionki uodparniającej na nierówności i okru-
cieństwa kapitalizmu24. Niemniej Tanzania coraz bardziej potrzebowała pomocy. Bank Świa-
towy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodziły się jej pomóc ale w zamian za bolesne 
reformy strukturalne. Ostatecznie w 1985 r. Nyerere dobrowolnie przeszedł na emeryturę prze-
praszając naród, że nie udało mu się wcielić w życie swoich idei, czym jeszcze raz zaskoczył spo-
łeczność międzynarodową, nieprzyzwyczajoną ani do pokojowych zmian władzy na tym kon-
tynencie, ani przyznawania się przywódców państwowych do błędów. Zmarł w 1990 r. uznany 
bez większego sprzeciwu za „Ojca Narodu” i Sługę Bożego Kościoła katolickiego25. Partia, którą 
założył nadal jest przy władzy, choć porzuciła już koncepcję udżamaa na rzecz tzw. neoliberal-
nych rozwiązań, które miały przybliżyć kraj do nowoczesności. Tanzania wkroczyła na drogę 
amerykanizacji i globalnego kapitalizmu a Tanzańczycy zatęsknili z powrotem za socjalizmem.

Współczesny dyskurs na temat wspólnot udżamaa

Pamięć o udżamaa w Tanzanii, jak mogłem się osobiście przekonać, jest wciąż żywa 
będąc przedmiotem wielu dyskusji w tym kraju zwłaszcza w kontekście współczesnej po-

24  M. Meredith, op. cit., s. 235–237.
25  Określenie wobec osoby zmarłej, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny.
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lityki i moralności. Co więcej stała się źródłem inspiracji dla młodych raperów i artystów 
hip hopu na ulicach tanzanijskich miast26. Stało się to poniekąd w odpowiedzi na rozcza-
rowania, jakie przyniosło życie w Tanzanii po śmierci Nyerere. Stała się formą sprzeciwu 
wobec szybkiego wzrostu cen i stale rosnącego bezrobocia, w tym także ludzi z wyższym 
wykształceniem. Przejawem oburzenia na afery, nepotyzm i  korupcję starej a  zarazem 
nowej klasy politycznej próbującej uwłaszczyć się na majątku państwowym. Hip hop, któ-
ry dotarł do Tanzanii w raz z globalizacją stał się jednocześnie artystyczną formą oporu 
przeciwko tym zmianom i wspomnieniem czasów Nyerere, w których obowiązywać miała 
według wielu rozmówców uczciwość, skromność, jedność, równość i  rodzinność. Teksty 
artystów hip-hopowych promują także spółdzielczość, biznes rodzinny, sprawiedliwy han-
del (fair trade) i rozwój zrównoważony (sustainable development) inspirując się wzajemnie 
afro-amerykańskim ruchem Kwanzaa27. Przyjmują jego siedem zasad działania: 

1. Jedność (umodża) rodziny, narodu i rasy; 
2. Samookreślenie (kudżichagulia) siebie; 
3. Wspólną pracę (udżima) nad budową wspólnoty; 
4. Spółdzielczość (udżamaa) dla zbudowania własnych sklepów i firm; 
5. Kreatywność (kuumba); 
6. Cel (nia) przywrócenie wielkości naszej rasy; 
7. Wiara (imani) w naszych ludzi, w naszych rodziców, w naszych nauczycieli, w na-

szych przywódców, w sprawiedliwość i zwycięstwo naszej walki.
Tak, że ogólna percepcja socjalizmu w Tanzanii, być może dlatego że był projektem 

rodzimym i antykolonialnym, wydaje się zdecydowanie inna niż w Polsce. Rozmówcy co 
prawda na ogół potwierdzają, że pod względem ekonomicznym wielki projekt Mwali-
mu (tj. nauczyciela, jak potocznie nazywano Nyerere) nie powiódł się ale nie oznacza to, 
że sam w sobie był zły. Przyznają, że obecnie ich poziom życia jest nieco wyższy i mają 
w wielu dziedzinach a szczególnie w sferze biznesu, więcej swobody niż dawniej. Prosze-
ni o porównanie swojej sytuacji dziś i w  latach siedemdziesiątych twierdzą: Jeśli mówić 
o ekonomicznej stronie zagadnienia, to trzeba powiedzieć, że teraz jest lepiej. Każdy dzia-
ła na własny rachunek, można robić różne rzeczy razem lub osobno. Obecnie efektowność 
jest lepsza. Małe grupy są bardziej odpowiednie, bardziej wydajne niż udżamaa [rozmówca 
mówi tu o pracy w ramach organizacji pozarządowej]. Teraz nie musisz zajmować się tym, 
co ci każą ale tym w czym widzisz swój interes i możesz zarobić pieniądze. Podoba nam 
się też to, że odpowiedzialność większa spada na Ciebie i każdy może wykorzystać swoje 
szanse. Dzięki temu widzisz efekt swoich działań. Widzisz, że to Ty coś zrobiłeś i czegoś się 
dorobiłeś. W udżamaa tego nie było widać. Nie wiadomo było, kto co zrobił a zyski z tego 
miał przede wszystkim rząd. Oczywiście praca w udżamaa to była praca w zespole ale nie 

26  L. Sidney, Ni Wapi Tunakwenda (Kultura Hip Hopu i dzieci Arushy) w: D. Basu, S.J. Lemelle (eds.), The Vinyl Ain’t Final. 
Hip Hop and the Globalization of Black Popular Culture, Ann Arbor, MI, Pluto Press, London 2006, s. 230–254.
27  Tygodniowe święto i ruch diaspory afrykańskiej w USA stworzony w latach 60. przez czarnego nacjonastę Maulane 
Karenge (ur. jako Ronald McKinley Everett).
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podobało mi się, że nie wiadomo było, co ja zrobiłem a co mój sąsiad. Nie było szansy aby 
się rozwinąć, człowiek nic nie mógł zrobić. Dzisiaj to ja mogę wybierać czy robię stolarkę 
czy uprawiam warzywa, owoce czy hoduję świnie i widzę, że są to moje działania i one to 
spowodowały, że to się udało lub nie. Podoba mi się też, że nie mam kogoś nad sobą i nie 
muszę słuchać czyichś rozkazów [z wywiadu z rozmówcami w Kilolo].

Zadowoleni są też, że w przeciwieństwie do czasów Nyerere mogą teraz kupić w skle-
pach, co chcą. Jest dużo więcej towarów niż dawniej i nie są one nikomu wydzielane. To 
najczęstsza ze zmian odbieranych pozytywnie w przeciwieństwie do przeszłości:

Wtedy wszystkie usługi były centralizowane w udżamaa. Sprzedaż towarów mogła się 
odbywać tylko tam. Udżamaa na przykład decydowała się na zakup cukru i gdy cukier przy-
jechał, to wtedy, w ten dzień, otwierano we wsi sklep, wówczas każdy mógł kupić cukier. 
Ale była lista osób uprawnionych do tego cukru, jak przyszedł ktoś z zewnątrz, ktoś kto nie 
pracował w udżamaa to nie mógł nic kupić [z wywiadu ze wspólnotą z Luanzi].

Niektórzy studenci z Iringi ubolewają dziś także, że: w wyniku tego programu doszło 
do … załamania się poszanowania własności prywatnej, … rozszerzenia się obszarów biedy 
na tanzanijskiej prowincji i  zabicia ducha prywatnej przedsiębiorczości, która wtedy była 
zakazana, choć [zaraz dodają] umocniła się jedność, która wpłynęła pozytywnie na budowę 
narodu [z rozmów ze studentami z Iringi].

Ostatecznie więc współcześni rozmówcy, choć nie zaprzeczają oczywistym niedosko-
nałościom programu budowy wiosek rozwojowych, to ostatecznie nie potępiają socjali-
zmu widząc wiele jego zalet w porównaniu z obecnym systemem. Dodać też trzeba, że 
liczba osób, z którymi rozmawialiśmy na ten temat, która skupiała się na pozytywnych 
aspektach udżamaa była wyraźnie większa od tych, którzy przypominali jej złe strony. 
Zaskakujące dla nas Polaków może być także to, że Afrykanie z  Tanzanii wyraźnie ak-
centowali pozaekonomiczne aspekty życia, które im doskwierają. Podstawowym dla nich 
problemem, nie było to, że ciągle w porównaniu z krajami rozwiniętymi za mało zarabiają 
(jak w przypadku Polaków), tylko że nastąpiło zachwianie czy też upadek tradycyjnego 
systemu kontroli społecznej, obowiązującej przez wieki w każdej afrykańskiej wspólnocie. 
Rozszerzająca się coraz bardziej anomia społeczna, to że każdy żyje tylko dla siebie a sys-
tem zwany kapitalizmem tylko do tego ludzi skłania. Zachęca np. do zaciągania długów 
w bankach i posiadania, jak najmniej dzieci. To jest ta radykalna zmiana, którą Afrykanie 
akceptują najmniej chętnie, choć i oni dali się mu uwieść.

Największą tragedią z naszego punktu widzenia było zachwianie naturalnej równowa-
gi społecznej. Ta równowaga pozwalała się mierzyć z udżamaa, że to wyzwanie możemy 
razem pokonać. Twoje dziecko było częścią udżamaa. To wyzwanie zaczyna się od małych 
rzeczy, jeśli twoje dziecko zachowuje się źle i ja to widzę, to wtedy każdy z udżamaa mógł 
podejść do dziecka i zwrócić mu uwagę, bo dziecko było częścią udżamaa i wszyscy należeli 
do udżamaa i narodu. Udżamaa to było budowanie narodu.

Zobaczcie, my wychowani w udżamaa mamy respekt do starszych, jeśli pójdziemy do 
innych udżamaa, to oni też mają respekt, to są naturalne reguły wychowania. A dzisiaj nikt 
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nie słucha starców, każdy chce iść oddzielnie i nie można podejść do dziecka, bo przyjdzie 
jego rodzic i powie że to jest jego dziecko i nie powinieneś się wtrącać. Ale najgorsze jest to, 
że każdy idzie w swoją stronę i każde dziecko idzie w swoją stronę, swoją droga i nie patrzy, 
co jest dobre dla wspólnoty.

Tak to prawda, wtedy było trudniej zarobić pieniądze ale ludzie bardziej je szanowali. 
Jeśli zarobiłeś, musiałeś podzielić się z krewnymi, dziadkami i z udżamaa. Za 1 tys. szylingów 
musiałeś wyżyć i ubrać się. Te pieniądze musiały wystarczyć. Dzisiaj nawet 10 tysięcy zaro-
bisz ale to jest nic, ten czas który poświęcasz na zarobienie jest bezwartościowy. 

Teraz masz 100 różnych szkół i każdy idzie do innej i nie możesz porównać tej wie-
dzy. Każdy chodzi gdzie indziej, tak samo z bezpieczeństwem, wcześniej byliśmy razem 
a udżamaa kontrolowało teren. Teraz w razie czego może przyjechać policja, ale ile minie 
czasu, a poza tym my nie znamy tego policjanta. On nie jest częścią naszej wspólnoty. Jest 
anonimowym przedstawicielem obcej władzy. 

Zobacz, jak teraz jesteśmy podzieleni. Każdy wyznaje swoje wartości, idzie swoją dro-
gą. A przecież gdyby nie udżamaa, to nadal żylibyśmy w małych chatkach. Dzięki temu, 
że pracowaliśmy razem, dzięki sile wspólnoty, był ten rozwój. Dzisiaj nikt nie ma szansy 
na taki dom, bo nikt nie zarobi sam na taki dom. Dlatego, z powodu rozbicia społecznego 
uważamy, że czasy udżamaa to były mimo wszystko lepsze czasy.

Sentyment do udżamaa jest wśród starszych ludzi duży, bo ludzie czuli, że wszyscy 
mają te same wynagrodzenie i  wiedzieli jak to podzielić. Zerwanie z  udżamaa zerwało 
więzi społeczne, młodzi migrują do miast bo nie czują się związani ze swoją wsią…

Udżamaa oznaczało rodzinę, a młodzi teraz w ogóle nie lubią rodziny, bo nie chcą być 
ograniczani przez rodzinę…

Młodzi nie widzą biznesu w rolnictwie, jedyny biznes widzą jak wyjadą, tylko w mieście 
można robić biznes [z wywiadu ze wspólnotą z Luanzi].

Mogą także zwrócić naszą uwagę opinie na temat przyczyn niepowodzenia programu 
budowy udżamaa i w ogóle załamania się socjalizmu w Tanzanii. Okazuje się, że w prze-
świadczeniu Tanzańczyków, co więcej studentów ostatnich lat studiów a więc młodych 
i względnie już wykształconych, przyczyna nie tkwiła w tym, że idea była zła, ale została 
źle zaplanowana i wykonana. Potrafią wymienić jednak jej liczne zalety i osiągnięcia:

Ludzie interesowali się bardziej sobą niż dziś. Państwo zapewniało usługi społeczne, 
co umacniało jedność narodu. Doszło do spadku trybalizmu. Ludzie którzy żyli w udżamaa 
byli bardziej solidarni i bardziej czuli na potrzeby innych ludzi. Program nie mógł jednak 
zakończyć się sukcesem ponieważ był źle zaplanowany.

Często też wskazują, że przyczyna niepowodzenia nie tyle istniała w samym systemie 
lecz niejako poza nim. Eksperyment z udżamaa został zakończony już w 1982 r. dlatego, 
że wioski te z jednej strony powstawały na złej podstawie prawnej a z drugiej Międzyna-
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rodowy Fundusz Walutowy żądał w zamian za pomoc strukturalnej liberalizacji: Udżamaa 
przestały istnieć ponieważ doszło do wzrostu i umocnienia się światowego kapitalizmu…, 
nastąpił jego gwałtowny wzrost na świecie a poza tym upadł przez działania Banku Świa-
towego i ONZ. Krajowa gospodarka musiała przejść zmiany i stać się kompatybilna z świa-
towym systemem gospodarczym.

Niektóre z wypowiedzi przypominają ówczesną propagandę: Udżamaa przestały ist-
nieć gdyż Tanzania została zaatakowana przez zachodni kapitalizm i indywidualizm. Ide-
ologie te rozpowszechniane po świecie przez imperialistów przejęły władzę nad rządzącymi 
Tanzanią i przymusiły ich do zakończenia projektu udżamaa. Obcokrajowcy zmusili pań-
stwo do zmiany systemu, a pomógł im brak jedności w narodzie, samolubstwo i egoizm nie-
których członków narodu, którzy chcieli się wzbogacić na innych. Idea kapitalizmu została 
rozprzestrzeniona w Tanzanii [z wywiadów ze studentami Uniwersytetu z Iringi].

Tylko niektórzy bardziej pragmatyczni przyznają, że: system nie mógł się obronić z uwa-
gi na jego niską wydajność ekonomiczną przy stałym wzroście ludności i konflikcie między 
rozwijającym się rynkiem światowym a niewydajnym systemem gospodarczym Tanzanii.

Prawie wszyscy jednak go żałują, utrzymując, że z chwilą jego załamania wiele utra-
cili: Osiągnęliśmy jednolitość poziomu ekonomicznego, mieliśmy równość w  dostępie do 
edukacji i opieki medycznej oraz innych usług socjalnych. Zyskaliśmy tożsamość narodową. 
A teraz ludzie przestali pracować razem i żyć we wspólnotach, rząd nie zajmuje się ludźmi, 
co wpływa na nierówność społeczną [z wywiadów ze studentami Uniwersytetu z Iringi].

Wielu także z przedstawicieli elit intelektualnych i politycznych sceptycznie odnosi się 
do wcześniejszej krytyki programu uwioskowienia, która zresztą wychodziła z ich grona. 
Program, ich zdaniem, w prawdzie upadł ale wydatnie przyczynił się do związania ludności 
wiejskiej z państwem. Są zdania, że należy na niego patrzeć nie tyle z punktu widzenia 
ekonomicznego, co społecznego i  kulturowego, gdyż w  tych sferach wywołał znacznie 
większe zmiany niż w gospodarce.

Dzięki niemu powstała w Tanzanii gęsta sieć placówek administracji lokalnej, wymu-
szono stosowanie nowoczesnego prawa, wprowadzono system opieki społecznej i spraw-
nego systemu podatkowego. We wsiach objętych programem udżamaa wzrósł poziom 
zaufania i współpracy między władzą a jej mieszkańcami, którzy lepiej znają swoich lokal-
nych liderów i bardziej są związani ze swoim regionem i państwem. Zauważa się także, 
że na terenach uwioskowionych ludność chętniej bierze udział w wyborach do parlamentu 
i  wykazuje bardzo wysokie poparcie dla partii rządzącej (obecnie CCM dawniej TANU28) 
a niewielkie dla antyrządowej opozycji. Ludzie mieszkający w wioskach rozwojowych pa-
miętają, że socjalizmowi zawdzięczają dostęp do ośrodków zdrowia i możliwość posłania 

28  TANU, Tanganyika African National Union (Tanganijska Narodowa Unia Afrykańska), główna partia polityczna Tanza-
nii założona przez Juliusa Nyerere w 1954 r., obecnie Revolutionary State Party (Chama Cha Mapinduzi – CCM).
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do szkół swoich dzieci. Wzrósł, ich zdaniem, ogólny poziom rozwoju poprzez wzrost do-
chodów mieszkańców, produkcja zbóż a zmalał wskaźnik analfabetyzmu. Efektem z kolei 
upowszechnienia edukacji (100% 13-latków znajduje się w szkołach i 95% 17-latków) jest 
średnio wyższy wiek zawierania związków małżeńskich (20 lat dla kobiet i 25 lat dla męż-
czyzn) oraz lekki spadek dzietności. Przede wszystkim jednak w kraju dawniej pozbawio-
nym wsi w dosłownym tego słowa znaczeniu, powstały duże ośrodki wiejskie wyposażone 
w podstawową infrastrukturę usługową29. Doświadczenie z lat 70. i 80. związane z nazwi-
skiem Nyerere i programem udżamaa zmieniło wieś tanzanijską i mimo poniesionej klę-
ski samego programu, zdaniem zwolenników socjalizmu doprowadziło to do znaczących 
przemian w państwie, których efekty zostały wykorzystane dla rozwoju tego państwa.

Konkluzje

Tanzania (wcześniej przed połączeniem z Zanzibarem znana jako Tanganika) jest pań-
stwem formalnie niepodległym od 1961 r.30. Rządy Nyerere trwały przez 24 lata. Historycz-
ny eksperyment połączenia tradycyjnej afrykańskiej wspólnotowości i socjalizmu, jakim był 
projekt reorganizacji życia wiejskiego udżamaa trwał jednak niespełna 10 lat, gdyż na pełną 
skalę rozpoczął się dopiero w 1973 r. a zakończył w praktyce już 1982 r. Zmiany, które wywołał 
są jednak widoczne do dnia dzisiejszego nie tylko w krajobrazie i architekturze wsi tanzanij-
skiej ale przede wszystkim w mentalności i kulturze mieszkańców tego kraju. Skutki tego 
eksperymentu są mocno niejednoznaczne a opinie na jego temat w gruncie rzeczy dość am-
biwalentne. Zgoda wśród Tanzańczyków istnieje tylko w  jednej kwestii, że pod względem 
ekonomicznym projekt ten był na pewno nieudany. Czy jednak dlatego, że z założenia nie 
mógł się powieść gdyż nie uwzględniał tzw. natury człowieka, czy też dlatego, że był tylko źle 
zaprojektowany i celowo doprowadzony do upadku przez wrogie Tanzanii siły zewnętrzne, 
jest już pytaniem dla większości Tanzańczyków otwartym. Wyraźna niedoskonałość obecnej 
alternatywy ustrojowej i fatalne konsekwencje jakie wywołuje w życiu społecznym neolibe-
ralna globalizacja, skłania wielu do obrony poprzedniego systemu. Wyszukiwania jego do-
brych stron. Co obiektywnie rzecz biorąc nie jest łatwe, gdyż nawet to co się udało pozytyw-
nego zrobić w Tanzanii w okresie Nyerere w sferze budownictwa, infrastruktury czy edukacji, 
nie zostało tak naprawdę wypracowane przez samych tylko Tanzańczyków ale pochodziło 
w dużej mierze z tzw. pomocy międzynarodowej. Faktem jest jednak, że Tanzańczycy są dziś 
o wiele bardziej wyedukowani, zjednoczeni i skłonni do solidarności ze swym państwem niż 
zróżnicowane etnicznie i plemiennie społeczeństwa w krajach sąsiednich. Tanzania jest, jak 
dotąd państwem spokojnym, bezpiecznym i względnie uporządkowanym. Nie było tam do-

29  P. Osafo-Kwaako, Long-run Effects, op. cit.
30  Zjednoczona Republika Tanzanii powstała dopiero w 1964 r. z połączenia Tanganiki i Ludowej Republiki Zanzibaru 
i Pemby (wcześniej Sułtanatu Zanzibaru).
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tąd wojny domowej a napięcia etniczne czy religijne stanowiące zmorę większości państw 
afrykańskich, nie stanowią w niej większego problemu. Czy w takim razie udżamaa zawdzię-
czamy, przynajmniej w jakimś stopniu istnienie tanzańskiej tożsamości narodowej? Pozosta-
wiam już to pytanie potencjalnym czytelnikom i badaczom problemu. Podobnie też pytanie, 
dlaczego ważniejsze jest dla większości ludzi bezpieczeństwo (socjalizm) niż wolność (libe-
ralny kapitalizm)? Czy może dlatego, że bez bezpieczeństwa nie ma prawdziwej wolności? 
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Ujamma. Contemporary discourse 
about Julius Nyerere socialism 

(abstract)

This article is devoted to the history and specific character of Tanzanian socialism 
and the opinions of the contemporary Tanzanians on  the rural Ujamma communities 
which were to constitute the basis for the future development of their society. The paper 
was written based on short ethnographic research of the selected group from among 
Iringa University students and inhabitants of the neighbouring villages. The cited ac-
counts from the interviews illustrate ambiguous opinions of the interlocutors on the 
topic in question. Despite the consensus on the negative economic impact of the very 
project, the interlocutors defend its social advantages. The main reason of such a stand-
point seems to be the dissatisfaction with the current socio-political situation, unem-
ployment, extremely high prices and primarily the increasing social anomie, family dis-
solution and decay of traditional values.
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Skala korupcji we współczesnym 
Mozambiku jako przejaw 
dysfunkcyjności państwa

W 2006 roku ówczesny przewodniczący Unii Afrykańskiej, a jednocześnie prezydent 
Nigerii, Olusegun Obasanjo stwierdził, iż korupcja kosztuje państwa afrykańskie około 
25% ich połączonego dochodu narodowego, tj. 148 miliardów dolarów rocznie1. Ta niebo-
tyczna kwota rodzi dość oczywiste pytania o przyczyny tego zjawiska na kontynencie afry-
kańskim, jego konsekwencje dla poszczególnych państw, jak również realną możliwość 
zapobiegania jego rozwojowi. 

Wśród przyczyn korupcji w państwach afrykańskich najczęściej podaje się szereg czyn-
ników historycznych. Po uzyskaniu niepodległości władzę w większości nowo powstałych 
państw kontynentu przejęły elity przyuczone do jej sprawowania przez kolonizatorów,  

1  The cost of corruption in Africa, BBC News, 17.02.2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4723572.stm [z 12.07.2015].
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najczęściej już u zarania swojej działalności politycznej przesiąknięte negatywnymi wzorca-
mi i zainteresowane głównie korzyściami materialnymi. Osoby takie łatwo wpasowywały 
się w pozostałe po kolonizatorach struktury władzy, często jednak zajmowały stanowiska, 
do których w rzeczywistości się nie nadawały (z braku wykształcenia, doświadczenia bądź 
innych predyspozycji), a zaistniała sytuacja sprzyjała procederom korupcyjnym. Ponadto, 
część stanowisk państwowych rozdawana była za zasługi np. wojenne, inne przypada-
ły ludziom z tej samej rodziny, klanu, grupy etnicznej bądź religijnej, z której wywodziły 
się najważniejsze osoby w kręgach władzy2. Rozwojowi korupcji sprzyjało również pełne 
przepychu życie nowych afrykańskich elit oraz brak przejrzystości w rządzeniu państwem, 
który czasami tłumaczony był jako pozostałość po podziemnej działalności ruchów nie-
podległościowych w czasach walki antykolonialnej3. 

W przypadku korupcji w Afryce często wskazuje również się na czynniki kulturowe, 
nawiązując do systemu patronażu, który nierzadko przetrwał w społeczeństwach afry-
kańskich, mimo transformacji politycznych i  gospodarczych, czy przemian społecznych, 
jakich społeczeństwa te niewątpliwie doświadczały. Wskazuje się, choć bywa to często 
kontrowersyjne, że korupcja ma w Afryce naturę endemiczną i jest naturalną konsekwen-
cją wielowiekowej tradycji relacji patron-klient. Ponadto, choć korupcja istnieje również  
w świecie zachodnim, silne i duże gospodarki państw zachodnich potrafią dalej funkcjo-
nować bez zakłóceń, a słabe i niewielkie gospodarki państw afrykańskich nie potrafią sie 
uporać ze skandalami korupcyjnymi na wielką skalę, tak więc ich konsekwencje są najczę-
ściej bezpośrednio odczuwane przez obywateli4. 

Skala korupcji w  państwach uznawanych za dysfunkcyjne5 jest zazwyczaj jeszcze 
większa niż podawana w oficjalnych szacunkach, będąc najczęściej poważną barierą w ich 
rozwoju6. Procedery korupcyjne najczęściej dotyczą funkcjonariuszy aparatu państwowe-

2  Oprócz posad funkcjonariuszy państwowych rozdawano również niższe stanowiska w administracji publicznej, pań-
stwowych mediach, szkołach, szpitalach itp. Otrzymanie takiego stanowiska oraz godziwego wynagrodzenia zależało 
wówczas często od posiadanego zezwolenia/zaświadczenia (ang. clearance) ze strony byłego ruchu niepodległościowe-
go (w nowej rzeczywistości najczęściej funkcjonującego jako partia polityczna). Ponadto, u zarania swojej niepodległości 
państwa afrykańskie rzadko miały rozwinięty sektor prywatny. Jeśli już jakieś prywatne inicjatywy funkcjonowały, to 
istniał ciągły strach przed nacjonalizacją bądź indygenizacją gospodarki (jak np. miało to miejsce w Zimbabwe). W. Gu-
mede, FPC Briefing: Corruption Fighting Efforts in Africa Fail Because Root Causes Are Poorly Understood, The Foreign 
Policy Center, October 2012, http://fpc.org.uk/fsblob/1500.pdf [z 7.08.2015].
3  Ibidem.
4  Część badaczy (np. Jeffrey Sachs) widzi jednak w powszechności korupcji przejaw biedy, a nie jej pierwotną przyczynę. 
Podobnie i tutaj korupcja jest według autorki raczej przejawem dysfunkcyjności państwa, a nie jej przyczyną. M. Ochonu, 
Corruption and poverty in Africa: A deconstruction, Pambazuka News, Issue 408, 26.11.2008, http://www.pambazuka.
net/en/category.php/letters/52202 [z 7.08.2015].
5  Więcej o państwach dysfunkcyjnych: R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosun-
ki międzynarodowe, Kraków 2013; R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich 
naprawy, Kraków 2014.
6  Aczkolwiek pojawiają się także głosy, np. Carlos Nuno Castel-Branco, które przewrotnie pytają na ile korupcja jest 
dla afrykańskiego państwa dysfunkcyjnego dodatkowym obciążeniem („kosztem”), a na ile do pewnego stopnia skal-
kulowaną korzyścią/pożytkiem. Nisko opłacani z budżetu funkcjonariusze i urzędnicy państwowi dorabiają łapówkami 
do godziwej pensji, którą powinno im zapewnić państwo, odciążając państwowe finanse, zaś korzyści finansowe dla elit 
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go praktycznie na każdym szczeblu, począwszy od szeregowego urzędnika bądź żołnierza 
po polityków zasiadających w parlamencie. Korupcja jest często nie tylko formą dorobienia 
do pensji, a wręcz głównym źródłem dochodu. Część badaczy wyróżnia dwa rodzaje zjawi-
ska korupcji: korupcję scentralizowaną i korupcję zdecentralizowaną7. Ta pierwsza dotyczy 
głównie rządzących, którzy organizują przestępstwa korupcyjne na wielką skalę, na których 
najbardziej traci gospodarka danego państwa (np. wydają za odpowiednio wysoką opłatą 
koncesje na wydobycie surowców, zgody na import lub eksport poszczególnych dóbr itd.). 
Tego typu korupcja występuje również przy rozdziale stanowisk państwowych, za które 
trzeba zapłacić (jednorazowo bądź cyklicznie), a kwoty łapówek są w tym wypadku często 
znane i stałe. Z kolei w przypadku korupcji zdecentralizowanej łapówka może być przed-
miotem negocjacji, dotyka ona przede wszystkim zwykłych obywateli, a wymuszają ją niż-
si funkcjonariusze państwowi np. policjant niesłusznie zatrzymujący samochód do kontroli 
czy żołnierz ustawiający barierę na drodze8. W tego typu procederach korupcyjnych jest wie-
le osób biorących łapówki, a ich działania korupcyjne nie są między sobą skoordynowane9.  
W związku z tym to właśnie zdecentralizowana korupcja wydaje się być największą prze-

rządzących świadczone przez zagranicznych inwestorów, mogą być postrzegane jako kolejny zastrzyk gotówki, który 
choć w pewnym stopniu zostanie wydany np. na mozambickim rynku usług. Wywiad autorki z prof. C.N. Castel-Branco 
z Instituto de Estudos Sociais e Económicos w Maputo, przeprowadzony na Uniwersytecie w Manchesterze, 17.06.2015, 
notatki w posiadaniu autorki.
7  M. in. R. Kłosowicz i  W. Easterly. Interesującą propozycją zdefiniowania odmiennego i  odbiegającego od powszech-
nie rozumianej definicji rodzaju korupcji jest także tzw. „cicha korupcja”. „Cicha korupcja” (ang. quiet corruption) – poję-
cie zaproponowane po raz pierwszy w raporcie przygotowanym przez Bank Światowy, w tym przypadku nie ma miejsca 
bezpośrednia wymiana pieniędzy, ale np. nieobecność w pracy urzędników/funkcjonariuszy publicznych, celowe manipu-
lowanie przyjętymi regułami dostarczania usług publicznych, tak by skorzystali ich główni dostarczyciele (np. lekarze, na-
uczyciele itp.). Np. dziecko nie otrzymuje adekwatnej edukacji, bo nauczyciel nie pojawiał się regularnie na zajęciach, tym 
samym w przyszłości nie będzie mogło ono odpowiedzialnie i produktywnie (na miarę swoich zdolności) partycypować  
w gospodarce narodowej. Inne przykłady obejmują lekarzy niepojawiających się państwowych przychodniach, leki znikające 
z państwowych szpitali i sprzedawane na czarnym rynku, subsydiowane nawozy, które zanim dotrą do rolników są już 
rozcieńczone. Analitycy Banku Światowego sugerują, iż nie tylko tego typu „korupcja” jest w Afryce szeroko rozpowszech-
niona, ale również, że jej skutki są długoterminowe. W. Gumede, FPC Briefing: Corruption..., op. cit.; Zob. więcej: Africa 
Development Indication 2010: Silent and lethal. How quiet corruption undermines Africa’s development efforts, International 
Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C. 2010, http://siteresources.worldbank.org/
AFRICAEXT/Resources/english_essay_adi2010.pdf [z 7.08.2015]. Sam raport wywołał również krytykę i kontrowersje na-
tury merytorycznej. Zarzucano mu brak przejrzystej metodologii, wybiórcze i dowolne opieranie się na istniejących opraco-
waniach, które problemu “cichej korupcji” często wcale nie eksponowały, a ostatecznie, chęć usprawiedliwienia przez tego 
typu dokumenty zarówno wysiłków Banku Światowego, jak i społeczności międzynarodowych darczyńców, które w ostat-
nich dekadach nie przyniosły w Afryce zamierzonych efektów (m. in. braki i opóźnienia w wypełnianiu Milenijnych Celów 
Rozwoju [ang. Millenium Development Goals, MDG]). Y. Tandon, ‘Quiet corruption’?: The World Bank on Africa, Pambazuka 
News, Issue 447, 15.04.2010, http://www.pambazuka.net/en/category.php/features/63693/print [z 7.08.2015].
8  Jak zauważa R. Kłosowicz często najniżsi w hierarchii funkcjonariusze zbierają opłaty nie tylko dla siebie, ale również 
by opłacić się swoim przełożonym, co w efekcie prowadzi do powstania systemu naczyń połączonych, który dla zwykłe-
go obywatela jest w praktyce nie do obejścia. Jeśli nie zna kogoś wysoko postawionego, musi być w stanie przynajmniej 
się danemu urzędnikowi opłacić. R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] R. Kłosowicz (red.), 
Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014, s. 40–41.
9  Jak zauważa D. Stasavage, funkcjonariusze państwowi w dużej mierze działają niezależnie, nie są powiązani z ko-
rupcją mającą miejsce w wielkim biznesie, nie ma też jednych jasno ustalonych zasad odnoszących się do procederu 
korupcyjnego, chociaż można wskazać na pewne powtarzające się scenariusze. D. Stasavage, Causes and consequences 
of corruption: Mozambique in transition, „Commonwealth & Comparative Politics” t. 37 (1999) z. 3, s. 66.
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szkodą dla państw dysfunkcyjnych, albowiem w praktyce potrafi zabić każdą inicjatywę 
gospodarczą. Ponadto, prawdopodobieństwo karania za przestępstwa korupcyjne wzra-
sta wraz z siłą i funkcjonalnością organów państwowych, takich jak np. policja, jednocze-
śnie malejąc wraz ze zwiększającym się stopniem ich skorumpowania10. Zależność między 
jakością instytucji państwowych a stopniem korupcji może wskazywać, iż to właśnie ko-
rupcja stanowi jeden z najbardziej widocznych przejawów dysfunkcyjności państwa. 

Podobnych przejawów korupcji doświadcza również, i to na ogromną skalę, Mozam-
bik. W najnowszym Indeksie Percepcji Korupcji (ang. Corruption Perceptions Index, CPI) za 
rok 2015, przygotowywanym przez Transparency International Mozambik zajął 112. miej-
sce (na 168 państw wziętych pod uwagę), to nieznaczna poprawa biorąc pod uwagę rok 
2014, gdy uplasował się na 119. pozycji (na 175 państw). Na tej samej pozycji sklasyfikowa-
ny został w 2013 r. (z tym, że wówczas analizie poddano 177 państw). We wcześniejszych 
CPI z lat 2012 i 2011 zajął odpowiednio 123. (na 176 państw) i 120. (na 183 państw) miejsce11. 
Ciągłe utrzymywanie się u szczytu drugiej setki sklasyfikowanych państw, a nawet nie-
znaczna poprawa w tym obrębie nie powinna być jednak dla mozambickich władz powo-
dem do samozadowolenia, oznacza to bowiem ni mniej ni więcej, że wysoka percepcja 
korupcji w Mozambiku utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, tym samym wszelkie 
ewentualne wysiłki rządowe mające na celu poprawę sytuacji nie okazały się efektywne. 

Podobny obraz wyziera z ogólnonarodowej ankiety, przeprowadzonej w 2010 r. na zle-
cenie mozambickiego rządu przez prywatny ośrodek badania opinii publicznej. Jej rezulta-
ty nigdy nie zostały oficjalnie opublikowane, jednak w  wyniku przecieku ujrzały światło 
dzienne. I choć korupcja jest wymieniana przez Mozambijczyków dopiero na 7-ym miejscu 
w zestawieniu najpoważniejszych problemów, z jakimi się borykają (pierwsza trójka to: wy-
sokie koszty życia, bezrobocie i wysoka inflacja), to aż 74% rodzin uznało korupcję za po-
ważny lub bardzo poważny problem, a 52% przyznało się do wręczenia łapówki w zamian 
za uzyskanie dostępu do podstawowych usług publicznych. Jedynie 10% badanych korzy-
stało z systemu sądownictwa, niemniej jednak aż połowa z nich przyznała się do wręczenia 
w związku z tym łapówek. Wśród sektorów, w których najczęściej dochodzi do procederów 
korupcyjnych osoby poddane badaniu wymieniały szkolnictwo (23%) oraz służbę zdrowia 
(22%)12. Z  kolei według Global Corruption Barometer 2010/201113, opublikowanego przez 

10  W. Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics, Cambridge, MA/
London 2001, s. 247–249.
11  Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International, http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 
[z 29.06.2012]; Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International, http://www.transparency.org/cpi2012/
results [z  15.07.2015]; Corruption Perceptions Index 2013, Transparency International, https://www.transparency.org/
cpi2013/results [z 15.07.2015]; Corruption Perceptions Index 2014, Transparency International, https://www.transparen-
cy.org/cpi2014/results [z 15.07.2015]; Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International, http://www.trans-
parency.org/cpi2015/ [z 20.07.2016].
12  J. Hanlon, Mozambique, [w:] A. Mehler, H. Melber, K. van Walraven (red.), Africa Yearbook: Politics, Economy, and 
Society South of the Sahara 2011, vol. 8, Leiden/Boston 2012, s. 497–498.
13  Jest to inna forma opracowania wyników ankiet dotyczących postrzegania korupcji, przygotowywanych przez Trans-
parency International.
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Transparency International, 53% badanych Mozambijczyków uważało, iż w ciągu ostatnich 
trzech lat poziom korupcji w Mozambiku wzrósł. Jako najbardziej skorumpowaną postrze-
gano policję (na możliwy wynik 5 punktów oznaczający instytucję bardzo skorumpowaną, 
otrzymała 4,3); zaś 41% oceniło dotychczasowe działania rządu na rzecz walki z korupcją 
za nieefektywne14. W kolejnym zestawieniu Global Corruption Barometer 2013 znów za naj-
bardziej skorumpowaną instytucję uznano policję; której 62% ankietowanych w ostatnich 
12 miesiącach poprzedzających badanie wręczyło łapówkę15.

Na ulicach stołecznego Maputo widać przepaść między poziomem życia przeciętnego 
obywatela a dającym się zaobserwować bogactwem, poziomem nieustępującym często 
Europie Zachodniej. Nasuwa się pytanie kim są ci nuworysze – ministrowie, przyjaciele 
i  rodziny polityków FRELIMO, ludzie pracujący dla ONZ-owskich biur i  agencji, jak rów-
nież garstka inwestorów zainteresowanych gazem, węglem, budownictwem. Dobre sa-
mochody, markowe sklepy w galeriach handlowych, luksusowe hotele, w których często 
brak miejsc, a z drugiej strony widoczne na ulicy ubóstwo. Nieliczna elita związana z par-
tią rządzącą i z silnymi powiązaniami biznesowymi zdominowała gospodarkę. Nie jest to 
korzystne ani dla gospodarki ani dla wizerunku Mozambiku na arenie międzynarodowej. 
Wzbudza również coraz większe niezadowolenie samych obywateli. W związku z dużym 
rozwarstwieniem społecznym, ciężko mówić w  przypadku Mozambiku o  typowej klasie 
średniej. Jednocześnie postępująca korupcja, z którą rządzące FRELIMO wydaje się sobie 
nie radzić, m. in. ze względu na zaangażowanie w  ten przestępczy proceder polityków 
i działaczy tej partii, sprawia, że na wizerunku Mozambiku jako „afrykańskiej historii suk-
cesu”16 – jak ochrzcili ponad dekadę temu to państwo przedstawiciele organizacji między-
narodowych oraz dziennikarze – pojawia się coraz więcej rys17. 

David Stasavage jako trzy główne przyczyny korupcji (nie tylko w Mozambiku) wymie-
nia: 1) rozległą kontrolę rządu nad działalnością gospodarczą w  państwie; 2) niewystar-
czające wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom państwowym; 3) upadek bądź brak 
instytucji monitorujących i  ewentualnie pociągających do odpowiedzialności urzędników 
i funkcjonariuszy publicznych (mowa tu zarówno o służbach wewnętrznych np. specjalnej 
komórce służb celnych, ale także zewnętrznych, takich jak policja lub organy sądownicze)18. 
W przypadku Mozambiku wydaje się znaczące, iż procedery korupcyjne nie są jedynie pokło-
siem transformacji gospodarczych przełomu lat 80. i 90. Już w 1980 r. ówczesny prezydent 

14  Global Corruption Barometer 2010/2011, Transparency International, http://www.transparency.org/gcb201011/results 
[z 8.08.2015].
15  Global Corruption Barometer 2013, Transparency International, http://www.transparency.org/gcb2013/results 
[z 8.08.2015]. 
16  Zob. więcej: J. Mormul, Afrykańskie success story? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Mozambiku po 
zakończeniu wojny domowej, [w:] J. Łapott, M. Tobota (red.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, tom II, Żory 2014.
17  Obserwacje autorki, w marcu-kwietniu 2015 r. w prowincjach Maputo i Gaza; T. Mutch, Big wealth gap and corrup-
tion scar Mozambique, „The Guardian” (2013) 15.06, http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/15/
mozambique-skyscrapers-poorest-countries [z 6.08.2015].
18  D. Stasavage, Causes and consequences..., op. cit., s. 67.
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niepodległego Mozambiku – Samora Machel, rozpoczął publiczną kampanię, mającą na celu 
walkę z korupcją (obejmowała ona głównie instytucje publiczne, takie jak: szpitale, porty 
i koleje), a rok później zdecydował się przeprowadzić kampanię wymierzoną w służby bez-
pieczeństwa. Jednak problem korupcji w kolejnej dekadzie jedynie narastał, dla przykładu, 
szacuje się, że między schyłkiem lat 80. a początkiem 90. XX w. około jednej trzeciej – jed-
nej drugiej żywnościowej pomocy zagranicznej dla Mozambiku „zniknęło” w wyniku dzia-
łalności korupcyjnej, w tym wypadku najprawdopodobniej urzędników pracujących w por-
tach morskich i  lotniczych19. Również w czasach bardziej współczesnych problem korupcji 
zauważany jest przez przywódców państwa (nawet jeśli często dyskusyjna pozostaje rze-
czywista wola wykorzenienia tego procederu). Redukcja korupcji była jednym z centralnych 
punktów w programie politycznym Armando Guebuzy, zwłaszcza w czasie jego pierwszej 
kadencji prezydenckiej (2005 – 2010). Sprzysiągł się wówczas z Prokuratorem Generalnym 
Mozambiku Augusto Paulino. W tym okresie doszło między innymi do skazania osób odpo-
wiedzialnych za zabójstwo w 2000 roku dziennikarza śledczego Carlosa Cardoso, tropiącego 
aferę korupcyjną w sektorze bankowym. Niemniej jednak, kroki podejmowane przez Guebu-
zę i jego liczne zapewnienia o oddaniu sprawie walki z korupcją nie były wystarczające dla 
większości międzynarodowych darczyńców20, którzy wskazywali, iż np. w latach 2006–2007 
brak było jakiegokolwiek procesu związanego z przestępstwami korupcyjnymi21. 

Philip Machon, dyrektor ds. funduszy pozarządowej organizacji Mecanismo de Apoio 
à Sociedade Civil – MASC22 (Mechanizm Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego), jako 

19  Ibidem, s. 70, 74.
20  W 2014 r. doszło do cięć w bezpośredniej pomocy budżetowej dla Mozambiku ze strony międzynarodowych darczyń-
ców, informacje o nich pojawiały się również w kontekście oskarżeń korupcyjnych, w tym głównie niejasnych związków 
sfery biznesu z kręgami rządowymi. Donors slash Mozambique aid over corruption claims, „Mail&Guardian”, 14.06.2014, 
http://mg.co.za/article/2014-06-14-donors-slash-mozambique-aid-over-corruption-claims [z  6.08.2015]. Rok wcze-
śniej, w październiku 2013 podpisano nawet porozumienie między ambasadorem USA w Mozambiku oraz Prokuratorem 
Generalnym Mozambiku na projekt opiewający na 1,373 miliona dolarów mający pomóc w walce z korupcją. Jest to część 
szerszego pakietu pomocowego oferowanego Mozambikowi w  ramach USAID, pokazuje zaś zaniepokojenie aktorów 
zewnętrznych skalą korupcji w Mozambiku. C. Miranda, USAID Partners with the Mozambique’s Attorney’s General Office 
to Combat Corruption and Control Illegal Activities, USAID Press release, 7.10.2013, http://www.usaid.gov/mozambique/
press-releases/usaid-partners-mozambique’s-attorney’s-general-office [z 6.08.2015].
21  African Economic Outlook 2008, African Development Bank/OECD, Paris 2008, s. 472; L. de Brito, Uma reflexão sobre 
o desafio da paz em Moçambique, [w:] L. de Brito, C. N. Castel-Branco, S. Chichava, S. Forquilha, A. Francisco (red.), Desa-
fios para Moçambique 2014, Maputo 2014, s. 29. Np. korupcja w sektorze rolnictwa zajmującym się uprawą tytoniu, do-
prowadziła nawet w trakcie pierwszej kadencji Guebuzy do zmiany na stanowisku oskarżanego o korupcję gubernatora 
prowincji Tete (gdzie znajduje się większość mozambickich upraw tytoniu) oraz ministra rolnictwa. Nie zostali oni jednak 
mimo oskarżeń korupcyjnych postawieni przed sądem. T. Smart, J. Hanlon, Chickens and Beer: A recipe for agricultural 
growth in Mozambique, [brak miejsca wydania, publikacja elektroniczna] 2014, s. 69.
22  Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC) – organizacja pozarządowa działająca w  Mozambiku od 2007 r., 
z siedzibą w Maputo, finansowana ze środków brytyjskiego Department for International Development, USAID, Irish Aid, 
a obecnie także wspierana funduszami przez Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Ambasadę Finlandii 
w Mozambiku, Danish International Development Agency (DANIDA). Jej głównym celem jest wspieranie mozambickich or-
ganizacji pozarządowych, których działanie koncentruje się na szeroko pojętych zarządzaniu w przestrzeni publicznej, tzw. 
„dobrych rządów” (ang. good governance) oraz odpowiedzialności obywatelskiej (m. in. przez system niewielkich grantów) 
oraz wszelkich krokach mających zwiększyć aktywność społeczną mozambickich NGOsów, jak i zwykłych obywateli. MASC 
– Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, http://www.masc.org.mz/home/index.php/en/ [z 8.08.2015].
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najbardziej problematyczne obszary dla funkcjonowania współczesnego mozambickie-
go państwa bez wahania (w  kolejności hierarchicznej) wymienia system sprawiedliwo-
ści, szkolnictwo, oraz zarządzanie surowcami naturalnymi, a dopiero na dalszym miejscu 
obecną sytuację polityczną i bezpieczeństwa w państwie – przez wielu wskazywaną jako 
główne źródło problemów. Machon zauważa, że największym problemem pojawiającym 
się w każdym z wymienionych obszarów jest szerząca się korupcja. Jest on również zdania, 
iż rząd zbytnio skupił się na polityce dotyczącej wydobycia surowców naturalnych, licząc 
na przyszłe ogromne zyski z gazu, jednocześnie zaniedbując w ten sposób inne działy go-
spodarki oraz obszary funkcjonowania państwa niezwiązane bezpośrednio z przemysłem 
surowcowym, w tym całkowicie nie radząc sobie z korupcją23. 

W Mozambiku do korupcji dochodzi prawie we wszystkich sektorach funkcjonowania 
państwa: sądownictwie, policji, służbach publicznych, administracji gruntami, administra-
cji podatkowej, służbach celnych, zamówieniach publicznych, czy zarządzaniu surowcami 
naturalnymi. Według wspomnianego Global Corruption Barometer 2013 2/3 gospodarstw 
domowych uznało system sądownictwa za skorumpowany bądź bardzo skorumpowany. 
Sędziowie są słabo opłacani, łapówki zaś są w  tym środowisku traktowane jako forma 
dorobienia do pensji. Ponadto, system sądownictwa postrzegany jest jako wysoce nie-
efektywny, nie tylko w sprawach karnych czy cywilnych, ale również, na co często skarżą 
się przedsiębiorcy, w  rozwiązywaniu sporów handlowych24. Jego funkcjonowanie cechuje 
brak przejrzystości, ale również braki w personelu, który z kolei nie zawsze posiada ade-
kwatne wykształcenie25. Jeśli chodzi o kwestie prawodawcze, przynajmniej oficjalnie, rząd 
podejmuje inicjatywy ustawodawcze, których celem nadrzędnym jest walka z  korupcją. 
W 2012 i 2013 r. uchwalono szereg nowych praw antykorupcyjnych. W  lipcu 2012 r. prezy-
dent Guebuza podpisał Ustawę o  Uczciwości Publicznej, Ustawę o  Ochronie Świadków, 
a rok później Ustawę o Praniu Pieniędzy. Niemniej jednak, mimo iż w Mozambiku istnieją 
przepisy antykorupcyjne, to równolegle obok nich istnieją również luki prawne, np. w pra-
wie ma miejsce rozróżnienie tylko na aktywną i bierną korupcję (czyli najprościej rzecz uj-
mując: przyjmowanie i  wręczanie), brak jest za to zapisów o  sprzeniewierzeniu środków, 
czynnej płatnej protekcji czy handlu wpływami. Stąd też pomimo szumnych zapowiedzi 
i wielu obietnic, w trakcie dwóch kolejnych administracji Armando Guebuzy problem korupcji  

23  Wywiad autorki z  Philipem Machonem – dyrektorem ds. funduszy w  MASC, siedziba organizacji MASC, Maputo, 
2.04.2015, notatki w posiadaniu autorki.
24  Kodeks Handlowy w Mozambiku z 27 grudnia 2005 r. proponuje niby nowoczesne rozwiązania dysput handlowych, 
ale luki w systemie mozambickiego sądownictwa sprawiają, że nie jest on zbyt efektywny. System sądownictwa jest 
w Mozambiku podatny nie tylko na presje wywierane z kręgu elity rządzącej, ale również siatek przestępczych oraz ludzi 
mających pieniądze. Zob. więcej: Mozambique Commercial Code, Decree 2/2005 of 27 December, Organization of South 
African Law Libraries, http://www.osall.org.za/docs/2011/03/Mozambique-Commercial-Code-Companies-Act-Decreto-
Lei-2-2005-de-27-Dezembro-English-translation.pdf [z 1.08.2015].
25  Mozambique Country Profile, Business Anti-Corruption Portal, Norwegian Agency for Development Cooperation, 
Swedish Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Austrian Development Agency, June 
2014, http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/sub-saharan-africa/mozambique/snapshot.aspx 
[z 15.06.2015].
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w Mozambiku tylko nieznacznie zmalał. Centralny Gabinet do Walki z Korupcją (Gabinete 
Central de Combate à Corrupção, GCCC)26 w statystkach spraw, którymi się zajmuje prak-
tycznie nie ma doniesień dotyczących korupcji na wysokich szczeblach władzy, czy ogrom-
nych przedsięwzięć biznesowych, większość z nich to drobne sprawy – przykłady korupcji 
zdecentralizowanej, np. policjant wymuszający łapówkę, a i tych nie ma zbyt wiele, można 
więc odnieść wrażenie, że Mozambik poważnego problemu z korupcją po prostu nie ma27. 
Tymczasem jest ona bardzo niekorzystna dla rozwoju biznesu, narzekają na nią zarówno 
krajowi przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele międzynarodowych firm, w tym również w sek-
torze zamówień publicznych. Mimo iż w teorii istnieją dobre podstawy prawne, w praktyce 
większość zamówień i kontraktów otrzymują firmy powiązane z partią rządzącą, a zwłasz-
cza z jej przywództwem. Elity rządzące Mozambikiem mają ogromny wpływ na gospodarkę, 
dla przykładu, w sektorze usług telefonii komórkowej największym operatorem jest Mcel 
(Moçambique Celular), którego właścicielem jest państwo. W drugim największym operato-
rze telefonii komórkowej Vodacom, 30% udziałów miał prezydent Guebuza, trzeci na rynku 
MoviTel należy z kolei do holdingu, którego właścicielem jest FRELIMO28. 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest w  Mozambiku bardzo utrudnio-
ne. Zakładanie własnej firmy jest drogie, nawet w porównaniu z  innymi państwami roz-
wijającymi się. Z  jednej strony rozbudowana biurokracja nie ułatwia zadania, z  drugiej 
strony przedsiębiorcy skarżą się na wymuszenia łapówek ze strony urzędników, często 
pod postacią wymyślanych na poczekaniu opłat za kolejne dodatkowe pozwolenia, nieist-
niejące opłaty skarbowe itp.29 Częściowo za obecną sytuację obwinia się rządy kolonialne. 
Za rządów António de Oliveiry Salazara usiłowano wprowadzić, zarówno w Portugalii, jak  
i w koloniach, ścisłą kontrolę biurokratyczną nad sektorem prywatnym. Ponadto, wskazuje 
się również na regulacje wprowadzone w życie w pierwszej dekadzie niepodległości, wzoro-
wane m. in. rozwiązaniach przyjętych w ZSRR30. Mało sprzyjające środowisko dla biznesu 
potwierdza również miejsce Mozambiku w rankingu Ease of Doing Business Ranking 2015, 
będącego częścią raportu Doing Business 2015 przygotowanego przez Bank Światowy, Mo-
zambik zajmuje w nim 127. pozycję na 189 sklasyfikowanych państw, mimo iż jest to popra-
wa o 15 miejsc w porównaniu z 2014 rokiem, wciąż jest to lokata w drugiej połowie stawki31. 

26  Instytucja, której stworzenia domagali się międzynarodowi darczyńcy.
27  K. Gomes, Combate à corrupção não é prioridade do governo de Moçambique, aponta CIP, Deutsche Welle, 6.11.2013, 
http://www.dw.com/pt/combate-%C3%A0-corrup%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-%C3%A9-prioridade-do-governo-
de-mo%C3%A7ambique-aponta-cip/a-17210329 [z 8.08.2015].
28  Mozambique Country Profile, Business Anti-Corruption Portal, op. cit. Jak zauważa Carlos Nuno Castel-Branco, każde ko-
lejne wybory prezydenckie, po których zmienia się głowa państwa są również okazją do zmiany „rodziny panującej” w mo-
zambickim biznesie, po rodzinie Chissano i Guebuzy, nadszedł czas na Nyusiego, który jako pierwszy prezydent z północy 
kraju (do tej pory zawsze rządzili Mozambikiem południowcy – nawet Guebuza, choć pochodził z północy, wychowywał się 
na południu Mozambiku, stąd też uważany był za południowca), promuje w sferach biznesowych nie tylko własną rodzinę, 
ale również grupę etniczną Makonde, z której się wywodzi. Wywiad autorki z C.N. Castel-Branco, op. cit.
29  D. Stasavage, Causes and consequences..., op. cit., s. 79.
30  Ibidem, s. 79–80.
31  Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency, World Bank Group, Washington D.C. 2014, http://www.doingbusines.
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Według Global Corruption Barometer 2013, jak już zostało to wspomniane, zdecydowa-
na większość gospodarstw domowych uznaje policję za najbardziej skorumpowaną instytu-
cję państwową. Coraz częściej mówi się również o przypadkach, w których policjanci opłacani 
są przez siatki przestępcze i informują je o planowanych działaniach służb policyjnych. Brak 
jest w mozambickim społeczeństwie zaufania do policjantów, a wśród policjantów szacunku 
do munduru. Ofiary przestępstw często nie zgłaszają ich na policję, bowiem boją się, że bę-
dzie to dla policjantów kolejna okazja do wymuszenia łapówki. Nisko opłacani policjanci są 
bardzo zdeterminowani by właśnie poprzez wymuszenie łapówek uzyskać dodatkowe źró-
dło dochodu32. Szczególnie złą sławą wśród zwykłych obywateli cieszy się policja drogowa 
wykorzystując każdą okazję by wymusić łapówkę bądź wystawić mandat (nie zawsze z po-
kwitowaniem). Wyjątkowo narażeni na tego typu praktyki są turyści, licznie odwiedzający 
Mozambik w czasie ferii świątecznych i wakacji33. Pod pozorem pomocy (np. po zgubieniu 
drogi) bądź wyimaginowanego przekroczenia prędkości policjanci zatrzymują pojazd, spraw-
dzają dokumenty i  wymuszają mandat, często nie potrafiąc w  żaden sposób udowodnić 
przewinienia, zatrzymując dokumenty i grożąc ich nieoddaniem w przypadku nieuregulo-
wania płatności. Innym, bardziej wyrafinowanym sposobem jest próba „wyproszenia” od 
kierującego pojazdem niewielkiej kwoty pieniędzy na napoje bądź jedzenie, by następnie 
oskarżyć go o próbę przekupstwa i grożąc aresztowaniem, zażądać o wiele wyższej sumy34.

Przykładem zakorzenienia się praktyk korupcyjnych w mozambickim biznesie, w skali 
małych i średnich przedsiębiorców jest import używanych samochodów z Japonii i ich sprze-
daż na rynku mozambickim. W Japonii obowiązują bardzo surowe zasady dotyczące stanu 
samochodów, które poruszają się po japońskich drogach, często już trzyletnie auta bardziej 
opłaca się sprzedać handlarzom używanymi samochodami niż inwestować w kolejne, bar-
dzo drogie, przeglądy. Sieci handlarzy używanymi samochodami na linii Japonia – region 
Południowej Afryki zdominowane są przez Pakistańczyków35, którzy całymi rodzinami  

org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-Report-Over-
view.pdf [z  19.07.2015]; Ease of Doing Business in Mozambique, Doing Business – Measuring Business Regulations, 
World Bank Group, http://www.doingbusines.org/data/exploreeconomies/mozambique/ [z 7.08.2015].
32  Mozambique Country Profile, Business Anti-Corruption Portal, op. cit.
33  Chodzi głównie o obywateli RPA, stąd też już od pewnego czasu są oni oficjalnie ostrzegani przed dawaniem łapówek 
policjantom (chodzi w szczególności o policję drogową), którzy korzystając z okazji wzmożonego ruchu, próbują tego typu 
nielegalne opłaty wymusić. Turyści z RPA również padają ofiarą oszustów na przejściach granicznych, którzy za opłatą 
oferują wypełnienie niezbędnych dokumentów. S. Nyathi, Mozambique’s visitors warned against bribes, news24, 21.12.2013, 
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Mozambique-visitors-warned-against-bribes-20131221 [z 6.08.2015].
34  Wywiady autorki z  drobnymi przedsiębiorcami i  przedstawicielami klasy średniej w  Maputo oraz prowincji Gaza 
(Xai-Xai, Bilene, Praia de Xai-Xai), m. in. właściciele następujących ośrodków Quiet Corner, Sommerschield, Maputo; 
MozGuest Residence, Baixa, Maputo; Complexo Aquárius do Bilene, Bilene, Tsamisseka, Xai-Xai; pracownicy biurowi 
firmy Europcar w Maputo; obserwacja uczestnicząca autorki-doświadczenia własne autorki w trakcie podróży drogą EN1 
z Maputo do Xai-Xai; wywiad z prof. C. N. Castel-Branco, University of Manchester, Manchester, 17.06.2015.
35  Rozwój tego handlu przez Pakistańczyków miał związek z polityką pakistańskiego rządu w latach 80. – wówczas 
używane samochody w Pakistanie mogli mieć tylko Pakistańczycy żyjący za granicą, zaś w 1994 r. rząd w Islamabadzie 
całkowicie zakazał importu używanych aut. A. Brooks, Networks of power and corruption: the trade of Japanese used cars 
to Mozambique, „The Geographical Journal” t. 178 (2012) nr 1, s. 83. Podobną rolę, co Pakistańczycy, w handlu importo-
wanymi używanymi autami np. w Beninie odgrywają Europejczycy i Libańczycy. J.J. Beuving, Cotonou’s Klondike: African 
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zajmują się praktycznie każdym etapem operacji transportu a następnie sprzedaży używa-
nych aut. Samochody przypływają z Tokio do portu w Durbanie w Republice Południowej 
Afryki, gdzie czekają już operujący na co dzień w Mozambiku (głównie w stolicy) handlarze. 
Sama RPA nie jest rynkiem eksportowym na używane auta z Japonii ze względu na restrykcje 
mające chronić południowoafrykański przemysł samochodowy. Po przewiezieniu do Mapu-
to (obecnie tym też w większości zajmują się również Pakistańczycy, kiedyś drobni handla-
rze mozambiccy na własną rękę przewozili pojedyncze samochody do Mozambiku – po pro-
stu nimi kierując, teraz ten proceder jest niemożliwy, ze względu na nowe regulacje prawne  
w RPA), samochody musi obejrzeć służba celna – w jej gestii leży wycena wysokości cła  
i podatku. W rzeczywistości pierwsze negocjacje i łapówki dla celników mają miejsce już na 
granicy, potem kolejna tura, od satysfakcjonującej dla celnika łapówki zależą bowiem niż-
sze koszty cła przywozowego. Cały proceder jest bardzo dobrze zorganizowany, doświad-
czeni handlarze nie negocjują sami, mają od tego specjalnych pośredników. Ciekawym jest 
fakt, iż urzędnicy celni w Mozambiku jeżdżą drogimi samochodami (średnio za 20 tysięcy 
dolarów), których wartość znacznie przekracza ich aktualne pensje (nawet biorąc pod uwa-
gę fakt, że opłacani są trochę lepiej niż inni funkcjonariusze służb mundurowych). 

Jak pokazuje powyższy przykład korupcja nie tylko osłabia legitymację i efektywność 
instytucji publicznych, ale również jest przyczynkiem do rozwoju przestępczości, często 
w bardzo brutalnym wydaniu. W kwietniu 2010 r. zamordowano Dyrektora Wydziału Au-
dytu, Wywiadu i  Dochodzenia mozambickiej służby celnej – Orlando José, raptem trzy 
godziny po tym, jak w telewizji publicznie ogłosił, iż trzy luksusowe importowane auta 
zostały skonfiskowane w Maputo ze względu na liczne naruszenia prawa. Zabójstwo to 
porównywano w  prasie to zabójstwa dziennikarza śledczego Carlosa Cardoso w  2000 r. 
oraz tymczasowego dyrektora Austral Banku – Siba-Siba Macuacua w 2001 r., którzy stali 
się symbolem walki z korupcją w sektorze bankowym. Co ciekawe, w samych służbach 
celnych w latach 1997-2006 przeprowadzono gruntowną reformę, która, między innymi, 
miała ograniczyć procedery korupcyjne i według mozambickiego rządu oraz środowiska 
międzynarodowych darczyńców odniosła wymierny sukces36. Przeczą temu jednak coraz 
to nowe afery korupcyjne, które co jakiś czas docierają do opinii publicznej. Przykładowo, 
w lutym 2013 r. ujawniono skandal korupcyjny w Ministerstwie Edukacji, w którym przez 
sześć lat sprzeniewierzono środki o wartości 4,8 milionów dolarów amerykańskich. Od-
kryte przez Centralny Gabinet do Walki z Korupcją oszustwo polegało na powielaniu listy 
płac. Wypłaty dla urzędników zaś płacone były ze środków wewnętrznych, budżetowych, 
które z kolei zapewniane były w ramach bezpośredniego wsparcia budżetowego finanso-
wanego przez międzynarodowych darczyńców. W konsekwencji niektórzy z nich wstrzy-
mali wypłatę środków pomocowych dla Mozambiku37. 

traders and secondhand car markets in Bénin, „The Journal of Modern African Studies” t. 42 (2004) z. 4, s. 511–537.
36  A. Brooks, Networks of power..., op. cit., s. 80–92.
37  Mozambique: UK Ends Direct Budget Support to Mozambique, allAfrica, 13.06.2014, http://allafrica.com/sto-
ries/201406140484.html [z  5.08.2015]; A. Musatti, General Budget Support to Mozambique: alive again?, Belgian 
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Korupcja stanowi w Mozambiku coraz większy problem, nie tylko w wymiarze politycz-
nym, gospodarczym, czy społecznym, ale, co może mieć jeszcze poważniejsze skutki, także 
wizerunkowym. Zarówno jej uwarunkowania i przejawy, jak i fakt, że instytucje państwo-
we nie są w stanie jej skutecznie przeciwdziałać, a często nawet niwelować jej skutków nie 
świadczą dobrze funkcjonalności państwa jako całości, a w szczególności tego jego elemen-
tu, jakim jest władza państwowa (wraz z podległymi jej służbami). Co więcej, procedery ko-
rupcyjne czasami powiązane są również z przestępczością zorganizowaną, dodatkowo jesz-
cze nadwątlająca bezpieczeństwo wewnętrzne mozambickiego państwa. Jako iż na boom 
ekonomiczny, jakiego oczekują mozambickie władze w związku z przyszłymi zyskami z gazu 
ziemnego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, można przypuszczać, iż wzrastająca ko-
rupcja będzie coraz bardziej negatywnie odbierana przez międzynarodowych darczyńców, 
co w sytuacji silnego uzależnienia Mozambiku od pomocy zagranicznej może mieć fatalne 
skutki dla utrzymania obecnego tempa rozwoju i wzrostu gospodarczego, jednocześnie wy-
paczając wizerunek Mozambiku kojarzonego na arenie międzynarodowej z etykietką „afry-
kańskiej historii sukcesu” (ang. African success story). Co więcej, sami Mozambijczycy wydają 
się coraz bardziej zmęczeni, zarówno korupcją w swej scentralizowanej odsłonie, dowiadując 
się z mediów o coraz to nowych aferach korupcyjnych, jak również korupcją zdecentralizowa-
ną, której doświadczają praktycznie codziennie, a która jest dla nich źródłem nieustannego 
stresu i licznych strat finansowych. Rządzący często zdają sobie sprawę z tego, jak poważ-
nym problemem politycznym, społecznym i  gospodarczym jest dla Mozambiku korupcja. 
Niemniej jednak brak jest im woli bądź umiejętności skutecznej z nią walki, na razie nie wy-
daje się również by mogli takową podjąć w przyszłości.
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The scale of corruption 
in contemporary Mozambique 
as a symptom of state 
dysfunctionality

(abstract)

For many years international aid organizations have been presented Mozambique as 
an example of successful political and economic transformations in a postconflict state, 
while the Western press have been referring to it as “an African success story”. However, 
today’s Mozambique is plagued by corruption on an unprecedented scale. Present in both 
centralized and decentralized form, corruption is a serious barrier to Mozambique’s de-
velopment and an urgent problem not only in economic, but also in political and social 
spheres. Often regarded as a symptom of state dysfunctionality or a cause of this phe-
nomenon, it entails long-term consequences, eg. in 2014 corruption led some interna-
tional donors to suspend or reduce direct budget support for Mozambique.

This article is an attempt to analyze the problem of corruption in Mozambique in 
the context of the state dysfunctionality phenomenon, as well to evaluate existing in-
ternal efforts (or lack thereof) in order to fight corrupt practices. Presented conclusions 
are based, among others, on qualitative data collected during fieldwork in the Republic of 
Mozambique in the framework of the author’s research project, funded by the National 
Science Centre38.

Keywords: Mozambique, corruption, state dysfunctionality, development.

38  The project was financed by the National Science Center, decision number DEC-2013/11/N/HS5/04220.
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Język nauczania i jakość edukacji 
a aspiracje edukacyjne 
malgaskich uczniów

Na Madagaskarze, podobnie jak w  innych krajach frankofońskiej Afryki subsaharyj-
skiej, językiem oficjalnym, obok języka rodzimego, jest język francuski. Madagaskar jest 
uznawany za kraj jednolity językowo, ponieważ 90% jego mieszkańców posługuje się ję-
zykiem malgaskim. Jednak rodzimy język malgaski funkcjonował jako jedyny język ofi-
cjalny państwa tylko w  okresie królestwa Merina w  latach 1823–1896 na mocy dekretu 
królewskiego z dnia 26 marca 1823 r. W okresie kolonizacji językiem urzędowym był język 
okupanta, czyli język francuski. Po odzyskaniu niepodległości władze I Republiki Madaga-
skaru przyjęły na mocy Konstytucji z 1959 r. za język oficjalny kraju język malgaski, ale rów-
nież język francuski. Natomiast w Konstytucji z 1975 r., pomimo ogłoszenia przez władze 
tzw. malgaszyzacji kraju, nie ma żadnej wzmianki na temat języka oficjalnego. Ówczesne 
władze nie wprowadziły jasnego zapisu odnośnie języka urzędowego państwa, aby tym 
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samym zyskać poparcie całego społeczeństwa, niezależnie od ich stosunku do języka, 
i móc w praktyce, bez zobowiązań w postaci zapisów konstytucyjnych, realizować politykę 
językową. Konstytucje z 1992 i 1998 r. ponownie wprowadzają zapis o języku malgaskim, 
jako języku narodowym, brak natomiast w nich wzmianki o statusie języka francuskiego, 
który w praktyce był językiem oficjalnym kraju. Dopiero Konstytucja z 2007 r. wprowadza 
język francuski jako język oficjalny kraju, obok języka malgaskiego, jako języka narodowe-
go. Podobny zapis jest w Konstytucji z 2010 r1. 

Zmieniające się nieustannie na przestrzeni zaledwie 50-ciu lat zapisy konstytucyjne 
o  języku oficjalnym i  narodowym kraju, lub celowe ich pomijanie w  ustawach zasadni-
czych, świadczą o braku stabilności malgaskiej polityki językowej. Niektórzy z socjologów 
malgaskich mówią wręcz o braku jakiejkolwiek polityki językowej państwa. Ich zdaniem 
większość decyzji w tym zakresie była podejmowana w celu zadowolenia mas, spełnienia 
oczekiwań większości, bez jakiejkolwiek głębszej refleksji w tym zakresie. Również brak 
klarownych zapisów prawnych był podyktowany uzyskaniem poparcia społecznego, a nie 
dobrem obywateli2. 

Niestabilna polityka językowa kraju odbiła się na wielu sferach życia społecznego Ma-
dagaskaru. Negatywne konsekwencje widać przede wszystkim w zakresie edukacji. Zmiany 
wprowadzane przez zmieniające się ekipy rządzących, zarówno te uprawomocnione w kon-
stytucjach, jak i te nie zapisane, w zakresie języka oficjalnego kraju wiązały się również ze 
zmianami języka, w którym prowadzona była edukacja szkolna. I tak, po odzyskaniu niepod-
ległości, przez okres dwunastu lat kontynuowana była polityka kolonialna, co wiązało się 
z faktem, że językiem nauczania od pierwszych lat szkoły podstawowej był język francuski. 
W okresie malgaszyzacji, w latach 1972-1991, nastąpiła gwałtowana zmiana i postawiono na 
edukację w języku malgaskim od pierwszych lat szkolnych, aż po klasę maturalną. Po prawie 
dwudziestu latach, w 1992 r., nastąpiła kolejna zmiana. Powrócono do nauczania w języku 
francuskim od czwartej klasy szkoły podstawowej. Natomiast w roku 2008 nowa reforma 
edukacji wprowadziła nauczanie w języku malgaskim w szkole podstawowej. Język francuski 
jako język wykładowy jest obecnie wprowadzany na poziomie gimnazjum. W języku malga-
skim odbywają się lekcje malgaskiego, historii i geografii kraju oraz wychowania społecz-
nego. Przedmioty ścisłe wykładane są w  języku francuskim. Od wczesnych lat szkolnych 
prowadzone jest nauczanie francuskiego w wymiarze kilku godzin tygodniowo3. 

1  Konstytucja z 2007 r. wprowadza również język angielski, obok języka francuskiego, jako język oficjalny kraju. J.F. Ra-
naivoson, La situation actuelle de la malgachisation, [w:] D.T. Razafindratsimba, V. Ranaivo (red.), Enseigner et apprendre 
les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème siècle? Actes du séminaire universitaire national 9–10 juillet 
2014, Antananarivo, s. 167–169.
2 Ibidem, s. 171–178; L.N. Nathalie, Cuture(s) et education a Madagascar, [w:] D. T. Razafindratsimba, V. Ranaivo (red.), 
Enseigner et apprendre les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème siècle?, op. cit., s. 65-67; V. Randriama-
rotsimba, Des politiques linguistiques aux politiques lingustiques eductives malgaches. État des lieux et perspectives, [w:] 
D.T. Razafindratsimba, V. Ranaivo (red.), Enseigner et apprendre les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème 
siècle?, op. cit., s. 136–137.
3  Ibidem, 137–143; Q. Dahl, Linguistic policy challenges in Madagascar, [w:] Ch. Thornell, K. Legère (red.), North-South 
contributions to African languages, Cologne 2011, s. 56–63.
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Zmiany języka nauczania powinny się wiązać z  przygotowaniem nowych progra-
mów nauczania, jak również z przygotowaniem kadry pedagogicznej do prowadzenia za-
jęć w określonym języku. Na Madagaskarze, kolejne reformy edukacji, niestety nie były 
poprzedzone ani rzetelnym przygotowaniem nowych programów, ani z  przeszkoleniem 
nauczycieli. Kolejni przedstawiciele resortu Ministerstwa Edukacji często poza wyznacze-
niem ogólnych dyrektyw nie interesowali się w  jaki sposób, i  czy są one wprowadzane 
w praktyce szkolnej. W rzeczywistości nauczyciele byli pozostawieni samym sobie. Często 
samodzielnie, na bieżąco tłumaczyli podręczniki najpierw w okresie malgaszyzacji z języka 
francuskiego na malgaski, później z języka malgaskiego na francuski. Brak odpowiednich 
szkoleń nauczycieli w zakresie edukacji dwujęzycznej sprawiał, że sami musieli wypraco-
wać własny program i praktykę nauczania4.

Brak fachowego przygotowania nauczycieli do prowadzenia edukacji dwujęzycznej 
pokazują badania prowadzone w malgaskich szkołach. Nauczanie dwujęzyczne w rzeczy-
wistości często polega na stosowaniu różnych praktyk językowych. Generalnie we wszyst-
kich szkołach do zapisywania zadań, poleceń na tablicy, czy podsumowania treści przeka-
zywanych w trakcie lekcji używa się w 100% języka francuskiego. W języku tym również 
zadawane są prace pisemne. Problem pojawia się przy tłumaczeniu, wyjaśnianiu zadań, 
czy problematyki przerabianego tematu. Tu nauczyciele używają albo prawie wyłącznie 
języka malgaskiego, albo często stosowany jest przez nich „kolaż” językowy francusko-
-malgaski. Badania prowadzone w różnych szkołach pokazują różny stosunek procentowy 
użycia poszczególnych języków, czy ich kolażu w trakcie wyjaśniania problematyki wykła-
danego przedmiotu. Wszystkie jednak analizy podkreślają niską kompetencję językową 
w zakresie języka francuskiego zarówno nauczycieli, świadczą o tym m. in błędy pojawia-
jące się na tablicach, jak również samych uczniów. Stosowanie języka malgaskiego, czy 
kolażu językowego przez nauczycieli jest niewątpliwie zasadne w  sytuacji powszechnej 
niskiej znajomości języka francuskiego przez uczniów5. 

4  Warto zaznaczyć, że znaczna część nauczycieli nie miała i nie ma przygotowania pedagogicznego. Od drugiej połowy lat 
70. w szkołach pracują tzw. nauczyciele FRAM. Po raz pierwszy zostali oni powołani do pracy w 1975 r. w wyniku reformy Mi-
nisterstwa Edukacji. W dobie tzw. „malgaszyzacji kraju” masowo otwierano szkoły podstawowe we wszystkich gminach, po-
nieważ brakowało wykfalifikowanych nauczycieli, dano rodzicom uczniów zgrupowanych w Stowarzyszeniach Rodziców prawo 
do zatrudniania niewykfalifikowanych osób do nauczania w szkołach. W ostatnich latach niestety, z powodu odchodzenia na 
emerytury, spadła liczba wykfalifikowanych nauczycieli. W roku 2010 nauczyciele tytularni stanowili 24,6%, a w roku 2013 już 
tylko 16,9%. Średnio rocznie odchodzi na emerytury 8,64% nauczycieli wykfalifikowanych. Z powodu braku młodych wykfalifi-
kowanych nauczycieli, na ich miejsce zatrudniani są nauczyciele FRAM. W latach 2000–2001 stanowili oni 50% kadry pedago-
gicznej w szkołach elementarnych, w latach 2013–2014 ich odsetek wzrósł do 79%. Niestety, nauczyciele FRAM nie posiadają 
wykształcenia pedagogicznego. Są to osoby, które najczęściej ukończyły tylko II cykl nauczania podstawowego – gimnazjum. 
M. Rakotonandrasana, Madagascar – Enseignants recrutés sans formation initiale, La professionnalisation des enseignants de 
l’education de base: les recrutements sans formation initiale. Séminaire international: 11–15 juin 2007 Madagascar 
http://www.ciep.fr/sources/conferences/CD_professionnalisation/bak/pages/docs/pdf_pays/Madagascar.
pdf, (dostęp z  dnia 30.05.2015); Unesco, Examen national 2015 de l’Éducation pour tous: Madagascar, s. 19, 26,  
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231749f.pdf.
5  C. Razafimbelo, J. Razafimbelo Raholdina, Impact de la language d’enseignement sur l’enseignement-apprentissage, 
„Didaktika: revue de didactique”, vol. 2 (2004) 2è semester, s. 46–50, http://madarevues.recherches.gov.mg/?Impact-
-de-la-langue-d-enseignement [z 05.05.2016], Q. Dahl, op. cit., s. 69–71, V. Randriamarotsimba, op. cit. s. 150–151.
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Nieprzemyślane reformy edukacyjne, brak rzetelnie przygotowanych programów 
nauczania i niskie kompetencje językowe oraz pedagogiczne nauczycieli prowadzą do ni-
skiej jakości edukacji. W szkołach malgaskich uczniowie uzyskują niską liczbę punktów 
z egzaminów, powtarzają klasy oraz wcześnie przerywają edukację. Dodatkowo błędne 
praktyki pedagogiczne prowadzą do braku kompetencji językowych zarówno w języku 
rodzimym, malgaskim, jak i  w  języku francuskim. Jak podają specjaliści z  zakresu 
socjolingwistyki, w  konsekwencji dzieci malgaskie doświadczają subtraktywnej dwu-
języczności6. 

Profesor Randriamasitiana w  artykułach pisze o  zjawisku szkół „dwóch prędkości”. 
Wspomnianych powyżej problemów – braku dobrze przygotowanej kadry pedagogicz-
nej oraz dwujęzyczności subtraktywnej doświadczają przede wszystkim dzieci z  niż-
szej i  z  średniej klasy społecznej, które uczęszczają do szkół państwowych, czy mniej 
prestiżowych szkół prywatnych. Dzieci przedstawicieli elit uczęszczają do renomowanych 
szkół prywatnych lub uczą się w  krajach europejskich, najczęściej we Francji. Językiem 
wykładowym jest w tych szkołach język francuski. Należy jednak podkreślić, że edukację 
w języku obcym ułatwia dzieciom elit fakt biegłej znajomości tego języka przez ich rodzi-
ców. Ich kontakt z językiem francuskim nie jest zatem ograniczony wyłącznie do środo-
wiska szkolnego, tak jak jest to w przypadku większości malgaskich uczniów, ale dzieci 
te mają żywy kontakt z językiem obcym także w środowisku rodzinnym, czy sąsiedzkim. 
Rozpoczynając edukację szkolną często znają już podstawy języka francuskiego7. 

Kolejną konsekwencją nieprzemyślanej polityki językowej jest niewątpliwe powstała 
sytuacja diglosji. Na Madagaskarze jako języki oficjalne funkcjonują dwa języki8. W sytu-
acji faktycznej dwujęzyczności kraju, obydwa języki, język francuski i malgaski, powinny 
współistnieć obok siebie na równorzędnych warunkach9. W praktyce język malgaski, choć 
jest językiem rodzimym, uznanym za język narodowy kraju, i który dla 83,5% mieszkań-
ców Madagaskaru jest jedynym językiem komunikacji, jest językiem marginalizowanym 
na forum publicznym. Jest to język przeznaczony do komunikacji w  gronie rodzinnym 
i sąsiedzkim. Natomiast językiem prestiżowym, którym posługuje się na co dzień eli-
ta polityczna, przedstawiciele wąskiego świata biznesu i kultury, jest język francuski. 
Dominuje on w  bibliotekach, centrach kulturowych i  turystycznych, czy w  Internecie,  

6  E. Gouleta, Language Learning and Linguistic Policy in Education: Considerations for Successful Bilingual Programs in 
Madagascar, World Bank, Waszyngton 2006, s. 48–68; Q. Dahl, op. cit., s. 67–68.
7  G.D. Randriamasitiana, Réflexions sur l’école à deux vitesses à Madagascar, entre l’attachement à la pédagogie et la fa-
scination de la technopédagogie, http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/accueil.htm [z 20.04.2016].
8  Warto również wspomnieć, że na Madagaskarze obok oficjalnego języka malgaskiego, występują również liczne dia-
lekty. Na wyspie występuje 18 plemion, z których każde posługuje się własnym dialektem. Oficjalny, zestandaryzowany 
język malgaski jest językiem plemienia Merina zamieszkującego centralną część kraju. Mieszkańcy terenów wiejskich 
często nie posługują się na co dzień oficjalnym językiem malgaskim, a  dzieci pierwszy z  nim kontakt mają dopiero 
w szkole. Stanowi to dla nich dodatkowe utrudnienie w edukacji wczesnoszkolnej. 
9  J.F. Ranaivoson, op. cit. s. 173–175; J. Randrianantenaina, Enseignement/apprentissage du français face aux represen-
tations des langues a Madagascar. Cas de Tomasina, [w:] D.T. Razafindratsimba, V. Ranaivo (red.), Enseigner et apprendre 
les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème siècle?, op. cit., s. 258–262.
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gdzie większość stron instytucji również publicznych jest w języku francuskim. Znajo-
mość tego języka jest wymagana przez pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, 
jak i z państwowego. Jest to język awansu społecznego. Warto podkreślić, że język fran-
cuski jest językiem pierwszym dla zaledwie 0,57% obywateli, a dla kolejnych 15,82% jest 
to wyłącznie język „okazjonalny”. Jest on również związany ze środowiskiem miejskim. 
W konsekwencji ponad 3/4 obywateli malgaskich, przede wszystkim mieszkańców wsi, 
z powodu braku kompetencji językowych w zakresie języka francuskiego nie ma moż-
liwości ubiegania się o stałą, dobrze płatną pracę. Są również wykluczeni z głównego 
nurtu życia społeczno-politycznego kraju10. 

Prestiż języka francuskiego niewątpliwie wynika z  postrzegania „białych obcokra-
jowców” jako ludzi zamożnych, dobrze ubranych, wykształconych, jako ludzi „lepszych”. 
Można mówić o przeszacowaniu kultury zachodniej, zwłaszcza kultury francuskiej w men-
talności Malgaszy. Generalnie wszystko co francuskie, produkty żywnościowe czy arty-
kuły gospodarstwa domowego, są lepsze od produktów, artykułów malgaskich. Przepro-
wadzone badania wśród uczniów w  dwóch szkołach, w  szkole prywatnej (210 uczniów) 
i w szkole państwowej (872 uczniów) wykazały, że obraz obcokrajowca w obu szkołach 
jest taki sam, niezależnie od statusu materialnego uczniów. 85% uczniów wskazało, że 
„biały” to człowiek o wyższym wykształceniu i o wysokim standardzie życia. Ponadto dla 
75% przebadanych uczniów obcokrajowiec to filantrop, wspomagający ubogie kraje11.

Język francuski, choć jest językiem urzędowym oraz językiem wykładowym w szko-
łach od poziomu gimnazjum, to jest postrzegany jako język zarezerwowany dla wyższych 
klas społecznych, dla elit, niedostępny dla przeciętnego obywatela. Badania przeprowa-
dzone wśród dwustu licealistów z  Tomasina wskazują na ich negatywne wyobrażenie 
o  języku francuskim. Do badania wytypowanych było 50 uczniów z  prywatnego liceum 
o  wysokim poziomie nauczania w  języku francuskim oraz 150 uczniów z  państwowego 
liceum. Niezależnie od typu szkoły, dla przeważającej większości uczniów (82% ze szko-
ły prywatnej i 95,02% ze szkoły państwowej) język francuski jest językiem dla bogatych 
Malgaszy, metysów oraz dla elit intelektualnych. Uczniowie w  swoich odpowiedziach 
wskazywali również, że jest to język wyższy w stosunku do malgaskiego – 79% uczniów 
z liceum prywatnego i 98,77% z liceum państwowego. Różnice w odpowiedziach uczniów 
ze względu na typ szkoły, pojawiły się przy pytaniach dotyczących łatwości opanowania 
języka francuskiego. 98% uczniów ze szkoły państwowej uważa, że jest to język bardzo 
trudny, i według 93,44% z nich aby się go nauczyć trzeba mieć przede wszystkim dobrego 
nauczyciela i należy opanować gramatykę. Natomiast dla 46% uczniów z prywatnego li-
ceum język francuski jest językiem co prawda trudnym, ale można się go nauczyć i w opinii 
86% można go szybko opanować gdy będzie się dużo ćwiczyć12. 

10  Q. Dahl, op. cit., s. 51–53.
11  G. D. Randriamasitianas, Ecoliers malgches, espace urbain et rencontre de l’autre, [w:] D.T. Razafindratsimba, V. Rana-
ivo (red.), Enseigner et apprendre les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème siècle?, op. cit., s. 75–79.
12  J. Randrianantenaina, op. cit., s. 270–273.
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Zaskakujący jest jednak fakt, że pomimo doświadczanych niepowodzeń szkolnych, 
braku kompetencji językowych w zakresie języka francuskiego i wynikającej z tego mar-
ginalizacji w dostępie do dobrze płatnych stanowisk, uczniowie malgascy chcą się na-
dal uczyć w języku francuskim. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych wśród 
gimnazjalistów i licealistów, zarówno w środowisku miejskim jak i wiejskim, w szkołach 
państwowych oraz w prywatnych. Uczniom postawiono między innymi pytania: w jakim 
języku chcieliby, żeby zajęcia były prowadzone, oraz który język ich zdaniem zapewni im 
sukces szkolny. W odpowiedziach na pierwsze pytanie znaczna część uczniów odrzuca 
obecną politykę nauczania dwujęzycznego francusko-malgaską, jak i całkowitą malga-
szyzację edukacji. Zarówno w rejonach miejskich, jak i w wiejskich uczniowie wskazali, że 
chcą się uczyć w języku francuskim, odpowiednio 36,03% i 41,86%. Co ciekawe naucza-
nie w języku malgaskim częściej wybierali uczniowie w miastach (25,74%) niż na wsiach 
(6,12%), jeżeli chodzi o praktykę nauczania dwujęzycznego, to wybrało ją 22,06% uczniów 
miejskich i 28,57 uczniów wiejskich. Nauczanie w wariancie lokalnym wybrało tylko 6,12% 
uczniów na wsiach13. 

Niewątpliwie zaskakujące jest większe poparcie dla „malgaszyzacji” w mieście niż na 
wsiach. W  środowiskach wiejskich jeżeli nauczanie odbywa się w  języku malgaskim to 
albo w wersji dwujęzycznej, albo w wersji lokalnego dialektu. Można to tłumaczyć większą 
presją uczniów wiejskich na awans społeczny, który wiązany jest z językiem francuskim. 
Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytanie – o język sukcesu szkolnego. W środowisku 
wiejskim dla 65,8% uczniów jest on wiązany właśnie z językiem francuskim, dla 26,32% 
z  dwujęzycznością francusko-angielską, a  tylko dla 1,88% z  językiem malgaskim i  dla 
1,88% z dwujęzycznością francusko-malgaską. W środowisku miejskim, podobnie jak na 
wsiach, dla większości uczniów (54,16%) sukces szkolny wiąże się z językiem francuskim, 
natomiast dla 33,33% z językiem angielskim14. 

Powyższe wyniki współautorka badań skomentowała wysokimi aspiracjami uczniów 
na odniesienie sukcesu w życiu. W środowisku miejskim uczniowie wiążą przyszły sukces 
już nie z „mieszanką” dwóch języków, ale z „czystym” francuskim lub z angielskim, co wią-
że się też z przełamaniem tradycyjnego modelu nauczania frankofońskiego. Niewątpliwie 
pozycja angielskiego wśród uczniów wzrasta ze względu na sąsiadujące dwa państwa an-
glofońskie – RPA i Seszele15.

Wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów, pomimo niskiej jakości edukacji, 
potwierdzają również badania eksploracyjne przeprowadzone przez autorkę na przeło-
mie czerwca i  lipca 2015 r. Kwestionariusz ankiety został przesłany do miejscowego in-
formatora, który rozdał ankiety podczas lekcji w dwóch szkołach w mieście Miandrivazo 
i Antsirabe. Do badania wybrane zostały dwie katolickie szkoły prywatne – zespół szkół 

13  V. Randriamarotsimba, op. cit., s. 151–158.
14  Ibidem.
15  Ibidem.
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Saint Pierre w mieście Miandrivazo położonym w środkowo – zachodniej części kraju, oraz 
liceum Notre Dame de la Salette w mieście Antsirabe położonym w centralnej części kra-
ju. Dodatkowo rozdano ankiety w klasie maturalnej w szkole państwowej w Miandrivazo. 
Badaniem zostali objęci uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej, klasy trzeciej gim-
nazjum oraz ostatnich klas licealnych – klas maturalnych. Łącznie rozdano 326 ankiet, 
wypełnione ankiety zwróciło 265 uczniów – 45 ze szkoły podstawowej, 27 z gimnazjum 
oraz 144 z klas maturalnych (45 z Miandrivazo i 89 z Antsirabe ze szkół prywatnych oraz 12 
ze szkoły państwowej). W badaniu wzięło udział 121 mężczyzn i 144 kobiet, we wszystkich 
klasach przeważały o kilka punktów procentowych kobiety.

Jednym z pytań ankiety, było pytanie o wymarzony poziom edukacji, który chcą osią-
gnąć. Aspiracje edukacyjne uczniów malgaskich są niewątpliwie wysokie (tabela 1). Żaden 
z  respondentów nie chce zakończyć edukacji na poziomie dyplomu gimnazjalnego. 6% 
uczniów chce uzyskać świadectwo zawodowe w zakresie specjalizacji ogólnej16, 15% – dy-
plom maturalny ogólny, 8,3% – maturę technologiczną, 34% – dyplom starszego techni-
ka17, a 27,5% respondentów pragnie uzyskać dyplom wyższej uczelni. Pozostali uczniowie 
7,2% nie mają dokładnie sprecyzowanych aspiracji edukacyjnych, wiedzą tylko, że chcą 
uzyskać dyplom zawodowy. 

Tabela 1. Deklaracja preferowanego poziomu edukacji przez uczniów

Poziom edukacji Częstość Procent

Świadectwo zawodowe w zakresie specjalizacji 
ogólnej: hotelarstwo, transport (Brevet d’étdudes 
professionelles – BEP)

16 6,0

Dyplom maturalny – ogólny 42 15,8

Matura technologiczna (Bac T) 22 8,3

Dyplom starszego technika
(Brevet de technicien supérieur – BTS) 90 34,0

Studia wyższe 73 27,5

Nieokreślony dyplom zawodowy 19 7,2

Ogółem 263 99,2

Systemowe braki danych 3 1,2

Źródło: badania własne.

16  Można je uzyskać po dwóch-trzech latach nauki w Centrach Formacji Zawodowej po szkole gimnazjalnej.
17  Jest to dyplom III stopnia we francuskim systemie dyplomowym. Można go uzyskać po 3 latach nauki w szkołach 
pomaturalnych. Nauka obejmuje również staże zawodowe. 
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Uczniowie klas piątych w większości (71%) pragną zdobyć dyplom starszego tech-
nika, 19,6% – chce zdać maturę technologiczną, 4,4% – maturę ogólną. Wśród gimna-
zjalistów preferencje są bardziej zróżnicowane – 33% chce uzyskać dyplom starszego 
technika, 26% – świadectwo zawodowe, 14,8% pragnie podjąć studia a 11% chce zdać 
maturę technologiczną. Studia wyższe najczęściej wybierane są przez uczniów klas ma-
turalnych (47,2%), 25,7% z nich chce zakończyć edukację po ukończeniu szkoły, w której 
aktualnie się uczą, 11% pragnie zdobyć dyplom starszego technika, natomiast 11% chce 
zdobyć bliżej nie określony dyplom zawodowy. Jeżeli odpowiedzi uczniów maturalnych 
podzielimy ze względu na miejsce przeprowadzenia badania, to okazuje się, że aż 55% 
maturzystów z Antsirabe, a tylko 33% z Miandrivazo chce podjąć studia wyższe. 22% 
uczniów z Miandrivazo marzy o zdobyciu dyplomu starszego technika, natomiast tylko 
2,2% z Antsirabe. Ci ostatni częściej (32%) wybierają możliwość zakończenia edukacji 
po zdaniu matury, a uczniowie z Miandrivazo 14%, kolejne 20% z nich wskazuje na chęć 
zdobycia dyplomu zawodowego. 

Tabela 2.  Deklaracja preferowanego poziomu edukacji przez uczniów – z  podziałem na 
miejsce badania

Poziom edukacji 
Miandrivazo Antsirabe

Częstość % Częstość %

Świadectwo zawodowe w zakresie 
specjalizacji ogólnej: hotelarstwo, transport 
(Brevet d’étdudes professionelles – BEP)

3 5,3 4 4,5

Dyplom maturalny – ogólny 8 14,0 29 32,6

Matura techniczna (Bac T) 1 1,8 0 0

Dyplom starszego technika 
(Brevet de technicien supérieur – BTS) 13 22,8 2 2,2

Studia wyższe 19 33,3 49 55,1

Nieokreślony dyplom zawodowy 11 19,3 5 5,6

Ogółem 55 96,5 89 100

Systemowe braki danych 2 3,5 - -

Źródło: badania własne.

Interesujących odpowiedzi dostarczyło zwłaszcza ostatnie pytanie ankiety, które 
dotyczyło planów uczniów na przyszłość „Kim chcesz być w przyszłości? Jakie są Twoje 
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plany na przyszłość?”. Było to pytanie otwarte, ponieważ autorce zależało na swobod-
nych wypowiedziach uczniów, bez narzucania im jakichkolwiek wizji przyszłej pracy. Po-
nadto autorka jak dotąd nie spotkała się z badaniami dotyczącymi aspiracji zawodowych 
afrykańskich uczniów, stąd trudno byłoby nawet stworzyć adekwatną kafeterię. Autorkę 
interesowało czy fakt niskiej jakości edukacji, powtarzania klas przez uczniów, czy niskiej 
średniej uzyskiwanej przez nich na koniec poszczególnych trymestrów decyduje o wyborze 
przyszłego zawodu. Czy będą to zawody raczej o niskim czy wysokim prestiżu. 

Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali, często poza wymienieniem konkretnego za-
wodu uzasadniali dlaczego chcą wybrać tą a nie inną profesję. Młodsi uczniowie ze szkoły 
podstawowej za przyzwoleniem nauczyciela, odpowiadali na to pytanie w języku malga-
skim. Odpowiedzi uczniów zostały podzielone na osiem kategorii: I – policjant, żołnierz, 
sędzia; II – lekarz, położna; III – inżynier rolnik, inżynier ekonomista; IV – mechanik, kie-
rowca, sprzedawca; V – wolne zawody; VI – nieokreślone, VII – profesor fizyki, chemii; VII 
– nauczyciel, pracownik biurowy, pracownik socjalny (tabela 3). Dwie pierwsze kategorie 
najczęściej uzasadniane były potrzebą wprowadzenia porządku, bezpieczeństwa w kraju, 
lub w przypadku wybrania profesji lekarza lub położnej, chęcią niesienia pomocy innym18. 

Najczęściej wybieraną profesją (28,7%) przez wszystkich uczniów na wszystkich 
szczeblach edukacji był zawód lekarza lub położnej. Odpowiedź tą częściej wybierały 
dziewczęta niż chłopcy. Wybór tego zawodu był argumentowany chęcią niesienia pomocy 
innym, zwłaszcza najbliższym oraz brakiem lekarzy, położnych w okolicy. Gimnazjalistka 
15 lat „chcę być lekarzem, ponieważ chcę opiekować się rodzicami gdy będą już w pode-
szłym wieku”. Licealistka 17 lat „chcę być lekarzem, ponieważ u nas jest szpital a nie ma 
lekarzy”. Licealista 17 lat „w przyszłości chcę być lekarzem, żeby moje dzieci były szczęśli-
we i zdobyły wykształcenie”. Licealistka lat 19 „chcę żeby moje plany na przyszłość były 
przez wszystkich znane i pochwalane. W przyszłości chcę być pielęgniarką, ponieważ lubię 
innym pomagać, opiekować się innymi”. Uczennica szkoły podstawowej 10 lat „chciałabym 
zostać lekarzem, pomóc rodzicom a później wyjeżdżać za granicę, wyjść za mąż za kogoś, 
kto jest mądry i rozsądny, kto ma wykształcenie jak ja, za kogoś dobrego, kto mógłby ze 
mną wychowywać dzieci”. 

18  Autorka w jednej kategorii umieściła zawód lekarza i położnej, czy sędziego, policjanta i żołnierza, pomimo, że wy-
konywanie zawodu lekarza i sędziego wymaga znacznie wyższych kwalifikacji niż zawód położnej, pielęgniarki czy poli-
cjanta, ponieważ po pierwsze na Madagaskarze wszystkie te zawody cieszą się prestiżem (stała praca, wynagrodzenie), 
a po drugie istotne wydawało się uzasadnienie ich wyboru przez uczniów wspólne dla danej kategorii odpowiedzi. 
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Tabela 3. Deklaracja wykonywanego zawodu w przyszłości

Jakie są Twoje  
plany zawodowe  
na przyszłość?  
Kim chcesz być?

Szkoła  
podstawowa

Gimnazjum Liceum Ogółem

Częstość % Częstość % Częstość % Częstość %

Policjant, żołnierz, 
sędzia

17 18,5 2 7,4 25 17,1 44 16,6

Lekarz, położna 37 40,2 7 25,9 32 21,9 76 28,7

Inżynier rolnik,  
ekonomista

2 2,2 6 22,2 20 13,7 28 10,6

Mechanik, kierowca, 
pilot, sprzedawca

12 13,0 1 3,7 1 0,7 14 5,3

Wolne zawody 0 0 6 22,2 31 21,2 37 14,0

Profesor fizyki,  
chemii, socjologii

0 0 2 7,4 16 11,0 18 6,8

Nauczyciel, pracownik 
socjalny, biurowy

19 20,7 0 0 6 4,1 25 9,4

Nieokreślone 2 2,2 3 11,1 10 6,8 15 5,7

Braki danych 3 3,3 - - 5 3,4 8 3,0

Ogółem 92 100,0 27 146 100,0 265 100,0

Źródło: badania własne.

Kolejną wybieraną profesją (16,6%) był „policjant, żołnierz, sędzia”. Zawody te najczę-
ściej wybierane były przez uczniów szkoły podstawowej i liceum, częściej przez chłopców niż 
przez dziewczęta. Często pojawiały się tu zwięzłe odpowiedzi typu „chcę być żandarmem”. 
Licealistka 21 lat „chcę żeby moje projekty realizowały się etap po etapie, jak zaplanowałam. 
Tak więc w przyszłości chce być żandarmem – kobietą prawa, która walczy ze złem. Karać, 
tych co źle postępują a wspierać tych co dobrze robią”. Licealista 20 lat „chcę być inżynierem 
– wojskowym, ponieważ mamy u nas problemy z bezpieczeństwem (jego brak)”. Licealista 
17 lat „dobrym żołnierzem, ponieważ na Madagaskarze odczuwamy brak bezpieczeństwa”. 
Licealistka 17 lat „jeżeli chodzi o moje projekty zawodowe to chcę być policjantką kryminali-
styczną, ponieważ widzę, że ich nie ma na Madagaskarze”. Uczeń szkoły podstawowej 12 lat 
„moim marzeniem jest być żandarmem albo robić biznes z walki kogutów”.

Najciekawszą grupę stanowiły odpowiedzi zakwalifikowane jako wolne zawody – za-
wody przyszłości. Pojawiały się tu takie plany zawodowe jak inżynier informatyki, inżynier 
komunikacji, praca w dużej firmie, szczególnie w przedsiębiorstwie międzynarodowym na 
odpowiedzialnym stanowisku, praca w branży turystycznej jako przewodnik lub tłumacz, czy 
praca dziennikarza. Była to trzecia co do częstości wybierana odpowiedź (14%). Odpowiedź 
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tą wybrało 25% uczniów gimnazjum i 22,2% uczniów klas maturalnych, wybierali ją nieco 
częściej chłopcy niż dziewczęta. Licealista 21 lat „kiedy zrobię dyplom inżyniera, chcę pro-
wadzić badania w dziedzinie logistyki informatycznej oraz badania sieci telefonicznych i In-
ternetowych”. Licealista 17 lat „moje plany na przyszłość to zostać inżynierem Informatyki, 
chcę ulepszać mój Multi Service, tak aby stał się wielkim przedsiębiorstwem, założycielem 
(fundament) technologii. Marzę także o tym aby stworzyć, odkryć oprogramowanie”. Lice-
alista 17 lat „w przyszłości chcę założyć własne przedsiębiorstwo technologiczne i zostać jej 
prezesem. Chcę zainstalować na Madagaskarze pierwsze przedsiębiorstwo wysokiej tech-
nologii aby rozwijać mój kraj”. Gimnazjalistka 14 lat „Chcę dostać pracę w międzynarodowym 
biurze, które zajmują się poprawą/odtworzeniem środowiska naturalnego. Jeszcze nie wy-
brałam stanowiska ale chcę studiować rolnictwo i zarządzanie środowiskiem”. Licealistka 
24 lat „w przyszłości chcę być dyrektorką firmy rodzinnej. Chcę pracować z obcokrajowca-
mi, robić import eksport, pomagać i integrować moją rodzinę, jej członków, którzy nie mają 
pracy”. Licealistka 23 lat „kiedy zdam maturę chcę kontynuować naukę aż do osiągnięcia 
wyznaczonego celu, myślę o zarządzaniu; co do pracy to mam ambicję, żeby być szefem fir-
my. Chcę mieć własną firmę aby rozwijać ten kraj, ponieważ u nas w Miandrivazo jest dużo 
młodych ludzi, którzy nie mają pracy”. Licealista 18 lat „chcę ukończyć studia wyższe, chcę 
mieć dobrze zaplanowaną przyszłość, muszę poprawić swoją informatykę i matematykę, ta 
ostatnia sprawia mi trudność, kiedyś będę jak Bill Gates i wielkim matematykiem”.

Inżynierem w zakresie rolnictwa lub ekonomii chciało zostać 10,6% badanych uczniów. 
Odpowiedź ta często była wybierana przez uczniów klas maturalnych. Przy wyborze rol-
nictwa jako przyszłej profesji często pojawiał się argument chęci rozwoju kraju. Gimnazja-
lista 15 lat „moje plany zawodowe na przyszłość to chcę osiągnąć jak najwyższy poziom 
edukacji, aby otrzymać dobrą pracę, nie osiągnę jej jeżeli nie będę się uczyć. Chcę być rol-
nikiem, aby rozwijać rolnictwo i hodowlę w naszym kraju”. Gimnazjalista 15 lat „w przy-
szłości chcę być inżynierem przemysłu, i żeby moje dzieci były szczęśliwe i wykształcone”. 
Licealistka 19 lat „moje plany zawodowe na przyszłość to hodowla – rolnictwo, stworzenie 
hodowli, gospodarstwa rolnego”. Licealistka 17 lat „moje plany zawodowe na przyszłość 
to chcę rozwijać rolnictwo, wprowadzać nowe metody upraw”. Licealista 20 lat „chcę zo-
stać inżynierem w dziedzinie elektromagnetyki – jeżeli taka wola Boga; chcę być szefem 
przedsiębiorstwa w którym chcę pracować”. 

Stosunkowo rzadko (9,4%) wybierane były zawody związane z pracą w sektorze pań-
stwowym – „nauczyciel, pracownik socjalny, biurowy”. Zawody te były wybierane przede 
wszystkim przez uczniów klasy 5 szkoły podstawowej, gdzie zostały wymienione przez 
21,3% respondentów. W  tej kategorii odpowiedzi najczęściej przez respondentów był 
wskazywany zawód nauczyciela. 

Kolejne kategorie odpowiedzi to „profesor chemii, fizyki, socjologii” wskazane przez 
6,8% respondentów. Licealista 20 lat „chcę studiować matematykę, bo chcę być profe-
sorem matematyki”. Odpowiedzi niektórych z uczniów wskazują, że chcą się specjalizo-
wać w określonej dziedzinie nauki, jednak nie wiadomo czy wiążą to ze studiowaniem 
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na wyższej uczelni. Licealista 20 lat „w  przyszłości chcę być profesorem wychowania 
fizycznego i sportu”. Gimnazjalistka 16 lat „chcę zdobyć świadectwo studiów zawodo-
wych, w  trakcie tych studiów chcę pogłębiać wiedzę w  zakresie fizyki. Pewnego dnia 
chcę być wielkim fizykiem”. Gimnazjalistka 14 lat „chcę zdobyć świadectwo studiów za-
wodowych, i  na tych studiach chcę pogłębiać wiedzę w  zakresie inżynierii materiało-
wej, pewnego dnia będę wielkim Doktorem”. Licealista 20 lat „moje plany zawodowe to 
będę nauczycielem socjologii i filozofii, ponieważ życie zależy od społeczeństwa, więc 
chcę być socjologiem”. Licealista 19 lat „chcę być profesorem malgaskiego”. Odpowiedzi 
siedmiu licealistów mogą wskazywać na to, że uczniowie zasugerowali się tytułem za-
wodowym badacza. We wprowadzeniu do ankiety było zaznaczone, że ankieta została 
przygotowana przez doktora socjologii z polskiego uniwersytetu, stąd mogła pojawić się 
odpowiedź, że chcę zostać profesorem socjologii i wyjeżdżać za granicę. Licealista 20 lat 
„profesor socjologii na Uniwersytecie, żebym mógł wybierać czy będę na Madagaskarze 
czy za granicą”.

Wśród wymienianych zawodów pojawiły się także profesje takie jak „mechanik, kie-
rowca, pilot, sprzedawca” (5,3%). Były one wybierane przez uczniów szkoły podstawowej, 
najczęściej chłopców. Były to najczęściej krótkie, jedno wyrazowe odpowiedzi. 

Zaledwie 5,7% przebadanych uczniów nie miało sprecyzowanych planów zawodo-
wych. W  odpowiedziach najczęściej pojawiało się tu życzenie, żeby mieć w  przyszłości 
dobrą pracę. Gimnazjalista 16 lat „chcę się nauczyć czegoś nowego i mieć dobrą pracę; tak 
jak chce mój tata, chcę osiągnąć jak najwyższy poziom edukacji”. Gimnazjalista 15 lat „chcę 
być kimś niezależnym. Chcę się poświęcić pracy, która będzie mi odpowiadać i będzie mi 
sprawiać radość”. Maturzystka 19 lat „chcę ukończyć studia, mieć dyplom, bo kto nie ma 
dziś dyplomu ten staje się biedny”. Uczennica szkoły podstawowej 13 lat „w przyszłości 
chciałabym mieć dobrą pracę, lubię zawód nauczyciela, lubię uczyć. Chcę pracować by mieć 
spokojne życie i móc utrzymać rodzinę, rodzeństwo a przede wszystkim rodziców, ponie-
waż oni się mną opiekowali jak byłam dzieckiem, by odpowiedzieć za ich trud”. 

Podobnie jak przy pytaniu o poziom edukacji, również w tym wypadku miejsce prze-
prowadzenia badania Miandrivazo i Antsirabe różnicowało odpowiedzi licealistów. Wybór 
zawodu przez uczniów był powiązany z sytuacją społeczno-gospodarczą regionu, w któ-
rym uczy się młodzież. Maturzyści z  Antsirabe, mieli w  większości precyzyjnie określo-
ne profesje, w których chcą w przyszłości pracować. Znacznie częściej niż ich rówieśnicy 
z Maindrivazo wybierali „wolne zawody” oraz „inżynier rolnik, ekonomista”. Antsirabe jest 
miastem przemysłowym, jednym z większych na Madagaskarze, zatem wybór „wolnych 
zawodów” jest związany z możliwościami zawodowymi, które oferuje miasto. Natomiast 
wybór rolnictwa wynika z faktu, że Antsirabe otoczone jest żyznymi polami tarasowymi, 
na których z sukcesem obok ryżu uprawia się liczne warzywa. W samym mieście znajdu-
je się również katolicka szkoła rolnicza. W przeciwieństwie do licealistów z Miandrivazo, 
uczniowie z Antsirabe, w mieście gdzie jest duży ośrodek medyczny, wybierają raczej za-
wód lekarza niż żołnierza, czy policjanta.
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Wybory licealistów z Mandrivazo są mniej sprecyzowane. Miandrivazo jest niedużym 
miastem, stolicą prefektury, w którym brak przemysłu, czy dobrze rozwiniętej infrastruktu-
ry komunikacyjnej. Miasteczko nie oferuje zatem licealistom, poza niższymi stanowiskami 
urzędniczymi, atrakcyjnych miejsc pracy. 17,3% ogólnie opisuje swoje palny na przyszłość, 
a 23% wskazuje na zawód profesora. Jak już wcześniej wspomniano może to być bardziej 
związane z zasugerowaniem się zawodem badacza, niż z przemyślaną decyzją. Natomiast 
wybór profesji żołnierza, policjanta czy sędziego jest niewątpliwie związany z  poczuciem 
braku bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miandrivazo i jego okolic w związku z licznymi 
napadami zbrojnych band złodziei bydła tzw. dahalo na okoliczne wioski. Poza tym na obrze-
żach miasta znajduje się więzienie, jedno z większych na Madagaskarze. 

Tabela 4.  Deklaracja wykonywanego zawodu w przyszłości – podział ze względu  
na miejsce badania

Zawód
Miandrivazo Antsirabe Ogółem

Częstość % Częstość % Częstość %

Policjant, żołnierz, sędzia 14 26,9 11 12,4 25 17,7

Lekarz, położna 7 13,5 25 28,1 32 22,7

Inżynier rolnik,  
ekonomista

1 1,9 19 21,3 20 14,2

Mechanik, kierowca, 
pilot, sprzedawca

0 0 1 1,1 1 0,7

Wolne zawody 8 15,4 23 25,8 31 22

Profesor fizyki,  
chemii, socjologii

9 17,3 1 1,1 10 7,1

Nauczyciel, pracownik 
socjalny, biurowy

12 23,1 4 4,5 16 11,3

Nieokreślone 1 1,9 5 5,6 6 4,3

Ogółem 52 100 89 100 141 100

Źródło: badania własne.

Zaskakuje również duża pewność uczniów co do osiągnięcia przez nich wymarzonego 
poziomu edukacji. Badani uczniowie w większości (57,4%) są pewni, że uda im się osiągnąć 
wymarzony poziom edukacji, w tym 50,6% nie miała w tej kwestii żadnych wątpliwości. 
28,7% respondentów nie ma pewności, czy im się uda (możliwe, że tak), a tylko 10,6% 
odpowiada, że nie uda im się. Pewność uczniów maleje jednak wraz z wyższym poziomem 
edukacji (tabela 5). 86% uczniów klasy piątej jest pewnych osiągnięcia wymarzonego po-
ziomu edukacji. Ale już tylko 63% gimnazjalistów, a zaledwie 26% licealistów. W tej ostat-
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niej grupie też najwięcej uczniów ma wątpliwości (41,8%) oraz odpowiada, że nie – 16,4%. 
Płeć respondentów nie różnicuje odpowiedzi. 

Tabela 5. Pewność osiągnięcia wymarzonego poziomu edukacji z podziałem na klasy

Czy uda Ci się  
osiągnąć wymarzony 
poziom edukacji?

Klasa V  
szkoła podstawowa Klasa III gimnazjum Klasa maturalna

Częstość % Częstość % Częstość %

Na pewno tak 79 85,9 17 63,0 38 26,0

Raczej tak 1 1,1 - - 17 11,6

Możliwe, że tak 6 6,5 9 33,3 61 41,8

Raczej nie - - - - 19 13,0

Na pewno nie 4 4,3 - - 5 3,4

Brak odpowiedzi 2 2,2 1 3,7 6 4,1

Ogółem 92 100 27 100 146 100,0

Źródło: badania własne.

Aspiracje edukacyjne i zawodowe badanych uczniów, biorąc pod uwagę niską jakość 
kształcenia na Madagaskarze, są niewątpliwie wysokie. Wyniki szkolne badanych uczniów 
nie są najlepsze. Prawie połowa (47,5%) z nich choć raz powtarzało klasę, w tym 11% po-
wtarzało klasę dwa razy, a dwóch uczniów (0,8%) więcej niż dwa razy. Średnia ocen uzy-
skana przez respondentów na semestr również nie była najwyższa. 37% uczniów uzyskało 
na koniec pierwszego trymestru mniej niż 50% punktów, a 75% punktów i więcej osiągnę-
ło zaledwie 5% uczniów, przy czym 50% uczniów nie uzyskało na semestr wyższej liczby 
punktów niż 10,40 na 20 możliwych. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie szkoły podsta-
wowej, a najsłabsze w  liceum, gdzie najwyższa liczba uzyskanych punktów na semestr 
wynosiła 15 na 20 możliwych, a 75% uczniów nie uzyskało więcej niż 11 punktów.

Warto jednak podkreślić, że pewność co do osiągnięcia wymarzonego poziomu edu-
kacji maleje w  zależności od tego, czy uczeń powtarzał klasę (tabela 6 i  tabela 7) oraz 
od uzyskanej średniej punktów na semestr. 62,4% uczniów, którzy nigdy nie powtarza-
li klasy, jest pewna, że uda im się osiągnąć ten poziom edukacji, który chcą. Natomiast 
wśród uczniów, którzy raz powtarzali klasę, odsetek ten wynosi już tylko 46,2%. Spośród 
28 uczniów, którzy deklarują, że nie uda im się (raczej nie i na pewno nie) większość (57%) 
przynajmniej raz powtarzało klasę. 
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Tabela 6.  Deklaracja powtarzania klasy a pewność osiągnięcia wymarzonego poziomu 
edukacji

Jak myślisz,  
czy uda Ci się  
osiągnąć ten  
poziom edu- 
kacji, który 
chcesz?

Czy powtarzałeś klasę?
Ogółem

Nigdy Tak, raz Tak, dwa razy
Tak, więcej niż 

dwa razy

Częstość % Częstość % Częstość % Częstość % Częstość %

Na pewno tak 83 62,4 42 9 31 0 0 134 52,5

Raczej tak 7 5,3 6 5 17,2 0 0 18 7,1

Możliwe, że tak 31 23,3 31 11 37,9 2 100 75 29,4

Raczej nie 10 7,5 6 3 10,3 0 0 19 7,5

Na pewno nie 2 1,5 6 1 3,4 0 0 9 3,5

Ogółem 133 100 91 29 100 2 100 255* 100

Źródło: badania własne.
*  10 uczniów nie odpowiedziało na pytanie Jak myślisz, czy uda Ci się osiągnąć ten poziom edukacji,  

który chcesz?

Prawie wszyscy uczniowie (91%), którzy uzyskali na koniec pierwszego trymestru 
powyżej 75% punktów są bardzo pewni („na pewno tak”), że uda im się osiągnąć wyma-
rzony poziom edukacji. Wśród uczniów, którzy uzyskali poniżej 75% punktów odsetek 
„pewnych” uczniów jest znacznie niższy. 64% uczniów ze średnią w  przedziale od 50 
do 75% jest pewnych („na pewno tak” – 58%, i 6% raczej tak”), że uda im się osiągnąć 
wymarzony poziom edukacji, i 53% („na pewno tak” – 43%, i 10% raczej tak”) tych ze 
średnią poniżej 50% punktów. Wśród słabszych uczniów wzrasta odsetek uczniów wy-
bierających odpowiedzi „możliwe, że tak” – odpowiednio 28,5% i 34%, oraz „raczej nie” 
i „na pewno nie” – łącznie 7,5% uczniów ze średnią w przedziale 50–75% i 13% ze średnią 
poniżej 50% punktów.



183

Tabela 7.  Deklaracja uzyskanej średniej punktów a pewność osiągnięcia wymarzonego 
poziomu edukacji

Czy uda Ci się  
osiągnąć wyma-
rzony poziom 
edukacji?

Średnia uzyskanych punktów na koniec I trymestru
OgółemDo 9,98 pkt.  

(>50%)
10-14,90 pkt.

(od 50% >75%)
15-20 pkt.
(75 -100%)

Częstość % Częstość % Częstość % Częstość %

Na pewno tak 35 43 75 58 10 91 120 54

Raczej tak 8 10 8 6 - - 16 7

Możliwe, że tak 28 34 37 28,5 1 9 66 30

Raczej nie 5 6 7 5,5 - - 12 5

Na pewno nie 6 7 3 2 - - 9 4

Ogółem 82 100
(37)** 130 100

(58)** 11 100
(5)**

223
(223)** 100

Źródło: badania własne.
* nie wszyscy uczniowie podali swoją średnią ocen na koniec I trymestr.
** odsetek uczniów ze wskazaną liczbą punktów odpowiednio w przedziale poniżej 50%, od 50% do75%, 
i powyżej 75%.

Powtarzanie klas oraz niska średnia ocen uzyskiwana na koniec trymestrów, obniża 
wiarę części malgaskich uczniów w możliwość osiągnięcia oczekiwanego poziomu edukacji. 
Jednak warto zaznaczyć, że aż 43% uczniów ze średnią poniżej 50% nadal jest bardzo pewna 
swojego sukcesu edukacyjnego. Również analizując odpowiedzi uczniów na pytanie otwar-
te dotyczące ich przyszłej pracy widać, że niska jakość edukacji nie zniechęca malgaskich 
uczniów do podejmowania wysiłków w kierunku awansu społecznego i wybierania zawodów 
– lekarz, inżynier, sędzia, informatyk, które wymagają wysokiej wiedzy, a przede wszyst-
kim dalszego kształcenia się i zdobycia dyplomu wyższej uczelni, lub co najmniej dyplomu 
starszego technika (Brevet de technicien supérieur – BTS), a także w przypadku Madagasaru 
biegłej znajomości języka francuskiego. Można przypuszczać, że już sam fakt uczęszczania 
do szkoły, daje dzieciom nadzieję, na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i rodzi w nich po-
czucie wyższej wartości w stosunku do nieuczęszczających do szkół rówieśników19. Nieobo-
jętny dla uzyskanych wyników mógł być również fakt, że badani uczniowie byli w ostatnich 

19  W 2012 roku do szkół uczęszczało zaledwie 69,4% dzieci w wieku szkolnym 6–14 lat, a 18% nigdy nie uczęszczało 
do szkoły. W miastach procent uczących się dzieci wynosił 85,5%, a na wsiach zaledwie 66%. Należy jednak zauważyć 
że w latach wcześniejszych więcej dzieci chodziło do szkół – w 2004 r. do szkół uczęszczało 93,3% dzieci, w 2006 r. – 
96,2%, niestety w 2010 r. już tylko 73,4%. Niewątpliwie do spadku liczby dzieci uczących się w szkołach przyczynił się 
trwający przez pięć lat (2009–2014) kryzys polityczny na Madagaskarze. Institut Natonal de la Statistique, Enquête 
National sur le suivi des indicareurs des OMD (2012–2013), Objectif: 2, Antananarivo 2014, s. XI, http://www.instat.mg/
pdf/ensomd-2012-2013_2.pdf [z 30.05.2015 r.].
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klasach danego poziomu edukacyjnego, z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz liceum, co w warunkach malgaskich można już uznać za sukces edukacyjny20. Ponad-
to badania zostały przeprowadzone w prywatnych szkołach katolickich, które uznawane są 
za najlepsze szkoły na Madagaskarze. Możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego przez 
dziecko po ukończeniu tego typu szkół jest wyższa niż po szkołach państwowych, zatem 
wysokie aspiracje edukacyjne uczniów są uzasadnione21. 

Wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe badanych uczniów, jak również wspomnia-
ne wcześniej badania odnośnie wyboru przez młodzież języka francuskiego jako języka 
nauczania, wydawałoby się, że zaprzeczają wynikom badań międzynarodowych instytu-
tów badawczych – UNECO, PASEC22, w  których podkreślane jest, że malgascy uczniowie 
doświadczają subtraktywnej dwujęzyczności, konsekwencją której obok braku kompetencji 
lingwistycznych jest również poczucie zagubienia, niepewności, czy ogólnie niska samooce-
na. Należy jednak pamiętać, że badania obejmują tylko te dzieci, młodzież która kontynuuje 
edukację. Według danych UNESCO w roku szkolnym 2013/2014 edukację na poziomie pod-
stawowym ukończyło na Madagaskarze zaledwie 69,5% uczniów23. W 2015 roku egzamin 
kończący szkołę podstawową CEPE zdało 70%, egzamin kończący gimnazjum BEPC zaled-
wie 40,5%24. Można przypuszczać, że nie wszyscy uczniowie, którzy uzyskali dyplom BEPC, 
kontynuują edukację na poziomie liceum. Zatem odsetek dzieci, które osiągają tzw. „sukces 
edukacyjny” jest bardzo niski. Pozostałe dzieci, tzw. „odpad szkolny”, przerywają edukację 
z różnych przyczyn, jedną z nich, obok problemów finansowych rodziców, niewątpliwie jest 
nieradzenie sobie uczniów z wymogami stawianymi im przez obecny system edukacyjny, m. 
in. z nauką w języku francuskim, co potwierdzają wyniki oficjalnych egzaminów. 

W obliczu niskiej kontynuacji edukacji, dzieci, które „utrzymują się” w systemie szkol-
nym i są przedmiotem badań, charakteryzuje uzasadniona pewność siebie, wiara we wła-
sne możliwości. Fakt codziennego kontaktu z językiem elit na terenie szkoły, możliwość 
nauki tego języka, jak i nauki w nim innych przedmiotów, pomimo trudności, które nie-
wątpliwie im sprawia język francuski, jak również zdobywania ogólnej wiedzy o świecie, 
rozbudza wśród uczniów aspiracje awansu społecznego do klasy wyższej, jak również 

20  W latach 2000–2013 średni wskaźnik opuszczania szkoły podstawowej wynosił 15%. Każdego roku, klasę powtarza 
około 1/5 uczniów (21%). Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat wzrósł odsetek dzieci kończących pełne pięć klas pierw-
szego cyklu nauczania podstawowego, choć należy podkreślić, że po wzroście z 41,4% w latach 2002–2003, do 78,8% 
w latach 2008–2009, po okresie kryzysu politycznego, wskaźnik spadł w okresie 2013–2014 do 69,5%, Unesco „Examen 
national 2015 de l’Éducation pour tous. Madagascar”, s. 19.
21  Wysokie aspiracje akademickie badanych uczniów są zgodne z równie wysokimi aspiracjami edukacyjnymi uczniów 
uczęszczających do szkół prestiżowych w krajach OECD. Zob. V. Dupriez, Ch. Monseur, M. Van Campenhoudt, Le poids de 
l’origine socioculturelle des élèves et de leur environnement scolaire sur leurs aspirations d’études supérieures: les bases 
d’une comparaison internationale, L’orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 41/1 | 2012, mis en ligne le 07 mars 
2015, consulté le 14 mai 2015. URL: http://osp.revues.org/3668; DOI: 10.4000/osp.3668.
22  Zob.: COFEMEN, PASEC: Quelques pistes de réflexion pour une education primaire de qualité pour tous. Rapport Ma-
dagascar 2008, COFEMEN, Synthèse des résultats PASEC VII, VIII et IX, Conférences des Ministres de l’Education des Pays 
ayant le Français en partage, Dakar 2013.
23  Unesco, op. cit.
24  ASA France, CEPE et BEPC 2015, http://www.asa-madagascar.org/C-E-P-E-et-B-E-P-C-2015.html (dostęp 16.05.2016).
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pewność siebie. Ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu, zdobycie dobrej pracy w przy-
szłości są bowiem niewątpliwie wyższe niż rówieśników nie uczęszczających do szkół. Jak 
pisał P. Erny edukacja szkolna „daje światło dzieciom”, sprawia, że mogą je w końcu zo-
baczyć25. Aspiracje edukacyjne malgaskich uczniów w sytuacji niskiej jakości edukacji, jak 
również problem wyboru języka edukacji są niewątpliwie ciekawym przedmiotem badań, 
które wymagają dalszych prac badawczych.
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Language of instruction 
and the quality of education 
and educational aspirations 
of the Malagasy students

(abstract)

Madagascar, like other countries in sub-Saharan Africa since independence faced with 
the problem of choosing the official language of the country, and consequently the choice 
of language of instruction in education. Lack of coherent national language policy con-
tributed to the phenomenon of diglossia in the country, and also negatively affected the 
quality of education. Despite the adoption of French in education system only 0.57% of 
the population in Madagascar uses mainly French as a language of communication while 
15.82% of the population uses French occasionally, and 83.61% of the population uses 
only Malagasy. But French is considered as prestigious and high status language, pos-
sessing political and economic advantage. Therefore, despite of experience school failures 
– the low scores in all subject areas, repetition – malagasy students choose French as their 
language of instruction. In this introductory contribution the author raises the question 
of what are the educational and professional aspirations of the Malagasy students? Do 
they choose professions that require low or rather high professional skills and proficiency 
in French? The presented results are just a contribution to further research in this field.

Key words: official language, language of instruction, language policy, diglossia, sub-
stractive bilingualism, education, educational aspirations, professional aspirations.
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Chińskie i amerykańskie inwestycje 
w sektorze naftowym w Afryce: 
analiza przewag konkurencyjnych

1. Wstęp i retoryka rywalizacji 

Od upadku systemu bipolarnego gospodarka światowa doświadczyła bezprecedenso-
wych zmian, które dały początek nowym osiom rywalizacji pomiędzy państwami, często 
w najmniej spodziewanych miejscach. W ostatnim czasie to kontynent afrykański – jesz-
cze niedawno nazwany na okładce tygodnika The Economist „kontynentem beznadziei”1, 
a teraz „kontynentem nadziei”2 – skupił na sobie uwagę wielu ekonomistów i badaczy sto-
sunków międzynarodowych, jako obszar ścierania się interesów największych mocarstw. 
W  komentarzach odnoszących się do interakcji gospodarczych i  politycznych krajów  

1  The Economist, 13 May 2000. 
2  The Economist, 2 March 2013. 



trzecich w  rejonie Afryki3 dostrzec można tendencję do używania narracji utrzymanej 
w duchu rywalizacji. Wielu autorów opisujących to zjawisko nie stroni od określeń takich 
jak „starcie” (clash), „bitwa” (battle) czy walka/szarpanina (scramble)4. Wprawdzie rzeko-
ma rywalizacja odnosi się do działań wielu państw, w tym np. Indii, Brazylii, Turcji, Wielkiej 
Brytanii czy Francji, to właśnie Stany Zjednoczony i Chiny – dwie największe gospodarki 
świata – wydają się budzić szczególne zainteresowanie. 

W sensie historycznym zaangażowanie Chin w Afryce – na taką skalę i o takiej dy-
namice jak obecnie – jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wprawdzie stosunki chińsko-
-afrykańskie sięgają lat 50. XX w.5, w początkowej fazie były one podporządkowane kal-
kulacjom ideologicznym, a współpraca o charakterze komercyjnym miała wymiar raczej 
symboliczny. Relacje te weszły w zupełnie nową – jakościowo i ilościowo – fazę na przeło-
mie XX i XXI w., do czego impulsów dostarczyła oficjalna strategia going out zainicjowa-
na przez władze w 1998 r.6, a polegająca na internacjonalizacji rodzimych firm i ekspansji 
inwestycyjnej Chin na arenie światowej. W ciągu zaledwie kilkunastu lat Chiny wyrosły 
na strategicznego partnera Afryki w wielu obszarach – od pomocy rozwojowej, przez in-
westycje zagraniczne, aż po handel międzynarodowy7, choć jak pokazuje wiele współcze-
snych badań, skala zaangażowania Państwa Środka jest często przeszacowywana8. 

Trajektoria współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Afryką przybrała diame-
tralnie inny kształt. W  okresie postkolonialnym Stany Zjednoczone wzmacniały swoją 
obecność gospodarczą i  polityczną w  Afryce, motywowane głównie geopolityczną roz-
grywką z  ZSRR. Jednak w  latach 90., kiedy zimna wojna oficjalnie dobiegła końca, re-
gion utracił swoje pierwotne znaczenie dla administracji amerykańskiej. Wydaje się, że 
obecnie, po latach braku zainteresowania i obojętności wobec losów kontynentu afrykań-
skiego, Stany Zjednoczone powoli uświadamiają sobie potencjalne korzyści wynikające 
z współpracy gospodarczej z Afryką. Wizyta prezydenta Obamy na kontynencie w 2013 r. 

3  W niniejszym opracowaniu określenie Afryka jest używane w odniesieniu do regionu Afryki Subsaharyjskiej, tak więc 
z rozważań wyłącza się kraje Maghrebu. 
4  P. Abramovici i  J. Stoker, United States: The New Scramble for Africa, „Review of African Political Economy”, t. 31 
(2004) z. 102, s. 685–690; P. Carmody, The New Scramble for Africa, Polity, 2011; S. Scholvin (red.), A New Scramble for 
Africa: The Rush for Energy Resources, Ashgate Publishing, London 2015; M. Klare i D. Volman, The African ‘oil rush’ and 
US national security, „Third World Quarterly”, t. 27 (2006) z. 4, s. 609–628; Z. Hong, China-U.S. Oil Rivalry in Africa, Asia 
Research Centre, CBS, Copenhagen Discussion Papers 2007–24, November 2007. 
5  D.H. Shinn i J. Eisenman, China and Africa: A Century of Engagement, University of Pensylvania Press, Philadelphia 
2012, s. 17–55. 
6  D. Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power Reprint Edition, Oxford University Press 2013; L. Zhaoxi, China’s 
go global policy [w:] J.-P. Larçon (red.), Chinese Multinationals, World Scientific Publishing, Singapor 2009, s. 31–48. 
7  C. Alden, D. Large i R. Soares de Oliveira, China Returns to Africa: A Rising Power and a Continent Embrace, Hurst 
and Company, London 2008; D. Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa, Oxford University Press, 
Oxford 2009; I. Taylor, China’s New Role in Africa, Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO 2009; D. Kopinski, A. Polus 
i I. Taylor (red.). China’s Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection, Routledge, London 2012. 
8  J. Hwang, D. Brautigam i J. Eom, How Chinese money is transforming Africa, It’s not what you think, China Afirca Re-
search Initiative, Policy Brief No. 11, 2016; W. Chen, D. Dollar i H. Tang, Why is China investing in Africa? Evidence from the 
firm level, Brookings Paper, Washington DC 2015. 
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może być traktowana jako początek umiarkowanego zwrotu w polityce Stanów Zjedno-
czonych9. Niemniej jednak z uwagi na wieloletnie zaniedbania realne zmiany w tym zakre-
sie będą wymagały od administracji amerykańskiej ogromnej pracy. W trakcie przesłucha-
nia w styczniu 2014 r., szef Departamentu Stanu, John Kerry, stwierdził, że Stany „nawet 
nie biorą udziału w grze” (ang. not even in the game) w porównaniu do działań Chin na 
kontynencie10. Biorąc pod uwagę powyższe, należy jednocześnie pamiętać, że Chiny zwięk-
szają inwestycje w dziedzinach, w których obecność Stanów Zjednoczonych sięga dekad 
wstecz, np. w górnictwo czy energetykę. Przewaga Amerykanów wynikająca z wielolet-
niej obecności na kontynencie jest ważnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę przy 
analizie potencjalnego zagrożenia, jakie chińskie zaangażowanie w Afryce może nieść dla 
Stanów Zjednoczonych.

W literaturze przedmiotu odnaleźć można argumenty, że ekspansja gospodarcza Chin 
w Afryce uderza w interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych11. Niektórzy autorzy su-
gerują wręcz, że zjawisko to należy interpretować jako grę o sumie zerowej, co mówiąc 
w  pewnym uproszczeniu oznacza, że interesy Chin są realizowane dosłownie kosztem 
interesów Stanów Zjednoczonych. Mimo poważnych zastrzeżeń co do zasadności takiej 
argumentacji, należy przyznać, że obawy Stanów Zjednoczonych wynikające z  rosnącej 
obecności Chin na kontynencie są do pewnego stopnia uzasadnione. Kreuje to bowiem 
szereg zupełnie nowych wyzwań nie tylko dla amerykańskich przedsiębiorstw ale także 
agend rządowych. Przykładem są pożyczki udzielane przez Chiny państwom afrykańskim 
za pośrednictwem banków rozwojowych (China Ex-Im Bank, China Development Bank), 
które stanowią realną alternatywę nie tylko dla pomocy amerykańskiej, ale również polity-
ki pożyczkowej mających swoje korzenie w świecie zachodnim instytucji multilateralnych, 
takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy12. Chiny za pośrednic-
twem wielopoziomowego wsparcia finansowego skutecznie konsolidują wpływy politycz-
ne i gospodarcze na kontynencie, płynnie łącząc różnorodne formy współpracy gospodar-
czej z szerokim wachlarzem instrumentów dyplomatycznych, takich jak wizyty oficjalne 
czy szczyty. Nie ulega wątpliwości, że silne zaangażowanie ze strony państwa chińskiego 
stawia w trudnym położeniu część firm amerykańskich, które nie mogą liczyć na podobne 
wsparcie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. 

9  J. Campbell, Obama’s Overdue Trip to Africa, Council on Foreign Relations, 24 czerwca 2013; M.S. Kimenyi, Guilt Trip, 
Brookings, 25 czerwca 2013. 
10  W. Schneidman, A. Westbury, The Commercial Relationship between the United States, China and African Countries: 
Areas for Trilateral Cooperation, A Trilateral Dialogue on the United States, Africa and China Conference, 13 maja 2013. 
11  H. Campbell, China in Africa: Challenging US Global Hegemony, „Third World Quarterly”, t. 29 (2008) z. 1, s. 89–105; 
M. Rubin, The new ‘scramble for Africa’, America Enterprise Institute, 7 marca 2016.
12  D. Kopiński i Q. Sun, New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming, „Global 
Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations”, t. 20 (2014) z. 4, s. 601–623. 
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2. Ogólna charakterystyka chińskich i  amerykańskich inwestycji zagranicznych 
w Afryce 

Jednym z  powodów, dla których zaangażowanie Chin i  USA w  Afryce przedstawia 
się w kategoriach rywalizacji jest przyjęta przez wielu komentatorów perspektywa. Naj-
częściej poczynania obu krajów analizuje się w ujęciu makro (rzadziej sektorów, a jeszcze 
rzadziej firm) i w odniesieniu do całego regionu (rzadziej krajów czy konkretnych rynków 
lokalnych, np. rynku spożywczego czy usług bankowych). W opracowaniach podejmują-
cych ten temat autorzy posługują się takimi kategoriami statystycznymi jak ogólny wo-
lumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wielkość obrotów handlowych czy udział 
w  rynku krajowym. Tymczasem za zagregowanymi wskaźnikami stoją indywidualne 
przedsiębiorstwa działające w  Afryce, dla których pojęcie rywalizacji stosowane w  dys-
kursie naukowym, zwłaszcza przez politologów i badaczy stosunków międzynarodowych, 
w świecie dyplomacji czy artykułach prasowych jest często znaczeniowo obce. Podmioty 
te rozumują głównie w kategoriach zysku i kosztów jednostkowych, segmentacji rynku, 
nisz rynkowych, specjalizacji czy przewag komparatywnych, nie zaś globalnej rywalizacji 
czy ścierania się wpływów światowych potęg. 

Zanim jednak omówione zostaną kwestie związane z konkurencją pomiędzy podmio-
tami gospodarczymi, dla uzyskania pełniejszego obrazu warto przeanalizować stan i dyna-
mikę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Chin i Stanów Zjednoczonych w Afry-
ce13. Na wstępie należy zauważyć, że pierwsza dekada XXI w. przyniosła gwałtowny wzrost 
BIZ w Afryce Subsaharyjskiej. Inwestycje zagraniczne ogółem wzrosły z ponad 33 mld USD 
w 2001 r. do 246 mld USD w 2012 r. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku podmiotów 
chińskich, których inwestycje zwiększały się od roku 2003 w tempie ponad 90% procent 
rocznie. W rezultacie, o  ile w 2003 r. skumulowane chińskie BIZ w Afryce Subsaharyjskiej 
wynosiły zaledwie 464 mln USD, w 2012 r. osiągnęły już poziom 18,5 mld USD. Mimo tak 
spektakularnej dynamiki, udział Chin w ogólnej strukturze BIZ napływających do Afryki jest 
w dalszym ciągu zaskakująco niski. Jak wynika z szacunków Wenjie Chena, Davida Dollara 
oraz Heiwai Tanga14 wartość skumulowana chińskich BIZ w Afryce w stosunku do BIZ ogó-
łem wynosi zaledwie 3%. Podobne dane podaje raport UNCTAD World Investment Report 
2015, z którego wynika, że w latach 2013–2014, chińskie BIZ stanowiły jedynie 4,4% całego 
napływu inwestycji na kontynent15. Warto również pamiętać, że Afryka nie stanowi prio-
rytetowego kierunku napływu inwestycji z punktu widzenia Chin, o czym świadczy fakt, iż 
w całości chińskich BIZ zaledwie 4% inwestycji jest lokowanych w Afryce. 

13  W tym fragmencie wykorzystane są dane statystyczne pochodzące z bazy danych UNCTAD Bilateral FDI Statistics 
2014, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx 
14  W. Chen, D. Dollar i H. Tang, Why is China investing in Africa? Evidence from the firm level, Brookings Paper, August 
2015. 
15  UNCTAD, World Development Report 2015, New York and Geneva 2015, s. 33. 
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Stany Zjednoczone pozostają wciąż największym inwestorem w regionie z wartością 
skumulowaną BIZ w 2012 r. na poziomie 30,9 mld USD. Także pod względem dynamiki 
w badanym okresie Stany Zjednoczone nie oddały pozycji lidera – o ile wartość inwestycji 
napływających do Afryki z Chin w latach 2003-2012 wyniosła 14,7 mld USD, w przypadku 
Stanów Zjednoczonych było to aż 23,5 mld USD. Wprawdzie powyższe dane są stoso-
wane przez wielu badaczy bez zastrzeżeń, wiedza na temat jakości oficjalnych statystyk 
publikowanych przez Chiny powinna skłaniać do pewnej ostrożności w tym zakresie. Ist-
nieją uzasadnione przypuszczenia, że dane dotyczące chińskich BIZ w Afryce są w niektó-
rych aspektach znacznie niedoszacowane (zaniżone)16, w innych przeszacowane, a przede 
wszystkich mają szereg metodologicznych uchybień. 

Przykładowo, zdaniem ekspertów część inwestycji chińskich w Afryce (a także w innych 
rejonach świata) jest przeprowadzana przez spółki rejestrowane w Hong Kongu lub w ra-
jach podatkowych, np. na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych czy na Kajmanach. Interesują-
cym przykładem takich działań są operacje tzw. Grupy The 88 Queensway – kilkudziesięciu 
firm zarejestrowanych pod tym samym adresem w Hong Kongu, które de facto stanowią 
równoległą, nieformalną strukturę finansowania i  realizowania projektów inwestycyjnych 
w Angoli i innych państwach afrykańskich17. Po drugie, pewna część firm, zwłaszcza małych 
i średnich, nie rejestruje swoich inwestycji za granicą i w rezultacie oficjalne statystyki ich 
nie obejmują. Wynika to m.in. z regulacji obowiązujących w Chinach, według których pro-
jekty o wartości poniżej 10 mln USD nie muszą uzyskiwać oficjalnego pozwolenia ze strony 
Ministerstwa Gospodarki (istnieje obowiązek rejestracji, ale ten jest bardzo często ignoro-
wany z uwagi na biurokrację i przewlekłość całej procedury)18. Po trzecie, część projektów 
inwestycyjnych jest realizowana w ramach tzw. „modelu angolskiego”19. W takim przypadku 
Chiny, w sensie formalnym, przekazują wsparcie finansowe (np. pożyczkę długoterminową) 
na realizację określonego projektu (np. budowę drogi), w zamian za surowiec (np. ropę lub 
miedź), który od tej pory będzie nabywany przez stronę chińską na określonych w umowie 
warunkach. Ważną cechą tej operacji jest to, że rząd afrykański nie ma kontroli nad poży-
czonymi środkami, które lokowane są na specjalnym rachunku bankowym, a  następnie 
wypłacane bezpośrednio na rzecz chińskich wykonawców. Wobec powyższego, trudno jest 
jednoznacznie stwierdzić, jaka część tej kompleksowej struktury finansowej znajduje swoje  

16  Chiny publikują statystyki dotyczące BIZ dopiero od 2003 roku; do 2007 r. brak jest informacji na temat inwestycji 
o charakterze finansowym. 
17  L. Levkowitz, M.M. Ross, J.R. Warner, The 88 Queensway group: A case study in Chinese investors operations in Angola 
and Beyond, US-China Economic and Security Review Commission, Washington 2009; J.R. Mailey, The Anatomy of the 
Resource Curse: Predatory Investment in Africa’s Extractive Industries, ACSS Special Report, May 2015; T. Burgis, D. Sev-
astopulo i C. O’Murchu, China in Africa: how Sam Pa became the middleman, Financial Times, 8 sierpnia 2014, http://
www.ft.com/intl/cms/s/2/308a133a-1db8-11e4-b927-00144feabdc0.html [z 18.11.2015]. 
18  Zob. X. Shen, Private Chinese Investment in Africa. Myths and Realities, World Bank, The Policy Research Working 
Paper 6311, January 2013; z badań przeprowadzonych przez autorkę w sześciu krajach afrykańskich wynika, że liczba 
projektów jest od 2 do 7 razy wyższa niż wynikałoby to ze statystyk chińskiego Ministerstwa Gospodarki. 
19  L. Corkin, Uncovering African Agency: Angola’s Management of China’s Credit Lines, Ashgate, London 2013.
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odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach Ministerstwa Gospodarki dotyczących BIZ. In-
nym problemem, który dotyczy szczególnie publikacji medialnych jest to, że wiele projektów 
zakwalifikowanych przez media jako „uruchomione”, w  rzeczywistości nigdy nie wchodzi 
w fazę realizacji. Przykładem jest szeroko komentowany projekt Bélinga w Gabonie, który po 
czterech latach negocjacji i części początkowych prac, Chińczycy utracili na rzecz BHP20. Było 
to długo po tym jak media wielokrotnie zaliczyły owe przedsięwzięcie w poczet „chińskich 
projektów” w Afryce. Warto przy tym zauważyć, że dane na temat amerykańskich inwestycji 
w Afryce, choć znacznie bardziej transparentne i przekrojowe, także mogą być niekompletne 
lub zaniżone. Nie uwzględniają one bowiem inwestycji z klauzulą poufności, ponadto część 
danych na temat inwestycji nie została po prostu opublikowana21. 

Rys. 1. Wartość skumulowana chińskich i amerykańskich BIZ w Afryce Subsaharyjskiej

Źródło: UNCTAD Bilateral FDI Statistics 2014, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Stati-
stics-Bilateral.aspx 

20  Africa-Asia Confidential, China Loses Bélinga, t. 5, z. 4, 2012. 
21  GAO, Sub-Saharan Africa, Trends in U.S. and Chinese Economic Engagement, Report to Congressional Requesters, 
February 2013. 
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Rys. 2.  Wartość napływu chińskich i amerykańskich BIZ w Afryce Subsaharyjskiej  
w latach 2003–2012 

Źródło: UNCTAD Bilateral FDI Statistics 2014, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Stati-
stics-Bilateral.aspx 

Ważnych informacji na temat chińskich i amerykańskich BIZ w Afryce dostarcza ze-
stawienie dotyczące alokacji geograficznej inwestycji. Zarówno w  jednym jak i  drugim 
przypadku przeważająca część inwestycji kierowana jest do dwóch państw afrykańskich 
(choć w odwrotnej kolejności) – Nigerii i RPA. W przypadku Chin jest to aż 45%, w przy-
padku Stanów aż 59% napływu wszystkich inwestycji22. Nie powinno to jednak dziwić, 
biorąc pod uwagę, że są to dwie największe gospodarki Afryki Subsaharyjskiej. W 2014 r. 
PKB Nigerii wyniósł 568,5 mld USD, zaś RPA 350,1 mld USD, co razem daje 55% PKB wy-
twarzanego w całym regionie. Wśród krajów, które powtarzają się w obu zestawieniach 
znalazły się ponadto Angola, Ghana, Mauritius oraz Zambia, choć inwestycje lokowane 
są tam nierównomiernie (np. Zambia to zaledwie 0,15% amerykańskich inwestycji, na-
tomiast w przypadku Chin ponad 8%). Podsumowując, analiza samej listy krajów przyj-
mujących amerykańskie i chińskie BIZ nie daje asumptu do stwierdzenia, że oba państwa 
prowadzą względem siebie działania, które można by zakwalifikować jako konkurencyjne. 
Poza zupełnie naturalną zbieżnością dotyczącą Nigerii i RPA (relatywna wielkość gospo-
darki), alokacja geograficzna inwestycji amerykańskich i  chińskich cechuje się istotnym 
zróżnicowaniem.

22  IMF, World Economic Outlook Database, April 2015 Edition, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/
weodata/index.aspx [z 11.11.2015].
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Rys. 3.  10 głównych kierunków napływu amerykańskich i chińskich BIZ w Afryce  
Subsaharyjskiej w latach 2003–2012 

                   Stany Zjednoczone            Chiny

Lp. Kraj Udział Lp. Kraj Udział

1 Nigeria 40,6% 1 RPA 34,1%

2 RPA 18,9% 2 Nigeria 11,1%

3 Mauritius 17,7% 3 Zambia 8,2%

4 Angola 16,3% 4 DRK 6,9%

5 Ghana 7,3% 5 Zimbabwe 5,4%

6 Gwinea Równikowa 2,3% 6 Angola 4,3%

7 Liberia 1,4% 7 Mauritius 4,0%

8 Zimbabwe 0,5% 8 Etiopia 2,6%

9 Zambia 0,25% 9 Ghana 2,5%

10 Seszele 0,1% 10 Kenia 2,1%

Źródło: UNCTAD Bilateral FDI Statistics 2014, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Stati-
stics-Bilateral.aspx

Pomimo że chińskie BIZ w  Afryce w  sensie skumulowanym nie dorównują pod 
względem skali inwestycjom państw zachodnich czy choćby RPA (obecnie drugi naj-
większy inwestor w Afryce), już w poszczególnych krajach Chiny są niekwestionowanym 
liderem. Przykładowo w  Sierra Leone, Gwinei, Zimbabwe czy Nigrze odsetek BIZ po-
chodzących z Chin w latach 2005–2013 stanowi odpowiednio – 70%, 69%, 82% i 53%. 
W tym ostatnim przypadku chińska firma CNPC zaangażowała się w 2008 r. w projekt 
typu joint-venture o łącznej wartości 5 mld USD w rozwój bloku Agadem23, co stanowi 
w przybliżeniu równowartość nigryjskiego PKB. Udział chińskich BIZ w ogólnej struktu-
rze inwestycji był znaczący także w Czadzie (31%), Kamerunie (35%) i Demokratycznej 
Republice Konga (31%)24.

Z dostępnych danych wynika, że również dystrybucja sektorowa inwestycji pochodzą-
cych z  obu krajów jest nieco odmienna. Wprawdzie większość projektów jest związana 
z górnictwem, co stanowi jednocześnie cechę ogólną BIZ w Afryce, sektor ten jest na tyle 
zróżnicowany pod względem geograficznym i produktowym, że trudno na tej podstawie 
postawić tezę o grze o sumie zerowej. Dodatkowo utrudnia to fakt, że chińskie Minister-
stwo Gospodarki nie publikuje danych w rozbiciu na sektory, więc w tej kwestii pozostaje 

23  Z. Yangpeng, Tapping the potential of Africa’s oil, China Daily, 26 września 2012. 
24  G. Aisch, J. Keller I KK. Rebecca, The World According to China, Interactive map, New York Times, http://www.nyti-
mes.com/interactive/2015/07/24/business/international/the-world-according-to-china-investment-maps.html?smi-
d=fb-share&_r=0 [z 10.11.2015].
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opierać się na szacunkach i doniesieniach medialnych, które z kolei są często nieprecyzyjne 
i zawodne. Drugi w kolejności jest sektor infrastrukturalny, gdzie firmy chińskie wydają się 
faktycznie dominować, ale gdzie jednocześnie obecność firm zachodnich, w tym amery-
kańskich jest znikoma. W sektorowej analizie porównawczej do pewnego stopnia pomoc-
ne mogą być dane o projektach współfinansowanych przez Bank Światowy w ramach tzw. 
projektów rozwojowych, które obecnie formalnie noszą nazwę pożyczek inwestycyjnych 
(ang. investment lending). Dane takie, zebrane przez autorów raportu GAO, pokazują, że 
firmy amerykańskie i chińskie rzadko działają w tych samych obszarach25. Przeważająca 
większość kontraktów firm chińskich, bo aż 91%, dotyczyła usług budowlanych, podczas 
gdy w przypadku firm pochodzących z USA trzy główne typy kontraktów obejmowały za-
rządzanie i doradztwo techniczne, studia wykonalności oraz ekspertyzy sektorowe. 

 

3. Sektor ropy naftowej w Afryce Subsaharyjskiej 

W ostatnich latach region Afryki Subsaharyjskiej stał się istotnym punktem na ma-
pie odkryć i  produkcji ropy naftowej26. Rezerwy surowca zlokalizowane na kontynencie 
afrykańskim są szacowane na 130 miliardów baryłek, co stanowi ok. 8% światowych za-
sobów27. Jest to wciąż niewiele w porównaniu do wielkości złóż ropy na terytorium Bli-
skiego Wschodu, jednak pewne cechy boomu naftowego i samego sektora ropy naftowej 
w Afryce powodują, że zainteresowanie wydobyciem surowca na kontynencie gwałtownie 
rośnie. Afryka Subsaharyjska wyróżnia się na tle innych regionów pod względem niskiej 
penetracji geologicznej. Przedstawiciele przemysłu szacują, że na odkrycie w Afryce cze-
ka kolejne 100 mld baryłek (zdaniem niektórych ekspertów są to dane niedoszacowane). 
Według U.S. Geological Survey Afryka posiada 20% nieodkrytych, ale technicznie możli-
wych do wydobycia, światowych złóż ropy28. W minionych latach rundy, w  ramach któ-
rych sprzedawano licencje w Afryce odbywały się z większą częstotliwością niż w innych 
częściach świata, region był również liderem pod względem łącznego obszaru oddanego 
w użytkowanie firmom naftowym. W odróżnieniu od wielu krajów, gdzie narodowe przed-
siębiorstwa państwowe roztaczają coraz większą kontrolę nad krajowymi złożami (np. 
Bliski Wschód), Afryka oferuje w tym względzie ogromny potencjał (pośrednio wynika to 
z braku kapitału oraz słabości instytucjonalnych narodowych „czempionów”).

Wydobycie ropy naftowej w  Afryce ma długą historię, jednak ostatnie lata zmieniły 
trajektorię rozwoju przemysłu naftowego pod wieloma względami. Po pierwsze, większość 

25  GAO, op. cit. 
26  Niniejszy fragment jest opracowany na podstawie raportu: D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, New oil frontiers: Inves-
tors` guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa, CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2014. 
27  BP Statistical Review of World Energy, June 2016. 
28  U.S. Geological Survey, An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World, 2012, http://
pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs2012-3042.pdf [z 18.11.2015].
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produkcji ropy w  Afryce tradycyjnie pochodziła z  regionu Afryki Zachodniej (Zatoka Gwi-
nejska), w  ostatnim czasie jednak, dzięki krajom takim jak Kenia czy Uganda29, gorączka 
naftowa dosięgła wschodniej części kontynentu. Rosnący popyt na ropę ze strony państw 
azjatyckich (przy jednoczesnym, spadającym zapotrzebowaniu ze strony Stanów Zjednoczo-
nych), sytuuje nowych producentów z Afryki Wschodniej w dogodnym położeniu. W wyniku 
tych oraz innych tendencji, sektor naftowy stał się niezwykle zdywersyfikowany pod wzglę-
dem podmiotowym i jakościowym. Autorzy raportu New Oil Frontiers, z uwagi wspomnianą 
wyżej kompleksowość, dzielą region Afryki Subsaharyjskiej na trzy grupy państw30: „stara 
gwardia” (ang. old school countries), „nowicjusze” (ang. rookies) oraz „żółtodzioby” (ang. 
greenhorns). „Stara gwardia”, to kraje które wydobywają ropę od dziesięcioleci i mają w tym 
względzie spore doświadczenie; zaliczają się do nich kraje takiej jak: Angola, Gwinea Równi-
kowa, Gabon, Kamerun, Nigeria, Republika Kongo, Sudan, Sudan Południowy oraz Wybrzeże 
Kości Słoniowej. Kraje te w dalszym ciągu są niekwestionowanymi liderami w wydobyciu 
– Nigeria w 2015 r. wydobywała średnio 2,3 mln baryłek dziennie, Angola z kolei 1,8 mln 
baryłek. Drugą grupę stanowią „nowicjusze”, czyli kraje stawiające pierwsze kroki w wydo-
byciu ropy i/lub mają w tym zakresie ograniczone doświadczenie (Czad, Ghana, Mauretania). 
W skład trzeciej grupy, nazwanej „żółtodziobami” wchodzą: Benin, Demokratyczna Republi-
ka Konga, Etiopia, Kenia, Liberia, Madagaskar, Malawi, Namibia, Niger, Senegal, Sierra Leone 
oraz Uganda. W krajach tych trwają poszukiwania ropy w oparciu o wstępne, obiecujące od-
krycia lub wydobycie surowca jest w fazie początkowej.

Inną, nową cechą jakościową przemysłu naftowego w Afryce jest znacznie większa 
różnorodność inwestorów. W ujęciu historycznym ropa na kontynencie była wydobywana 
niemal wyłącznie przez duże zachodnie koncerny, zajmujące w branży pozycję oligopoli-
styczną, takie jak Shell czy ExxonMobil (tzw. super majors). Obecnie w niektórych miej-
scach obserwuje się dyskretny trend wycofywania się koncernów super majors, zarówno 
z sektora downstream (przetwórstwo i dystrybucja) jak i upstream (wydobycie), a w ich 
miejsce pojawiania się mniejszych, niezależnych operatorów, takich jak brytyjski Tullow 
Oil czy amerykański Anadarko (nie oznacza to jednakowoż, że pozycja tych firm w Afryce 
jest poważnie zagrożona), ale także coraz częściej lokalnych (afrykańskich) inwestorów. 
Mniejsze firmy bardzo często mają mniejszą awersję do ryzyka i występują w  roli pod-
miotów dokonujących pierwszych odkryć, po czym odsprzedają udziały w  bloku dużym 
koncernom (produkcja ropy jest niezwykle kapitałochłonna, zwłaszcza w początkowych 
stadiach budowy infrastruktury wydobywczej). Ponadto, do gry wkroczyły również na-
rodowe przedsiębiorstwa naftowe, takie jak angolański Sonangol czy nigeryjski Nigerian 
National Petroleum Cooperation (NNPC). Wprawdzie oba wyróżniają się pod względem 
wielkości, to o ile Sonangol jest, przynajmniej do niedawna, stosunkowo sprawnie dzia-

29  A. Polus i W. Tycholiz, Why is it Taking so Long? Solving the Oil Extraction Equation in Uganda, „African and Asian 
Studies” t. 15 (2016) z. 1, s. 77–97. 
30  D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, New oil frontiers, op. cit. 
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łającym i przynoszącym znaczące zyski przedsięwzięciem komercyjnym (choć nie wolnym 
od patologii, politycznego patronatu i korupcji), NNPC stanowi niestety klasyczny przykład 
degeneracji przedsiębiorstwa państwowego. 

Różnorodność inwestorów w przemyśle naftowym w Afryce przejawia się także w na-
rodowości. Niegdyś firmy naftowe wywodziły się wyłącznie z  tzw. świata zachodniego, 
dziś amerykańskie, brytyjskie czy francuskie koncerny naftowe zmuszone są współeg-
zystować z  przedsiębiorstwami z  Chin, Indii, Brazylii czy Malezji. Przykładem może być 
Delta Nigru, gdzie Shell i Chevron pozbywają się części posiadanych przez siebie bloków 
naftowych, głównie z braku możliwości zachowania ciągłości wydobycia, co jest z kolei 
spowodowane atakami na rurociągi, masową kradzieżą ropy i narosłymi przez lata kon-
fliktami z lokalnymi społecznościami.

Jedną z  istotnych charakterystyk ostatnich wydarzeń w sektorze naftowym w Afryce 
jest rewolucja technologiczna w badaniach geologicznych i metodach wydobycia. Do nie-
dawna ropa była wydobywana w zasadzie wyłącznie na lądzie (onshore), ewentualnie na 
niewielkich głębokościach przy brzegu (ang. shallow water offshore), teraz na porządku 
dziennym jest wydobywanie ropy z dna morskiego na dużych głębokościach (and. deep wa-
ter) i ekstremalnie dużych (ang. ultra deep water). Niemal na całym zachodnim wybrzeżu, od 
Senegalu po RPA, rządy afrykańskie sprzedają licencje na eksplorację podmorskich złóż ropy. 
Z uwagi na utrzymującą się przez wiele lat wysoką cenę ropy projekty naftowe w Afryce kon-
centrują się coraz częściej na niekonwencjonalnych złożach ropy, takich jak piaski bitumiczne 
(np. projekt ENI w Republice Kongo) czy tzw. ciężka ropa (Madagaskar). Wszystko to, w po-
łączeniu z najnowocześniejszą technologią, taką jak statki wiertnicze czy badania sejsmicz-
ne w 3D i 4D, powoduje, że przed branżą naftową pojawiły się zupełnie nowe możliwości. 

Opisując stan sektora naftowego w Afryce, nie sposób nie wspomnieć o gwałtow-
nym spadku cen ropy, który już zaczyna mieć wpływ na zachowania inwestorów w bran-
ży naftowej. Ponieważ, jak uważa wielu ekspertów, aktualne ceny ropy, które w 2015 r. 
kształtowały się na poziomie 40-50 USD za baryłkę (wobec 109 USD w 2014 r.) raczej wy-
tyczają nowy punkt równowagi31 niż są przejawem krótkoterminowej cykliczności, wiele 
firm działających na kontynencie wstrzymuje projekty i opóźnia plany inwestycyjne, któ-
re przy tak niskich cenach stają się nierentowne (lub niewystarczająco rentowne). Jeśli sy-
tuacja na rynku paliw nie ulegnie istotniejszej zmianie, niewątpliwie przyszłość nowych 
afrykańskich producentów oraz najbardziej kosztochłonnych projektów może stanąć pod 
znakiem zapytania32.

31  M. Tahara-Stubbs, Is $60 the new normal for oil?, CNBC, 4 czerwiec 2015, http://www.cnbc.com/2015/06/04/is-
-60-the-new-normal-for-oil.html [z 26.01.2016].  
32  P. Burkhardt, Africa Oil Boom Fades as $50 Crude Shuts Door on High-Cost Deals, Bloomberg, 20 listopad 2015, http://
www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-20/africa-oil-boom-fades-as-50-crude-shuts-door-on-high-cost-deals 
[z 26.01.2016].  
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4. Analiza porównawcza chińskich i amerykańskich przewag konkurencyjnych 

Chińskie firmy naftowe oskarżane są niejednokrotnie o „przejmowanie” kontroli nad afry-
kańskimi surowcami i wypieranie z rynku firm pochodzących z innych krajów, a przynajmniej 
naruszanie ich interesów. Niewiele jest jednak przykładów potwierdzających takie zjawisko. 
Istnieją za to przykłady współpracy nawiązywanej pomiędzy firmami z Chin a takimi firma-
mi jak Shell, ConocoPhillips, Eni czy Total. Amerykańska firma Hess była jedną z pierwszych 
firm, jakie podpisały kontrakt z chińskim partnerem; brytyjski BP i kanadyjski Husky, zgodzi-
ły się współpracować z CNOOC w ramach rozwijania złóż na wodach terytorialnych Chin33. 
W Nigerii, CNOOC (45% procent udziałów), francuski Total (24% – operator) i kilka innych 
podmiotów wspólnie realizują projekt rozwijania złóż głębokomorskich Egina. Ten sam CNO-
OC, a dokładnie jego spółka córka Nexen, jest w jednym konsorcjum z Chevron, ExxonMobil 
przy rozwijaniu złóż Usan34. Także w Angoli wiele bloków zarządzanych przez firmy zachodnie 
(ENI, Total, BP) ma wśród udziałowców firmy pochodzące z Chin. Charakterystyczne jest to, 
że w krajach, gdzie zachodnia obecność jest dobrze ugruntowana, chińskie firmy występują 
zazwyczaj w roli partnera nieoperacyjnego, czego jednym z wielu przykładów jest partner-
stwo BP i chińskiej Sinopec Sonangol International w Angoli (Blok 18) lub dokonują przejęcia 
istniejącej firmy zachodniej (Sinopec przejmujący kanadyjską formę Nexen i Addax)35. 

Jedną z przyczyn, dla których firmy chińskie i amerykańskie trudno nazwać konkuren-
tami w pełnym tego słowa znaczeniu jest technologia. Chińskie koncerny, które rozpoczę-
ły ekspansję na rynki międzynarodowe dopiero w latach 90., a faktycznie w latach 2000., 
nie posiadają ani odpowiedniego doświadczenia, know-how ani technologii, aby rywalizo-
wać z firmami takimi jak Chevron czy BP, które wydobywają ropę od dziesiątek lat w coraz 
trudniejszych technologicznie lokalizacjach. Także w poszukiwaniach ropy Chińczycy rzad-
ko odgrywają kluczową rolę; poza pojedynczymi przypadkami, firmy chińskie nie miały 
udziału w większych odkryciach w Afryce. Podobny argument może być sformułowany 
w odniesieniu do niekonwencjonalnych złóż, takich jak piasek bitumiczny czy ropa z łup-
ków, w przypadku których chińskie firmy nie mają w zasadzie żadnego doświadczenia. 

W pierwszych latach swojej ekspansji międzynarodowej firmy chińskie nabywały głów-
nie aktywa mało atrakcyjne dla zachodnich koncernów lub takie, których te ostatnie chciały 
się z różnych powodów pozbyć. Jak przypomina Erica Downs, o ile zachodni komentatorzy 
byli pod wrażeniem tego, jak ekspansywna jest strategia internacjonalizacji chińskich firm 
naftowych w gospodarce światowej i w jak wielu miejscach równocześnie pojawia się chiński 
kapitał, chińscy specjaliści zwracali uwagę na fakt, że ponieważ firmy chińskie wkroczyły do 

33  J. Jiang i C. Ding, Update on Overseas Investments by China’s National Oil Companies Achievements and Challenges 
since 2011, IEA, Washington DC 2014, s. 7.
34  S. Sassard, T. Cocks, Exclusive: Total resumes $2.5 billion Nigerian deepwater oil field sale, Reuters, 16 wrzesień 2014, 
http://www.reuters.com/article/2014/09/16/us-total-nigeria-sale-idUSKBN0HB25U20140916 [z 6.04.2016].  
35  J.G. Cooke, D.L. Goldwyn, Africa’s New Energy Producers. Making the Most of Emerging Opportunities, Center for Stra-
tegic and International Studies (CSIS), Washington DC 2015, s. 8. 
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gry stosunkowo późno, były one zmuszone zadowolić się „resztkami”36. Powyższe dylematy 
dobrze oddają słowa prezesa CNOOC, który mówi: “nie jest nam łatwo wyszukiwać właści-
wych projektów. Rynek ropy to 100 lat historii i wszystkie dobre projekty zostały już wzięte. 
Oczywiście, że nowemu graczowi, takiemu jak my, nie jest łatwo”37.

Ciekawe spojrzenie na kwestię konkurencji pomiędzy firmami amerykańskimi a chiń-
skimi oferuje również wspomniany wcześniej raport GAO38. Pokazuje on, że w trzech ana-
lizowanych afrykańskich krajach – Ghanie, Kenii i Angoli – firmy z Chin i USA niezwykle 
rzadko stanowią dla siebie konkurencję, z  wyłączeniem sektora telekomunikacyjnego 
i  informatycznego (przykładem jest Kenia, gdzie chińskie firmy z  sektora IT zdobywają 
coraz więcej kontraktów). Zdaniem cytowanych ekspertów, w Angoli amerykańskie firmy 
dominują w sektorze ropy i gazu a chińskie w sektorze budowlanym, natomiast w Ghanie 
firmy ze Stanów Zjednoczonych specjalizują się w większym stopniu w sektorze wyso-
kiej technologii, z Chin zaś realizują projekty infrastrukturalne. W odniesieniu do sekto-
ra wydobycia ropy, w Ghanie Chińczycy są w ogóle nieobecni, a wydobycie ropy zostało 
skomercjalizowane przez niczym niepokojony amerykański Kosmos. W  2014 roku chiń-
ska firma Sinopec zakończyła budowę infrastruktury przesyłowej gazu z  Jubilee field39, 
ale inwestycja ta ma charakter komplementarny, a nie konkurencyjny wobec działań firm 
amerykańskich wydobywających ropę z dna oceanu. Taka sytuacja ma miejsce w wielu in-
nych państwach afrykańskich, co oczywiście nie wyklucza pewnych działań dających się 
zakwalifikować jako „konkurencja” w tych samych sektorach. 

Raport zwraca również uwagę na fakt, że firmy ze Stanów Zjednoczonych niechętnie 
działają w niektórych częściach Afryki z uwagi na podwyższone ryzyko polityczne i/lub biz-
nesowe, co z kolei wydaje się nie zniechęcać Chińczyków40. Przykładem jest Sudan czy Delta 
Nigru, z której wycofują się w ostatnich latach firmy zachodnie. Niektórzy eksperci uważają, 
że inwestowanie przez Chiny w krajach o podwyższonym ryzyku politycznym może wynikać 
nie z wyrachowania, ale z braku doświadczenia w szacowaniu takiego ryzyka. W końcu firmy 
chińskie w trakcie swojej, jak na razie, krótkiej obecności na rynkach międzynarodowych nie 
miały jeszcze, w przeciwieństwie do zachodnich koncernów, okazji doświadczyć zbyt wielu 
wrogich aktów, takich jak np. wywłaszczenie majątku przez rząd, czy poważniejszych zda-
rzeń politycznych prowadzących do wstrzymania wydobycia (ostatnio Sudan Południowy). 

Inny powód może być taki, że firmy chińskie są świadome potencjalnych zagrożeń, ale 
liczą na to, że ryzyko będzie równoważone przez dobre, a czasem wręcz przyjacielskie re-
lacje Chin z rządami krajów goszczących. Takie założenie okazuje się jednak coraz częściej  

36  E. Downs, Who’s Afraid of China’s Oil Companies?, [w:] C. Pascual i J. Elkind (red.), Energy Security Economics, Politics, 
Strategies, and Implications, Brookings, Washnigton DC 2009, s. 85.
37  Ibidem, s. 93.
38  GAO, op. cit. 
39  Chinese energy giant helps Ghana develop oil, gas industry, China Daily, 10 czerwca 2015, http://www.chinadaily.com.
cn/world/2015-06/10/content_20964488.htm [z 5.05.2016].
40  GAO, op. cit., s. 58.
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błędne. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń w Afryce do tej pory było uprowadzenie i za-
bicie pięciu chińskich pracowników CNCP w Sudanie w październiku 2008 r.41 Rok wcze-
śniej podobny los spotkał dziewięciu Chińczyków w Etiopii przy granicy z Somalią, gdzie 
rebelianci z Ogaden National Liberation Front ostrzelali instalacje naftowe i stacjonujących 
tam żołnierzy etiopskich zabijając łącznie ponad 70 osób42. Przypadki te pokazały (zwłasz-
cza incydent sudański), że oficjalne wsparcie dla reżimu w Chartumie ze strony Chin, nie 
tylko nie musi być pomocne (tak jak zakładają Chińczycy), ale w  niektórych sytuacjach 
może ściągnąć na chińskich pracowników gniew grup rebelianckich walczących z rządem.

Firmy amerykańskie zdecydowanie wolą rynki dojrzałe, charakteryzujące się względ-
ną stabilnością i przewidywalnością, zaś firmy z Chin nie stronią od rynków dynamicznych 
i  gospodarek notujących wysokie tempo wzrostu, za to obciążonych relatywnie dużym 
ryzykiem biznesowym lub (i) politycznym. Niektórzy autorzy łączą różnicę w podejściu do 
ryzyka z konstrukcją słowa „ryzyko” w języku chińskim, które znaczeniowo ma podkreślać 
szansę, podczas gdy w naszym kręgu cywilizacyjnym ryzyko jest nacechowane raczej nega-
tywnie i bliższe znaczeniowo zagrożeniu, sinolodzy jednak odrzucają to jako mit43. Innym 
czynnikiem jest wielkość rynku, który w przypadku przeciętnego państwa afrykańskiego 
jest niezwykle mały, co oznacza niską kosztową efektywność i brak możliwości realizowa-
nia przez firmy korzyści skali. Jest to czynnik szczególnie ważny w kontekście generalnie 
bardzo słabej integracji regionalnej w  Afryce (w  sensie realnym, nie instytucjonalnym) 
i niskich obrotów w handlu wewnątrzregionalnym. Cytowany w raporcie RAND Assistant 
Secretary of State ds. Afryki, Chester Crocker, zauważył, że małe rynki w Afryce powodują, 
że trudno jest nimi zainteresować członków zarządu przedsiębiorstw amerykańskich44. 
Argument ten jednak nie może dotyczyć wydobycia ropy, które jest w niewielkim stopniu 
skorelowane z wielkością gospodarki kraju goszczącego czy pojemnością rynku, jako że 
zdecydowana większość ropy jest wydobywana z przeznaczeniem na eksport.  

Omawiając przewagi konkurencyjne firm chińskich, warto w  pierwszej kolejności 
zauważyć, że cechą szczególną dużych firm chińskich kontrolowanych przez państwo, 
a  w  zasadzie jedynie takie działają w  sektorze naftowym, jest horyzont czasowy przy-
jęty w strategiach biznesowych. O ile firmy amerykańskie muszą się kierować interesem 
swoich akcjonariuszy i osiągać zyski w krótkim okresie, firmy chińskie nie mają takiego 
obowiązku, w związku z czym mogą przyjmować dłuższe ramy czasowe dla swoich przed-
sięwzięć i  inaczej szacować ryzyko w zestawieniu z zyskami. W wielu przypadkach taka 
strategia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez chińskie insty-

41  M. Green, Chinese oil workers killed in Sudan, Financial Times, 27 października 2008. 
42  J. Gettleman, Ethiopian Rebels Kill 70 at Chinese-Run Oil Field, New York Times, 25 kwietnia 2007. 
43  J. Husdal, A crisis is not an opportunity, husdal.com, 26 listopada 2010, http://www.husdal.com/2010/11/26/a-crisis-
is-not-an-opportunity/ [z 12.11.2015].
44  Africa-China-U.S. Trilateral Dialogue: Summary Report, The Brenthurst Foundation, the Chinese Academy of So-
cial Sciences, the Council on Foreign Relations, and the Leon H. Sullivan Foundation, 2007, s. 12, cytat za: L. Hanauer, 
L.J. Morris, Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy, RAND Corporation, Wash-
ington DC 2014, s. 99. 
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tucje finansowe (np. wspomniany China ExIm Bank), które pozwala na zrównoważenie 
ryzyka biznesowego, jakie ponosi firma działająca na danym rynku. Wydaje się również, 
że wobec powyższego firmy chińskie generalnie charakteryzują się większą elastycznością 
i  posiadają umiejętności dostosowawcze, pozwalające im na działanie w  specyficznych 
warunkach. Przykładowo firmy chińskie częściej podejmują współpracę z lokalnymi part-
nerami, wchodzą w spółki mieszane itd., podczas gdy dla firm amerykańskich tego typu 
strategie wiążą się z większym ryzykiem i w konsekwencji są rzadziej stosowane.

Zakończenie

Afryka stała się w ostatnich latach, nie po raz pierwszy z resztą, areną ścierania się 
interesów wielu krajów trzecich. Uwagę badaczy przyciągają szczególnie napięcia, jakie 
pojawiają się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a specyficznym obszarem do-
mniemanej rywalizacji jest poszukiwanie i produkcja ropy naftowej. Wielu komentatorów 
uważa, że zjawisko to należy rozumieć jako grę o sumie zerowej, co oznacza, że ekspansja 
chińskich koncernów naftowych na kontynencie afrykańskim prowadzi do erozji interesów 
amerykańskich, a przynajmniej osłabia pozycję firm z USA w regionie. Niniejszy artykuł 
pokazuje, że brakuje przekonywujących dowodów, żeby taką tezę podtrzymać. Wprawdzie 
w historii było kilka przypadków agresywnego działania chińskich koncernów wobec ich 
amerykańskich odpowiedników czy prób przejęcia (patrz kanadyjski Nexen), generalnie 
sytuacje takie należą do rzadkości. Chińskie firmy stronią od bezpośredniej konkurencji 
z firmami amerykańskimi i posiadają pewne atrybuty, a także elementy strategii, które 
ograniczają przestrzeń do faktycznej rywalizacji. Chińskie korporacje naftowe są przede 
wszystkim technologicznie zapóźnione (szczególnie wobec ostatniej rewolucji technolo-
gicznej w sektorze ropy) i niezdolne do stawiania czoła takim doświadczonym i technolo-
gicznie przygotowanym graczom jak Chevron czy Exxonmobil. Pod względem geograficz-
nym, chińskie firmy często działają w miejscach, które Zachód uznaje za mało atrakcyjne 
lub zbyt ryzykowne pod względem biznesowymi i politycznym. Inne podejście do ryzyka 
w połączeniu z małym doświadczeniem, a także stosunkowo późne wejście na między-
narodowe rynki paliwowe, powodują, że ścieżki firm z obu krajów rzadko się przecinają. 
Z analizy sektora naftowego w Afryce wynika, że chińskie firmy operują w zaledwie kilku 
krajach, gdzie aktywne są również firmy amerykańskie (Nigeria, Angola, Gwinea Równiko-
wa). Istnieje ponadto wiele przykładów pokazujących, że chińskie i amerykańskie firmy nie 
tylko nie rywalizują ze sobą, ale podejmują różnorodne formy współpracy. 

Podsumowując, teza o rywalizacji czy konkurencji pomiędzy firmami z obu krajów wy-
daje się trudna do utrzymania. Wprawdzie w wymiarze geopolitycznym oba kraje mogą 
dążyć do realizacji strategicznych interesów w Afryce i myśleć w kategoriach zagrożenia 
tych interesów, na poziomie mikroekonomicznym i konkretnych branż, faktyczna konku-
rencja polegająca na wzajemnym eliminowaniu się z  rynku czy zdobywaniu większego 
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udziału w rynku kosztem drugiej strony, należy raczej do rzadkości, a w przypadku sektora 
naftowego jest w dużej mierze fikcją.   
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Chinese and the US investments 
in the oil sector in Africa: 
the competitive advantages analysis

(abstract)

In recent years, Africa has become a  hotspot on the global map of oil discoveries, 
with dozens of investors rushing to tap into the crude wealth which is now estimated 
at 130 billion barrels. The region is called an oil frontier for a reason, and – like a classic 
frontier – it remains relatively unexplored and unexploited, with opportunities abound. 
License-awarding rounds have been announced more frequently, with more acreage to 
take than anywhere in the world. Currently, nearly a half of Sub-Saharan countries either 
is producing oil or is about to start production soon. Against this backdrop, there is a the-
sis formulated in the literature about an alleged rivalry over the African crude oil between 
two economic powerhouses – United States and China. Although American and Chinese 
oil companies sometimes happen to operate in the same countries, their diverse strat-
egies and investment models demonstrate, that seeing them as rivals does not stand 
up to scrutiny, and investment flows from both countries should not be cast as a zero 
sum game. This article intends to verify the thesis about China-U.S. rivalry, by conducting 
a comparative analysis of Chinese and American investments in the petroleum sector in 
Africa and comparative advantages of oil companies from those countries. 

Key words: China, United States, Africa, oil, competition.
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Partie polityczne 
we współczesnej Nigerii.

Współczesna Afryka jest miejscem, które ma coraz większe znaczenie na mapie świa-
ta. Nie dość, że z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na surowce naturalne, sta-
ła się jednym z centrów polityki światowych mocarstw, to także z uwagi na transformacje 
polityczne zachodzące na kontynencie budzi zainteresowanie naukowców i decydentów. 
Obserwacje przemian w państwach afrykańskich trwają oczywiście od bardzo dawna, ale 
obecnie, w związku z dynamiką współczesnego świata mają jeszcze większe znaczenie. 
Nigeria – jedno z  największych i  najludniejsze na kontynencie afrykańskim państwo to 
przykład kraju, w  którym trudno o  stabilizację polityczną czy społeczną na dłużej1. Po-
działy regionalne, etniczne i  wyznaniowe pokrywają się tu ze sobą i  tym samym mają 

1  W granicach Nigerii żyje około 250 grup etnicznych posiadających własny język. Kraj zamieszkuje około 150 milionów 
ludzi, a przeludnionym miastom towarzyszy ubóstwo większości ich mieszkańców.



211

ogromny wpływ na sytuację wewnętrzną. Nigeryjska droga do demokracji jest nadzwyczaj 
zawiła i napotyka wiele, charakterystycznych dla wielu państw Afryki problemów. Korup-
cja, skrajny etatyzm, etniczny charakter elementów systemu politycznego czy terroryzm, 
to tylko niektóre z nich. 

Podmiotami, bez których demokracja nie jest możliwa są partie polityczne. Pełnią one 
liczne funkcje w  państwie i  społeczeństwie, które podtrzymują demokratyczny wymiar 
polityki. Należą do nich przede wszystkim: wypracowywanie konsensusów politycznych, 
rekrutacja kandydatów w wyborach, edukowanie społeczeństwa poprzez zwracanie uwagi 
na najważniejsze problemy, socjalizacja dużych grup ludzi w ramach działań politycznych 
czy zapobieganie konfliktom politycznym i społecznym. Ugrupowania polityczne stanowią 
również instrument mobilizacji politycznej, który jest niezbędny do sprawowania rządów 
i osiągania kolejnych etapów transformacji systemowej. Szczególne znaczenie dla pań-
stwa, w którym tak trudno utrzymać zasady demokratyczne ma nie samo istnienie partii 
politycznych, ale ich liczba i działania jakie podejmują. W uproszczeniu można powiedzieć, 
że odnosi się to do systemu partyjnego w państwie. 

Od 1999 r. w Nigerii funkcjonuje system wielopartyjny2, a  liczba partii systematycz-
nie wzrasta. Obecnie przyjmuje się, że jest ich 693. Główne wydarzenia polityczne, które 
wymagają od partii zaangażowania to oczywiście wybory. W Nigerii szczególne znacze-
nie mają wybory prezydenckie4. Od 1999 r. są one przeprowadzane według nieformalnego 
porozumienia pomiędzy muzułmańską Północą a  chrześcijańskim Południem. 
Kandydatów na urząd prezydenta zgłaszają partie polityczne, które czasem powstają 
także na skutek mobilizacji przedwyborczej. Z uwagi na korzyści dla przyszłego przywódcy 
państwa, wybory prezydenckie wiążą się z bardzo dużą rywalizacją, która niejednokrot-
nie prowadziła do konfliktów nie tylko politycznych, ale również na tle wyznaniowym 
i etnicznym. Zagrożenie radykalnymi formami działalności religijnej, terroryzmem i pro-
blemami humanitarnymi powodują, że wojsko nigeryjskie często uznaje siebie za jedy-
nego gwaranta bezpieczeństwa w państwie i niejednokrotnie wykazywało gotowość do 
interwencji militarnej. Niezależnie od wyników wyborów, towarzyszące im napięcia mają 
tak duży wpływ na scenę polityczną, że mogą doprowadzić do izolacji państwa na arenie  

2  Wcześniej, od 1989 r. funkcjonował system dwupartyjny, ale wobec ewolucji Social Democratic Party (Partia So-
cjaldemokratyczna, SDP) oraz National Republican Congress (Narodowy Kongres Republikański, NRC) jako ugrupowań 
utworzonych przez władze Nigerii powstało kilka innych ugrupowań, które zdobyły poparcie społeczne. Można po-
wiedzieć, że system dwupartyjny funkcjonował dziesięć lat, a datą końcową był rok 1999 i wybory prezydenckie, które 
się wówczas odbyły.
3  Zob. szerzej: A.T. Simbine, Political Parties and Internal Party Democracy in Nigeria, Centre for Democracy and De-
velopment, Working Paper: CDD/WKP/02, s. 5. http://www.academia.edu/11908994/Political_Parties_and_Internal_
Party_Democracy_in_Nigeria (z  26-02-2016)oraz http://www.inecnigeria.org/?page_id=18 (z  26-02-2016) lub http://
www.nairaland.com/584400/63-registered-political-parties-nigeria (z  26-02-2016) oraz http://www.slideshare.net/
statisense/nigeria-political-structure-1999-2015 (26-02-2016).
4  Zazwyczaj wybory prezydenckie są częścią wyborów generalnych. Ostatnie odbyły się 14 lutego 2015 r. Nigeryjczycy 
wybierali prezydenta, 360 posłów do Izby Reprezentantów i 109 senatorów. Zob.: http://www.electionguide.org/coun-
tries/id/158/ (z 26-02-2016).
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międzynarodowej. W  takiej sytuacji uwaga wielu obserwatorów skupia się na partiach 
politycznych, których rozważne działania mogą uchronić państwo i cały kontynent przed 
destabilizacją czy kolejnymi zamachami stanu. 

Ostatnie kilkadziesiąt lat praktyki politycznej w Nigerii pokazuje, że nie jest to zada-
nie łatwe i znalezienie idealnych rozwiązań w państwie o tak skomplikowanej strukturze 
etnicznej i wyznaniowej jest niemożliwe. Począwszy od 1978 r., kiedy przywrócono legalną 
działalność polityczną w państwie5, powstało pięć partii politycznych:

•	 National Party of Nigeria (Narodowa Partia Nigerii, NPN) reprezentująca Północ 
kraju i bogate elity;

•	 Nigerian People’s Party (Nigeryjska Partia Ludowa, NPP) lewicujące ugrupowanie 
ludu Ibo;

•	 The Unity Party of Nigeria (Nigeryjska Partia Jedności, UPN) lewicowa partia popu-
larna wśród członków plemienia Yoruba;

•	 The People’s Redemption Party (Partia Ludowego Odkupienia) nawołująca do rady-
kalnych zmian społecznych;

•	 Great Nigeria People’s Party (Ludowa partia Wielkiej Nigerii) będąca orędowniczką 
rozwiązań kapitalistycznych na wszystkich polach.

National Party of Nigeria i The Unity Party of Nigeria zdominowały życie polityczne Ni-
gerii do początku lat osiemdziesiątych. W 1983 r. na skutek kolejnego wojskowego zama-
chu stanu, wszystkie partie polityczne zostały rozwiązane. Taka sytuacja miała miejsce do 
1993 r., kiedy to w ramach prodemokratycznych reform ówczesny prezydent Nigerii I. Ba-
bangida wprowadził w życie projekt systemu dwupartyjnego pod kontrolą rządu. Zezwo-
lono na ograniczoną działalność prawicowej National Republican Convention i  lewicowej 
Social Democratic Party. Ugrupowania miały nie mieć charakteru plemiennego, a ich dzia-
łalność przewidziano jedynie w okresie transformacji władzy wojskowej w cywilną. Dopie-
ro w lipcu 1998 r. partie polityczne uzyskały możliwość nieskrepowanego działania. Utwo-
rzono wówczas trzy ugrupowania: The All People’s Party (Partia Ludowa), The People’s 
Democratic Party (DemokratycznaPartia Ludowa) i The Alliance For Democracy (Sojusz Dla 
Demokracji). W  przeprowadzonych rok później wyborach prezydentem został kandydat 
PDP O. Obasanjo, a partia zdobyła większość miejsc i w Izbie Reprezentantów i w Sena-
cie6. People’s Democratic Party rządziła niepodzielnie do 2011 r., kiedy to doszło do przeło-
mu i ugrupowanie rządzące przegrało wybory na rzecz partii opozycyjnych7. W pierwszych 
dekadach po odzyskaniu niepodległości (1960) opozycja przejmowała władzę tylko po za-
machach stanu. W 2011 r. stało się to w ramach demokratycznych wyborów. Zwycięskimi 

5  Po zamachu stanu z  1966 r., kiedy junta wojskowa przejęła władzę w  państwie, a  działalność partii politycznych 
została zakazana. Zob. M. Amechi, January 15 1966 coup: Why they called it an Igbo coup, http://www.vanguardngr.
com/2016/01/january-15-1966-coup-why-they-called-it-an-igbo-coup-mbazulike-amechi/ (z 6-03-2016).
6 M. Czarnecki, Historyczne chwile Nigerii, opozycja wygrała wybory, http://wyborcza.pl/1,76842,17686705,Historycz-
ne_chwile_Nigerii__opozycja_wygrala_wybory.html?disableRedirects=true (z 26-02-2016).
7  http://www.bbc.com/news/world-africa-13051234 (z 26-02-2016).
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ugrupowaniami okazały się Congress For Progressive Change i Action Congress of Nige-
ria. Warto zauważyć, że każdorazowo wybory społeczeństwa nigeryjskiego były okupione 
zamieszkami, rozruchami i zamachami. Nie stanowiły elementu stabilizującego sytuację 
polityczno – społeczną w kraju.

Współczesne partie nigeryjskie nie mają wiele wspólnego z  ugrupowaniami dzia-
łającymi w przeszłości. Ich geneza ma zupełnie inne źródła, a struktura organizacyjna 
jest płynna i niestabilna. Obecnie wiodącymi ugrupowaniami w Nigerii są: All Progres-
sives Congress (APC) oraz People’s Democratic Party (PDP). Pierwsza z nich w ostatnich 
wyborach w 2015 r. uzyskała 212 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 32 w Senacie, 
a wywodzący się z niej M. Buhari został wybrany na urząd prezydenta. Jego poprzednik 
– G. Jonathan – wywodził się z PDP, która odpowiednio uzyskała 140 i 71 miejsc w obu 
izbach parlamentu8.

People’s Democratic Party (Ludowa Partia Demokratyczna – PDP)

PDP to główna partia współczesnej Nigerii. Ma charakter centro-prawicowy. W latach 
1999–2015 jej kandydaci zwyciężali w  wyborach prezydenckich (O. Obasanjo, U. Yar’Adua, 
G. Jonathan), a partia zdobywała większości w parlamencie. Program ekonomiczny ma wy-
miar neoliberalny (liberalizm gospodarczy, ograniczona ingerencja władz w rynek), a w kwe-
stiach społecznych ugrupowanie kieruje się wartościami konserwatywnymi9. Z drugiej strony 
PDP przyjmuje bardziej lewicowe stanowisko wobec biedy i dobrobytu. W 2005 r. urucho-
miono pierwszy National Health Insurance Scheme10, aby zapewnić każdemu obywatelowi 
dostęp do podstawowych usług opieki zdrowotnej. Długoletni slogan PDP to „Władza dla 
ludu”, jednak w maju 2016 r. został on zmieniony w ramach nowej kampanii wyborczej 2019 
na „Zmień zmianę”. Członkowie People’s Democratic Party pochodzą z  różnych środowisk 
i są ludźmi o różnym zapleczu i odmiennej przeszłości politycznej.

All Progressives Congress (Kongres Postępu, APC)

To ugrupowanie powstałe 6 lutego 2013 r. jako rezultat połączenia trzech najwięk-
szych partii opozycyjnych Action Congress of Nigeria (ACN), Congress for Progressive 
Change (CPC), All Nigeria Peoples Party (Partia Ludowa Całej Nigerii – ANPP) – i  frakcji  

8  Tamże, (26-02-2016).
9  Zob.: O. Osumah, A. Ikelegbe, The Peoples Democratic Party and Governance in Nigeria, 1999–2004, http://www.
krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-19-0-000-09-Web/JSS-19-3-000-09-Abst-PDF/JSS-19-3-185-2009-777-Osu-
mah-O/JSS-19-3-185-2009-777-Osumah-O-Tt.pdf (z 27-02-2016) lub https://www.naij.com/tag/pdp-peoples-democra-
tic-party.html (z 27-02-2016).
10  Szerzej: http://www.nhis.gov.ng/, (z 27-02-2019).
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ugrupowania All Progressives Grand Alliance (Wielki Sojusz na Rzecz Postępu – APGA). Ce-
lem połączenia sił opozycyjnych było stworzenie przeciwwagi dla Popular Democratic Par-
ty, która wówczas dominowała na scenie politycznej. APC to partia centrolewicowa, która 
opowiada się za regulowanym i kontrolowanym rynkiem ekonomicznym oraz aktywną rolą 
rządu w ingerowaniu w sferę ekonomiczną. To ugrupowanie uznawane za konserwatywne 
społecznie11. Wynika to z jednej strony z faktu, iż wielu członków (w tym liderzy partii) to 
osoby starsze, a z drugiej, że elektorat ugrupowania jest zdominowany przez muzułma-
nów z ludów Hausa i Fulani.

System partyjny Nigerii zdominowany jest przez powyższe ugrupowania, ale na sce-
nie politycznej uwagę elektoratu przykuwają też inne partie. Są wśród nich: Labour Party, 
Social Democratic Party (SDP), Action Congress of Nigeria czy partia Accord.

Labour Party (Partia Pracy)

To ugrupowanie socjaldemokratyczne nieposiadające niemal struktur lokalnych. Stąd 
jego częste próby wejścia w koalicje z silniejszymi podmiotami. Powstała w 2002 r. jako 
Party For Social Democracy.

Social Democratic Party (Partia Socjaldemokratyczna – SDP)

Partia powstała jako część projektu byłego prezydenta I. Babangidy, którego celem 
było stworzenie dwóch ugrupowań funkcjonujących w sferze poza etnicznej. Jedna z partii 
miała mieć program skierowany nieco w lewą, druga, nieco w prawą stronę. SDP to wła-
śnie partia lewicująca, popierająca wysiłki mające na celu powiększenie dobrobytu i za-
pewnienie sprawiedliwości społecznej.

Action Congress of Nigeria (Nigeryjski Kongres Działania)

Centro-prawicowa partia powstała z połączenia mniejszych ugrupowań we wrześniu 
2006 r. Celem jej powstania była rozbudowa koalicji opozycyjnej wobec rządzącej wówczas 
PDP. Ideologia ugrupowania zbudowana jest wokół koncepcji panafrykanizmu, kapitali-
zmu i konserwatyzmu w kwestiach społecznych.

11  Szerzej na ten temat: Manifest programowy Kongresu Postępu, http://www.allprogressivescongres.org/manifesto/ 
(z 27-02-2016) lub http://apc.com.ng/index.php/apc-party-officers (z 27-02-2019).
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Accord (Porozumienie)

Populistyczna centro-prawicowa partia nigeryjska wyznająca zasady korporacjonizmu 
i kapitalizmu.

Konstytucja Nigerii poświęca sprawom partii politycznych sekcję D w III części IV rozdzia-
łu „Władza wykonawcza”, gdzie dość szczegółowo opracowane są niektóre jedynie aspekty 
instytucjonalizacji stronnictw politycznych. Ustawa zasadnicza reguluje zagadnienia: zakazu 
kandydowania w wyborach poza strukturami partii politycznych, kwestie tworzenia partii 
i zasady ich wewnętrznej organizacji, zagadnienia celów działań partii, zakazy dla ugrupo-
wań politycznych oraz uprawnienia Zgromadzenia Narodowego wobec nich12.

 Partie polityczne w Nigerii mają charakter prywatnych przedsięwzięć i tworzone są 
zazwyczaj przez obywateli o wysokiej pozycji finansowej. Prawo obdarza je wyłącznością 
w kontekście zgłaszania kandydatów w wyborach na urzędy publiczne, ale idzie za tym 
również obowiązek finansowania kampanii wyborczych kandydatów. Stąd przekonanie, 
że fundatorami ugrupowań politycznych, które chcą działać efektywnie muszą być osoby 
wyposażone w odpowiednie środki finansowe. Kandydat wystawiany przez partię w wy-
borach musi być jej członkiem i musi posiadać zapewniony sponsoring partii w kontekście 
kampanii wyborczej. Co oznacza, że nie mogą kandydować w wyborach na urzędy publicz-
ne osoby nienależące do partii politycznych i nieposiadające ich wsparcia finansowego13. 
Nazwy i adres partii politycznych są rejestrowane w Niezależnej Państwowej Komisji Wy-
borczej. Członkami partii mogą być wszyscy obywatele Nigerii, niezależnie od miejsca po-
chodzenia, okoliczności urodzenia, płci, religii lub grupy etnicznej. Wymóg ten zabrania 
odmowy członkostwa każdemu obywatelowi Nigerii. Statuty partii są także rejestrowane 
w Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej. Wszelkie zmiany w statucie partie muszą 
zgłaszać do Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 30 dni od podjęcia tych 
zmian. Nazwa partii, jej symbol lub logo nie może zawierać żadnych elementów etnicz-
nych czy religijnych lub sprawiać wrażenie, że działalność ugrupowania jest ograniczona 
tylko do części obszaru geograficznego Nigerii. Siedziba główna partii musi znajdować 
się w Abudży. Powyższe warunki muszą być spełnione w związku z prowadzeniem partii 
politycznej. Pozostałe uregulowania traktowane są bardziej liberalnie. Na przykład nige-
ryjskie prawo pozwala zarówno na monopol decyzyjny, jak i demokratyczne podejmowanie 
decyzji w sprawach wewnętrznych14. 

Kontrola działalności partii odbywa się poprzez wymóg zgodności z prawem ich do-
kumentów. Ponadto mamy do czynienia z  kontrolą finansów ugrupowań politycznych. 

12  A.M. Katsina, Party Politics and Party Laws in New Democracies: the Case of Nigeria in the Fourth Republic, 1999–2011, 
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_2_Special_Issue_January_2014/14.pdf (z 14-04-2016).
13 Konstytucja Republiki Nigerii, http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm 
(z 16-04-2016)
14  Zob. Szerzej: J. Amoda, Party Formation and Ownership, http://www.vanguardngr.com/2010/12/party-formation-
-and-ownership/ (z 17-04-2016).
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Program, jak również założenia i cele partii politycznej powinny być zgodne z postanowie-
niami rozdziału II Konstytucji15. Wszystkie ugrupowania zobowiązane są do składania do 
Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej i publikowania oświadczeń o swoich pasywach 
i aktywach. Ponadto każda partia musi co roku złożyć do Niezależnej Państwowej Komi-
sji Wyborczej szczegółowe sprawozdanie finansowe zawierające analizę źródeł pozyska-
nia funduszy i innych aktywów oraz zestawienie wydatków. Sprawozdanie jest składane 
w formie, w jakiej poprosi o to Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza.

Partie nigeryjskie nie mogą posiadać jakichkolwiek funduszy poza granicami państwa. 
Nie mogą również przyjmować darowizn pochodzących od podmiotów zagranicznych. Jeśli 
taka sytuacje się wydarzy, partia ma 21 dni na przekazanie darowizny Niezależnej Pań-
stwowej Komisji Wyborczej, wraz z  żądanymi przez ten organ informacjami16. Komisja 
posiada uprawnienia do udzielania wytycznych dla partii politycznych odnośnie polityki 
finansowej, zawieranych transakcji czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszelkie te 
działania podlegają również kontroli Komisji17. Artykuł 226 ustawy zasadniczej Nigerii na-
kłada na Niezależną Państwową Komisję Wyborczą obowiązek przygotowywania i przed-
kładania Zgromadzeniu Narodowemu raportu ze stanu finansów każdej partii politycznej 
w kraju18. Jednocześnie w tym samym artykule ustawodawca przyznaje każdemu członko-
wi Komisji lub osobie przez niego upoważnionej prawo dostępu w każdej chwili do doku-
mentów finansowych każdego ugrupowania oraz prawo żądania od funkcjonariuszy partii 
informacji i wyjaśnień, które mogą pomóc w prowadzonym przez niego dochodzeniu. Takie 
rozwiązanie jest niespotykane w innych państwach i z jednej strony świadczy o zamiarze 
skrupulatnego nadzoru nad działalnością finansowa partii, ale z drugiej strony, stwarza 
pole do działań korupcyjnych. Co prawda pracownik Komisji musi potwierdzić w składa-
nym przez siebie raporcie każdy kontakt z funkcjonariuszami partii, ale to tylko formalny 
wymóg, łatwy do ominięcia.

Partie nigeryjskie nie mogą stosować przemocy w swoim działaniu. Oznacza to zakaz 
tworzenia grup czy zatrudniania osób, które mogłyby stosować przemoc w celu promowa-
nia postulatów partii czy osiągania jej celów albo jedynie wytwarzać przekonanie, że mogą 
przemoc stosować.

W przypadku naruszenia postanowień konstytucji, Zgromadzenie Narodowe Nigerii 
z mocy prawa może:

•	 Ukarać każdą osobę z kierownictwa partii politycznej, wobec której przeprowadzo-
no dochodzenie i stwierdzono naruszenie przepisów prawa;

15  Zawiera on podstawowe zasady konstytucyjne, http://www.nigerialaw.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNi-
geria.htm (z 26-04-2016)
16  Mówi o tym ustawa zasadnicza, część D, art. 225, pkt. 4, http://www.nigerialaw.org/ConstitutionOfTheFederalRe-
publicOfNigeria.htm (z 26-04-2016).
17  Uprawnienia tego typu mogą być wykonywane przez dowolnego członka Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnie-
niach biegłego rewidenta, który nie należy do partii politycznej. 
18  http://www.nigerialaw.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm (z 26-04-2016).



217

•	 Wykluczyć z pełnienia funkcji publicznych każdą osobę, której udowodniono naru-
szenie przepisów prawa, w szczególności Art. 225 Konstytucji Nigerii dotyczącego 
finansowania partii politycznych19;

•	 Do innych uprawnień Zgromadzenia Narodowego odnoszących się do ugrupowań 
politycznych należą:

•	 Przyznanie rocznej dotacji dla Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej, prze-
znaczonej na rzecz partii (na równych zasadach) i stanowiącej pomoc w wykony-
waniu ich funkcji;

•	 Przyznanie Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej dodatkowych uprawnień, 
które mogą okazać się niezbędne albo wskazane by zapewnić przestrzeganie przez 
partie polityczne przepisów konstytucji.

Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza (Independent National Electoral Commis-
sion, INEC) jest głównym podmiotem zajmującym się sprawami ugrupowań politycznych 
w Nigerii. Podobnie jak w wielu innych państwach świata nierozerwalność wyborów i te-
matyki partyjnej czyni z  niej kluczowy organ kontroli partii politycznych. Jej działalność 
oparta jest o Ordynację wyborczą (The Electoral Act)20, która jest drugim aktem prawnym 
dotyczącym partii politycznych. Ordynacja poświęca partiom rozdział V. Porusza w nim na-
stępujące zagadnienia:

•	 Tworzenie rejestracja partii;
•	 Symbole partii;
•	 Połączenie partii;
•	 Informacja o konwencjach i kongresach partyjnych;
•	 Monitoring ugrupowań politycznych;
•	 Finanse partii i wydatki wyborcze;
•	 Działania partii w kampaniach wyborczych.
Katalog zagadnień pokrywa się częściowo z  zasadami zawartymi w  ustawie za-

sadniczej. Ordynacja uzupełnia je o  kwestie bardziej szczegółowe oraz informacje 
z  zakresu funkcjonowania partii w  okresie kampanii wyborczych i  wyborów. Według 
ordynacji, partie muszą składać aplikacje rejestracyjne co najmniej 6 miesięcy przed 
wyborami. Muszą one zostać zaaprobowane przez Niezależną Państwową Komisję Wy-
borczą w ciągu 30 dni po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych łącznie z wnie-
sieniem opłaty administracyjnej przez partię. Ordynacja przyznaje Komisji dodatkowe 
uprawnienie, jakim jest wyrejestrowanie partii jeśli w czasie wyborów stanowych lub 
krajowych nie zdobyła ona żadnego mandatu. Ordynacja podkreśla, że INEC może za-
rejestrować każdą partię, która spełni wymogi formalne rejestracji. Ma to świadczyć 
o pluralistycznym systemie w Nigerii.

19  Patrz wyżej.
20  Aktualna ordynacja została uchwalona w  2010 r., http://www.parliament.am/library/norelectoral%20law/nigeria.
pdf (z 01-05-2016).
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Ustawodawca zakazuje partiom nigeryjskim używania symboli, które w  jakikolwiek 
sposób związane są z innymi symbolami w państwie, mają charakter obraźliwy dla grup 
religijnych lub etnicznych albo nawiązują do godła państwa czy innego podmiotu politycz-
nego, plemiennego, religijnego itp.

Związki partii, fuzje, koalicje są naturalną częścią systemów wielopartyjnych. Stwa-
rzają partiom szansę na zwiększenie siły politycznej i poszerzenie grup elektoratu. W Ni-
gerii istnieje obowiązek informowania o planach jakiegokolwiek połączenia z inną partią 
Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej co najmniej 90 dni przed wyborami. Informa-
cja ma formę prośby o zgodę na połączenie, którą Komisja wydaje po spełnieniu przez za-
interesowane ugrupowania szeregu warunków o charakterze formalnym, jak na przykład 
specjalne zgody konwencji partyjnych na połączenie, szereg dokumentów z danymi partii 
czy opłata administracyjna.

W obawie o złe wykorzystanie zjazdów partyjnych oraz dla uniknięcia możliwych tam 
manipulacji, partie zobowiązane są do informowania Niezależnej Państwowej Komisji Wy-
borczej o planach zwołania konwencji lub kongresu, planach wyboru nowych władz lub 
nominacji kandydatów na ważne funkcje partyjne. Może to skutkować faktem, że Komisja 
wysyła na konwencję partii swojego obserwatora. Nie ma on żadnych uprawnień by prze-
rwać zgromadzenie czy nie uznać wyboru nowych władz, ale jego obecność ma powodo-
wać, że partie i ich liderzy będą hołdować przynajmniej w minimalnym stopniu zasadom 
wewnętrznej demokracji, a nie skłaniać się w stronę malwersacji.

Mimo, że partie to organizacje autonomiczne, Niezależna Państwowa Komisja Wy-
borcza ma prawo je monitorować. Dotyczy to wszelkich przejawów działalności partii. Pra-
cownicy Komisji mogą domagać się wszelkich informacji od każdego członka partii21. Wią-
że się to z kolejnym zapisem, który za naruszenie zasad wynikających z ordynacji nakłada 
na partie wysokie kary finansowe22.

Ordynacja kładzie nacisk na jawność finansowania partii nigeryjskich. Chodzi za-
równo o jawność źródeł finansowania, jawność stanu majątkowego, jawność dochodów, 
szczegółowość sprawozdań składanych do INEC oraz nadzór nad finansami partii. Każde 
ugrupowanie ma obowiązek publikowania raportów o stanie swoich finansów w ogólno-
krajowych gazetach by uświadomić społeczeństwo o wielkości wydatków w określonym 
okresie, w szczególności w czasie wyborów.

Ordynacja wyborcza zakazuje partiom prowadzenia negatywnych kampanii wybor-
czych. Chodzi o zachowania obraźliwe dla innych ugrupować, grup religijnych, etnicznych 
itd., a także o unikanie oszczerczych haseł i przekazów, które mogłyby spowodować gwał-
towne reakcje innych podmiotów. Tego typu zachowania obciążone są sankcjami i naraża-
ją partie na wysokie kary.

21  Ordynacja wyborcza 2010, Art. 86, par.s1-3, http://www.parliament.am/library/norelectoral%20law/nigeria.pdf 
(z 16-04-2016).
22  Ordynacja wyborcza 2010, Art. 86, par. 4, tamże (z 16-04-2016).
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Doświadczenia państw tzw. Nowych demokracji, pokazują, że praktyka polityczna 
znacznie odbiega od przepisów prawa. Dzieje się tak mimo, że system prawny opracowy-
wany jest na ogół z uwzględnieniem charakteru partii działających już w państwie. Także 
w Nigerii jest to widoczne na wielu polach. Na przykład wszystkie partie działające tam 
obecnie teoretycznie spełniają warunki narzucone przez konstytucję i ordynację wyborczą 
dotyczące organizacji wewnętrznej i  jej ogólnonarodowego wymiaru. W praktyce jednak 
większość ugrupowań nie posiada wcale lub prawie wcale struktury organizacyjnej na po-
ziomie lokalnym poza terenami, z których pochodzą ich liderzy.

Demokratyczne zarządzanie z jego ideałami wybieralnej reprezentacji, wolności wy-
boru liderów, praworządności i wolności wypowiedzi stała się akceptowalną formą rządów 
na całym świecie. Jest to bowiem taka forma rządów, która opiera się na suwerenności 
narodu. Wprowadzenie tego typu systemu do państw i społeczeństw, które przez wiele lat 
zarządzane były w zgoła inny sposób jest bardzo trudne. Nigeria doświadczyła wielu dzie-
siątek lat rządów autorytarnych i wojskowych, które pozostawiły głębokie ślady w życiu 
społecznym i politycznym. Elity polityczne przyzwyczaiły się do funkcjonowania w ramach 
zasad centralizacji, koncentracji i personalizacji władzy politycznej. Trudno z tym zerwać. 
Jednak demokratyzacja stopniowo postępuje. To wolny proces, bo reformatorzy wciąż 
napotykają szereg przeszkód. Wybory są fałszowane, kandydaci są eliminowani, zasady 
prawa podważane, a partyjni przywódcy korumpowani23. W takich okolicznościach ocze-
kiwania, cele i postulaty elektoratu schodzą na plan dalszy lub stają się jedynie elemen-
tem gry wyborczej. Doświadczenia nigeryjskie są inne niż transformacje demokratyczne 
w innych częściach świata. Brakuje poszanowania praw człowieka i rządów prawa. Szcze-
gólnie było to widoczne w latach 1999–2007. Bliżej było w tym okresie do autorytaryzmu 
niż demokracji. Obecnie pojawiają się inne zagrożenia. Północ kraju opanowana jest przez 
bojówkarską organizację Boko Haram, która dopuszcza się nieprawdopodobnych aktów 
przemocy w  ramach walki o  swoje cele. W  tak niestabilnym środowisku, którego dzie-
dzictwo nie ma wiele wspólnego z demokracją, funkcjonowanie demokratycznych partii 
politycznych jest niełatwe. Należy raczej mówić o szczególnym, afrykańskim modelu partii 
politycznych, który zawiera elementy charakterystyczne dla powstawania i działania partii 
na kontynencie afrykańskim24 oraz uwzględnia specyfikę warunków, w jakich funkcjonują. 
Badacze tematu zgadzają się, że partie nigeryjskie wymagają reorganizacji. Te, z którymi 
mamy do czynienia, po pierwsze, ze względu na specyfikę warunków panujących w Afry-
ce nie są w  stanie udźwignąć ciężaru stabilnej demokracji. Po drugie, oprócz transfor-
macji systemu politycznego w  kierunku demokratycznym, od lat stawia się przed nimi 
także zadanie transformacji systemu rządów wojskowych w  cywilne. Same organizacje 
partyjne są ułomne i targane wewnętrznymi konfliktami. Rola opozycji jest niewidoczna.  

23  Zob. C. Cohen, Violence betweenand within political parties in Nigeria: statistics, structures and patterns (2006–2014) 
http://www.nigeriawatch.org/media/html/WP11Cohen.pdf (z 17-04-2019).
24  Zob. African Political Parties. Evolution, Institutionalisation and Governance, Ed. M.A. Mohamed Salih, London 2003, 
s. 169–188.
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Przywódcy partyjni są często skorumpowani przez stronę rządzącą. Wobec braku realnej 
opozycji, nie ma miejsca na politykę alternatywną od rządowej. Brakuje charyzmatycznych 
liderów. Brakuje wyrazistych ideologii. Partie polityczne, dla których przewidziana jest rola 
integracyjna czy zaangażowanie w budowę silnego społeczeństwa, są zajęte wewnętrz-
nymi konfliktami. 
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Political parties 
in contemporary Nigeria

(abstract)

Africa today generates substantial scholarly interest due to, among others, trans-
formations of political systems that take place there. Nigeria is one of the states whose 
internal situation has a bearing on the stability of the whole region. The creation of the 
democratic system in this country, with its history of military dictatorship, is a slow pro-
cess that is fraught with numerous problems stemming from considerable ethnic and re-
ligious diversity. Nigerian political parties are a significant element of the political system. 
The present article offers a characterization of contemporary political parties in Nigeria 
and an overview of the principles governing the process of the parties’ institutionalization 
in the context not only of current political events but also of a more general political and 
social situation of the country. The questions that the article tries to answer include: Can 
Nigerian political parties be considered democratic? Is their political praxis in accord with 
the laws of the state? Are political parties strong enough to create and sustain demo-
cratic procedures in the country that is struggling with multiple problems? 

Even though political parties constitute an indispensable element of democratic 
systems, the experiences of the so-called young democracies show the existence of 
a significant disparity between law and reality. In a country such as Nigeria the aware-
ness of this disparity and its prevention would be a  step towards the sustaining of 
democratic procedures in the state as well as towards the stabilization of the political 
situation in the whole region. 

Key words: political parties, Nigeria, democracy, institutionalisation, Africa.
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Anna Bytyń-Buchajczyk

My, tam na Południu, nigdy nie będziemy lojalni władzom w Chartumie
 i w żaden sposób nie będziemy bronić tego kraju jako całości. 

Przynależymy do innej części Afryki
 i zapłaciliśmy już cenę za oddzielenie Południa1.

Nhial Bol, dziennikarz „The Citizen”

Kwestia niepodległości Sudanu 
Południowego w sudańskiej prasie 
w przededniu referendum. 
„The Citizen” o potrzebie podziału

Mija kolejny rok odkąd Sudan Południowy uzyskał niepodległość. W  2011 r. Połu-
dniowcy jednoznacznie opowiedzieli się za niezależnością od Sudanu z rządem w Chartu-
mie2. Budowa nowego bytu państwowego była poprzedzona konkretnymi decyzjami jej 

1  N. Bol, Why unity for a fragile nation?, „The Citizen” (2010) 14 September, vol. 5, issue 251, s. 2. 
2  W artykule słowa „Północ” i  „Południe” oznaczają regiony Sudanu sprzed podziału z 2011 r., a późniejsze kraje – 
Republikę Sudanu (centralna i  północna część Sudanu sprzed 2011 r., zamieszkała głównie przez ludność wyznającą 
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obecnych obywateli. Aby zrozumieć zależności, dążenia i działania obecnej władzy połu-
dniowosudańskiej w Dżubie, a także ruchy poszczególnych grup plemiennych, warto było-
by się pochylić nad sytuacją w przededniu referendum/niepodległości. 

Celem artykułu jest ukazanie prowadzonej na łamach dziennika „The Citizen” argumen-
tacji dotyczącej wyboru przez Południowców jedności Sudanu lub odłączenia się Południa 
i  stworzenia osobnego państwa. Materiał badawczy stanowią artykuły prasowe publiko-
wane w „The Citizen” w okresie od czerwca do połowy listopada 2010 r. Rolą artykułu jest 
przedstawienie jak największej ilości argumentów, dyskusji i rozważań na tematy związane 
z referendum i prawdopodobną secesją Południa. Analizie zostało poddanych ponad 200 
subiektywnie wybranych pozycji prasowych, których treść nawiązywała bezpośrednio do 
mającego odbyć się w Sudanie referendum oraz oddawała dominujące nastroje społeczne 
okresu przedreferendalnego. Artykuł stanowi część szerszych zainteresowań autorki proble-
mem integracji uchodźców wewnętrznych w Sudanie Północnym3. Wybór dziennika powo-
dowany był jego największą dostępnością w ówczesnym Sudanie4. Wydawany był i dostęp-
ny w Dżubie, w Chartumie oraz wszystkich większych miastach na północy kraju. 

Niełatwo opisać argumenty prosecesyjne podawane przez Południowców z podziałem 
na ich znaczenie, gdyż niemal wszystkie zazębiały się i przenikały. Niewątpliwie najczę-
ściej przytaczanym argumentem był brak wiary w poprawę, zmianę sytuacji relacji Północ 
– Południe. Stosunki Północy i Południa Sudanu były tak bardzo obciążone dyskryminacją 
i wojenną historią, iż Południowcy mocno trwali przy tym, że wywalczyli sobie prawo do 
zdecydowania czy zostaną czy się odłączą i wybór secesji jawił się w świadomości więk-
szości (ostatecznie 99% głosów za odłączeniem) jako jedyny z możliwych. Południowcy 
nie chcieli więcej niewolnictwa i bycia drugą kategorią ludzi we własnym państwie, nie 
chcieli już zależności od rządu chartumskiego. Większość uchodźców wewnętrznych chcia-
ła wrócić do swoich domów na Południu, część dopiero te domy poznać. 

Niemal w każdym artykule traktującym o kwestii nadchodzącego referendum czy praw-
dopodobnej secesji przytaczany był we wstępie krótki zarys wojny domowej czy nawet hi-
storii Sudanu i niemal zawsze w pierwszym bądź w drugim akapicie przypomniana była czy-
telnikowi liczba ofiar wojny (2 mln zabitych, nawet 4 mln uchodźców w Sudanie i poza jego 
granicami), wskazywany był istniejący wciąż proceder handlu ludźmi, gwałtów na kobietach 
z Południa oraz przymusowej islamizacji. Uogólniając utrudnienia dla Południowców w życiu 
na Północy oraz decyzje związane ze zbliżającym się głosowaniem można byłoby skate-
goryzować je na czynniki społeczne (konflikty etniczne, rasowe, kwestie edukacji, systemu 

islam – Arabów, Nubijczyków, plemiona Bedża czy Shaigija) oraz Republikę Sudanu Południowego (wcześniejszy auto-
nomiczny region Sudan Południowy, obejmujący 10 stanów administracyjnych, zamieszkany głównie przez ludy nilockie 
i nilo-chamickie oraz ludy Azande, wyznające religie chrześcijańskie i wierzenia rodzime).
3  Autorka tego opracowania prowadziła w Sudanie badania dwukrotnie – w 2009 oraz 2010 r. Materiał badawczy wy-
korzystany w niniejszym artykule został zebrany podczas pięciotygodniowego wyjazdu w 2010 r. Badania prowadzone 
były w samym Chartumie oraz na obrzeżach stolicy – m.in. w Shajara, Kalakla Gubba, Haj Yousif i w Dżeberonie.
4  Dziennik wydawany jest od 2006 r. w Dżubie oraz w Chartumie. Wydawcą w Dżubie jest Nhial Bol Aken, w Chartumie 
Osman Shinger.
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rządzenia, szariatu), ekonomiczne (głównie kwestie zatrudnienia i niskich zarobków Połu-
dniowców) i religijne (niemożność pogodzenia islamu z innymi religiami). 

W szeregu artykułów uwypuklony został brak działań rządu w Chartumie zmierzają-
cych do uatrakcyjnienia jedności. W tekście Northern panicky reaction to independance of 
Southern Sudan autor porównuje Północ do tonącego, który chwyta się każdej sposobno-
ści na ratunek – czyli każdego sposobu aby uczynić jedność atrakcyjną dla Południowców. 
Przyznaje, że wszystkie te zabiegi są fałszywe, że rząd w Chartumie nie zabiegał nigdy 
o jakość życia Południowców, zawsze chodziło tylko o zyski z ropy naftowej. Gdyby było 
inaczej nie zadeklarowałby Sudanu jako kraju arabskiego, nie zostałby wprowadzony sza-
riat, a inwestycje i rozwój byłyby zauważane także na Południu5. W wielu artykułach mię-
dzy wierszami można było odczytać żal i rozgoryczenie z fundamentalnym pytaniem, wy-
rzutem do władz w Chartumie – dlaczego nie zawalczyliście o jedność? Dziennikarz Enock 
Mikaya Muktar Kape napisał6: 

Podstawowe pytanie brzmi wciąż – jak Północ chce uatrakcyjnić jedność Połu-
dniowcom? Co robią media? Krzyczą o potrzebie jedności ale ich logo to wciąż „La-
-ilah-Ila-Allah” i przekazy tylko muzułmańskie. A gdzie nauczanie chrześcijańskie? 
Ilu Południowców jest zatrudnionych w National TV? Partia Baszira zmonopolizo-
wała TV. Są tylko puste hasła jak: „Nie ma Północy bez Południa i Południa bez 
Północy” czy „Moja matka jest z Południa a mój ojciec z Północy”. Dodatkowo tylko 
pokazywane są reportaże o rodzinach mieszanych – gdzie muzułmanie i chrześcija-
nie żyją bez konfliktów religijnych lub gdzie w sąsiedztwie muzułmanów mieszkają 
chrześcijanie. W rzadkich programach poświęconym referendum jako argument za 
jednością przytacza się zdania: „Południowcy wybrali uchodźctwo na Północ i to już 
wyraźny znak, że chcą jedności”, pokazuje się w telewizji niepiśmiennych wodzów, 
krzyczących hasła „chcemy jedności” na tle chat z błota i worków, co jednoznacznie 
ma przemawiać za jednością. (…) To naprawdę za mało.

Stosunek artykułów propagujących podział, do tych które optowały za jednością był 
oczywisty. Do rzadkości należały artykuły opisujące projednościowe postawy rządu w Char-
tumie, dlatego znacznie wyróżniały się na tle pozostałych pozycji  „The Citizen” i tak na 
przykład po zaprzysiężeniu nowego rządu w Chartumie w czerwcu 2010 r. w artykule We 
will work hard for unity zacytowano nowego ministra pracy, który powiedział: „Wzywamy 
Sudańczyków do kampanii na rzecz budowania zaufania między Północą a  Południem, 
ponieważ ostatnie kilka lat było okresem straconym. Jednak jedność między Sudańczy-
kami może być osiągnięta.”7. W podobnym tonie odbyła się demonstracja społeczności 
studenckiej z  Uniwersytetu Chartumskiego. Studenci z  organizacji Khartoum Students 

5  Northern panicky reaction to independence of Southern Sudan, „The Citizen” (2010) 16 June, vol. 5, issue 166, s. 8.
6  E.M. Mutkar Kape, How Northern Sudan media campaigns for attractive unity option, „The Citizen” (2010) 17 June, 
vol. 5, issue 167, s. 8.
7  „We will work hard for unity” New minister say, „The Citizen” (2010) 17 June, vol. 5, issue 167, s. 3.
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Union zorganizowali pokojowy protest z  memorandum popierającym jedność Sudanu. 
Wznoszono transparenty ze zdjęciami prezydenta Sudanu Omara Al-Bashira ściskającego 
rękę prezydenta Południa Salva Kiira Mayardita i białym gołębiem nad nimi, wykrzykiwa-
no hasła: „Nasza siła w naszej jedności” czy „Tak dla zjednoczonego Sudanu”. Głównym 
motywem demonstracji było twierdzenie iż jedność z 1956 r. może nie była wystarczająco 
silna, teraz ma mocną podstawę w  postaci porozumienia z  2005 r. i  będzie opierać się 
na różnorodności i  multikulturowości8. Kolejnym przykładem projednościowych działań 
rządu chartumskiego było zalegalizowanie w lipcu 2010 r. zawodu sprzedawczyń herba-
ty, który wykonywały głównie kobiety z Południa. Była to próba ukazania pozytywnych 
kroków rządu Abdulrahmana Al-Khidira do uatrakcyjnienia opcji jedności Sudanu, był to 
jednak krok mały, ponieważ jednym z głównych źródeł dochodów Południowców w odnie-
sieniu do roli kobiet – była od zawsze produkcja i sprzedaż alkoholu9. A legalizacja tego 
działania, w kraju w którym obowiązuje szariat, jest niemożliwa. 

Jeszcze rzadziej zauważalny był ton jednościowy u samych Południowców, choć i ta-
kie głosy były publikowane. W jednym artykułów zamieszczono wypowiedź lidera SPLM, 
Atema Garanga, który otwarcie optował za jednością – za jednym Sudanem opartym na 
multikulturowości, multietniczności oraz sprawiedliwym podziale systemu rządowego 
i decentralizacji władzy, rozsądnym podziale dóbr10. Głosy tego typu należały do rzadkości 
w opisywanej prasie, bo jak napisał pół roku przed referendum Mading Deng Kuol, jeden 
z dziennikarzy „The Citizen” – sezon na uatrakcyjnienie jedności się skończył. Udowadniał 
on, że aby umożliwić jedność Sudanu powinny być spełnione następujące warunki11:

Przede wszystkim pełna implementacja postulatów CPA12. Po drugie powro-
ty uchodźców i  IDPs powinny być przyspieszone. Po trzecie Północ powinna dać 
Południu część zysków z  ropy naftowej. Po czwarte powinno dojść do szybkiego 
przyspieszenia uzdrowienia gospodarczego na Południu i po piąte – trzeba by było 
poluzować integrację społeczną pomiędzy młodzieżą z Północy i Południa, bo to 
mogłoby doprowadzić do większej liczby mieszanych małżeństw, a nie do segre-
gacji społecznej, trzeba by jeszcze poluzować emocje religijne. (…) Niestety sezon, 
w którym jedność można było uczynić atrakcyjną – skończył się. Teraz czas rozma-
wiać o sąsiedzkich relacjach w przyszłości.

Obietnic rządu w  Chartumie względem Południa najwięcej pojawiło się, jak wyliczali 
dziennikarze, po kwietniowych wyborach – mówiono o odbudowie szkół, budowie dróg, do-

8  „No south without north, no north without south” students shout, „The Citizen” (2010) 14 July, vol. 5, issue 194, s. 7.
9  T.S. Osman, Crocodile tears for unity?, „The Citizen” (2010) 28 July, vol. 5, issue 207, s. 6.
10  “I will vote for the unity of Sudan in the upcoming referendum, the media did not raise awareness for people to ques-
tion the referendum”, „The Citizen” (2010) 17 June, vol. 5, issue 167, s. 7.
11  M.D. Kuol, The season of attractive unity, „The Citizen” (2010) 22 June vol. 5, issue 176, s. 3. 
12  The Comprehensive Peace Agreement, CPA lub Naivasha Agreement porozumienie pokojowe zawarte w 2005 r. po-
między Północą i Południem, kończące wojnę domową w Sudanie. Dalej w tekście CPA.
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brej i darmowej służbie zdrowia. Już parę miesięcy później okazało się, iż wszystkie okazały 
się pustymi obietnicami. I nic nie pomogły oddolne, nieliczne co prawda, działania jak cho-
ciażby założenia grupy Sudan Unite, dążącej do propagowania jedności przez sudańskich 
artystów poprzez różne wystawy i koncerty. Inicjatyw zachęcających Południowców do gło-
sowania za podziałem było znacznie więcej. Angażowali się w takie działania politycy, stu-
denci oraz z dystansem także kościół katolicki. Sporo artykułów opisywało powstałą w lipcu 
2010 r. kampanię My Referendum for Freedom Campaing, która miała na celu edukowanie 
Południowców i pokazanie korzyści z podziału Południa13. Kościół katolicki ruszył z akcją stu-
dniowych modlitw o pokojowy przebieg referendum, a z początkiem jesieni 2010 r. partia 
Sudan People’s Liberation Movement14 postanowiła dokonać wizytacji każdego ze stanów 
Południa, aby przeprowadzić kampanię promującą nadchodzące referendum15. Przy czym na 
terenach oddalonych od większych miast świadomość powagi referendum była znikoma16. 
Althar Bior, Sekretarz Generalny Muslim Community in South Sudan ogłosił, że wbrew obie-
gowym opiniom cała społeczność muzułmańska jest za separacją Południa17.

Podłoże historyczne konfliktu Północ – Południe poruszano w wielu tekstach. Poja-
wiało się ono w roli argumentu jasno ukazującego, że jedynie podział Sudanu przyniesie 
pokój Południowcom. Gdyby cofnąć się w  czasie – jak pisze Talal S. Osman w  artykule 
Time travel for unity – to trzeba byłoby zatrzymać się w okresie kolonialnym, w momen-
cie, kiedy, najpewniej w Londynie, decydowano o przyszłości Sudanu. Autor przekonywał-
by wówczas rządzących, aby nie wydzielać zamkniętych dystryktów, nie marginalizować 
Południa, gdyż to właśnie, jego zdaniem, doprowadziło to wojny domowej18. Jednak, jak 
zauważa inny autor William Sunday D. Tor – ludzie na Południu wciąż pamiętają wojnę i to 
jak byli traktowani przez rząd w Chartumie, szczególnie świeże wspomnienia to masakra 
w Dżebelien i Dhein, a także masakra w Dżubie. Nie ukarano winnych, po żadnej ze stron, 
a Południowców w Chartumie wywożono poza granice miasta do kartonowych obozów 
– Dżeberona, Soba Aradi, Kassala, Mandela. Po śmierci Johna Garanga wiele ofiar pochło-
nęła manifestacja w Chartumie, zawana Khartoum Monday19. Przy negocjowaniu porozu-
mienia pokojowego SPM nalegało na utworzenie tylko kilku, trzech stanów, a to partia 
rządząca NCP postawiła na 10, zakładając, że łatwiej będzie poróżnić je na tle etnicznym 

13  S. Keji, Youth Assemble Launch In Referendum Campaing, „The Citizen” (2010) 29 July, vol. 5, issue 208, s. 19; M. Phil-
ip, My Referendum for Freedom embarks on voter civic education, „The Citizen” (2010) 26 August, vol. 5, issue 236, s. 2.
14  Główna partia na Południu, dla której przeciwwagę stanowi partia National Congres Party, NCP z Chartumu. Dalej 
w tekście jako SPM oraz NCP.
15  A. Asanosi, Parliament says visits to various states were successful, „The Citizen” (2010) 26 August, vol. 5, issue 236, s. 7.
16  A. Garang Ariath, Referendum: outskirts are unaware, „The Citizen” (2010) 28 August, vol. 5, issue 238, s. 2.
17  W. Deng, Muslims’ Community lauds for independence of the South, „The Citizen” (2010) 1 September, vol. 5, issue 
242, s. 3.
18  T.S. Osman, Time travel for unity, „The Citizen” (2010) 29 July, vol. 5, issue 208, s. 6.
19  W.S.D. Tor, South Sudan: why is referendum for self-determination everybody’s concern? (Part 1–10), „The Citizen” 
(2010) 7 August, vol. 5, issue 217, s. 6–7; Choosing unity wil be suiside for Southerners, „The Citizen” (2010) 26 August, 
vol. 5, issue 236, s. 6.
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i terytorialnym20. To wszystko powoduje, że zbyt żywe wspomnienia ofiar nie dają nawet 
myśleć o jedności. Często w artykułach autorzy uderzali w niemal patetyczny ton pisząc 
o grożącym Południowcom wyzysku, arabizacji, niewolnictwu. Pojawiały się zestawienia 
różnic pomiędzy Północą a Południem, których nie sposób ujednolicić w jednym państwie 
(wiara, szairat, kolor skóry, fakt iż muzułmanin nie może być rządzony przez niemuzuł-
manina, czy że niemuzułmanin nie może poślubić muzułmanki chyba że zmieni wiarę)21.

Ważnym elementem dyskusji o przyszłości mającego narodzić się państwa była kwestia 
ropy naftowej. Problem z podziałem zysków z jej wydobycia trwał niemal od początku admi-
nistracyjnego rozdziału (już kiedy w 1972 r. zawarto porozumienie pokojowe kończące tzw. 
pierwszą wojnę domową na Południu i w 2005 r. kiedy zakończono kolejny konflikt). Główna 
trudność polegała na precyzyjnym wytyczeniu granicy między Północą a Południem, gdzie 
precyzja ta stanowić miała o przynależności roponośnych terenów22. Złoża ropy leżą na Po-
łudniu, jednak sama ropa transportowana jest przez całą Północ rurociągami do Port Su-
danu. Pojawiały się takie pomysł, żeby z Abyei utworzyć integralną strefę, gdzie obywatele 
mieliby podwójne obywatelstwo, a posady państwowe zajmowaliby rotacyjnie przedstawi-
ciele Dinka i Misseriya. Chociaż przebieg granicy, z najbardziej zapalnym terenem Abyei, do 
końca referendum nie został ustalony (i trwa to właściwie do dnia dzisiejszego) to trzymając 
się omawianego okresu przedreferendalnego – kwestia ta była burzliwie poruszana niemal 
w każdym artykule traktującym o tym „co po referendum? Jaka niepodległość? Czym będzie 
podział dla Południa?”. Pytania te były prawdopodobnie, obok pytania o podział czy jedność 
kraju, chyba najczęściej rozpatrywane na łamach gazet sudańskich czy to dla mieszkań-
ców Północy czy Południa23. Wiele kwestii nie było bowiem ustalonych na poziomie rządów 
Północ – Południe w tak bliskim referendum okresie. W lipcu 2010 r. Sudańczycy wciąż za-
stanawiali się jak rozwiązana będzie sprawa obywatelstwa po prawdopodobnym podziale. 
Możliwe były trzy warianty: dwa powstałe państwa zgodzą się na podwójne obywatelstwo 
choć wydawało się to niemożliwe; Południowcy mogli dostać wybór które obywatelstwo 
chcą, a trzecia opcja to, że w wypadku podziału wszyscy Południowcy będą mieli obywatel-
stwo tylko Południa24. „The Citizen” wspomina przy tym zainteresowanie społeczności mię-
dzynarodowej kwestiami przyszłości Sudanu i także tam w rozmaitych raportach i komen-

20  W.S.D. Tor, War war war, „The Citizen” (2010) 14 September, vol. 5, issue 251, s. 9.
21  B. Majok Mon, Voting for unity in upcoming referendum is an absolute suiside killing, „The Citizen” (2010) 17 August, 
vol. 5, issue 227, s. 10.
22  Abyei historycznie i geograficznie należy do Południa, zamieszkiwany przez ludy Dinka Ngok, okresowo także koczow-
nicze ludy Miseriya. Konflikt o Region Abyei rozpoczął sie jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Południa, kiedy obie 
strony porozumienia pokojowego (w tym także porozumień dotyczących Regionu Abyei), nie mogły uzgodnić warunków 
mającego się tam odbyć referendum. Póki co obszar ten jest zaanektowany przez Chartum, walki z przerwami toczą się 
tam nadal, gaszone mniej lub bardziej umiejętnie przez siły wojskowe i pokojowe negocjacje międzynarodowe.
23  W każdym wydaniu „The Citizen” jedna strona poświęcona była pokazaniu nagłówków wiodących gazet sudańskich, 
takich jak „Al-Raiyd” czy „Al-Khartoum”, z czego większość wydawana była i jest w języku arabskim, tytuły przetłuma-
czone na angielski jasno jednak ukazywały przedreferendalną tendencję o jedności jako dobrym wyborze dla Sudanu, 
końcu kraju w przypadku secesji czy oskarżaniu Południowców o promowanie secesji jako jedynej opcji. 
24  F.M. Salih, Pending issues of the referendum, „The Citizen” (2010) 15 July, vol. 5, issue 195, s. 7.
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tarzach na pierwszym miejscu pojawiała się troska o wypełnienie postanowień CPA, podział 
zysków z ropy naftowej i obywatelstwo Południowców mieszkających na Północy. Według 
jednego z raportów Refugees International przedstawiciele rządzącej Patrii NCP głośno mó-
wili o tym, że w przypadku podziału będzie miała miejsce gold opportunity – złota szansa 
aby odesłać niewiernych ze swojej ziemi objętej szariatem. Zagrożenia upatrywano więc we 
wzroście agresji wobec Południowców z Północy po referendum – zarówno ze strony Arabów 
na Północy, jak i Południowców na Południu25. 

Pojawiały się także pytania o system rządów na Południu po podziale. Czy system 
parlamentarny czy prezydencki? A może monarchia?26 Kolejnego problemu upatrywano 
w oficjalnym języku Południa – angielskim. Problemem miała być słaba znajomość tego 
języka przez powracający na Południe IDPs27, którzy porozumiewali się, często od urodze-
nia – głównie po arabsku28. Pytania o przyszłość podzielonego Sudanu w kontekście eko-
nomicznym zdominowało dyskusję w tej przestrzeni do tego stopnia iż w dzienniku, tak 
jasno zdeklarowanym na separację niektóre z artykułów nawoływały do współpracy, do 
jedności w imię wzrostu gospodarczego. Powoływano się niejednokrotnie na wyniki mię-
dzynarodowych badań, jak Country Economic Memorandum on Sudan Banku Światowego, 
w którym ostrzegano, iż stabilność kraju jest zagrożona przez mogące zajść zmiany oraz, 
że brak równowagi w rozwoju między centrum a peryferiami pozostaje potencjalnym źró-
dłem konfliktu i politycznej niestabilności. Rozwój jest, ale czy będzie trwać po podziale?:

Podział Sudanu na dwa kraje zabierze Północy miliony dolarów zysków, które ge-
nerują ogromne złoża na południu kraju. (…) Około 75% z  6,3 mld baryłek ropy 
naftowej sudańskich zasobów znajduje się na Południu, jednak rurociągi, którymi 
ropa eksportowana jest do rafinerii i  terminali znajduje się na Północy. Południe 
potrzebuje kooperacji z Chartumem, żeby sprzedawać ropę, a Północ potrzebuje 
zasobów Południa. (…) Bank Światowy ogłosił, że Sudan znajduje się w procesie 
wzrostu i ważnym celem jest utrzymanie tego trendu. GDP [produkt krajowy brut-
to] urosło pięciokrotnie z 10 mld USD w 1999 r. do 53 mld USD w 2008 r. A wzrost 
per capita z 334 USD do 532 USD29. 

25  Sudan: „Renewig the Pedge” and avoiding humanitarian disaster, „The Citizen” (2010) 17 July, vol. 5, issue 196, s. 3. 
26  D.M. Ding Wo, The South Sudan post-secession options of governance: lessons and experiences, „The Citizen” (2010) 
7 August, vol. 5, issue 217, s. 10.
27  Uchodźcy wewnętrzni (Internally Displaced Persons, IDPs), to osoby, które musiały opuścić miejsce swojego zamiesz-
kania z powodów zagrożenia wolności lub życia w wyniku konfliktu zbrojnego, łamania praw człowieka lub katastrofy 
naturalnej. Migrujące osoby nie przekraczają granicy uznanej za międzynarodową. Definicja uchodźców wewnętrznych 
Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka.
28  T.S. Osman, What SPLM democracy?,„The Citizen” (2010) 26 August, vol. 5, issue 236, s. 6.
29 „Sudan must drop oil dependency to sustain economic growth”, Word bank says, „The Citizen” (2010) 12 June, vol. 5, 
issue 162, s. 4. 
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Czy takie głosy jak:
Uważa się, że będzie trudno rozwiązać kwestie sporne pomiędzy Północą i Połu-
dniem, takie jak produkcja i eksport ropy naftowej, której zarząd i instalacje znaj-
dują się na Północy. Południe potrzebuje dwóch do czterech lat żeby zbudować ru-
rociągi i całe zaopatrzenie do eksportu ropy z kenijskich portów. Według Financial 
Time rząd kenijski negocjuje z rządem chińskim budowę nowego portu do ekspor-
tu sudańskiej ropy. Raport opublikowany w brytyjskim dzienniku w październiku 
2009 r. pokazuje, że projekt będzie kosztować 3,5 mln USD. (…) nowy port powsta-
nie w Lamo [Lamu] na wschodnim wybrzeżu Kenii. Kenijski premier Ralia Odinga 
negocjuje z Chińskim rządem możliwość budowy nowego portu oraz drogi łączącej 
go z  Sudanem Południowym, Kenią i  Etiopią. Brytyjska gazeta dodaje, że firma 
chińska zapewni techniczne i finansowe wsparcie projektu30.

Przewagą „The Citizen” nad większością tytułów prasowych w Chartumie w opisywa-
niu rzeczywistości sudańskiej w okresie przedreferendalnym było przyzwolenie na swobo-
dę opinii. Chociaż przewaga tekstów promujących podział była znaczna, to pojawiały się 
także w dzienniku artykuły i analizy zachęcające do jedności lub ukazujące niepodległość 
Południa jako wątpliwą i „nierokującą”, czego przykłady podane były powyżej. Pojawiały 
się także opinie wyważone i faktycznie mające odzwierciedlenie w ówczesnych nastrojach 
społeczności Południowców w Chartumie, dla przykładu:

Ludzie prezydenta Salva Kiira powinni mieć świadomość, że Sudan Południowy 
nie może cofnąć czasu do okresu kolonialnego, żeby wyposażyć Południowców 
w autorytety, które myślą, że powinni posiadać. Musimy dostosować się do pa-
nujących norm, (…) obecnie trzeba rządzić nie brutalną siłą, a  umiejętnym na-
wiązywaniem relacji międzynarodowych i  posiadaniem think tanków. (…) Dwa 
afrykańskie ruchy już upadły i  słuch w  świecie o  nich zaginął. Biafra w  Nigerii 
i UNITA w Angoli zniknęły czego uzasadnieniem jest brak PR i think tanków. Jeśli 
nie odrobimy tej lekcji cały nasz wysiłek będzie tylko częścią historii. Narodziny 
naszego ludu będzie niosło brzemię krajów upadłych, ponieważ dzisiejszy świat 
bazuje na rzeczach materialnych nie na zasadach, jak niektórzy mogą sądzić. (…) 
Nie możemy wyobrażać sobie Południowego Sudanu jako raju w izolacji, musimy 
działać w taki sposób, w jaki działa świat31.

Oraz:
Na południu brak dróg, spójnego systemu irygacyjnego, brak wsparcia z zewnątrz 
i oparcie na starych, kolonialnych i wojennych metodach funkcjonowania. Turystyka 

30 M. Joukh, Post Cession Economy: Different Scenarios, „The Citizen” (2010) 16 June, vol. 5, issue 166, s. 7.
31  Can South Sudan exist without Public Relations and think tanks in this era?, „The Citizen” (2010) 12 June, vol. 5, issue 
162, s. 2.
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mogłaby wesprzeć gospodarkę, ale z uwagi na brak bezpieczeństwa to utrudni. Dr 
Safwat Fanus zakłada, że wspólne interesy Południa i Północy zachęcą dwa kraje do 
pokojowych relacji, wymiany gospodarczej, głównie w odniesieniu do ropy32.

Czy też głosy obawiające się o kondycję mającego powstać państwa:
Brak zgody w  takich kwestiach jak płatności narodowego długu, podział zaso-
bów Nilu Białego. (…) Redystrybucja zasobów wody z  Białego Nilu będzie miała 
negatywny wpływ na plantacje trzciny cukrowej na Północy. (…) Kwestia długu 
publicznego będzie jedną z najważniejszych spraw poruszanych po secesji. Prze-
wodniczący SPLM Pagan Amum powiedział, że Sudan Południowy nie jest odpo-
wiedzialny za płacenie tych długów, ponieważ były one wykorzystane na zabijanie 
Południowców jeszcze nie tak dawno temu. Północ nalega jednak aby Południe 
wzięło odpowiedzialność za płacenie długów, ponieważ są one rezultatem wojny, 
w której także SPLM brało udział. (…) Trudna jest także kwestia wyboru waluty 
dla Południa. Trudne wydaje się zarówno zaakceptowanie warunków na jakich na 
Południu miałaby obowiązywać dotychczasowa sudańska waluta, jednak istnieje 
duże ryzyko wzrostu napięcia w przypadku zmiany waluty, tak jak miało to miejsce 
w przypadku Etiopii i Erytrei (Erytrea sprzeciwiła się używaniu etiopskiej waluty 
BUR i stworzyła własną NECFA co spowodowało sporo gospodarczych trudności, 
a ostatecznie wojnę)33.

Na pół roku przed planowanym referendum partia NCP straszyła Południowców, że 
referendum może nie odbyć się na czas z  powodu nieustalenia granic między Północą 
a Południem34. Rozmów obustronnych pomiędzy rządem w Chartumie a rządem Południa 
(GoSS) było wiele, również pod egidą międzynarodową, zwłaszcza USA35. Już w sierpniu 
2010 r. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon zaproponował ustanowienie trzech przed-
stawicieli ONZ, którzy obok obserwatorów z  UE, UA i  Centrum Cartera nadzorowaliby 
przebieg referendum36. Była to dla Południa mocna podpora wobec ciągłego straszenia 
przez NCP przesunięciem styczniowej daty referendum. 

Przed zbliżającym się głosowaniem problemem były nie tylko sygnały od rządu 
w Chartumie.  Nieunormowana sytuacja na samym Południu nie ułatwiała Południowcom 
realizacji dążeń niepodległościowych. Według szacunków ONZ przez 5 lat od zakończe-
nia wojny domowej SPLA zebrała 30 tys. sztuk broni od ludności cywilnej, a konfliktowi  

32  M. Joukh, Post Cession Economy: Different Scenarios, „The Citizen” (2010) 16 June, vol. 5, issue 166, s. 7.
33  Ibidem.
34  Kiir slums NCP over borders, „The Citizen” (2010) 31 July, vol. 5, issue 210, s. 1.
35  S. Khadr Said, Either unity on New basis… Or two states based on brotherhood, „The Citizen” (2010) 24 June, vol. 5, 
issue 174, s. 9.
36  UN May establish monitoring panel for S.Sudan referendum, „The Citizen” (2010) 7 August, vol. 5, issue 217, s. 1; South 
Sudan leader says referendum will be on time, „The Citizen” (2010) 7 August, vol. 5, issue 217, s. 5
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etnicznemu na samym Południu nie było widać końca. Od stycznia do sierpnia 2010 r. 
zginęło 700 osób, a  ponad 150 tys. zostało zmuszonych do opuszczenia swoich do-
mostw37. Chociaż zdecydowana większość oznajmiała chęć powrotu z Północy na Połu-
dnie, to jednak już w okresie przed referendum pojawiały się problemy z umieszczaniem 
ich w przejściowych obozach na Południu czy nawet w miastach przejściowych w drodze 
na Południe – El-Obeid, Kosti38. Komisja referendalna stworzona przy NCP (powołana 
w 2008 r., sformowana dopiero z końcem lipca 2010 r.) apelowała o przełożenie referen-
dum na późniejszy okres. Równo 5 miesięcy przed planowanym referendum David Unyo 
Demey, członek rządu w Dżubie zadeklarował, że jeśli NCP wciąż będzie straszyć Połu-
dniowców przełożeniem referendum, to jego rząd jest gotowy jednostronnie zadekla-
rować niepodległość w parlamencie39. W odpowiedzi na takie działania Security Service 
rozpoczęła w tym okresie cenzurowanie prasy, która zbyt jawnie propagowała podział, 
zamknięto także licencję dla radia BBC w Sudanie, dochodziło do licznych aresztowań 
dziennikarzy40. Na krótki czas zawieszono także wydawnictwo samego „The Citizen”. Od 
sierpnia 2010 r. Bank Centralny w Chartumie kilkakrotnie zatrzymywał wypłatę transz 
ze sprzedaży ropy41. Południe reagowało panicznie na niemal każdy przejaw wrogości 
NCP wobec ustalonej daty referendum.

Do mniej niepokojących, a jednak drażliwych kwestii należał wybór nazwy dla nowe-
go państwa po prawdopodobniej secesji. Proponowano różne nazwy – Kusz, Sudan Po-
łudniowy, Kraj Nilu (Nile State), Nile Democratic Republic czy Anyidi Democratic Republic 
(od okresu Anyanaya) czy Juwama (od Dżuba, Wau, Malakal)42. Kusz wydawał się nazwą 
najbardziej chwytliwą, popularną wśród społeczności Południowców, jednak nie brako-
wało zarzutów wobec takiego określenia, jako nie nawiązującego bezpośrednio do ludów 
zamieszkujących Południe43.

Nastroje społeczne w Sudanie nacechowane były mocnymi akcentami dyskryminu-
jącymi, rasistowskimi. Emocje związane z  referendum tylko podsycały takie zachowa-
nia wśród społeczeństwa, jednak szczególnie widoczne było to wśród elit rządzących. 
Na sierpniowej debacie Minister Kultury NCP, Kamal Ibaid powiedział: „Południowcy nie 
będą mogli korzystać z praw obywatelskich, z pracy czy innych przywilejów, nie będą mogli 
sprzedać czy kupować na targach w Chartumie, nie będą leczeni w szpitalach… (…) Nie 
damy im ani jednej igły w szpitalu”. Minister nie zdawał sobie sprawy z tego, że według 
ustaleń rządu sudańskiego Południowcy na Północy i Arabowie na Południu pozostaną na 

37  South Sudan seizes 30000 weapons from civilians, „The Citizen” (2010) 7 August, vol. 5, issue 217, s. 3. 
38  C. Nemaya, Repatriation of Southerners to start soon, „The Citizen” (2010) 28 August, vol. 5, issue 238, s. 3.
39  Parliment’s mandate for independence vote, „The Citizen” (2010) 10 August, vol. 5, issue 220, s. 1; P. Mabior, Commis-
sion calls for referendum delay, „The Citizen” (2010) 10 August, vol. 5, issue 220, s. 2.
40  Sudan bans BBC Arabic, tightens grip on the Press, „The Citizen” (2010) 11 August, vol. 5, issue 221, s. 4.
41  Two partners settle difference around oil revenue, „The Citizen” (2010) 26 August, vol. 5, issue 236, s. 1–2; M. Nduru, 
South Sudan losing confidence in Central Bank Governor, „The Citizen” (2010) 28 August, vol. 5, issue 238, s. 1.
42  B. Goro Gimba, Name for Independent Southern Sudan, „The Citizen” (2010) 14 September, vol. 5, issue 251, s. 10.
43  N. Bol, Is Cush South Sudan’s identity?, „The Citizen” (2010) 22 September, vol. 5, issue 259, s. 2.
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równych prawach obywatelskich. Według autora minister odzwierciedlił dokładną opinię 
rządzących elit na Północy, to jest mentalność, która stanowi przyczynę rozpadu Sudanu 
i mentalność, którą próbował zmienić John Garang aby zbudować Nowy Sudan:

Garang dzielił Sudańczyków na Awalad Al-balad (szanowane dzieci Sudanu) oraz 
pozostałą część. Pierwsza część to zarabizowane ludy na Północy, a druga to Po-
łudniowcy, mieszkańcy zachodniej części Sudanu, ludy Nuba i Bedża. Druga część 
często nazywana była ogólnie „Afrykanami” przy czym dla elity rządzącej było to 
równoznaczne z terminem abeed (niewolnik). Kiedy niektórzy zastanawiali się nad 
konsekwencjami jakie poniesie minister za grożenie Południowcom, inny polityk 
nazwał Południowców niggers (murzynami), z kolei w Darfurze, walczący Dżandża-
widzi atakując swoich sąsiadów nazywali ich niewolnikami i zurga (czarnymi) lub 
Afrykanami, przy czym zarówno Dżandżawidzi, ich sąsiedzi i Południowcy są tak 
samo czarni!44 

Pięć lat po śmierci Garanga jego walka o zmianę mentalności elit Północy wciąż była 
nieskończona. W tej mentalności tylko Arabowie mogą żyć w Sudanie. Ciekawie oznaczył 
to były minister finansów, który zdefiniował to w geograficzne zasady mówiące o tym aby 
lokować przyszłe inwestycje tylko w trójkącie Dongola-Obeid-Sennar, co wykluczałoby Po-
łudnie, Zachód, w grę nie wchodził także Chartum, gdyż był otoczony Black Belt (czarnym 
pasem) złożonym z Południowców i ludów z Zachodu, które według innego arabskiego po-
lityka zapełniały miasto muchami za dnia i rabunkami w nocy. Autor tekstu podsumowuje:

Opinia – grożenie ministra Ibaidina musi być zatem odczytane w tym konkretnym 
kontekście. Jest to dobitna próba usunięcia i wyczyszczenia niewygodnych obywateli, 
tak aby przywrócić komfort życia szanowanym dzieciom tej ziemi. Jeżeli ktokolwiek 
ma złudzenie jak Al-Bashir zachowa się i czy udzieli chociaż reprymendy swojemu 
ministrowi w odpowiedzi na reakcję polityków z Południa, powinien się mocno zasta-
nowić. Przecież oświadczenie Ibaida jest w klimacie myślenia Al-Bashira o niegod-
nych dzieciach tej ziemi. Nie tak dawno komentował gwałty w Darfurze, gdy Ghar-
bawia (kobieta z Darfuru) została wykorzystana seksualnie przez Ja’ali (ludy Ja’al) to 
jest to zaszczyt czy gwałt? Minister Ibaid nie wyłamał się z szeregu chartumskich elit 
rządowych, to co powiedział dokładnie wpisało się w ich myślenie45. 

Podsumowując przytoczone powyżej fragmenty można wysnuć ogólne wnioski doty-
czące zauważalnych tendencji oraz interpretacyjnych splotów, znajdujących odzwiercie-
dlenie w prasowych opisach i komentarzach dziennikarzy odnośnie zbliżającego się mo-
mentu przełomowego dla narodu sudańskiego. Niewątpliwie obraz wyłaniający się z tej 

44  A. Osman El-Tom,. Khatroum’s Minister Threatens Reprisal following January Referendum, „The Citizen” (2010) 
30 September, vol. 5, issue 267, s. 9.
45  Ibidem. 
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analizy ma charakter dość monolityczny i  wskazuje na dominujące niepodległościowe 
nastawienie Sudańczyków z Południa. Opcja odłączenia się od Północy ukazywana jest 
właściwie jako jedyna z  możliwych i  logicznych opcji. Zdecydowana mniejszość pozycji 
prasowych pokazuje opcję jedności jako mającą prawo bytu lub zachęcającą do niej lub 
opisującą jakie zalety miałaby jedność Sudanu. Powyższe podsumowanie badań dowodzi 
w jak znaczącym stopniu Południowcy byli historycznie, społecznie, ekonomicznie i reli-
gijne zmotywowani do głosowania za separacją. Mając świadomość tych szerokich różnic 
Południowcy nie mieli wątpliwości: „Nie ma niepewności jak zagłosować. Są tylko dwa 
pudełka: pudełko niewolnictwa i pudełko wolności”46.
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The issue of South Sudan’s 
independence in the press 
on the eve of the referendum. 
‘The Citizen’ about the need of split

(abstract)

It is another year since South Sudan gained independence. In 2011, its residents 
unequivocally voted for Sudan’s independence from the government of Khartoum. The 
construction of a new state was preceded by concrete decisions of its present citizens. 
To understand the relationships, aspirations and actions of the current South Sudanese 
government in Juba as well as individual tribal groups, it would be worthwhile to look over 
the situation on the eve of the referendum / independence. The purpose is to present 
arguments in the journal “The Citizen” about the choice inhabitants of South Sudan have 
made between the unity of Sudan and the disintegration of the South and the creation 
of a separate state.

The article is to present as many arguments, discussions and deliberations on topics 
related to the referendum and the likely secession of the South.
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Jędrzej Czerep

Ambororo na pograniczu 
Sudanu Południowego, 
Republiki Środkowoafrykańskiej 
i Demokratycznej Republiki Konga: 
między Bożą Armią Oporu 
a stygmatyzacją 

Wstęp

Inspiracją do zgłębienia fenomenu wędrówek Ambororo przez terytoria Sudanu Po-
łudniowego i państw sąsiednich było zetknięcie się autora z artykułami prasowymi o tej 
grupie w  niedostępnych już tytułach południowosudańskich w  2011 r., podczas poby-
tu w Dżubie w czasie referendum na temat podziału Sudanu. Ich autorzy stawiali znak  
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równości między wędrownymi pasterzami i  kupcami Ambororo a  fanatycznymi party-
zantami z Bożej Armii Oporu, a także donosili o  radykalnej polityce miejscowych władz 
zakazującej ludności jakichkolwiek kontaktów z Ambororo. Obydwa aspekty opisu spra-
wy niosły za sobą znaki zapytania, do których próbą odniesienia się jest niniejszy tekst. 
Artykuł stanowi przyczynek do zapełnienia istotnej luki badawczej we współczesnych 
studiach sudańskich. Jedyną próbą całościowego potraktowania fenomenu najnowszych 
wędrówek Ambororo do Sudanu Południowego i dalej jest półstronicowa zakładka na 38. 
stronie raportu z 2009 r., autorstwa Adama O’Briena, analityka szwajcarskiej Small Arms 
Survey, organizacji badającej transfery broni pt. Shots in the Dark: The 2008 South Sudan 
Civilian Disarmament Campaign. Z uwagi na prawie całkowity brak literatury przedmiotu, 
większość materiału badawczego opiera się na sporadycznych doniesieniach prasowych 
z Sudanu i Sudanu Południowego, nielicznych relacjach agencyjnych i lakonicznych infor-
macjach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i  Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji (IOM), oraz pojedynczych wzmiankach w publikacjach książkowych poświęconych 
innym zagadnieniom. Analiza dostępnego materiału wskazuje, że na terenie południo-
wego Sudanu przemieszczały się przynajmniej dwie duże grupy (które dzieliły się dalej na 
samodzielne, pojedyncze podgrupy) Ambororo: jedna przybyła z  Darfuru Południowego 
ok. 2005 roku i przez co najmniej kilka kolejnych lat kierowała się przez Zachodni Bahr el 
Ghazal do Zachodniej i Centralnej Ekwatorii, oraz poza południowe granice Sudanu Połu-
dniowego. Druga przeszła z Nilu Błękitnego w kierunku Dżuby. Liczebność poszczególnych 
podgrup jest trudna do dokładnego oszacowania, ale można z wysokim prawdopodobień-
stwem przyjąć, że przeciętnie sięgała od kilkuset do ok. tysiąca osób, którym każdorazowo 
towarzyszyło kilkadziesiąt tysięcy sztuk bydła. Tekst jest próbą możliwie pełnego spojrze-
nia na okoliczności tych wędrówek oraz napięć jakie im towarzyszyły, a  także wpisania 
ich w szerszy kontekst, przy pełnej świadomości braków faktograficznych, sprzeczności 
informacji zawartych w dostępnych źródłach i subiektywnej narracji wielu autorów. Autor 
żywi nadzieję, że w  przyszłości, sytuacja bezpieczeństwa w  regionie pozwoli uzupełnić 
materiał o badania terenowe, w tym językoznawcze, oraz możliwe będzie skorzystanie 
z  wewnętrznych, niepublikowanych dokumentów ONZ i  IOM, tworzonych na potrzeby 
przygotowań do kolejnych odsłon ewakuacji Ambororo z Sudanu Południowego.

Ambororo – grupa o niejasnym pochodzeniu zachodnioafrykańskim 

Pochodzenie Ambororo jest przedmiotem kontrowersji. Bywają oni utożsamiani 
z osiadłymi w Sudanie od stuleci Fallata, kilkumilionowym konglomeratem ludów po-
chodzenia zachodnioafrykańskiego, pochodzącymi często z obszarów dzisiejszej pół-
nocnej Nigerii1, których skupiska notuje się w pobliżu granicy z Sudanem Południowym, 

1  M.W. Dally, Empire on the Nile: The Anglo-Egyptian Sudan, 1898–1934, Cambridge University Press 2003, s. 238.



239

np. w  Darfurze Południowym czy Nilu Błękitnym. Osadnictwo pochodzenia hausań-
sko-fulańskiego w Sudanie, wywodzone od muzułmańskich pielgrzymów wędrujących 
przez stulecia do Mekki, nie ustało do czasów współczesnych2. W samym Sudanie Po-
łudniowym obecność Fallata datuje się na początek XX w., a  problemem z  jakim się 
mierzą współcześnie są odmowy uznania ich za obywateli przez władze stanu Zachod-
ni Bahr el-Ghazal3.

Wydaje się, że Ambororo jako nowa grupa o osobnych charakterystykach, pojawili się 
w regionach zamieszkiwania Fallata w (północnym) Sudanie jako kolejna, świeża fala mi-
gracyjna w ostatnich dekadach, przybywając z kierunku Kamerunu i Czadu. Tym samym 
nałożyła się terytorialnie na wcześniejsze osadnictwo zachodnioafrykańskie w Sudanie, 
skąd w ostatnich latach wyruszyła dalej na południe pod wpływem impulsu jakim były 
nasilające się na terenie ich miejsc przebywania konflikty zbrojne w pierwszych latach 
XXI w. Nazwa Ambororo wywodzi się z  określenia mbororo na wędrownych fulańskich 
pasterzy. Jako Mbororo stosowana jest w Kamerunie4, a jako bororo (um bororo) używana 
w Sudanie, na określenie części plemion pochodzenia zachodnioafrykańskiego (Fallata) 
o fulańskim rodowodzie, które zachowały stricte wędrowny, pasterski tryb życia5 (więk-
szość ludów zaliczanych do Fallata osiadło, zwłaszcza w stanie Nil Błękitny). Najbardziej 
spójny, choć nie pozbawiony znaków zapytania opis Ambororo jako nowej grupy w Połu-
dniowym Sudanie podaje Adam O’Brien: „Nieuchwytni i zagadkowi, Ambororo najpraw-
dopodobniej wywodzą się z Nigerii lub Kamerunu. Niektórzy mówią po arabsku, ale nie 
wydają się być muzułmanami. Wg. niektórych źródeł mówią też w  hausa. Choć wielu 
respondentów ze stanu Zachodnia Ekwatoria w Sudanie Południowym utrzymywało, że 
przybyli oni w 2005 r., jest prawdopodobne, że zaczęli pojawiać się wcześniej. Mają ten-
dencję do unikania kontaktu z przedstawicielami państwa i służb siłowych, wymieniając 
swoje bydło na towary z lokalnymi kupcami. Wywiady we wsi Dungu w Demokratycznej 
Republice (DR) Konga sugerują, że niektórzy z nich prowadzą kłusownictwo”6. Wg. tego 
autora Ambororo migrowali przez Republikę Środkowoafrykańską (RŚA), Czad i Sudan, 
kierując się zależnymi od pory roku możliwościami wypasu bydła, docierając najdalej na 
południe do DR Konga. Choć starcia między „karawanami” uzbrojonych w karabiny ma-
szynowe Ambororo a lokalną ludnością notowano rzadko, w powszechnym odbiorze ich 
wędrówki stworzyły zagrożenie dla pól uprawnych miejscowych rolników7. Inni autorzy 

2  C.E. Ray, Darfur and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader, Cornell University Press, 2009, s. 129.
3  H. Akot Hou, No South Sudan Passports for Fulani, Officials Say, Voice of America, 22.02.2013, http://www.voanews.
com/content/no-south-sudan-passports-for-fulani-officials-say/1609002.html [z 30.06.2016].
4  Np. H. Bocquené, Memoirs of a Mbororo. The Life of Ndudi Umaru: Fulani Nomad of Cameroon, New York: Berghahn 
Books 2002.
5  C.E. Ray, Darfur and the Crisis..., s. 129.
6  A. O’Brien, Shots in the Dark: The 2008 South Sudan Civilian Disarmament Campaign, Small Arms Survey, Graduate 
Institute of International and Development Studies, Genewa 2009, s. 37.
7  Ibidem.
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wywodzą pochodzenie Ambororo z Czadu8, lub kładą nacisk na fakt, że przybywszy do 
Sudanu (Północnego) słabo asymilowali się, oraz nie mówią żadnym lokalnym językiem 
z obszaru Sudanu Południowego (oprócz wybiórczej znajomości arabskiego)9, lub, że Am-
bororo to pojęcie szersze (mając zapewne na myśli Fallata) i jest „wiele grup Ambororo 
o różnych kulturach i językach”10. Niektórzy utożsamiają Ambororo i Fallata z arabskimi 
nomadami pogranicza Północ-Południe (jak Baggara, Misseriya), którzy okresowo mi-
grują na Południe11, co jest niewątpliwie błędne, choć elementy zachodnioafrykańskie 
z  pewnością zasilały grupy pochodzenia arabskiego. Na potrzeby tego artykułu autor 
używając określenia Ambororo mieć będzie na myśli wędrownych pasterzy pochodze-
nia fulańskiego, którzy w  pierwszej dekadzie XXI w., w  wyniku nowych uwarunkowań 
związanych z kończącą się sudańską wojną Północ-Południe, przeszli z obszarów Sudanu 
(Północnego) na tereny Sudanu Południowego, oraz RŚA i DR Konga, gdzie odbierani zo-
stali jako nowa, odrębna (np. od Fallata) grupa, oraz przypisano im cechy niebezpiecznych 
sojuszników Bożej Armii Oporu. 

Powody wędrówek na Południe

Z wywiadów przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy w 2006 r. 
wśród Ambororo w Rokon niedaleko Dżuby (Ekwatoria Środkowa) wynikało, że początek 
wędrówki na południe datował się na rok 2002 i wyruszyli oni z okolic Tulus w Darfurze. 
W okresie kwiecień-październik 2005 r. przebywali w Rokon, ok. 1000 km od miejsca skąd 
przybyli. Do Rokon ponownie powrócili w 2006 r. po starciach z mieszkańcami Zachodniej 
Ekwatorii12. Mieszkańcy mający styczność z Ambororo przy okazji ich pierwszej ewakuacji 
(przełom 2006 i  2007 r.) przedstawiali różne wersje dotyczące ich pochodzenia, jednak 
wiązali powody ich przybycia na Południe z wojną13, odnosząc się zarówno do świeżego 
wówczas konfliktu w Darfurze, jak i generalnej sytuacji po oficjalnym zakończeniu konflik-
tu Północ-Południe. 

Według Jamesa Deng Dimo, ówczesnego rzecznika oddziału rządzącej w  Sudanie 
Południowym partii Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) w Zachodnim Bahr el-
-Ghazal, który w 2010 r. udzielił wywiadu „Sudan Tribune”, Ambororo wyruszyli ze swoimi 

8  A. Ettore, Daughters of Zion, Author House 2012, s. 61.
9  Isolated Sudanese tribe seeks new safe pastures, Reuters, 12.12.2006, http://sudanyat.net/vb/archive/index.
php/t-4306.html [z 30.06.2016].
10  Ambororo kill one and injure two in Bangala along Tambura – Nagero road, Western Equatoria state, Sudan Tribune, 
28.12.2010, http://sudantribune.com/spip.php?article37427.
11  Np. A. Hamer, South Sudan‘s reclusive Arab nomads, Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/featu-
res/2015/01/south-sudan-reclusive-arab-nomads-150126110252806.html [z 30.06.2016].
12  Isolated Sudanese tribe seeks…
13  Ambororo vulnerables leave Juba, Gurtong, 7.03.2007, http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/Article-
View/mid/519/articleId/1113/Ambororo-vulnerables-leave-Juba.aspx [z 30.06.2016].
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stadami na południe w wyniku podpisania w 2005 r. Całościowego Porozumienia Pokojo-
wego (CPA) do stanów Zachodni Bahr el-Ghazal i Zachodnia Ekwatoria, co spowodowało 
niszczenie lasów, siedlisk pszczół, łowisk i upraw warzyw. Wywołało to konflikt z miejsco-
wymi rolnikami Zande14. Po zakończeniu wojny Północ-Południe, stan Zachodnia Ekwato-
ria należał tradycyjnie do najmniej „uzbrojonych” w Sudanie Południowym. Wiązało się to 
z faktem, że po zdobyciu rządowych garnizonów przez partyzantów Sudan People’s Libe-
ration Army (SPLA) w 1991 r. w regionie tym zapanował relatywny spokój, a rząd w Char-
tumie nie podejmował aktywnych działań na rzecz uzbrojenia lokalnych milicji do walki 
z SPLA, jak miało to miejsce w innych częściach kraju. W efekcie ludność tego obszaru, 
w chwili pojawienia się Ambororo, odwykła od walk i nie była przygotowana na konfron-
tację z uzbrojonym intruzem15. 

Próby osiedlenia

Sudańscy Fallata historycznie nie byli związani z aktywnością polityczną i zasadniczo 
pozostawali na marginesie życia publicznego. Wyjątkiem była niewielka ich część, która 
opuściła sułtanat Sokoto aby wesprzeć powstanie Mahdiego pod koniec XIX w. Pewną 
zmianą tego stanu rzeczy obserwowano ok. 2006 r., gdy notowano w Północnym Sudanie 
zwiększony akces nomadów spośród Fallata (a więc i Ambororo) do SPLM, współtworzą-
cej wówczas rząd w Chartumie. Wobec nierozwiązanych problemów dostępu do terenów 
wypasu bydła, jakie pasterze identyfikowali z rządem NCP prezydenta Baszira, rysowała 
się coraz wyraźniej opcja postawienia na Południe jako na bardziej naturalnego sojusznika, 
zwłaszcza wobec ówczesnej narracji założonego przez Johna Garanga ruchu, o równości 
wszystkich marginalizowanych ludów Sudanu16. Decyzje te były raczej doraźne, dykto-
wane frustracją i rozczarowaniem dotychczasową pozycją, niż konsekwentnym wyborem 
opartym na kalkulacji politycznej.  

Przejście na obszar Południowego Sudanu było próbą przeniesienia całego habitatu 
społeczności w nowe, bezpieczne miejsce. Starszy społeczności Suleiman Mohammad Su-
leiman, odnosząc się do wydarzeń ok. 2005 r., opisał, że przejście Ambororo do Zachodniej 
Ekwatorii miało na celu zapewnienie bydłu stałego dostępu do zielonych pastwisk, gdzie 
zwierzęta nie będą padać ofiarą chorób, co z kolei wskazuje na motywacje związane głów-
nie z klimatem i pogarszającymi się warunkami życia pasterskiego na pustynniejącym ob-
szarze ich dotychczasowego zamieszkiwania. Podkreślił, że nie mają oni politycznej agendy,  

14  Western Equatoria governor tells Ambororo pastoralists to leave Zande land, Sudan Tribune, 8.10.2010, http://www.
sudantribune.com/spip.php?article36528 [z 30.06.2016].
15  Adam O’Brien, Shots in the Dark..., s. 38, za: D. Johnson, The Root Causes of Sudan‘s Civil Wars, Oxford 2003, s. 86–87
16  Why Have the Falata Joined SPLM?, Gurtong Trust, za: The Citizen, 26.07.2006, http://www.gurtong.net/ECM/Edi-
torial/tabid/124/ctl/ArticleView/mid/519/articleId/2695/Why-Have-the-Falata-Joined-SPLM.aspx [z 30.06.2016].
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oraz, że zależało im jedynie na możliwości osiedlenia17. Taką próbą utworzenia stałego ob-
szaru osiedlenia miała być baza wokół Rokon18. W 2010 r. inicjatywa osiedlenia Ambororo 
w Zachodniej Ekwatorii (oraz uregulowania statusu arabskich nomadów po spodziewanym 
podziale Sudanu), którą wspierał wiceprezydent Riek Machar, spotkała się ze stanowczym 
odrzuceniem ze strony lokalnych przywódców, oraz „całej populacji”. Sapana Abui, wicegu-
bernator Zachodniej Ekwatorii w 2010 r. tłumaczył niezgodę na osiedlenie Ambororo w Za-
chodniej Ekwatorii, a w konsekwencji ich wydalenie, jako konieczny krok przed referendum 
na temat niepodległości (2011), które mogłoby być zakłócone przez frakcje zbrojne: Bożej 
Armii Oporu lub Ambororo19. O  ile w Południowym Sudanie, a  także w DR Konga, próby 
osiedlenia nie udawały się, a konflikty z  lokalną ludnością narastały, sytuacja rozwinęła 
się inaczej w RŚA. W okolicach miast Mbeki i Obo notowano mieszane małżeństwa, oraz 
zgodne współżycie sąsiedzkie pomiędzy mężczyznami Ambororo i kobietami Zande. Wy-
daje się, że główną rolę odegrała tu inna dynamika stygmatyzacji, zwłaszcza utożsamiania 
Ambororo z Bożą Armią Oporu, która nie osiągnęła takich rozmiarów jak w Sudanie Połu-
dniowym, pomimo bardzo podobnej sytuacji faktycznej w terenie20.     

Stygmatyzacja

Poziom niechęci ludności Sudanu Południowego do Ambororo był zaskakujący, jeśli 
spojrzy się na to w  kontekście koegzystencji kilkudziesięciu grup etnicznych, spośród 
których wiele prowadzi koczowniczy tryb życia, sezonowych wędrówek z Sudanu (Pół-
nocnego), oraz wielkich ruchów migracyjnych zarówno z kraju jak i do niego. Mogłoby się 
wydawać, że pojawienie się jeszcze jednej, niewielkiej liczebnie grupy, niezauważalnej 
w  skali populacji, której tryb życia nie odbiega znacząco od wielu społeczności lokal-
nych, nie wzbudzi większego poruszenia, co najwyżej wpisze się w tradycję będących na 
porządku dziennym okazjonalnych najazdów rabunkowych po bydło pomiędzy obozami 
pasterskimi, lub konfliktów na linii ludność osiadła – nomadyczna, które w innych czę-
ściach kraju są problemami dobrze „przepracowanymi”. W  samym Sudanie Południo-
wym grupy etniczne zamieszkujące dawną prowincja Ekwatoria pielęgnują poczucie 
swojej odrębności od uważanych za „mniej cywilizowanych”, tradycyjnie pasterskich 
ludów takich jak Dinka czy Nuer, za których „ojczyzny” uważa się mniej żyzne i mniej za-
gospodarowane supraregiony Greater Bahr el-Ghazal i Greater Upper Nile. Obecność stad 
koczowników z tych dwóch ostatnich większych regionów w Ekwatorii, zwłaszcza Dinka, 

17  Ambororo confirm their exit from W. Equatoria territory, 30.09.2010, http://sudantribune.com/spip.php?article36445 
[z 30.06.2016].
18  Isolated Sudanese tribe seeks…
19  Ambororo confirm…
20  Ambororo kill one…
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począwszy od lat 60. XX w. wielokrotnie powodowało napięcia21. Do przesileń dochodziło 
m.in. w 1983 r., a w 2006, i 2008 roku dochodziło do lokalnych kryzysów wokół obecno-
ści stad ludów Dinka Bor, Mundari i innych22. Na tym tle, niewielka skala wędrówek Am-
bororo, biorąc pod uwagę ich doświadczenie zbiorowe w kontekście walki Południowych 
Sudańczyków z Chartumem, mogłaby spotkać się ze zrozumieniem i odruchem solidar-
ności, choćby w formie wkomponowania ich w pasterskie tradycje regionów na północ od 
Ekwatorii. Tymczasem już w 2006 r., przygotowując pierwszą ewakuację (do północnego 
stanu Nil Błękitny), anonimowy urzędnik misji ONZ w  wywiadzie dla agencji Reuters 
donosił o „absolutnie wyjątkowej i niespotykanej presji na tą grupę” i wskazał, że nor-
malnie pomoc w eskortowaniu nomadów nie leży w mandacie organizacji, ale z uwagi na 
powagę sytuacji uczyni ona wyjątek23. W lutym 2006 r. w Katobi w Zachodniej Ekwatorii 
Ambororo zostali zaatakowani przez napastników z plemienia Moru. W wyniku ataku, 
wg. relacji „sułtana” Babu Omara Osmana, reprezentującego społeczność w rozmowach 
na temat ewakuacji, zginęło 80 osób. Wspominał on, że choć Ambororo przybyli w te 
strony z  powodu wojny, „wszędzie gdzie się pojawiają, spotykają ich tylko problemy, 
a  jeśli zatrzymają się w  jakimś miejscu na dłużej, miejscowi zaczynają ich zabijać”24.  
Reportażysta Konrad Piskała opisując atmosferę w okolicach 2006 r. w pobliżu Dżuby 
wspominał o  pogłosce krążącej wśród mieszkańców stolicy autonomii, i  powtarzanej 
na wszystkich szczeblach drabiny społecznej o klątwie ciążącej nad krowami Ambororo. 
Ich krowy, jako półdzikie, miałyby być inne niż te posiadane przez rodzimych pasterzy, 
i mogły należeć wyłącznie do Ambororo. W efekcie ludzie bali się przybyszów, przestali 
kupować ich mleko i  mięso, co wywołało wśród nomadów głód. Według jego relacji, 
w szpitalach lekarze zaczęli odmawiać pomocy pacjentom z tej społeczności, nasilały 
się napady miejscowych na obozowiska, wkrótce ludność uznała, że sama ich obecność 
przynosi nieszczęście i zażądali od władz wyproszenia ich. Rozmówcy autora podkreśla-
li przekonanie o  głębokiej „inności” Ambororo, ich przynależności do „innego świata”, 
a także że osiedlenie sprawiłoby, że staną się niebezpieczni dla otoczenia25. Alma Etor-
re przytacza relacje, według których Ambororo, w przekonaniu mieszkańców, porywają 
kobiety i dzieci jako niewolników26. Społeczność ta zaczęła w powszechnej świadomości 
występować w roli „kozła ofiarnego”, na którego można było zrzucić odpowiedzialność 
za różne niepowodzenia. Nastroje ksenofobiczne były także podtrzymywane instru-
mentalnie przez przedstawicieli władz, które pozwalały im kanalizować niezadowolenie 

21  D. Deng, R. Willems, The legacy of Kokora in South Sudan, University for Peace, Haga 2005, s. 9.
22  Również współcześnie, w 2015 i 2016 r. władze centralne i stanowe nakazywały opuszczenie przez hodowców bydła 
terenów Ekwatorii i powrót do miejsc pochodzenia w innych częściach Sudanu Południowego. Patrz np: Jonglei state 
pastoralists ordered to leave Equatoria after deadly clashes, Sudan Tribune, 14.01.2016, http://www.sudantribune.com/
spip.php?article57680 [z 30.06.2016].
23  Isolated Sudanese tribe seeks…
24  Ambororo vulnerables…
25  K. Piskała, Czas Bezdechu, Warszawa 2010, rozdział Inni, s. 275–277
26  A. Ettore, op. cit., s. 61.
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społeczne, a  także dodawać korzystne dla siebie interpretacje różnych zdarzeń27. Do-
kładniejsze zbadanie okoliczności jednego z (nielicznych) incydentów, z 2008 r. w Rin-
gasi niedaleko Yambio, w których Ambororo oddali strzały, wykazała, że nieprawdziwa 
była wersja zdarzenia żołnierzy SPLA o tym, że zostali ostrzelani bez powodu, ale że 
mundurowi zostali przyłapani podczas próby kradzieży bydła28. 

Jedynym świadectwem ugruntowanej sympatii wobec Ambororo (choć poza ścisłym 
terytorium Sudanu Południoweego) były wyniki badań fokusowych przeprowadzonych 
w 2008 r. wśród mieszkańców Abyei, Południowego Kordofanu i Nilu Błękitnego na temat 
relacji międzyetnicznych. Większość uczestników wywodzących się z ludów Nuba podkre-
ślało, że najgorsze relacje mają z arabskimi nomadami, zwłaszcza Misseriya, a lepsze z Fal-
lata i Ambororo29. Należy jednak mieć na uwadze, że dla Nuba doświadczenie codziennych 
kontaktów z Misseriya definiowane było i są przez udział tych ostatnich w prorządowych 
grupach zbrojnych prowadzących w górach Nuba wojnę na wyniszczenie. W tym zesta-
wieniu, neutralni politycznie Ambororo, w naturalny sposób wypadali pozytywnie. Lata po 
podziale Sudanu przyniosły jednak wyraźne pogorszenie nastawienia miejscowych wobec 
Fallata i Ambororo także na północ od nowej granicy państw. W czerwcu 2014 r. starszy 
Fallata z Nilu Błękitnego opisywał, że dzieci, własność i bydło Ambororo stały się celem 
zorganizowanych ataków członków SPLM-North (północnej frakcji dawnego ruchu Johna 
Garanga, która po podziale Sudanu kontynuuje walkę z siłami rządowymi z Chartumu na 
„nowych południowych rubieżach” Sudanu, zwłaszcza w Nilu Błękitnym i Południowym 
Kordofanie). W atakach powtarzających się w ciągu kilku tygodni w Geisan, Bau i Kurmuk 
w Nilu Błękitnym miały paść ofiary śmiertelne wśród ludzi oraz skradziono ok. 20 tysięcy 
sztuk bydła należącego do Ambororo30.

Polityka władz centralnych, stanowych i lokalnych

W 2006 r. władze stanu Zachodnia Ekwatoria uznały przemieszczanie się pasterskich 
grup Ambororo (ale także Dinka) przez swoje terytorium za jedno z największych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa ludności, obok ataków i porwań Bożej Armii Oporu 31. Zrozumienie, jakie 
wyraził dla potrzeb Ambororo w 2006 r. Riek Machar, oraz jego wsparcie dla pierwszej ewa-
kuacji wywołało negatywne odczucia wśród władz Zachodniej Ekwatorii. W odczuciu przy-
wódców stanowych, polityka Machara łącząca równocześnie pomoc Ambororo, rozmowy 

27  A. O’Brien, op. cit., s. 38.
28  Ibidem.
29  T.D. Cook, Losing Hope. Citizen Perception of Peace and Reconciliation in the Three Area. Finding from Focus Groups 
with Men and Women in Abyei, Southern Kordofan and Blue Nile, conducted April 1- August 7, 2008, National Democratic 
Institute for International Affairs, Waszyngton 2009, s. 22.
30  Fallata Ambororo tribe accuse SPLM-N of cattle raiding, Radio Tamazuj, 6.06.2014, https://radiotamazuj.org/en/
article/fallata-ambororo-tribe-accuse-splm-n-cattle-raiding [z 30.06.2016]
31  The Second Governors’ Forum of Southern Sudan (UNDP+GoSS), Final Report, Dżuba 2006.
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pokojowe z Bożej Armii Oporu oraz wezwania do rozbrojenia cywilów, mogła być wstępem 
do prób instalowania przez niego na terenie stanu i państwa lokalnych sojuszników zbroj-
nych działających na rzecz Chartumu32. W 2008 r. gubernator tego stanu w wystąpieniach 
publicznych zaczął określać Ambororo jako „bojówkę w rodzaju dżandżawidów”, która „pro-
wadzi dostawy dla Bożej Armii Oporu”33. Sam Machar prowadząc rozmowy o uregulowa-
niu statusu ludności transgranicznej wyrażał obawy, żeby nie padła ona ofiarą manipulacji 
rządu w Chartumie i nie została wykorzystana do destabilizacji relacji Północy z Południem 
po podziale. Niewątpliwie więc pojawienie się Ambororo wpisywało się w rosnące napięcie 
w oczekiwaniu na referendum na temat niepodległości Południa, któremu towarzyszyły 
obawy o złe intencje rządu prezydenta Omara Baszira i możliwe sabotowanie przez niego 
procesu separacji34. W 2010 r., po inicjatywie parlamentu stanu Zachodnia Ekwatoria dla 
zbadania zagrożeń (będącej de facto zamówieniem politycznym na formalne oskarżenie 
Ambororo), raport specjalnego stanowego komitetu do spraw bezpieczeństwa i porządku 
publicznego konkludował, że Boża Armia Oporu weszła w bliskie relacje z Ambororo i ban-
dami kradnącymi bydło. W związku z tym parlament tego stanu wezwał armię aby ukró-
ciła „zbrojne najazdy Bożej Armii Oporu i Ambororo” na swoje terytorium35. Jednak Sapana 
Abui, ówczesny wicegubernator stanowy podkreślił, że z uwagi na obecność Bożej Armii 
Oporu i Ambororo w lasach, służbom siłowym trudno jest rozróżnić członków obydwu grup, 
co z jednej strony może potwierdzać zarzuty o ich współpracy, z drugiej zaś sugerować nie-
kompetencję władz w tym zakresie36. 

W  lipcu 2008 r. gubernator Zachodniej Ekwatorii zakazał całkowicie prowadzenia 
handlu z Ambororo, co spotkało się z ograniczoną krytyką tych kupców, którzy taki handel 
prowadzili. Krok ten oceniany był jako wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
które szły w kierunku wykonania pokazowego gestu przeciwko Ambororo. Decyzja była 
częścią kolejnej kampanii mającej doprowadzić do wydalenia grupy z terytorium stanu37. 
Dalej poszedł w 2010 r. komisarz powiatu Yambio, Angelo Bakote, który nakazał rzeźni-
kom w ciągu 21 dni wyrżnąć całe pogłowie bydła Ambororo, oraz zapowiedział, że każda 
osoba przyłapana na kontaktach handlowych z Ambororo (sprzedaż lub barter) zostanie 
postawiona przed sądem38. W październiku 2010 r. gubernator Joseph Bakosoro nakazał 
Ambororo definitywne opuszczenie terytorium stanu w  ciągi kilku dni, z  uwagi na za-
grożenie jakie ich utrzymująca się obecność stwarza dla miejscowej ludności39. Rok 2011, 
bezpośrednio po podziale państwa przyniósł wybuchy nowych konfliktów zbrojnych na  

32  A. O’Brien, op. cit., s. 41.
33  A. O’Brien, op. cit., s. 38, 53.
34  Ambororo confirm their exit…
35  South Sudan army calls for quick provision of security information, SudanTribune, 16.09.2010, http://www.sudantri-
bune.com/spip.php?article36293 [z 30.06.2016].
36  Ambororo confirm their exit…
37  A. O’Brien, op. cit., s. 38.
38  Ambororo confirm their exit…
39  Western Equatoria governor tells…
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pograniczu dwóch Sudanów, oraz radykalne ograniczenie transgranicznych wędrówek 
ludności. W grudniu 2011 r. zarówno władze Południowego Darfuru (Sudan), jak i Zachod-
niego Bahr el-Ghazal (Sudan Południowy), graniczących z sobą stanów przygranicznych, 
zakazały sezonowej migracji przez nową granicę – Południowy Darfur zakazał nomadom 
kierowania się do Zachodniego Bahr el-Ghazal, a ten drugi oświadczył, że nie wpuści na 
swoje terytorium wędrownych grup Fallata (w tym Ambororo) i Habbaniya. Po raz pierw-
szy od połowy pierwszej dekady XXI w. nie odnotowano wówczas przejścia Ambororo na 
Południe zarówno z Darfuru, jak i z Nilu Błękitnego (gdzie, w ograniczonym zakresie, po-
dobnymi co Ambororo szlakami, nadal przemieszczali się choćby pasterze Rufa)40. Brakuje 
danych o migracjach w kolejnych latach, choć niewątpliwie Ambororo przebywali i prawdo-
podobnie przebywają nadal w Sudanie Południowym również po uzyskaniu przezeń sta-
tusu niepodległego państwa.

Ewakuacje Ambororo z Sudanu Południowego

Napięcia jakie towarzyszyły obecności Ambororo w Południowym Sudanie doprowadzi-
ły do przynajmniej czterech odgórnie zorganizowanych lub zainicjowanych ewakuacji całych 
społeczności. W 2006 roku, z uwagi na grożący wybuchem poziom nieufności między lokal-
ną społecznością a rezydentami (Ambororo) obozu pasterskiego w Rokon, akcję ewakuacji 
do Nilu Błękitnego (ok. 1000 km) zainicjował wiceprezydent Riek Machar, przy udziale Misji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS), Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji (IOM), oraz armii SPLA. W grudniu 2006 r., po rejestracji i dystrybucji żywności pro-
wadzonej przez IOM41, rozdzielono mężczyzn od kobiet i dzieci: te ostatnie, ok. 200 osób 
przewieziono do stacji Jebel Kudur Way w pobliżu Dżuby, zbudowanej na potrzeby tymczaso-
wej akomodacji uchodźców powracających z Ugandy, DR Konga i RŚA. Stąd, kobiety i dzieci 
miały zostać zabrane dwoma samolotami sił ONZ do Damazin w Nilu Błękitnym. Mężczyźni 
otrzymali instrukcje, żeby sprzedać część posiadanego bydła (Organizacja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, miała je zaszczepić), za otrzymane środki 
przygotować prowiant, a następnie wyruszyć pieszo, wzdłuż Nilu, w kierunku granicy au-
tonomii z północnym Sudanem na wysokości stanu Nil Błękitny. Próby dotarcia do Dżuby, 
żeby sprzedać bydło wywołały jednak kolejne ataki mieszkańców42. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo przygotowań, ONZ i IOM rozszerzyły działania wspierające i ochronne. Obydwie 
grupy pozostawały przez dłuższy czas w stanie zawieszenia. Dopiero na początku marca 
2007 r., po wybuchu przypadków cholery w tymczasowym obozie, kobiety i dzieci zostały 

40  J. Craze, Grazing and Conflict along the Sudan–South Sudan Border, Small Arms Survey, Graduate Institute of Inter-
national and Development Studies, Genewa 2013, s. 70, 153.
41  Emergency Assistance for Stranded Mbororo, International Organization for Migration, 12.12.2006, http://platform.
blogs.com/passionofthepresent/2006/12/emergency_assis.html [z 30.06.2016].
42  Isolated Sudanese tribe...
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przewiezione dwoma samolotami z Dżuby do Damazin w stanie Nil Błękitny. W tym czasie 
mężczyźni byli już drodze pieszo w tym samym kierunku, w asyście SPLA, która miała ich 
odprowadzić do wysokości Bentiu43. Serwis Gurtong opisywał, że władze sudańskiego Nilu 
Błękitnego początkowo wyraziły zgodę tylko na przyjęcie kobiet, dzieci i potrzebujących, na-
tomiast nie chciały zaakceptować mężczyzn. Ich wędrówka, którą poprzedziły cierpliwe ne-
gocjacje z mieszkańcami wsi, przez które mieli przejść, mogła więc zakończyć się utknięciem 
pomiędzy Południem a Północą, z których żadne nie chciał ich uznać za swoich44. Koordyna-
tor ewakuacji z ramienia ONZ, Mario Samaja, przyznawał, że na ewakuowane kobiety i dzie-
ci w Nilu Błękitnym nie czekały rodziny, a szansą na ich akomodację były jedynie ogólnie 
pojęte, szersze więzi z tamtejszą społecznością Ambororo45. Lądowa przeprawa mężczyzn 
miała, według założeń zająć 6 do 12 miesięcy46. 

Podobna akcja została zorganizowana w październiku 2007 r., również przy wsparciu 
Machara, dla przeprowadzenia Ambororo z powiatu Mundri w Zachodniej Ekwatorii do Da-
mazin w Nilu Błękitnym z powodów „humanitarnych i bezpieczeństwa”. Asysta misji ONZ 
(UNMIS) podczas rozpoczęcia tej wędrówki wykazała, że Ambororo nie byli uzbrojeni47. 

Do kolejnej ewakuacji doszło w 2010 r., jako konsekwencja decyzji władz stanu Zachodnia 
Ekwatoria o wydaleniu nomadów. Ambororo ze stadami liczącymi ok. 100 tys. sztuk bydła 
wyruszyli z Zachodniej Ekwatorii jesienią 2010 r. Jednak wg. relacji Singira Roberta, członka 
parlamentu z tego stanu, Ambororo oszukali władze jedynie pozorując wyjście. Grupa, która 
wyruszyła z Nangume, miała na wysokości Nadiangere wykonać zwrot w kierunku powiatu 
Nzara, a następnie utworzyć nielegalny rynek w powiecie Ringasi48. Prawdopodobnie była to 
najmniej zorganizowana (brak międzynarodowej eskorty) i najbardziej nieudana spośród se-
rii ewakuacji. Towarzyszył jej incydent, w którym w starciu z Ambororo zginał jeden członek 
tzw. Arrow Boys49, lokalnej samoobrony ludności Zande, utworzonej dla obrony wsi przed 
Bożą Armią Oporu, która weszła na teren „rynku”. Znamienne, że w relacji „Sudan Tribu-
ne”, człowiekiem, który miał wznieść alarm był kupiec handlujący z Ambororo, określony 
– z samej racji utrzymywania z nimi stosunków – jako „przestępca”50. Nieudana ewakuacja 
z 2010 r. wpisywała się w szerszą percepcję Ambororo jako wyjątkowo nieufnie nastawio-
nych do kontaktów z władzami, którzy nawet podejmując zobowiązania dotyczące uregulo-
wania własnego statusu, nie wypełniają ich51. 

43  Ambororo vulnerables leave Juba...
44  Ibidem.
45  Ibidem.
46  Ambororo IDP Movement, UNMIS in pictures, United Nations Mission to Sudan, 27.12.2007, http://unmis.unmissions.
org/Portals/UNMIS/2006Docs/UIP-Dec%2027-Tim-Ambororo.jpg [z 30.06.2016].
47  A. O’Brien, op. cit., s. 41.
48  Ambororo kill local vigilante in Western Equatoria, Sudan Tribune, 6.10.2010, http://www.sudantribune.com/spip.
php?article36494.
49  Ambororo kill local vigilante ...
50  Ibidem.
51  Ambororo confirm their exit...
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Do kolejnej zorganizowanej ewakuacji doszło w 2012 r., już po utworzeniu niepod-
ległego państwa południowosudańskiego, z terenu stanu Zachodni Bahr el-Ghazal. Or-
ganizację ewakuacji wsparli Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
(UNHCR), IOM, misja ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS), inne agendy ONZ oraz 
władze stanowe. Do ewakuacji w  ramach tej akcji zarejestrowało się ok. 250 osób ze 
społeczności Ambororo. Ich przywódca, Abu-Bakr Adam Mohamed Osman, w wywiadzie 
dla Radio Miraya wyjaśniał, że od uzyskania przez Sudan Południowy niepodległości, sy-
tuacja jego społeczności wyraźnie pogarszała się. Choć większość, tak jak w przypadku 
ewakuacji z 2007 r., miała udać się do Sudanu (tym razem do Darfuru), nowością była 
decyzja części grupy (ok. 20 osób) o przejściu do krewnych w RŚA. Wg. Alisy Karlatchiny, 
koordynatorki stanowego biura UNHCR, według planu ewakuacji, Ambororo mieli skie-
rować się z Wau do Mpoky w Zachodniej Ekwatorii, skąd armia ugandyjska (stacjonująca 
w regionie dla wsparcia walki z Bożą Armią Oporu) miała ich odeskortować do miejsca 
docelowego w RŚA52.

Związki z Bożą Armią Oporu i Chartumem, domniemane czy faktyczne?

Od początku obecności Ambororo w  Południowym Sudanie, opisowi tej grupy to-
warzyszyły oskarżenia o bliską współpracę z Bożą Armią Oporu, szczególnie na terenie 
Zachodniej Ekwatorii, gdzie ugrupowanie to dokonało najwięcej ataków korzystając 
z przygranicznego położenia, oraz dawało wyraz szczególnej wrogości do ludności Zande. 
Bezsprzecznie obszary, do których dotarli Ambororo: pogranicze Południowego Sudanu, 
RŚA i DR Konga pokryło się geograficznie z obszarem działania Bożej Armii Oporu. Lokal-
ne doniesienia mówiły o tym, że przemierzając lasy w poszukiwaniu dogodnych terenów 
pod wypas bydła, obydwie grupy wielokrotnie spotykały się53. Obydwie łączyło także poru-
szanie się po nieprzyjaznym terenie i coraz większa desperacja do poszukiwania środków 
do przetrwania oraz zainteresowanie w zdobyciu zewnętrznych źródeł zaopatrzenia. Miej-
scowe raporty charakteryzowały ataki Bożej Armii Oporu jako takie, w których partyzanci 
oszczędzają pociski i poszukują jedzenia54. Dla Bożej Armii Oporu historycznie najpewniej-
szym zewnętrznym sojusznikiem był dotąd rząd w Chartumie, który jednak wycofał to 
wsparcie ok. 2002 r. Odnowienie sojuszu z Baszirem, choćby w nowej, bardziej zakamu-
flowanej formie lub zapewnienie pośredników do dostaw sudańskiej broni, stało się dla 
partyzantów palącą potrzebą.  

52  Nomads community in WBG state start voluntary return to country of origin, ReliefWeb za: Radio Miraya FM, 
25.01.2012, http://reliefweb.int/report/south-sudan-republic/nomads-community-wbg-state-start-voluntary-return-
country-origin [z 30.06.2016]
53  Ambororo kill one and injure two...
54  L. Cakaj, Field Dispatch: The LRA – Reorganized and re-supplied? Enough, 27.10.2009, http://enoughproject.org/pu-
blications/field-report-lra [z 30.06.2016].
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Rok 2006 przyniósł zmianę w odbiorze Ambororo w graniczącym z Darfurem stanie 
Zachodni Bahr el-Ghazal. Przewodniczący grupy deputowanych w sudańskim parlamen-
cie, wywodzących się z tego stanu deklarował, że jego mieszkańcy, którzy znali wcześniej 
Ambororo jako „prostych ludzi sprzedających mleko”, którzy „nigdy nie prowadzili po-
jazdów”, ze zdziwieniem spostrzegli, że przybyli oni ponownie, tym razem jako „zbrojna 
bojówka” uzbrojona w karabiny maszynowe i zaawansowany sprzęt telekomunikacyjny, 
np. telefony satelitarne. Wskazywał on na rząd w  Chartumie, który uzbroił Ambororo 
z intencją destabilizowania stanu Zachodni Bahr el-Ghazal55. Podobne doniesienia zaczę-
ły pojawiać się z okolic Yambio (na pograniczu z Demokratyczną Republiką Konga), gdzie 
dodatkowo opisywano Ambororo jako umundurowanych. Zaczęto przyjmować za pew-
nik, że istnieje porozumienie pomiędzy Bożą Armią Oporu a Ambororo, że obydwie grupy 
koordynują wzajemnie swoje ruchy, lub że Ambororo są pośrednikami w przekazywaniu 
uzbrojenia partyzantom Bożej Armii Oporu56. Brakowało na to twardych dowodów, jednak 
tezę tę uprawomocniała logika ekonomiczna, zgodnie z którą można było podejrzewać, 
że Ambororo podążają za Bożą Armią Oporu, która atakując ludność cywilną wyludnia ko-
lejne tereny, na których nowymi osadnikami staną się Ambororo, poszukujący bezpiecz-
nych obszarów, wolnych od nietolerancyjnej ludności. Tłumaczenie to byłoby wówczas 
jednym z nielicznych, które pozwoliłoby zracjonalizować pozornie bezsensowną, masową 
przemoc Bożej Armii Oporu wobec ludności cywilnej z pogranicza. Na potwierdzenie tezy 
o sojuszu działała także ocena, że ofiarami większości incydentów zbrojnych z udziałem 
Ambororo padała ludność Zande57.  

Kiedy w 2009 r. rozpoczęła się operacja ścigania partyzantów Bożej Armii Oporu Li-
ghtning Thunder, prowadzona przez armię ugandyjską w sąsiednich państwach, Ambo-
roro spotykani przez ugandyjskie wojska mieli być „uzbrojeni po zęby”, prawdopodobnie 
w sprzęt z Chartumu58. Opisując kondycję Bożej Armii Oporu w 2009 r., amerykańska Eno-
ugh Group, organizacja prowadząca rozległe badania terenowe w regionie, wskazała na 
rząd w Chartumie oraz Ambororo jako dwa najbardziej prawdopodobne źródła, z których 
otrzymuje ona dostawy, wskazując że szlaki wędrówek pasterskich nomadów pokryły 
się z miejscami aktywności wywodzących się z Ugandy partyzantów Josepa Kony’ego59. 
Jednak wiele wskazuje, że dobre relacje między Bożą Armią Oporu i Ambororo załamały 
się w 2009 r. w wyniku incydentu związanego z porwaniem przez Bożą Armię Oporu ko-
biet i dzieci Ambororo w RŚA. Miało ono wymusić na nomadach regularne dostarczanie 
pożywienia dla partyzantów. Część z porwanych została odbita przez operujące na tym 
terenie wojska ugandyjskie. Na spotkaniu między przedstawicielami Ambororo a armią  

55  Documentation for Ambororo, Pro-Government Militias Database (PGMD) Project, za: BBC Monitoring Middle East – 
Political, http://www.sowi.uni-mannheim.de/militias-public/data/pgag/279/evidence/ [z 30.06.2016].
56  A. O’Brien, op. cit., s. 38.
57  Ambororo kill one and injure two...
58  A. Ettore, op. cit.,  s. 61.
59  L. Cakaj, Field Dispatch: The LRA – Reorganized ...
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ugandyjską we wrześniu 2009 r., wędrowni pasterze mieli zadeklarować definitywne ze-
rwanie wszelkich kontaktów z Bożą Armią Oporu60. W tym samym roku zanotowano in-
cydent, w którym trójka osób zbiegłych przed napadem Bożej Armii Oporu na wieś Gbado 
w DRK (przy granicy z Sudanem Południowym), po kilku miesiącach ukrywania się natknę-
ła się na Ambororo, którzy udzielili im pomocy i bezpiecznie przekazali ich w ręce armii 
ugandyjskiej61. Wsparcie armii ugandyjskiej w ewakuacji grupy Ambororo z Wau do RŚA 
w 2012 r. potwierdza odbudowę pełnego zaufania nomadów z siłami najbardziej zaintere-
sowanymi w pokonaniu Bożej Armii Oporu.

Pomimo zerwania domniemanego sojuszu „politycznego” z  Bożą Armią Oporu, 
aktualne pozostają ich prawdopodobne powiązania dotyczące kłusownictwa i  prze-
rzutu kości słoniowej z  Parku Narodowego Garamba w  DRK do kontrolowanej przez 
Chartum enklawy Kafia Kingi na pograniczu dwóch Sudanów i RŚA. W drugiej dekadzie 
XXI w. enklawa ta stała się najczęstszym miejscem okresowego przebywania Josepha 
Kony’ego, przywódcy Bożej Armii Oporu, i prawdopodobną stacją eksportową pozyski-
wanych przez niego nielegalnie zasobów naturalnych, dzięki którym resztki tej „armii” 
utrzymują się przy życiu. Raport Enough Group z  2015 r. wskazuje, że w  latach 2009 
i  2010 Bożej Armii Oporu nie udało się przebić z  kongijskiego parku Garamba do Ka-
fia Kingi przez terytorium Sudanu Południowego, w  związku z  czym wyruszyli drogą 
przez teren RŚA, wzdłuż granicy z Sudanem Południowym. Odtąd używali jej regularnie 
w kolejnych latach62. Trasa ta, co wykazał eksperyment „National Geographic”, polega-
jący na podrzuceniu fałszywej kości słoniowej zaopatrzonej w  nadajnik GPS, w  wielu 
miejscach pokrywała się precyzyjnie z jedną z dróg wędrówek z bydłem Ambororo. Jest 
wysoce prawdopodobne, że pasterze przejęli towar jako pośrednicy w transporcie, lub 
zapewniali Bożej Armii Oporu swobodę przejścia63. Sami Ambororo zaliczani są również 
do szerokiego wachlarza band kłusowników, dziesiątkujących zwierzynę w DRK. Oprócz 
nich o  udział w  tym procederze podejrzewani są sudańscy dżandżawidzi, żołnierze 
ugandyjscy, kongijscy i południowosudańscy, Boża Armia Oporu, oraz lokalni bandyci64. 
Niewykluczone więc, że zawiązywane są na tym polu doraźne, kryminalne w swojej na-
turze sojusze o charakterze „biznesowym” także pomiędzy frakcjami, które na co dzień 
mają chłodne relacje. Notowano także przypadki kradzieży kości słoniowej od Ambororo 
przez Bożą Armię Oporu65. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że z uwagi na doświad-
czenie przemieszczania się między Darfurem, Sudanem Południowym, RŚA i DRK oraz 

60  Ibidem.
61  Recovering from the Lord‘s Resistance Army, 30.05.2012, ReliefWeb, http://reliefweb.int/report/south-sudan-repu-
blic/recovering-lords-resistance-army [z 30.06.2016].
62  L. Cakaj, Tusk Wars. Inside the LRA and the Bloody Business of Ivory, Enough Group 2015, s. 11.
63  L. Cakaj, Tusk Wars…, s. 15.
64  J. Gettleman, Elephants Dying in Epic Frenzy as Ivory Fuels Wars and Profits, New York Times, 3.09.2012, http://
www.nytimes.com/2012/09/04/world/africa/africas-elephants-are-being-slaughtered-in-poaching-frenzy.html 
[z 30.06.2016].
65  L. Cakaj, Tusk Wars…, s. 24.
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możliwości czerpania zysków z  kłusownictwa, niektóre grupy Ambororo kontynuują 
wygaszone w 2009 r. porozumienie z jednym z najbardziej brutalnych ugrupowań par-
tyzanckich kontynentu, przyczyniając się do przedłużania żywotności czarnej legendy 
całej swojej społeczności.

Ambororo oraz uzbrojeni fulańscy pasterze z Nigerii, część tego samego problemu?

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost nastrojów skierowanych przeciwko fulańskim 
pasterzom w Nigerii. Są oni oskarżani o dokonywanie zbrojnych ataków na osiadłą ludność 
terenów, przez które przebiegają szalki ich wędrówek, a  ich bezkarność za dokonywane 
przestępstwa (z zabójstwami włącznie) jest nie do zaakceptowania w aspirującym do no-
woczesności państwie. W samej pierwszej połowie 2016 r. obwiniono fulańskich pasterzy 
o spowodowanie śmierci kilkuset osób, w tym 300 w Benue. W 2014 r. nomadzi mieli za-
bić nawet 1400 osób a  raport Global Terrorism Index podsumowujący rok 2015 wskazał 
na fulańskich pasterzy jako drugą najgroźniejszą grupę terrorystyczną w Nigerii po Boko 
Haram66. Ogólnokrajowe oburzenie wywołała sprawa starć w  stanie Enugu w  kwietniu 
2016 r.67, która spowodowała lawinowy wysyp komentarzy, także z  ust przedstawicieli 
władz stanowych, kwalifikujących fulańskich pasterzy en masse jako grupy zbrojne, co 
podsycało nastroje ksenofobicze. Domagano się ustanowienia zakazów wstępu dla przed-
stawicieli tej grupy na poszczególne terytoria. W odpowiedzi Alhaji Mohammed Nuru Ab-
dullahi, przewodniczący stowarzyszenia pasterzy Miyetti Allah Cattle Breeders Association 
ze stanu Plateu wyraźnie oskarżył prezydenta Mohammeda Buhariego o patronowanie 
wzmożeniu stygmatyzacji Fulanów w Nigerii, co przełożyło się na wyraźny wzrost ata-
ków na przedstawicieli tej grupy68. Sytuacja wokół fulańskich pasterzy z Nigerii pod wie-
loma względami przypomina konflikty z udziałem Ambororo w Sudanie Południowym 
i okolicznych państwach. Wspólne jest pochodzenie etniczne i tryb życia obydwu grup, 
a także wymuszone przez zmiany klimatyczne i społeczne przecieranie przez nich no-
wych szlaków wędrówek, co generuje nowe konflikty z ludnością osiadłą. Wspólne były 
procesy ewolucji niektórych grup wędrownych w  zbrojne karawany, motywowane za-
pewne potrzebami samoobrony, ale także skutkujące wchodzeniem w związki przestęp-
cze. Podobna jest utrwalająca się percepcja zjawiska przez samych Fulanów, którzy wi-
dzą siebie jako ofiary nagonek, niechciany element społeczeństwa. Zbieżne wydaje się 
też nastawienie ludności innego pochodzenia, łatwo podchwytującej generalizacje, by 

66  Global Terrorism Index 2015. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics and Pe-
ace, 2016 s. 3
67  Nigeria‘s Buhari orders crackdown on Fulani cattle raiders, BBC, 28.04.2016, http://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-36159583 [z 30.06.2016]
68  Buhari is allowing other ethnic groups to kill our people – Abdullahi, Plateau Miyetti Chairman, Punch, 7.05.2016, 
http://punchng.com/buhari-allowing-ethnic-groups-kill-people/ [z 30.06.2016]
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wyładować na innych frustrację za swoje rzeczywiste bądź domniemane krzywdy. Choć 
lokalne uwarunkowania polityczne i  ekonomiczne są w  obydwu państwach znacząco 
odmienne, podobna pod wieloma względami dynamika rozwoju stosunków większości 
społeczeństw z  fulańskimi mniejszościami każe postawić pytanie o  przyszłość  ludów 
wędrownych w skali całego kontynentu, w kontekście wzrostu liczby ludności i kurcze-
nia się dostępnych zasobów naturalnych, a także rosnącego rozdźwięku między trady-
cyjnymi stylami życia a  wymogami (czy presją) współczesności. Przypadek Ambororo 
może być istotnym probierzem zmian w tym zakresie nie tylko w Sudanie Południowym, 
ale i szerzej na kontynencie afrykańskim.

Podsumowanie

Doświadczenie stygmatyzacji i odrzucenia społeczności Ambororo w Sudanie Połu-
dniowym, choć wpisuje się w szerszy, obserwowany także poza tym regionem, problem 
relacji nomadów z  ludnością osiadłą, ma cechy wyjątkowe. Wejście w  osobliwą relację 
z partyzantami z Bożej Armii Oporu, a także narzucenie im przez miejscowych roli „kozła 
ofiarnego”, utożsamianego ze wszelkimi niepowodzeniami, na skalę niespotykaną nawet 
w Sudanie Południowym, stawia przyszłość tej społeczności pod znakiem zapytania. Jej 
miejsce na mapie przemieszczeń Fulanów w skali kontynentu, stanowi warty zgłębienia 
asumpt do badań nad zdolnością tych społeczności do dostosowywania się do zmiennych 
warunków politycznych, społecznych, ekonomicznych czy klimatycznych, nawet w skraj-
nie niesprzyjających okolicznościach.
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Ambororo of the South Sudan – 
CAR – DRC borderlands: 
between Lord’s Resistance Army 
and stigmatisation

(abstract)

In South Sudan, since 2005, there were numerous incidents involving previously un-
known nomadic pastoralists, the Ambororo. Their appearance on the borderlands between 
South Sudan, Central African Republic and the Democratic Republic of Congo represents 
a wider trend of shifting grazing routes used by the Fulani herdsmen across Africa, par-
ticularly in relation to climate changes and evolution of some nomadic communities into 
forms of armed groups, which engage in conflicts with the sedentary populations. What 
was unique in perception of this group by the local communities was unprecedented hostil-
ity and stigmatization. Local authorities resorted to issuing laws categorically prohibiting 
any contacts with the Ambororo people and enforced their expulsions from the territory of 
South Sudan. Putting an equal sign between Ambororo and the feared Lord’s Resistance 
Army (LRA) contributed further to perception of the group as unwanted “aliens”.

Keywords: Ambororo, Fulani, LRA, South Sudan, stigmatization.
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Edward Janusz Jaremczuk 

Prezydenci Demokratycznej 
Republiki Konga (1960–2015) 
– jednostka jako podmiot 
polityczny państwa

 (-)…Multi omnia recta et honesta neglegunt, dummodo potentiam consequantur
Wielu gardzi prawem i uczciwością, byleby osiągnąć władzę

Tytuł artykułu jednoznacznie określa problem badawczy. Wykazuje, że punkt ciężkości 
w analizie poznawczej spoczywa na przywódcy politycznym (państwowym). Wykazuje się, 
że przywództwo polityczne (państwowe) pełni ważną funkcję w generowaniu życia politycz-
nego, a w ślad za tym całokształt życia kulturalno-cywilizacyjnego państwa. Jest to rozpo-
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znawanie relacji – jednostka jako podmiot, a  społeczeństwo podmiot zbiorowy, sprawca 
przeobrażeń całokształtu życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Jest to istotne do-
świadczenie, i znana jest doskonale sytuacja jaką w Demokratycznej Republice Konga po 
swym ojcu Laurencie oraz prezydencie Mobutu Sese Seko odziedziczył Joseph Kabila jr. Nie 
można również zapominać, iż DRK jest jednym z największych państw kontynentu afrykań-
skiego (bogatym w surowce mineralne) i wielokrotnie stanowi o standardach funkcjonowa-
nia innych krajów oraz zgodności stosowanych rozwiązań ustrojowych z zapisami ustawy 
zasadniczej jaką jest konstytucja.

Wprowadzenie

Pod koniec XX w. na kontynencie afrykańskim dokonały się istotne wydarzenia histo-
ryczne oraz związane z nimi procesy społeczne (w tym i państwotwórcze), które wpłynęły 
na współczesny podział politycznej mapy Afryki1. Głównie był to niezwykle „spontaniczny” 
proces dekolonizacji Afryki. Zasadniczo proces ten przebiegał w trzech fazach. W pierwszej 
fazie (lata 50.) w gronie państw niepodległych kontynentu znalazły się tylko arabskie kraje 
Afryki Północnej oraz dwa kraje Czarnej Afryki — Ghana i Gwinea. Drugą fazę zapoczątkował 
„Rok Afryki” (1960), w którym aż 17 krajów uzyskało niepodległość2. W trzeciej fazie — od po-
łowy lat 70. do roku 1990 — po niepodległość sięgnęły kolonie portugalskie, Komory, Seszele, 
Francuskie Terytorium Afarów i Issów (obecnie Dżibuti), Rodezja i Afryka Południowo-Za-
chodnia (obecnie Namibia). W ten sposób na terenach europejskich posiadłości kolonialnych 
w Afryce powstało 50 niepodległych państw, które weszły (z wyjątkiem RPA) w skład ów-
czesnej Organizacji Jedności Afrykańskiej, jak również zasiliły ONZ, zostając jej członkami3.

Podczas konferencji w Berlinie (1884–1885) uznano króla Belgów Leopolda II4 suwe-
renem Wolnego Państwa Kongo5. W 1908 r. król Leopold scedował Kongo na rzecz Belgii 

1  Zdobywanie niepodległości przez kraje afrykańskie trwało długo i było niezwykle trudne, a ludy Afryki osiągnęły ją 2. 
drogami: w rezultacie walki zbrojnej i na drodze pokojowej, dzięki przekazaniu Afrykanom władzy przez metropolie.
2  Praktycznie ta faza przemian na kontynencie afrykańskim trwała przez całą dekadę lat 60. XX w.
3  Por.: Afryka. Historia. Afryka w okresie niepodległości, [w:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Afryka-Historia-Afryka-
-w-okresie-niepodleglosci;4019160.html, dostęp 9.11.2015;
4  Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Konga w 1482 r. był portugalski żeglarz Diogo Cão. Portugalia nawiązała 
stosunki dyplomatyczne z królem Konga. Wpływy Europejczyków wzrosły w XIX w. gdy belgijski król Leopold II sfinan-
sował wyprawę Henry’ego Mortona Stanleya wzdłuż rzeki Kongo mającą na celu ustanowienie tam jego władzy.
5  „Europa” wywodzi się z semickiego słowa oznaczającego mrok. Kurtz, główny bohater Jądra ciemności swój raport 
o niesieniu cywilizacji wśród dzikich w Afryce kończy odręcznym post scriptum – Exterminate all the brutes”. Łacińskie 
extermino oznacza „wygnać poza granice”, terminus” – skazać na wygnanie”. Z tych pojęć powstało angielskie extermi-
nate. Co znaczy „wygnać poza granice życia, „deportować z życia”. Dalszy ciąg zdania all the brutes znaczy – „wszyst-
kie bestie”. Rzecz jasna brute można tłumaczyć jako „bestia”. Przede wszystkim jednak pojęcie to oznacza zwierzę, ze 
szczególnym naciskiem na to, co w nim najbardziej zwierzęce. Europejczycy od pierwszych kontaktów z mieszkańcami 
Afryki nazywali ich właśnie zwierzętami i opisywali jako rude andbeastlike, like to brute beasts oraz more brutish than 
the beasts they hunt. W najnowszych tłumaczeniach słowo brute jest także przekleństwem i znaczy „hołota”. Z tego też 
punktu widzenia ostateczne (współczesne) tłumaczenie zapisu Kurtz’a jest brutalne i brzmi – „wytępić całe to bydło”. 
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i od tego momentu stało się ono oficjalnie kolonią belgijską pod nazwą Kongo Belgijskie6. 
Belgia przyznała niepodległość Demokratycznej Republice Konga 30 czerwca 1960 r.7. 
Natychmiast po uzyskaniu niepodległości przez DRK wybuchła na jej terytorium wojna 
domowa, a bogate w surowce mineralne prowincje: Katanga i Kasai dokonały secesji. Na 
początku roku 1961 oddziały wierne generałowi Josephowi Mobutu zabiły pierwszego pre-
miera DRK Patrice Lumumbę. Przy pomocy ONZ została zażegnana secesja Katangi (1962) 
i Kasai (1963). W 1965 r. władzę przejął gen. Mobutu i w  1971 r. zmienił nazwę kraju na 
Republikę Zairu a swoje nazwisko na Mobutu Sese Seko. Mobutu w polityce międzynaro-
dowej zbliżył się do USA, występując przeciw wspieranemu przez ZSRR sąsiadowi Angoli. 
Nieudolność poszczególnych rządów (za jego prezydentury) oraz wszechobecna korupcja 
ostatecznie doprowadziły do załamania gospodarki8. 

W maju 1997 r. Mobutu został obalony przez Laurenta Kabilę, który przywrócił sta-
rą nazwę państwa. Sytuacja w kraju pozostała jednak nadal niestabilna i  już w sierpniu 
1998 r. wybuchła rebelia wspierana przez Rwandę i  Ugandę. Ponadto pomoc Kabili za-
oferowały Angola, Namibia i Zimbabwe. 10 lipca 1999 r. sześć krajów afrykańskich biorą-
cych udział w konflikcie podpisało w Lusace porozumienie pokojowe kończące konflikt. 
W  styczniu 2001 r. został zastrzelony9 Laurent Kabila, a  urząd prezydenta natychmiast 
po tym tragicznym zdarzeniu objął jego syn Joseph Kabila, który nadal sprawuje władzę 
w Demokratycznej Republice Konga10. 

Od roku 1960 w DRK urząd prezydencki sprawowało zaledwie czterech polityków: Jo-
seph Kasavubu (od 1 lipca 1960 do 24 listopada 1965), Mobutu Sese Seko (od 24 listopada 
1965 do 16 maja 1997), Laurent Kabila (od 17 maja 1997 do 16 stycznia 2001) oraz obecny 
prezydent Joseph Kabila (od 17 stycznia 2001 – nadal). Pierwsi trzej (w kolejności pełnienia 
funkcji prezydenta) już nie żyją. Na fotelu prezydenta DRK zasiada11 ostatni z nich Joseph 
Kabila sprawując funkcję od stycznia 2001 r.12. Pierwszy okres jego prezydentury to czas 
od 2001 do roku 2006. Ten czas dla samego prezydenta, jak i dla kraju niezwykle trudny. 
Mimo wielu zawirowań sytuacja wewnętrzna kraju zmierzała w dobrym kierunku. Po raz 

[Zob. więcej: S. Lindqvist, Podbój, Warszawa 2016, s. 17–18.] 
6  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Konflikt kongijski, Toruń 2006, passim.
7  Na fali przemian z roku 1960 w Afryce pojawiło się nowe państwo Demokratyczna Republika Konga. W okresie kolo-
nialnym DRK występowała jako Wolne Państwo Kongo (do roku 1908) i Kongo Belgijskie (do roku 1960), a po uzyskaniu 
niepodległości w latach 1971–1997 jako Republika Zairu. Dla odróżnienia od sąsiadującej Republiki Konga (Kongo-Brazza-
ville) DRK występowała również jako Kongo-Léopoldville, a po zmianie nazwy stolicy, jako Kongo-Kinszasa.
8  E.J. Jaremczuk, passim.
9  W trakcie próby zamachu stanu.
10  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Zair, Demokratyczna Republika Konga. Przemiany wewnętrzne i ich implikacje międzyna-
rodowe, Elbląg 2007.
11  Stan na koniec roku 2015.
12  W roku 2001 objecie stanowiska prezydenta było związane z kryzysem wewnętrznym po tragicznej śmierci jego ojca 
Laurenta i odbyło się bez prawnej delegacji. Po zaprzysiężeniu Joseph Kabila bardzo precyzyjnie i  jasno zadeklarował 
chęć uregulowania sytuacji wewnętrznej i (w okresie 5 lat) DRK.
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pierwszy od 45 lat, 30 lipca 2006 r., w DRK przeprowadzone zostały powszechne wybory13 
prezydenckie i parlamentarne. Organizacja wyborów w roku 2006 była jednym z najbar-
dziej złożonych przedsięwzięć, w jakim uczestniczyła ONZ14.

Wybory w roku 200615 zostały przygotowane, m. innymi przez UN. Wtedy to była 
sytuacja wyjątkowa. Po latach, wraz z upływem kolejnej kadencji obowiązująca w DRK 
Ustawa Zasadnicza przewiduje i opisuje sposób przeprowadzenia wyborów tak prezy-
denckich, jak i parlamentarnych. W związku z ówczesną niestabilnością polityczną, jak 
i gospodarczą wszyscy analitycy oraz obserwatorzy przewidywali problemy. Jednak zna-
jąc zagrożenia ostatecznie nie zdecydowano się na powtórzenie zabiegów z roku 2006. 
Postanowiono wysłać na wybory w 201116 r. jedynie obserwatorów. Ostatecznie, mimo 
zgłaszanych wielu zastrzeżeń, wybory doprowadzono do końca. Po raz drugi z  rzędu 
prezydentem wybrany został Joseph Kabila. W całym kraju doszło jednak do wielu pro-
testów, demonstracji oraz zamieszek17. Demokratyczna Republika Konga nadal ma no-
wego „starego” prezydenta. Jak dalej potoczą się losy DRK oraz samego Josepha Kabili 
pokażą nadchodzące miesiące18.

Nadchodzący 2016 rok w Demokratycznej Republice Konga to czas wyborów tak pre-
zydenckich, jak i parlamentarnych. W starych demokracjach wybory są stałym elementem 
gry o władzę. Tym razem w DRK może wiele się wydarzyć. Po pierwsze obecny prezydent 
Joseph Kabila kończy swą drugą kadencję. Dziś nikt nie potrafi powiedzieć, jak się zacho-
wa. Weźmie udział w  wyborach, i  wygra je. Będzie sprawował władzę przez następną 
(trzecią) kadencję. W jego przypadku może być różnie – przykład z wyborów w 2011 r. kiedy 
to zdecydował się na zmianę zapisów w Konstytucji, aby wybory prezydenckie przepro-
wadzać tylko w jednej turze. Wątpliwości jest naprawdę dużo. Trzeba jednak dać szansę 
prezydentowi Kabili na dokończenie reform, które rozpoczął od razu po przejęciu schedy19 
po swym tragicznie zmarłym ojcu20.

13  Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów było wspólnym przedsięwzięciem Programu ONZ ds. Rozwoju oraz Misji 
ONZ w DRK.
14  Nad bezpieczeństwem ich przebiegu czuwało 17, 6 tys. żołnierzy sił pokojowych MONUC oraz liczący 2 tys. żołnierzy 
kontyngent państw członkowskich UE, EUFOR i DRK. W skład tych sił wchodził PKW liczący 136. żołnierzy.
15  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Demokratyczna Republika Konga – wybory prezydenckie w 2006 roku w świetle destabi-
lizacji kraju i zagrożeń terrorystycznych, w: M.J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Ewolucja terroryzmu na 
przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk 2009, passim. 
16  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Listopad 2011 r. – wybory prezydenckie w Demokratycznej Republice Konga, w: J. Łapott, 
M. Tobota (red.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, t.II, Żory 2014, passim.
17  Wg organizacji zajmujących się obroną praw człowieka zginęło w ich trakcie ponad 20 osób.
18  Kolejne wybory prezydenckie w DRK winny odbyć się w roku 2016.
19  Joseph Kabila objął swe rządy w styczniu 2001 r.
20  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Listopad 2011 r. …, passim.
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Funkcjonowanie prezydentów kongijskich21

(….) Ludzie zgadzają się na niemal każdy system rządzenia, który obiecuje im poprawę 
warunków. (…) Prawdziwa natura samego systemu władzy – bez względu na to, czy nazy-
wa się on monarchią, dyktaturą, czy rządami intelektualnej elity – zależy od postawy ludzi 
sprawujących w nim władzę22.

Silne państwo nie jest podejrzliwe wobec obywatel, kontrolujące ani karzące, lecz przy-
jazne, sprawne i pomocne23.

Od chwili uzyskania przez Kongo w dniu 30 czerwca 1960 r. niepodległości oraz przy-
jęcia nazwy Demokratyczna Republika Konga ten ogromny kraj miał zaledwie czterech 
przywódców. Trzech pierwszych: Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko oraz Laurent Désiré 
Kabila już nie żyje. Jedynie aktualny prezydent Joseph Kabila Kabange sprawuje władzę 
zgodnie z wynikiem wyborów. 

Tab. 1. Charakterystyka Josepha Kasavubu

L.p. Informacja Wynik Uwagi

1. 2. 3. 4.

1. Pochodzenie społeczne
8 dziecko,  

z rodziny bogatego  
wędrownego kupca

2. Posiadane wykształcenie/ 
profesja

Średnie,  
ponadto uczęszczał  

do seminarium duchownego, które-
go nigdy nie ukończył/nauczyciel 

3. Doświadczenie organizacyjne

Twórca stowarzyszenia ABAKO, jego 
długoletni przewodniczący, bur-

mistrz dzielnicy Dendale, następnie 
prezydent RDK

4. Przekonania polityczne Nacjonalista

5. Czas sprawowania urzędu 5 lat

21  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Przywództwo państwowe w Demokratycznej Republice Konga (1960–2013), Gdynia 2014, passim.
22  Zob. więcej: A. Toynbee, D. Ikeda, Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości, Warszawa 1999, s. 230.
23  P. Żak, Państwo kompromisu zamiast państwa klasowego, „Przegląd” (2013) nr 7, s. 44.
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6. Sposób objęcia urzędu Konsensus polityczny

Wynik wyborów nie 
dawał szans żadnemu  

z kandydatów  
na samodzielne  

sprawowanie władzy

7. Sposób zakończenia  
sprawowania urzędu

Wojskowy zamach stanu  
(pod koniec 1965 r.)  

przeprowadzony przez  
Josepha Mobutu

8. Wiek w chwili objęcia urzędu 43 lata

9. Pozostał w kraju/emigracja Wykupił farmę Boma  
(Dolne Kongo) Zmarł w 1969 r.

Źródło: opr. własne.

Najdłużej urząd sprawował prezydent Mobutu Sese Seko, który po przewrocie woj-
skowym zdetronizował swego poprzednika Josepha Kasavubu i od 1965 r. przez długie lata 
i był niekwestionowanym dyktatorem DRK, jednego z największych państw kontynentu 
afrykańskiego. Prezydent Mobutu pełnił urząd przez 32 lata.

Tab. 2. Charakterystyka Josepha Mobutu (Mobutu Sese Seko)

L.p. Informacja Wynik Uwagi

1. 2. 3. 4.

1. Pochodzenie społeczne
Pozamałżeńskie (kolejne)  

dziecko Ngbaka,  
szefa grupy etnicznej

Mobutu był  
wychowywany  

na jednej z misji 
kościelnych

2. Posiadane wykształcenie/ 
profesja

Wyższe (w Belgii)  
studia dziennikarskie/ 

dziennikarz, polityk

3. Doświadczenie organizacyjne Dziennikarz, żołnierz,  
d-ca sił zbrojnych Konga

4. Przekonania polityczne Nacjonalista

5. Czas sprawowania urzędu 32 lata

6. Sposób objęcia urzędu Wojskowy zamach stanu
24.11.1965 zdetronizo-

wany został 
Joseph Kasavubu
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7. Sposób zakończenia  
sprawowania urzędu

Wojska Sojuszu Sił  
Demokratycznych dla  

Wyzwolenia Konga-Zairu (ADFL) po 
zdobyciu w maju 1997 r.  

Kinszasy ogłosiły Laurenta Kabilę 
nowym prezydentem Konga

W roku 1997  
przywrócono nazwę 

państwa:  
Demokratyczna  

Republika Kongo

8. Wiek w chwili objęcia urzędu 35 lat

9. Pozostał w kraju/emigracja Opuścił kraj,  
udał się do Maroka

Zmarł w roku 1997 
w Rabacie  

(stolica Maroka)

Źródło: Opr. Własne.

Całkowicie odmiennym przypadkiem jest prezydent Joseph Kabila. Tutaj mamy do 
czynienie ze splotem kilku zbiegów okoliczności. Po pierwsze głową państwa został 
w 2001 r. i  to w niezwykle dramatycznych (tak dla kraju jak i  jego samego) okoliczno-
ściach. Po drugie przejął schedę po swoim ojcu Laurencie Kabili i to z wszystkimi jej wa-
dami i niedoskonałościami. Przez pierwsze pięć lat porządkował cały kompleks spraw 
wewnętrznych kraju, w tym wygaszał działania wojenne i spowodował, że wojska kra-
jów ościennych definitywnie opuściły Kongo24. Ostatecznie od tego momentu Kabila jr 
nieustannie sprawuje swój urząd. 

Niezwykle istotnym elementem dla każdego przywódcy (w tym i politycznego także) 
jest jego wiek w chwili objejmowania urzędu. Z  jednej strony zaawansowany wiek oce-
niany jest niekorzystnie bowiem dany polityk może źle znosić trudy sprawowania urzędu, 
a jeśli inaczej będziemy postrzegać taką sytuację to argumentem „za” jest duże doświad-
czenie. Pierwszy prezydent Joseph Kasavubu w momencie obejmowania funkcji liczył lat 
43. Jeszcze starszy był Laurent Kabila – 58. Dwaj pozostali: Mobutu i Kabila jr to ludzie 
młodzi, którzy odpowiednio mieli 32 i 30 lat.

24  Zob. więcej: E.J. Jaremczuk, Szansa na pokój w Kongu?, [w:] Sprawy polityczne nr 7/19 z 2002.
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Tab. 3. Charakterystyka Laurenta Désiré Kabili

L.p. Informacja Wynik Uwagi

1. 2. 3. 4.

1. Pochodzenie społeczne Piąte dziecko ubogiej rodziny z ple-
mienia Luba

2. Posiadane wykształcenie/ 
profesja

Niepełne wyższe/ 
funkcjonariusz partyjny, polityk

3. Doświadczenie organizacyjne
Działacz młodzieżowy, partyjny, 

opozycjonista, secesjonista,  
wojskowy, d-ca sił ADFL

4. Przekonania polityczne Marksista o tendencjach mieszanki 
kapitalizmu i kolektywizmu

Początkowo współ-
pracownik Lumum-
by, później banicja 

polityczna, powrót do 
Zairu jako przywódca 

secesjonistów

5. Czas sprawowania urzędu 4 lata

6. Sposób objęcia urzędu Secesja zbrojna, mianowanie

7. Sposób zakończenia  
sprawowania urzędu

Śmierć z rąk osobistego  
ochroniarza podczas pracy  

w pałacu prezydenckim

Oficjalnie jego śmierć 
uznano jako wynik 
zamachu stanu (!?)

8. Wiek w chwili objęcia urzędu 58 lat

9. Pozostał w kraju/emigracja Pozostał w kraju
W chwili śmierci  

miał 62 lata,  
pochowany w Kongo

Źródło: Opr. własne.

Joseph Kabila utrzymuje się na urzędzie od 12 lat. Jak pokazuje praktyka dnia codzien-
nego dla pozostania prezydentem jest gotowy zrobić wszystko, tym bardziej, że pierw-
sze pięć lat musiał poświęcić głównie na porządkowaniu spraw po swoim ojcu25. Ponadto 
rozpoczął on rozmowy z  Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz postawił na 
współpracę z ONZ. To z tego właśnie okresu pochodzi jego stwierdzenie: „Zawsze staram 
się wdrażać swoje obietnice – kiedy coś obiecuję, muszę to zrobić. To jest najzwyklejsza 

25  Przez pierwsze trzy miesiące urzędowania porządkował dokumentyswego ojca. Kolejnym problemem było odwoła-
nie różnej maści ekstremistów i nieskutecznych pracowników (weteranów z ADFL), którzy współpracowali z jego ojcem. 
Zob. więcej: Joseph Kabila. Biography, http://www.answers.com/topic/joseph-kabila, dostęp dnia: 3.03.2013.}
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godność i odpowiedzialność za słowa przed ludźmi”26. W ten sposób pokazywał społeczeń-
stwu kongijskiemu swoje zdeterminowanie oraz to, że jest zdecydowanie pragmatyczny. 
Można zaryzykować tezę, iż wtedy takie gesty w Kongo były wielkim zaskoczeniem i to dla 
wszystkich, w tym i obserwatorów sceny politycznej, ale równie mocno przemawiały do 
zwykłych ludzi. Joseph Kabila zaczynał oferować swym współziomkom coś nowego, do-
tychczas im nie znanego. Był to w Kongu czas zapowiedzi zmian i ich powolnej, ale jednak 
realizacji. Można było zacząć patrzeć przyszłość z niewielką nadzieją.

Tab. 4. Charakterystyka Josepha Kabili Kabange

L.p. Informacja Wynik Uwagi

1. 2. 3. 4.

1. Pochodzenie społeczne Inteligencja, dziecko polityka,  
prezydenta

2. Posiadane wykształcenie/ 
profesja

Wyższe oraz honorowe: Doktorat 
Honoris Causa Uniwersytetu Hanu-

kuk, Korea Południowa/Żołnierz

Dyplom Was-hing-
ton Inter-national 

University

3. Doświadczenie organizacyjne
Od 1998 z-ca Szefa Sztabu FCA – 

Kongijskie Siły Zbrojne,  
od 2000 Szef Sił Lądowych

4. Przekonania polityczne
Umiarkowany autokrata,  
technokrata i pragmatyk,  
skłonności dyktatorskie

Ciągle ewaluują 

5. Czas sprawowania urzędu Od 2001 r.  
(od 14 lat)

Nadal  
(stan na rok 2015)

6. Sposób objęcia urzędu Mianowanie 
(po ojcu Laurencie)

Zaprzysiężony 
26.01.2001

7. Sposób zakończenia  
sprawowania urzędu

Mianowany na prezydenta DRK 
w 2001, wybory w 2006 oraz w 2011

 Kadencja (ak-tualna)
do roku 2016

8. Wiek w chwili objęcia urzędu 30 lat Nadal

9. Pozostał w kraju/emigracja

Źródło: Opr. własne.

26  Zob. więcej: Joseph Kabila, Biography, [w:] http://www.answers.com/topic/joseph-kabila, dostęp dnia: 3.03.2013.
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Po uspokojeniu sytuacji wewnętrznej kraju i  licznych konsultacjach ze społeczeń-
stwem Kabila jr zainicjował napisanie, a następnie przyjęcie na drodze referendum usta-
wy zasadniczej. Kiedy Demokratyczna Republika Konga dysponowała już konstytucją 
mógł zrealizować swoją obietnicę pierwszych – nieomal od czterdziestu lat – powszech-
nych (i w miarę demokratycznych!) wyborów. W tym niezwykle skomplikowanym przed-
sięwzięciu Kabili jr pomogła UE i ONZ oraz międzynarodowa społeczność obserwatorów 
i analityków politycznych27. Dzięki międzynarodowemu uczestnictwu i pomocy (nie tylko 
finansowej ale również logistycznej) wybory doszły do skutku.

Rys. 1. Struktura wiekowa przywódców państwowych 
Demokratycznej Republiki Kongo w momencie obejmowania przez nich urzędu

Źródło: Opr. własne.

Wybory na tak wielkim obszarze, jakim jest terytorium Konga zawsze będą skompli-
kowanym przedsięwzięciem, problemem logistycznym i wyzwaniem politycznym. Tak po 
prawdzie wybory w 2006 r. zostały zorganizowane przez ONZ i UE. To z tych organizacji 
pochodziły środki na pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia. Udział Kongijczyków spro-
wadził się jedynie do uczestnictwa. Mimo takiej formy organizacyjnej nie udało się zreali-
zować wszystkich zakładanych celów, choćby frekwencji. Na przeszkodzie stanęły głównie 
sprawy związane z  rozmieszczeniem populacji ludności na terenie państwa. Kongo za-
mieszkiwane jest przez ok. 75 mln ludności. Z tej liczby około 35% mieszka w miastach, 
a stolica Kinszasa jest największym skupiskiem ludzi (prawie 9 mln mieszkańców). Kongo 

27  Więcej na temat wyborów z 2006 r.: E.J. Jaremczuk, Od Josepha Kasavubu do Josepha Kabili Kabange, Prezydentury De-
mokratycznej Republiki Konga (1960-2010), Elbląg 2011, s. 227–333. Ponadto warto sięgnąć do E.J. Jaremczuk, Demokratycz-
na republika Konga – wybory prezydenckie w 2006 r. w świetle destabilizacji kraju i zagrożeń terrorystycznych, passim.
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to zbiorowisko różnorakich grup etnicznych oraz plemion, w liczbie ok. 250. Większość to 
przedstawiciele osób należących do Kongo, Luba i Mongo28.

Podsumowując poszczególne prezydentury w Demokratycznej Republice Konga można 
stwierdzić, że przeciętny prezydent w chwili objęcia urzędu powinien mieć około 41 lat i zało-
żyć pełnienie urzędu przez okres ponad 13 lat. Ponadto powinno się brać pod uwagę sytuację 
wewnętrzną i historyczną Konga, która we wszystkich rozpatrywanych przypadkach powodo-
wała, że kres urzędowania bywał tragiczny. Najważniejszy wydaje się fakt, że prezydentem, 
jak do tej pory zawsze zostawał mężczyzna posiadający tradycyjną rodzinę: żonę i dzieci.

Rys. 2. Czas sprawowania przywództwa państwowego
w Demokratycznej Republice Kongo w latach 1960–2013

Źródło: Opr. własne.

Analizując zatem wiek kandydata w chwili rozpoczynania urzędowania można dojść 
do wniosku, iż jest to moment niezwykle krytyczny. Otóż 30. letni kandydat na prezydenta 
ma przed sobą długą perspektywę sprawowania urzędu. Zatem może pojawić się u niego 
pokusa, aby władzę sprawować dłużej niż przewiduje konstytucja. Z reguły odbywa się to 
wg jednego ze scenariuszy. Na początku wymuszona jest na parlamencie zmiana ordyna-
cji wyborczej. Później przychodzi autokratyzm poparty siłą (służby specjalne), powstanie 
jednej – tej właściwej – partii politycznej, a następnie niepostrzeżenie mamy dyktatora 
i satrapę. Taka sytuacja może trwać latami.

Sytuacja na dziś w Kongo zbliża się do momentu kulminacyjnego. Urzędujący prezydent 
Joseph Kabila Kabange w chwili obejmowania urzędu na swoja drugą kadencje miał lat 40., 

28 Zob. więcej: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15775445, dostęp dnia: 1.03.2013
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a władzę sprawuje od lat co najmniej 12. Przed Kongijczykami wielka niewiadoma. Kabila jr 
może zakończyć obecną kadencje i nie wystartować w kolejnych wyborach. Byłoby to dobre 
rozwiązanie, ale jemu sprawowanie władzy odpowiada. Ponadto zmanipulował już konsty-
tucję. Zatem najbliższym czasie przekroczy okres 13 lat sprawowania urzędu i przed Kon-
gijczykami być może stanie widmo nowej dyktatury. Może to być coś mocno zbliżonego do 
modelu wprowadzonego przez Mobutu Sese Seko. Tym bardziej, że Kabila jr podczas swoje-
go inauguracyjnego wystąpienia (po zatwierdzeniu wyników wyborów przez Sąd Najwyższy) 
wystąpił w ubraniu podobnym do tego, którego używał sam King Leopard i również używał 
podobnych insygniów. Wielu obserwatorów politycznych użyło wtedy określenia déjá vu. 

Przywództwo polityczno-państwowe w Kongo (1960–2001) 

Państwo jest jedną z najważniejszych kategorii, które pojawiają się w trakcie nieomal 
każdej analizy funkcjonowania społeczeństw. W tak szerokim kontekście afrykańskie do-
świadczenia wynikające z  wielu lat kolonializmu musiały znaleźć swoje odbicie, choćby 
w modelu państwa postkolonialnego. Zorganizowano je odmiennie na terenach miejskich 
i  wiejskich. Od zarania niepodległości państwo tego typu charakteryzowało się duali-
zmem form sprawowania władzy pod jednym zwierzchnim kierownictwem. Generalnie na 
terenach zurbanizowanych władza posługiwała się językiem praw i wynikających z nich 
uprawnień. W przypadku terenów wiejskich sytuacja była nieco bardziej skomplikowana. 
Tutaj dla odmiany posługiwano się językiem oraz wartościami tradycyjnymi. Władza zaś 
zobowiązana była do umacniania więzi lokalnych, do reprezentowania interesu tak zde-
finiowanej i  zawężonej terytorialnie zbiorowości etnicznej29. Ten swoisty dualizm osta-
tecznie został zinstytucjonalizowany pod postacią władzy sprawowanej bezpośrednio 
i pośrednio30. W praktyce funkcjonują równolegle dwie komplementarne metody kontroli 
społecznej – panowanie bezpośrednie dominuje w aglomeracjach miejskich, a na wsiach 
nadal utrzymuje się funkcjonowanie autorytetów plemiennych31.

W wypadku kraju, w którym ustanowiono stabilny system rządów oparty na pryncy-
piach demokratycznych wiele zjawisk o negatywnych konotacjach zwyczajnie nie wystę-
puje, lub ulega marginalizacji. W  praktyce procesy przebiegają nieco inaczej, przybiera-
jąc zdecydowanie bardziej wysublimowane formy. Tak jest w przypadku Demokratycznej 
Republiki Konga, gdzie w  przypadku sytuacji globalnej zawiódł model keynesowskiego 
państwa dobrobytu i  nie sprawdziła się doktryna marksistowska32. W  tym kontekście  

29  Zob. więcej: M. Szeftel, Clientelism, Corruption & Catastrophe, „Review of African Political Ekonomy” t. 27 (2000) 
z. 85, s. 431.
30  Zrozumienie różnic między panowaniem bezpośrednim a pośrednim to nic innego, jak dwa warianty despotyzmu: 
wcześniej scentralizowanego (okres kolonialny), a później (w okresie postkolonialnym) zdecentralizowanego.
31  Ibidem, s. 432.
32  Zob. więcej: K. Bielecki, Kongijski patronaż polityczno-etniczny a neoliberalny model demokracji przedstawicielskiej. 
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dokonania prezydentów Josepha Kasavubu czy nawet Laurenta Kabili są niczym 
w stosunku do porównania ze skalą za rządów Mobutu Sese Seko. Po części ta sytuacja 
wynika z przekonania, że każde państwo wychodzące ze strefy despotyzmów politycznych 
ma prawo do eksperymentów ustrojowych, oczywiście uwzględniając własne doświadcze-
nia historyczne i spuściznę kulturową. Żadnemu z wymienionych prezydentów nie udało 
się zbudować państwa, które byłoby na miarę oczekiwań ludności. W okresie ponad trzy-
dziestoletnich rządów Mobutu Sese Seko doskonale widoczna była obowiązująca w DRK 
oraz Zairze zasada kontynuowania mnogości koncepcji dotyczących przyszłości państwa 
kongijskiego. Preferowany model był li tylko dziedzictwem epoki kiedy absolutną władzę 
nad Kongiem sprawowała Belgia. Wtedy naczelną zasadą było kierowanie oraz ingerowa-
nie we wszystko na całym terytorium państwa. 

Konstrukcja relacji patron – klient33 w Afryce współczesnej (również w DRK) to wy-
twór mariażu między własnymi sposobami organizowania życia zbiorowego34, a próba-
mi zaaplikowania zewnętrznych rozwiązań ustrojowych, których kiedyś dokonywali ko-
lonizatorzy. Obecnie perturbacje są pochodną zderzenia własnej, przedkolonialnej myśli 
wspólnotowej samych Afrykanów ze zinstytucjonalizowanymi metodami sprawowania 
władzy przez administrację kolonialną35. 

Konsekwencją tych często żywiołowych procesów było powstanie – w pewnym za-
kresię – sterowanego sposobu grabieżybogactwa państwa, co z  czasem otrzymało na-

Formalny i nieformalny system rządzenia państwem: od Mobutu Sese Seko do Josepha Kabili, w: Ex Africa Semper Aliquid 
Novi, t. 2, Żory 2014, s. 214.
33  Klientelizm to efekt sprzężenia zwrotnego, do którego doszło w wyniku konfrontacji spuścizny kolonialnej z postko-
lonialnymi próbami urządzenia życia w poszczególnych państwach Afryki, po uzyskaniu przez nie niepodległości. For-
malne wycofanie się, wówczas demokratycznych już państw europejskich z  Afryki, określane mianem dekolonizacji, 
w większości przypadków zaowocowało entuzjazmem, a następnie wynaturzeniem w przejmowaniu rozwiązań ustro-
jowych od metropolii. Kolonialne dziedzictwo biurokratycznego autorytaryzmu, utrwalonych relacji klient oraz ciągła 
ewolucja zjawiska etniczności, uzewnętrzniona w  asymilacji, fragmentacji, współzawodnictwie przetrwały upadek 
kolonializmu i  „świt niepodległości”. Związki patron-klient pozostają fundamentalnym łącznikiem, także w  relacjach 
państwo-społeczeństwo, zwłaszcza w okresie kryzysów, przesileń. Skutkuje to również ścisłym spersonalizowaniem 
i zmaterializowaniem dziedziny polityki i państwa. Powiązania patronażowe, zawsze postrzegane są jako negatywne 
i niepożądane, penetrują i często dominują, nawet w obrębie rozwiniętych systemów demokracji liberalnej. W przypadku 
krajów afrykańskich (DRK też) klasyczna sieć patronażowa ma o wiele większą skalę, zasięg i natężenie, co skutecznie 
podważa i  opóźnia wdrożenie w  życie programów reform. Mimo ponawianych prób demokratyzacyjnych dominował 
(dominuje?) tzw. triumwirat zła, czyli: patronaż, korupcja i trybalizm.
34  Szczególnie w przypadku obszarów wiejskich mamy jeszcze wielokrotnie do czynienie z lineażem. Najprostsze spo-
łeczeństwa kształtują swoją wewnętrzną strukturę na bazie pokrewieństwa i terytorium. Te dwie współgrające ze sobą 
zasady, zarówno więzy krwi określające typ rodziny, jak również zajmowana przez daną grupę społeczną przestrzeń, wy-
znaczają relacje, które mają na celu zagwarantowanie spójności grupy i solidarność jej członków. Społeczności lineażowe 
są apolityczne, nie uwzględniają szerokiej gamy możliwych form władzy. Wewnątrz grupy sprawowana jest ona nie tylko 
jako rządzenie związane z wypracowaniem i przestrzeganiem reguł mających na uwadze dobro wspólne, ale również 
jako polityka w szerokim sensie, przejawiająca się w metodach specjalizacji jednostek i przygotowania ich do pełnie-
nia ról oraz funkcji społecznych, w obronie interesów grupy oraz w komunikowaniu przekazów i symboli. Społeczność 
lineażowa prowadzi również politykę na zewnątrz, mającą na celu zachowanie integralności grupy przed zagrożeniami 
zewnętrznymi oraz regulacje relacji pomiędzy poszczególnymi lineażami większej społeczności. 
35  K. Bielecki, op. cit., s. 210.
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zwę kleptokracji, czyli rządów złodziei36. Był to system sprawowania władzy, integrowania 
państwa, sprzeczny, choćby z koncepcją Maxa Webera, który sprawność, integralność i su-
werenność państwa nowożytnego opirał na operatywności i skuteczności aparatu biuro-
kratycznego, kierującego się normami nakierowanymi na dobro i interes publiczny37. Mimo 
tak istotnych zastrzeżeń stan ten był akceptowany zwłaszcza przez instytucje finansowe, 
kierujące się chęcią wyegzekwowania zobowiązań reżimu oraz utrzymania kontroli nad 
bogactwami naturalnym (i nie tylko) kraju. Przepływ kapitałów, pochodzących zarówno 
z  pożyczek zagranicznych, jak i  z  pozbawionej kontroli eksploatacji surowców, omijając 
fasadowe instytucje państwa, odbywały się w ramach pozaustrojowych sieci patronażo-
wych. Na szczycie tej struktury powiązań ulokowany był sam dyktator, delegujący część 
swych uprawnień zarówno na swych klientów na szczeblu centralnym, jak i na lokalnych 
bigmenów. Ich lojalność oraz wpłaty na rzecz pryncypała tworzyły pozory stabilności fak-
tycznie zatomizowanego państwa. Ten fenomen zacieśniania nieformalnych związków, 
w  tym transgranicznych, miał swe korzenie w  postanowieniach Kongresu Berlińskiego 
z  1885 r., w  wyniku których jednorodne etnicznie grupy rozdzielone zostały granicami 
kolonialnymi i skazane były na wspólne zamieszkiwanie ze swoimi zaciekłymi wrogami 
w obrębie sztucznego organizmu państwowego. Skutkiem ostatecznym rządów Mobu-
tu Sese Seko był faktyczny demontaż państwa38. To w okresie rządów Mobutu powstał 
i  okrzepł model rządzenia państwem ogarniętym permanentnym kryzysem struktural-
nym39. W bardzo zbliżony sposób zachowywał się w trakcie swej prezydentury Laurent 
Kabila. Całe szczęście, że urząd zajmował jedynie niespełna cztery lata40.

Przywództwo (państwowo-polityczne) w Kongo od roku 2001

Joseph Kabila sukcesję po swym ojcu otrzymał w styczniu 2001 r., w bardzo drama-
tycznym momencie tak dla siebie, jak i państwa. W chwili ślubowania miał zaledwie 30. 
lat i stał się najmłodszym prezydentem na kontynencie afrykańskim. Praktycznie wszy-
scy obserwatorzy sceny politycznej Konga nie bardzo wierzyli w jego sukces. Dawano mu  

36  Wielokrotnie tego typu działania utożsamiane były z aktywnością i strategią Banku Światowego oraz Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego – ogólnie ponadnarodowych kosmopolitycznych instytucji finansowych.
37  Por. ibidem, s. 215.
38  Zob. więcej: ibidem, s. 215. Do sytuacji doskonale przystosowały się koncerny zagraniczne, bowiem spora liczba kon-
traktów zawierana była bezpośrednio z lokalnymi kacykami. Na nich też spoczywał obowiązek opłacania trudnych do 
identyfikacji osób i grup zajmujących wyższą i niższą pozycję w hierarchii klientelistycznej.
39  Zob. więcej: W. Reno, Sovereignity and Personal Rule in Zaire, „African StudiesQuarantely” t. 1 (1997) nr 3, s. 46–57.
40  Okres rządów Laurenta Kabili powszechnie określa się jako apogeum destrukcji państwa kongijskiego. Ten zagorzały 
oportunista, wieloletni przywódca rebeliantów skłaniający się ku ideologii maoistowskiej, po przejęciu władzy w Zairze 
dokonał jednego – przywrócił nazwę kraju: Demokratyczna Republika Konga. Po objęciu władzy już w DRK nie podejmo-
wał (praktycznie) żadnych inicjatyw zmierzających do unormowania sytuacji wewnętrznej, czy też odbudowy struktur 
państwa. Nie podjął też żadnej konkretnej decyzji w kierunku kompleksowej transformacji ustrojowej, ku ustanowieniu 
instytucji i procedur inicjujących ład demokratyczny. 
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najwyżej kilka miesięcy rządów i przewidywano bolesny upadek. Na pewno w dużym stop-
niu na ich opinii zaważyła sytuacja wewnętrzna kraju – wojna na całym terytorium, obec-
ność wojsk z krajów ościennych, bardzo duże problemy finansowe, wszechobecna korupcja 
oraz separatystyczna partyzantka. Dodatkowo sprawę komplikowała polityczna deklara-
cja dotycząca Demokratycznej Republiki Konga na nadchodzące pięć lat, jaką przedstawił 
Joseph Kabila w  inaugurującym, niezwykle emocjonującym wystąpieniu. Prezydent sta-
nął przed niezwykle trudnym, nie tyle zadaniem, ile zobowiązaniem, które zaproponował 
wszystkim mieszkańcom Demokratycznej Republiki Konga41.

Prezydent Joseph Kabila odziedziczył państwo zdewastowane, ogarnięte anarchią 
i pozbawione sprawnych struktur, rozumianych jako istota płynnie działającego ustroju de-
mokracji przedstawicielskiej. Konieczna zatem stała się odbudowa hierarchicznej piramidy 
formalnych zależności i strukturalnych więzi biurokratyczno – administracyjnych na bazie 
modelu prosperujących współcześnie państw demokratycznych. W poczynaniach Kabili jr 
należy dostrzec kontynuację w stosowaniu praktyk patronażowych, ale z konsekwentnym 
wykorzystaniem możliwości, które daje państwo kapitalistyczne. Jednym z  pierwszych 
skutków postanowień pokojowych z Sun City i Pretorii42 było poszerzenie koalicji sprawu-
jącej władzę o przedstawicieli opozycji cywilnej oraz zbrojnych ugrupowań rebelianckich. 
Zaakceptowały one program przebudowy państwa kongijskiego oraz uznały przywództwo 
Kabili w tym procesie. Stworzono stanowiska czterech wiceprezydentów oraz rozdzielono 
z klucza politycznego teki ministerialne. Za każdym przedstawicielem konkretnej forma-
cji krył się interes grupy, w przeważającej mierze klasycznie definiowalnej na gruncie et-
niczno – plemiennym. Kabila zatem stał się swoistym „patronem patronów” a pozostali 
uczestnicy układu władzy, akceptujący jego dominację w ramach koalicji, odgrywać zaczęli 
wraz ze swymi grupami odniesienia, rolę klienteli43. Opozycja zaś nastawiona wrogo i nie-
akceptująca dominującej pozycji Kabili, nadal jest bezwzględnie zwalczana44.

Obecnie Joseph Kabila wkracza w  budowanie swego poparcia poza jedną grupą et-
niczną. Tworzy podstawy wspólnoty zintegrowanej wartościami zbliżonymi do tych, które 
definiują klasycznie pojmowanie narodu, jednak już musi obsadzać stanowiska reprezen-
tantami grup etnicznych lub terytorialnych, w których nadal dominują tradycyjne więzi pa-
tron – klient i w których obowiązują (szczególnie na obszarach wiejskich) zasady lineażu. 
Rola tych przedstawicieli sprowadza się do zagospodarowania konkretnych segmentów 
sceny wewnętrznej, gdzie ulokowani są oni od pokoleń, ale opierają się coraz wyraźniej na 
programie sojuszu stworzonego wokół prezydenta45.

41  Zob. więcej, E.J. Jaremczuk, Listopad 2011 r. – wybory prezydenckie w Demokratycznej Republice Konga, op. cit., passim.
42  Porozumienia te zostały podpisane w grudniu 2002 r., co otworzyło drogę do powołania rządu jedności narodowej 
oraz uchwalenia i przyjęcia tymczasowej konstytucji.
43 To jest urabianie świadomości społecznej na modłę plemiennych lojalności, w których nasza wersja rzeczywistości, 
którą się tworzy na potrzeby własnego plemienia (grupy etnicznej), jest lepsza od wszystkich innych. 
44  K. Bielecki, op. cit., s. 220–221.
45  Ibidem, s. 222–223.
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Kabila jr zafascynowany jest dynamicznymi poczynaniami Chin. Sposób ich transfor-
macji z  państwa dotychczas całkowicie autorytarnego, jego segmentu gospodarczego 
i – w stopniu o wiele mniejszym – politycznego, wydaje się o wiele bliższy mentalności 
i  percepcji społeczeństw ubogich. Zwłaszcza proponowane obecnie programy dostoso-
wawcze. Zarówno BŚ i MFW, jak i ChRL traktowane są jako alternatywa, bowiem kierują 
się racjonalnym utylitaryzmem, rachunkiem ekonomicznym. W DRK po roku 2006 bardzo 
istotną pozycję odgrywają Chiny. Przykładem ich obecności może być program realizowa-
ny przez Chiny w latach od 2007 do 2011 r.

W DRK – kraju wielkości Europy – nie ma dobrych dróg ani środków komunikacji, trud-
no jest znaleźć inwestora. Chiny, które poszukują alternatywnych źródeł zaopatrzenia swej 
gospodarki w surowce podjęły to wyzwanie. W lecie 2007 r. minister infrastruktury Piere 
Lumbi udał się do Pekinu. Efektem tej podróży było podpisanie konwencji, która przewi-
duje inwestycje rzędu 6,3 mld euro, z czego 2/3 przeznaczono na rozwój infrastruktury, 
a  1/3 przeznaczono na rozwój sektora górniczego46. Wykonanie prac powierzono spółce 
z mieszanym kapitałem Sicomines, w której DRK ma 32% udziałów. Place budowy po-
wierzono dwóm przedsiębiorstwom – China Railway Engineering Corporation (CREC) i Si-
nohydro Corporation, które zabrały się do naprawy i budowy przeszło 3 tys. dróg i torów 
kolejowych, 31 szpitali na 150 łóżek każdy, rozmieszczonych na całej powierzchni kraju, 145 
punktów opieki zdrowotnej, 4 uniwersytetów i 50 tys. budynków socjalnych. Jeśli jeszcze 
dodamy projekt instalacji kabla telekomunikacyjnego, który będzie początkiem rewolucji 
informatycznej w DRK. Łączna kwota tej inwestycji to około 60 mln euro, z czego 22 mln 
to kredyt47 przyznany przez Chiny Kinszasie48. 

Wezwanie chińskich przywódców jest krótkie, ale coraz trudniejsze do realizacji. Go-
spodarka ma się rozwijać, a juan ma być walutą globalną i bardziej wartościową od dola-
ra. W porównaniu z latami minionymi przedsiębiorstwa w Chinach obecnie mniej kupują 
i sprzedają, a produkują drożej. Niektóre branże (np. hutnictwo stali) mają ogromne moce 

46  Te przedsięwzięcia to realna uzdrowienia kongijskiej gospodarki, wyniszczonej ponad 30. letnią dyktaturą i 10. latami 
wojen i grabieży. W zamian za zastrzyk kapitału Chińczycy otrzymali promesę na wydobycie 10 milionów ton rudy mie-
dzianej (po obróbce to około 6,5 mln ton miedzi), 200 tys. ton kobaltu i 372 ton złota. Lambi podkreśla, że taki układ 
o nowoczesnym handlu oznacza korzyści dla obu umawiających się stron. Tyle, że Chińczycy za poważną część prac każą 
sobie płacić jak za przysłowiowe zboże. Opłacalność projektów wyceniono na poziomie 19%. Dokładną wycenę pozosta-
wiono wyłącznie stronie chińskiej. Gdyby natomiast nie udało się osiągnąć takiego poziomu zysków, Chińczycy mogą 
zażądać dodatkowych koncesji na pozyskiwanie bogactw naturalnych.
47  Współpraca chińsko – afrykańska nie odbywa się jednak bezproblemowo. O ile elity krajów Afryki przyjmują chiń-
skie inwestycje z otwartymi ramionami to przeciętni obywatele tych państw mają do Chińczyków stosunek co najmniej 
chłodny. Pierwszą przyczyną nieporozumień są drastyczne różnice mentalności. Szczególnie mocno uwidacznia się to 
przy inwestycjach budowlanych, etosy pracy Chińczyków i miejscowych robotników są bardzo odmienne. Narastające 
niezadowolenie wywołane nieprzestrzeganiem przez Chińczyków miejscowego prawa, rosnące zanieczyszczenie środo-
wiska wywołane zwiększoną eksploatacją surowców naturalnych i wreszcie rosnąca krytyka ze strony Zachodu, oskar-
żająca ChRL o neokolonializm.
48  Roczny przychód z tytułu przyłączania spółek prywatnych do tej sieci kablowej to rząd wielkości 71 mln euro rocznie. 
Zob. więcej: C. Braeckman, Kongo i jego nowi chińscy przyjaciele, „Le Monde Diplomatique. Edycja Polska” (2009) nr 9.
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wytwórcze i zdecydowanie mniej zamówień. Zaczęto nawet zwalniać pracowników49. Po-
wstaje sytuacja, która z jednej strony wymaga zdecydowanej reakcji, z drugiej zaś podej-
muje się decyzje najprostsze. W tym przypadku zdecydowano się na krok obniżenia war-
tości juana, aby zmniejszyć ceny produktów wysyłanych do kontrahentów zagranicznych 
i ponownie ściągnąć klientów do chińskich fabryk50. 

Przykładowo zmiana kursu o  2–3% w  ciągu kilku dni nie jest żadnym wykładni-
kiem problemu51. Należy jednak pamiętać, że juan różni się od USD czy euro sposobem 
kontroli jego wymienialność. W pierwszym przypadku jest to nie rynek, lecz rząd Chin, 
który decyduje ile juan ma kosztować. Właśnie to rozwiązanie stosowane w chińskiej 
gospodarce jest jedną z głównych przyczyn globalnych kłopotów juana. Świat obiegły 
hiobowe wieści o  stanie gospodarki Chin, wskazujące na zbliżające się nieuchronne 
„twarde lądowanie chińskiej gospodarki” i „pękanie bańki spekulacyjnej na rynku nie-
ruchomości”. Zilustrował to w Davos chiński premier, mówiąc, że 7% wzrostu oznacza, 
że PKB wzrasta w ciągu roku o ponad 800 mld USD, a więc znacznie więcej niż pięć lat 
temu, gdy tempo rozwoju gospodarki wynosiło ponad 10%. Oznacza to, że w warto-
ściach bezwzględnych Chiny uzyskały lepszy wynik niż rok wcześniej, mimo że rozwijały 
się najwolniej od 1990 r.52. 

Mimo powstałej sytuacji Chińczycy nadal podbijają Afrykę swoją tolerancją dla stylu 
rządzenia tamtejszych przywódców i  gospodarowania w  poszczególnych państwach53. 

49  Zatem powstaje sytuacja kiedy bezrobotne albo bezczynne załogi mogą dojrzeć do opinii typu – partia komunistycz-
na nie panuje nad sytuacją i „zgubiła” leninowsko-wolnorynkowy przepis na zapewnienie masom bogacenia się.
50  Zob. więcej: J. Winiecki, Mao na każdym banknocie, „Polityka” (2015) nr 35. 
51  Przykładowo w ciągu 2014 r. kurs dolara do złotego zmienił się (w sumie) o 18%.
52  Zob. więcej: 11 mitów o wzroście gospodarczym Chin, w: http://www.forbes.pl/mity-na-temat-wzrostu-gospodarczego-
chin,artykuly,190138,1,1.html, dostęp 29.08.2015
53  Fairphone’a wymyślono w Amsterdamie. Skala przedsięwzięcia jest na razie bardzo mała. Pierwsze telefony tej 
marki (w liczbie 25 tys.) ujrzały światło dzienne we wrześniu 2013 r. Głównym źródłem finansowania jest crowdfun-
ding – klienci zamawiali i płacili za nieistniejący jeszcze produkt. Mogli za to zagłosować na to, jaki wygląd powi-
nien ostatecznie przybrać – w  rezultacie fairphone’y przypominają standardowe produkty Apple’a  czy Samsunga. 
Fairphone ma te same funkcje co każdy inny telefon, wyróżnia go jednak sposób, w jaki został wyprodukowany. Cały 
łańcuch dostaw ma działać zgodnie z założeniami sprawiedliwego handlu, a więc przede wszystkim kierować się zasadą 
transparentności. Każdy może na stronie internetowej sprawdzić, skąd pochodzą dane elementy i  kto je dostarczył. 
Fairphone też zaopatruje się we wschodniej DRK – gdzie indziej byłoby trudno, bo w tym miejscu występuje 80 proc. 
światowych zasobów koltanu, ale chodzi też o poprawę sytuacji tamtejszych pracowników. Dzienny dochód górników 
pracujących dla Fairphone’a wzrósł ponad dwukrotnie – z 2 do 4–6 dol. Zarabiają też lokalne kooperatywy, które dzięki 
temu stać na poprawę bhp, np. na zakup drewnianych słupów, które stabilizują górnicze szyby. Telefon jest składany 
w Chinach. Ta decyzja spotkała się z krytyką, bo Chiny nie słyną z dobrych warunków pracy robotników. Jednak pomysło-
dawca i szef projektu Bas van Abel podkreśla, że wybranie fabryki w innym kraju byłoby pójściem na łatwiznę. Fairphone 
chce przeciwstawić się wyzyskowi pracowników tam, gdzie jest on największy. Producenci fairphone’a chcieliby zmienić 
podejście konsumentów, a co za tym idzie – wywrzeć presję na wielkich producentów. Ten cel nie został jeszcze osią-
gnięty. Do tej pory w kwestii korzystania z „krwawych minerałów” niewiele się zmieniło, pomimo licznych kampanii i fil-
mów, a nawet działań politycznych, jak amerykańska ustawa Dodda-Franka z 2010 r. Przewiduje ona, że amerykańskie 
firmy powinny tworzyć raporty o pochodzeniu minerałów, z których tworzą swoje produkty. Korporacje wykręcają się od 
tego w obawie przed utratą konkurencyjności. Zob. więcej: A. Majos, Etyczny smartfon, powstał bez wyzysku. Będą 
następne?, (w:) http://wyborcza.pl/1,76842,15699937,Etyczny_smartfon__powstal_bez_wyzysku__Beda_nastepne_.
html?disableRedirects=true dostęp 21.12.2015]
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W przeciwieństwie do Amerykanów i Europejczyków rozumieją lokalną specyfikę, choć-
by potrzebę uwłaszczenia siebie i  krewnych na majątku państwowym54. Dlatego nie 
mówią o demokracji, prawach człowieka i konieczności walki z korupcją55. Tym bardziej, 
że pod koniec 2015 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zasygnalizował możliwość 
włączenia chińskiej waluty do prestiżowego „koszyka” walut rezerwowych56. Byłaby to 
pierwsza zmiana liczby walut rezerwowych w  „koszyku” od 2000 r., kiedy euro zastą-
piło niemiecką markę i francuskiego franka57. W przypadku ChRL pierwszy warunek nie 
stanowi żadnego problemu. Obecnie przełom lat 2015/16 wartość chińskiego eksportu 
przekroczyła 2,25 bln dol.; dla porównania, USA w tym samym czasie wyeksportowały 
towary i usługi za 1,61 bln dol., a Unia Europejska – za 2,17 bln dol. Nieco gorzej przed-
stawia się sytuacja z drugim warunkiem – przez lata ChRL była krytykowana za to, że 
sztucznie zaniżają kurs juana, ułatwiając tym samym działalność swoim eksporterom. 
Ostatnio jednak Pekin włożył wiele wysiłku w przekonanie nie tylko urzędników MFW, 
że jego system finansowy jest coraz bardziej transparentny i rynkowy. Reformy w tym 
kierunku, choć nieco powolne, są konsekwentnie i długo już prowadzone. Przykładowo 
w roku 2014 Pekin zwiększył z 1 % do 2% dopuszczalny zakres dziennych wahań kursu 
juana względem kursu referencyjnego ustalanego przez Ludowy Bank Chin. Teraz bu-
duje Chiński Międzynarodowy System Płatności (CIPYS – China International Payment 
System), który ma ułatwić zarówno rozliczenia transakcji handlowych denominowanych 
w juanach, jak i przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednocześnie trzeba 
sobie zdawać sprawę, że nikt nie zmusi banków centralnych i  inwestorów do tego, by 
godzili się na zapłatę w juanach. Póki co Pekin dba o swoją walutę, jej kurs jest w miarę 
stabilny oraz przewidywalny58. Trzeba zdawać sobie sprawę z powstającej sytuacji, w któ-
rej strona chińska na kontynencie afrykańskim prowadzi rozległe interesy z poszczegól-
nymi państwami. Spora część tych państw (w tym również i Demokratyczna Republika 
Konga) ma kłopoty finansowe, a rozwiązanie i lokalne powiązanie z juanem, jako walutą 

54  Wynika z tego jeden generalny wniosek – ChRL w wyborach w roku 2016 nie będzie tak mocno – jak w roku 2011 – 
zaangażowana finansowo w przebieg (również w sam wynik) wyborów w DRK. 
55  Stąd nie przez przypadek pierwszym państwem, które po Chinach Ludowych przyjęło juana jako oficjalny środek 
płatniczy, jest Zimbabwe prezydenta Roberta Mugabe. Dokonania gospodarcze tego ponad 90. letniego polityka, rzą-
dzącego od ponad 35. lat, doprowadziły kilka lat temu do niezwykle wysokiej inflacji i zupełnej degrengolady lokalnego 
dolara, który w  szczycie inflacyjnym w  2009 r. można było wymienić w  stosunku 1. juan do 40 mld dolarów zimba-
bweńskich. Skompromitowany pieniądz zastąpiono ośmioma walutami, w tym euro, jenem, dolarami amerykańskimi 
i australijskimi oraz juanem.
56  Walutą rezerwową można na całym świecie płacić za transakcje międzynarodowe. Banki centralne utrzymują jej 
zapasy zwane rezerwami walutowymi, po to zapewnić płynność i bezpieczeństwo handlu z zagranicą. Obecnie są cztery 
waluty rezerwowe: dolar amerykański, euro, funt szterling i japoński jen. 
57  Aby przystąpić do systemu SDR (międzynarodowa jednostka walutowa – Special Drawing Rights) pieniądz winien 
spełniać dwa kluczowe warunki: po pierwsze, kraj, z którego pochodzi, musi być dużym eksporterem; po drugie, kurs 
jego waluty winien być ustalany rynkowo.
58  Zob. więcej: Chiński juan w klubie najważniejszych walut, „Gazeta Wyborcza” (2015) 1 grudnia; Pieniądze łatwiej po-
płyną do Chin – wkrótce nowy system płatności, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pieniadze-latwiej-poplyna-do-Chin-
wkrotce-nowy-system-platnosci-7240833.html, dostęp dnia 20.06.2016.
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znajdującą się w prestiżowym „koszyku” będzie sposobem, który w Afryce będzie dość 
powszechnie wykorzystywany. Zakładając, że prezydent Joseph Kabila otrzyma szansę 
kolejnej (trzeciej) kadencji to na pewno wykorzysta powstałą sytuację i obecność ChRL 
w Demokratycznej Republice Konga oraz jej gospodarce i życiu społecznym.

Pełnienie przez prawie pietnaście lat urzędu prezydenckiego w Demokratycznej Repu-
blice Demokratycznej przez Josepha Kabilę zaowocowało w wielu przypadkach pozytywny-
mi efektami, w tym również strukturalnymi. Nie sposób jednak pominąć aspektów huma-
nitarnych59, które nadal pozostają zmorą jego prezydentury60. Mnogość oraz różnorodność 
problemów zdecydowała, że Joseph Kabila oprócz działań typowo gospodarczych, ciągle 
staje przed zagadnieniami o charakterze politycznym. Sprawowanie władzy w układzie 
koalicyjnym już samo w sobie jest powodem różnego rodzaju napięć. Przed rządem stoją 
następujące zadania:

•	 potrzeba zjednoczenia (budowa państwa narodowego);
•	 utrzymanie pokoju oraz spójności całego państwa;
•	 tworzenie struktur instytucjonalnych dla demokratycznego porządku politycznego;
•	 pojednanie w celu stworzenia jednorodnego narodu mimo występowania mozaiki 

etnicznej;
•	 utworzenie zreformowanej, ogólnonarodowej armii.

Podsumowanie

Zawsze refleksje o prezydenturze należy poprzedzić kluczowym w tym kontekście 
pojęciem „formy rządu”. Forma to struktura organizacyjna najwyższych organów władzy 
państwowej oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi. Obok struktury terytorialnej pań-
stwa oraz metody sprawowania władzy forma rządu jest elementem i zarazem częścią 
składową ustroju państwa. Tradycyjnie z uwagi na formę rządu państwa dzieli się na 
monarchie i republiki. Kryterium tego podziału jest sposób obsadzania stanowiska gło-
wy państwa. Między innymi w republice głowa państwa wybierana jest albo bezpośred-
nio przez naród w głosowaniu powszechnym, albo pośrednio przez parlament lub spe-
cjalnie wyłonione zgromadzenie. Głową państwa w republice zwykle jest jedna osoba, 
która nosi tytuł prezydenta. Etymologia słowa „prezydent” wywodzi się od łacińskiego 
presidere, które oznacza „przewodniczyć” pewnej grupie osób, zebraniu, zgromadzeniu. 
Tak więc prezydent państwa to przewodniczący państwa, osoba sprawująca przewod-
nictwo nad państwem, osoba stojąca na czele państwa. Współcześnie republika w na-
turalny sposób łączy się z  demokracją. Niedemokratyczne środowisko polityczne jest 

59  Trzeba pamiętać, iż po roku 1997 (przejęcie władzy przez Laurenta Kabilę) i po roku 2001 w DRK giną ludzie, głównie 
ludność cywilna. Ich śmierć to skutek głodu oraz chorób, a  nawet zbrodni przeciw społeczeństwu. W  zdecydowanej 
mniejszość są ofiary działań zbrojnych.
60  Prezydent Joseph Kabila nawiązał m. in. ścisłą współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Arusha. 
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czymś obcym republice. Historia dostarcza jednak wielu przykładów republik, w których 
z praw obywatelskich i politycznych korzystała niewielka grupa osób61.

Zatem prezydentura jest najbardziej wyrazistą i  spektakularną instytucją politycz-
ną w systemie politycznym współczesnego państwa o ustroju republikańskim. Prezydent 
bowiem symbolizuje państwo i – więcej – w pewien sposób go uosabia. Nieprzypadkowo 
funkcjonuje tu określenie „głowa państwa”, które bardzo dobrze i zarazem obrazowo oddaje 
naturę tego urzędu62. Reasumując prezydentura to funkcja głównie polityczna bowiem ten 
„pierwszy” obywatel republiki jest twórcą polityki państwa oraz głównym decydentem63.

W roku 2016 winny się odbyć kolejne wybory powszechne, podczas których ma być 
dokonany również wybór kolejnego prezydenta Demokratycznej Republiki Konga. Będzie 
to czas podejmowania istotnych decyzji związanych z kolejną prezydenturą. Najbardziej 
odpowiedzialną i  jednocześnie trudną, dramatyczną decyzję będzie musiał podjąć ak-
tualnie urzędujący prezydent. Związane jest to z  koniecznością wieloaspektowego in-
terpretowania zapisów ustawy zasadniczej, jak również przyjmowania rozwiązań, które 
są standardem we wszystkich nowoczesnych demokracjach. Jaką ostatecznie decyzję 
podejmie Joseph Kabila, póki co, nikt nie wie. Z podjętych w tym artykule badań jedno-
znacznie wynika, iż Joseph Kabila zbliżył się do czasu, w którym pojawia się przesilenie 
i obawa, iż przedłużenie jego urzędowania na kolejną kadencję może wiązać się z rozpo-
częciem rządów autorytarnych64. Taki scenariusz jest możliwy i może nie wszystkim za-
interesowanym odpowiadać65. Jednocześnie możliwym jest pojawienie się wielu ognisk 
zapalnych, inspirowanych przez opozycję, co z  czasem może przeistoczyć się w  kolejną 
wojnę domową w Kongo i to nie tylko o zasięgu lokalnym, ale ogólnokrajowym. Byłoby to 
najtragiczniejsze z możliwych rozstrzygnięcie.

Kilkunastoletnia prezydentura Josepha Kabili, mimo sporej ilości zastrzeżeń, w wielu 
przypadkach zaowocowała pozytywnymi efektami strukturalnymi, jak choćby podpisa-
niem porozumień pokojowych w Republice Południowej Afryce66. Tu można również przy-
wołać reformę armii(od roku 2003). Do istniejącej ówcześnie i liczącej około 160 tys. osób 
armii dołączono ok. 150 tys., a może nawet 200 tys. osób służących w różnego rodzaju 
oddziałach rebelianckich67. Kolejnym sukcesem było przygotowanie Ustawy Zasadniczej 

61  Zob. więcej: M. Bankowicz, Prezydentury, Kraków 2013, s. 7–12;
62  Zob. więcej: Ibidem, s. 157;
63  Ibidem.
64  Naturalnym wzorcem jest okres sprawowania władzy przez Mobutu Sese Seko, a nawet przez Laurenta Kabilę.
65  Dotyczy to istniejącej opozycji oraz tego, jak obecny prezydent radzi sobie z  przeciwnikami politycznymi. Należy 
przywołać informację – jaką rolę odgrywa siła militarna (Armia Kongijska oraz Służba Bezpieczeństwa) w utrzymaniu 
porządku wewnętrznego w okresie transformacji. DRK mimo wszystko nadal pozostaje krajem skonfliktowanym. Prym 
wiodą zwłaszcza ugrupowania paramilitarne ze wschodu kraju. W ich neutralizację (likwidację) konsekwentnie anga-
żowana jest armia (współpracująca z państwami sąsiednimi – ucieczki), która wielokrotnie bywa skuteczna. Po takich 
interwencjach w terenie pojawiają się organy centralne wraz z przyjezdnymi kadrami.
66  Porozumienia z Sun City, grudzień 2002 r.
67  Przejmowanie zmilitaryzowanych oddziałów rebelianckich miało swój początek po podpisaniu porozumień (słynne 
działanie arytmetyczne) 1+4 z opozycją. 
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oraz przeprowadzenie referendum, w którym mieszkańcy Konga zaakceptowali konstytu-
cję68. Natychmiast po przyjęciu konstytucji w DRK rozpoczęto prace nad stosowną ordy-
nacją wyborczą69, która kodyfikowała prawa i obowiązki obywateli w zakresie uprawnień 
wyborczych.

Podsumowując niewątpliwe sukcesy nie sposób pominąć złożonego kontekstu 
humanitarnego oraz kwestii ekonomicznych. W  pierwszym przypadku nadal występuje 
problem głodu, chorób (choćby AIDS) oraz bark bezpieczeństwa. Drugi pakiet problemów 
to kwestia niedostrzegania problemów etnicznych, nadal wszechobecny system patrona-
żowo – klientelistyczny. Nie do końca zrealizowany został nadzór nad wydobyciem i han-
dlem surowcami naturalnymi. Sprawa kontrolowania domeny surowcowej to przykładowo 
długoletnia współpraca z ChRL70. Z pakietu humanitarnego oraz ekonomicznego wyłania 
się sporo zagrożeń oraz wyzwań, m. In.:

•	 niestabilność polityczna państwa ponadto brak formuły oraz możliwości prze-
kształceń wewnętrznych kraju;

•	 epidemie, nędza, głód;
•	 Demokratyczna Republika Konga zajmuje skrajne pozycje po prawej stronie sceny 

politycznej;
•	 rozwiązanie problemów osobistego bogacenia się jako skutek uboczny sprawowa-

nia władzy;
•	 monopolizacja władzy, co wiąże się z praktycznym brakiem kontroli konstytucyjnej;
•	 brak czytelnych zasad funkcjonowania partii prezydenckiej;
•	 całokształt problematyki związanej z  jawnością sprawowania władzy, jawnością 

(szczególnie) przy podejmowaniu decyzji kontrowersyjnych;
•	 nieomal całkowity brak instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
•	 system mianowania osób na stanowiska publiczne, polityczne i państwowe.
Bilansując dokonania pozytywne i  negatywne prezydentury Josepha Kabili można 

zapytać co dalej z prezydenturą Josepha Kabili? Odpowiedzi sprowadzają się do stwier-
dzenia: a może by zaryzykować i zezwolić Josephowi Kabili na kolejną, już trzecią z rzędu 
kadencję? Jest to propozycja z  natury tych przewrotnych. Jeśli zaś nie on, to kto? Sce-
nariusz, który jest do zaakceptowania przez aktualnego prezydenta DRK może zawierać 
następujące działania:

•	 przygotowanie ewentualnych zmian w obowiązującej konstytucji (możliwość spra-
wowania władzy prezydenckiej dłużej niż dwie kadencje, ograniczenie liczby kan-
dydatów startujących w wyborach prezydenckich, utrzymanie w mocy jednej tury 
wyborów);

68  Konstytucja DRK zaczęła obowiązywać od 18 lutego 2006 r.
69  Ordynacja – marzec 2006 r.
70  Wybory z 2006 r. zdominowała propaganda dotycząca współpracy z Chinami w dziedzinie budowy infrastruktury 
DRK. W okresie prosperity gospodarki chińskiej był to stosunkowo tani gest. Przed kolejnymi wyborami Joseph Kabila 
takiego wsparcia nie otrzyma, gdyż obecnie gospodarka ChRL ma duże trudności i wykazuje spory spadek PKB. 
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•	 maksymalne skrócenie kampanii wyborczej (do dwóch lub trzech miesięcy); 
•	 monopolizacja władzy (wzmocnienie obowiązujących standardów, w  tym rów-

nież szukanie odpowiedniej liczby personelu do bezpośredniego przeprowadzenia 
wyborów);

•	 dążenie do utrzymania aktualnie obowiązującego w  kraju politycznego status 
quo (polityczne wykorzystanie występujących na terenie DRK konfliktów we-
wnętrznych);

•	 utrzymanie dotychczasowego systemu nominacji na stanowiska państwowe oraz 
braku konstytucyjnych metod kontroli;

•	 stosowne wykorzystanie potencjału kompleksu militarno – policyjnego państwa na 
potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej (eliminowanie i prewencyjne neutralizo-
wanie wewnętrznej opozycji);

Zezwolenie na trzecią kadencję Josepha Kabili może być (choć nie musi) początkiem 
dyktatury, a brak takiego przyzwolenia, może nawet początkiem dużych niepokojów we-
wnętrznych w DRK, żeby nie powiedzieć wojny domowej71. To już nie tyle problem same-
go Kabili jr, ale również i jego bezpośredniego zaplecza politycznego oraz popleczników 
(w ramach wszechobecnego w DRK systemu patronażowo – klientelistycznego), którzy 
różnymi metodami już wywierają na niego presję aby nadal pozostał na urzędzie72. To 
ogromna nadzieja środowisk dzisiaj czerpiących nieomal nieograniczone korzyści z jego 
prezydentury. Nie wolno również zapominać i o sytuacji z roku 2011, wtedy Kabila jr zde-
cydował się na zmianę zapisów w konstytucji – wybory odbyły się w konwencji jednej 
tury73. Tym razem prezydent może zastosować podobny manewr i do konstytucji wpro-
wadzić zapis o większej liczbie kadencji niż dwie. Jednocześnie nie sposób zapomnieć, 
iż cała dotychczasowa historia nowoczesnego ludowładztwa przekonuje o tym, jak wy-
miar rozstrzygnięć formalno-prawnych jest wysoce niewystarczający dla demokratycz-
nej praxis. Głosząc abstrakcyjną równość wszystkich obywateli nie dostrzega nierówno-
ści klasowych, które zaprzeczają jej w praktyce. Mówiąc o wolności w ogóle nie zauważa, 
że w konkretnych warunkach podlega ona redystrybucji narzuconej przez monopol wła-
sności prywatnej. A  zatem nie uwzględnia rzeczywistych hierarchii władzy i  układów 
sił społecznych narzucanych przez logikę akumulacji kapitału oraz oporu przeciw niej. 
Dlatego nie sposób pomylić demokracji z sądokracją, bardzo niebezpieczną tendencją, 

71  Przypadki Jean-Pierre’a Bemby (wybory z roku 2006) oraz Etienne Tshisekediego (wybory z 2011 r.) są doskonałym 
przykładem zachowań i reakcji po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. W pierwszym przypadku to 
słynne hasło nawiązujące do decyzji Josepha Kabili po wprowadzeniu do rządu opozycji – 4 + 1= 0. W drugim zaś samo-
dzielne ogłoszenie się prezydentem DRK. W obu przypadkach trzeba było użyć siły militarnej aby zaprowadzić porządek 
i spokój na ulicach dużych miast.
72  Można wyróżnić zasadniczo dwie strategie walki z  panującym porządkiem. Jedna odwołuje się do spontaniczne-
go odruchu protestu i sumienia politycznego. Wykorzystuje ona dramatyczne obrazy i język moralnego oburzenia, ale 
ma spore trudności w tworzeniu trwałych struktur społecznego oporu. Druga strategia skupia się na organizacji walki 
w dłuższej perspektywie. Jest mniej efektywna, ale często bardziej skuteczna. Zob. więcej: A. Taylor, Przeciew aktywi-
zmowi, „Le Monde diplomatique” (2016) nr 6.
73  Przed wyborami w roku 2011 została zmieniona ordynacja wyborcza.
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która nasila się w ostatnich latach. Odzwierciedla ona typową neoliberalną skłonność 
do depolityzacji społeczeństwa, rugowania antagonizmów o  charakterze klasowym 
i zastępowania ich teoretycznym zarządzaniem. Formalnym wyrazem aspiracji i zdoby-
czy społeczeństw staje się sfera prawa społecznego obejmująca prawa pracownicze, 
związkowe, socjalne oraz inne. To ona tworzy dziś społeczną treść demokracji. Bez niej 
formalno-prawna konstrukcja trójpodziału władz byłaby (jest) tylko fasadą skrywającą 
bezwzględną dyktaturę kapitału nad większością życia obywateli74. Dlatego nie da się 
(nie wolno) oddzielić zasad organizacji ustrojowej władzy od praw społecznych obywa-
teli. Przed Demokratyczną Republiką Konga stoi ogromne wyzwanie. Nadchodzące wy-
bory parlamentarne i prezydenckie winny zatem stać się swoistą cezurą.
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The presidents of The Democratic 
Republic of Congo (1960–2015)
– the unit as a political entity State

(abstract)

Title of the article clearly defines the research problem. It shows that the center 
of gravity in the analysis of cognitive rests with the leaders of the political (state). It 
shows that the political leadership (state) plays an important role in generating political 
life, and consequently the whole of life and cultural-civilizational state. It is a recogni-
tion of the relationship – the entity as an entity, and the public corporate entity, the 
perpetrator of the overall transformation of socio-political and economic life. This is an 
important experience, and is well known that the situation in the Democratic Republic 
of Congo after his father Laurent and President Mobutu Sese Seko, Joseph Kabila inher-
ited jr. You also can not forget that the DRC is one of the largest countries of the African 
continent (rich in minerals) and repeatedly stated about the standards functioning of 
other countries and the conformity of political solutions to the provisions of the Basic 
Law which is the constitution.
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Benin jako obszar 
recepcji turystycznej – 
perspektywa użytkowników

Wstęp

Turystyka jest ważną częścią światowej gospodarki, ma tez duży wpływ na kształ-
towanie uwarunkowań społecznych i na stan środowiska przyrodniczego. Jej rozwój po-
strzegany jest często jako szansa na rozwój obszaru recepcyjnego1. Jakkolwiek większość 
światowego ruchu turystycznego koncentruje się w  krajach globalnej północy, przede 
wszystkim w Europie, pozycja Afryki na światowym rynku turystycznym powoli, lecz sys-

1  S. Kulczyk, A. Bajtyngier, Świadomi i pomocni. W stronę zrównoważonej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, 
Warszawa 2012. 
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tematycznie wzrasta2. Przykładem kraju dysponującego zróżnicowanymi walorami, które-
go władze dostrzegają znaczenie rozwoju turystyki, jest Benin.

Ten relatywnie niewielki kraj cechuje duża różnorodność przyrodnicza – od wilgotnej 
strefy tropikalnej nad Atlantykiem po sahel na północnym-wschodzie. W północnej czę-
ści kraju zachowały się obszary o wysokim stopniu naturalności, obecnie objęte ochroną 
prawną i  tworzące rozległy kompleks terenów chronionych, którego najcenniejsze frag-
menty stanowią Park Narodowy Pendjari i transgraniczny Park Narodowy du W. Potencjał 
turystyczny Beninu w znaczącym stopniu kształtują walory kulturowe. Składają się na nie 
zróżnicowanie etniczne kraju, połączone z wysokim stopniem zachowania tradycji i dzie-
dzictwa materialnego. Na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO wpisano jeden obiekt, 
kolejnych siedem (w tym dwa przyrodnicze) znajduje się na liście oczekujących (patrz ta-
bela 1.) Miejsca te są jednocześnie kluczowymi atrakcjami turystycznymi kraju. 

 Tabela 1.  Benin – obiekty wpisane i oczekujące na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. 

Obiekt Departa-
ment

Typ dziedzictwa
(kategoria) Ranga Data

wpisu

Pałac królewski 
w Abomey Zou Kulturowe (III, IV) Lista Światowego

Dziedzictwa 1985

Rezerwat W du Niger i osadnictwo 
wernakularne północnego Beninu Alibori Kulturowe (III, IV) Lista obiektów

oczekujących 1996

Porto-Novo; stara część miasta
i pałac królewski Ouémé Kulturowe (V, VI) Lista obiektów

oczekujących 1996

Ouidah; stara część miasta
i Droga Niewolników Atlantique Kulturowe (V, VI) Lista obiektów

oczekujących 1996

Wodna wioska Ganvié Atlantique Kulturowe (V, VI) Lista obiektów
oczekujących 1996

Podziemna wioska  
Agongointo-Zoungoudo Zou Kulturowe (I, IV) Lista obiektów

oczekujących 1998

Park Narodowy Pendjari Atacora Przyrodnicze (X) Lista obiektów
oczekujących 2009

Park Narodowy du W Benin Alibori,
Atacora Przyrodnicze (IX, X) Lista obiektów

oczekujących 2013

Źródło: http://unesco.org.

2  UNWTO Tourism Highlights 2016, http://unwto_highlights16_en.pdf [z 20.06.2016] .
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Na światowym rynku turystycznym Benin jest stosunkowo nowym obszarem re-
cepcyjnym, ciągle będącym w fazie eksploracji. Należy podkreślić, że władze kraju przy-
kładają do rozwoju turystyki dużą uwagę. J.P. Principaud3 łączy początek strategicznego 
podejścia do rozwoju turystyki z upadkiem systemu komunistycznego w początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. Od tego czasu liczba odwiedzających Benin systematycznie 
rośnie. W  1991 przekroczyła ona 100  0004, a  w  2013 sięgnęła 231  000 gości5. W  skali 
światowej nie są to duże liczby, jednak nie pozostają one bez znaczenia dla ekonomii 
kraju. Według World Travel and Tourism Council6 całkowity dochód związany z turysty-
ką w Beninie (bezpośredni, pośredni i indukowany) wyniósł w 2013 252, 8 mld CFA, co 
stanowi 6,1% PKB kraju. Na potrzeby obsługi ruchu turystycznego (bezpośrednio bądź 
pośrednio) utworzono 109 000 miejsc pracy (5,1% zatrudnienia w kraju). Dowodem na 
to, że władze Beninu dostrzegają i  chcą wykorzystać potencjał związany z  turystyką 
było uchwalenie w 2013 Narodowej Polityki Turystycznej, która jako główny cel zakłada 
podwojenie udziału turystyki w PKB do 2025 r7. 

Czynnikiem mającym duże znaczenie dla rozwoju turystyki jest wizerunek obszaru 
recepcyjnego. Wizerunek należy rozumieć jako sumę wyobrażeń, doświadczeń oraz emo-
cjonalnych i wizualnych przeżyć które łączone są z danym miejscem czy obszarem8. Tak 
rozumiany, wizerunek pozostaje powiązany z  klasycznymi elementami marketingu, jak 
cena, sposób dystrybucji czy promocja, nie jest jednak od nich w pełni zależny. Stanowi 
istotną wartość dodaną, która może decydować o sukcesie bądź niepowodzeniu projektów 
związanych z turystyką. 

Aspekt wizualny ma kluczowe znaczenie dla konstrukcji wizerunku, ponieważ 87% 
percepcji człowieka przypada na zmysł wzroku9. Głównym medium budującym przekaz 
wizerunkowy i podstawą współczesnej ikonografii turystycznej jest fotografia. Jedno-
cześnie turystyka jest tą formą aktywności człowieka, którą cechuje wysoki stopień 
wizualizacji, czyli potrzeba wizualnego podkreślania specyfiki sytuacji i  jej dokumen-
towania10. Turyści postrzegani są jako nierozerwalnie związani ze swoimi aparatami 

3  J.P. Principaud, Le tourisme international au Bénin: une activité en pleine expansion, „Les Cahiers d’Outre-Mer” (2004)  
http://com.revues.org/529 [z 10.06.2016]. 
4  J.P. Principaud, op. cit., s. 2. 
5  UNWTO Tourism Highlights 2016, op. cit. 
6  Travel and Tourism Economic Impact, Benin 2014, http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-im-
pact-analysis/country-reports [z 20.11.2015]. 
7  En deux mots Éclairage sur la politique nationale de développement et de promotion touristiques au Bénin, http://
www.tourismebenin.bj/Eclairage-sur-la-politique [z 20.06.2016]. 
8  O. Vitouladiti, Tourism Marketing and Tourism Destination Image: An Approach to a conceptual framewoer, „Archives 
of Economic History” XXVI/1 (2014), s. 61–83. 
9  Visual Landscape Design Training Manual, Recreation Branch, the Ministry of Forests, British Columbia 1994. 
10  P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005. 
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fotograficznymi1112, a pozbawieni ich czują się niekomfortowo13. Postęp technologiczny 
sprawił, że fotografowanie możliwe jest w każdych warunkach, nawet przy bardzo sła-
bym oświetleniu czy pod wodą, zaś rozwój internetu ułatwił swobodne dzielenie się 
dokumentacją z podróży z każdym zainteresowanym. Tym samym współczesny turysta 
nie jest wyłącznie konsumentem obrazów przygotowanych przez specjalistów do spraw 
promocji, ale ich aktywnym twórcą. Turyści, ich preferencje, doświadczenia i formuło-
wany na ich podstawie przekaz mają zasadniczy wpływ na kształtowanie przestrzeni 
turystycznej zarówno pod względem jej wizerunku jak i zasięgu. 

Celem niniejszej pracy jest określenie, które miejsca w Beninie najczęściej odwiedzają 
turyści oraz wskazanie, jakie elementy budujące krajobraz w największym stopniu przy-
ciągają uwagę gości. Świadomość zachowań i  potrzeb odwiedzających ma zasadnicze 
znaczenie dla zarządzania turystyką. Pozwala ona na dostosowanie podaży do popytu, 
a  tym samym zwiększenie zysków przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych 
oddziaływań turystyki na środowisko społeczne i przyrodnicze. 

Metodyka 

Materiał fotograficzny udostępniany w  sieci jest znaczącym źródłem informacji 
wizualnej, coraz częściej eksplorowanym przez naukowców zajmujących się turystyką. 
Przyjmuje się, że wysiłek, jaki trzeba włożyć w wykonanie zdjęcia, a następnie opubliko-
wanie go w sieci, pozwala traktować udostępniany materiał nie tylko jako obiektywną 
informację o odwiedzonych miejscach czy podejmowanych aktywnościach, ale również 
subiektywny wyraz zainteresowania czy wręcz zaangażowania o pozytywnym wydźwię-
ku emocjonalnym14. W badaniach z zakresu turystyki zdjęcia zamieszczone w portalach 
internetowych najczęściej analizowane są w celu monitoringu ruchu turystycznego15, 16 
i wizerunku destynacji17. Wykorzystywano je również do badania różnic kulturowych po-

11    O. Walther, T. Renaud, J. Kissling, Heaven on Earth? The development of tourism in the Dogon Country and the Hombori 
Mountains (Mali), „Articulo — Journal of Urban Studies” (2008) 4, http://articulo.revues.org/index417.html [z 20.11.2015]. 
12  D. Turton, Lip-plates and the People Who Take Photographs, „Anthropology Today” 20 (2004) 2, s. 3–8. 
13  K. Markwell, Dimensions of Photography in a Nature-based Tour, „Annals of Tourism Research” (1997) 24, s. 131–155.
14    G. Gliozzo, N. Pettorelli, M. Haklay, Using crowdsourced imagery to detect cultural ecosystem services: a case study in 
South Wales, UK, „Ecology and Society” (2016) 21(3):6, http://dx.doi.org/10.5751/ES-08436-210306 [z 10.06.2016]
15    S.A. Wood, A.D. Guerry, J.M. Silver, M. Lacayo, Using social media to quantify nature-based tourism and recreation, 
„Scientific Reports” (2013) 3, 2976, http://dx.doi.org/10.1038/srep02976 [z 10.11.2015].
16    A. Popescu, G. Grefenstette, P. A. Moëllic, Mining tourist information from user-supplied collections, Proceedings of 
the 18th ACM conference on Information and knowledge management, ACM 2009, s. 1713–1716.
17  S. Stepchenkova, F. Zhan, Visual destination images of Peru: Comparative content analysis of DMO and user-genera-
ted photography, „Tourism Management”, (2013) 36, s. 590-601.
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między turystami z różnych krajów18, typologii turystów19 oraz identyfikacji elementów 
przestrzeni przyciągających uwagę turystów20.

Przeprowadzone badanie obejmowało ilościową i  jakościową analizę zdjęć z Beninu 
zamieszczonych w serwisie Flickr. Cieszący się duża popularnością wśród użytkowników 
na całym świecie serwis do przechowywania i dzielenia się zdjęciami służy też jako źró-
dło danych do badań naukowych. Dla socjologów i specjalistów od marketingu zaletą jest 
fakt, że Flickr umożliwia dostęp do dodatkowych informacji o autorach zdjęć. Dla badań 
obejmujących aspekty przestrzenne ważne jest, że publikujący zdjęcia w serwisie Flickr 
mogą przypisać im informację o miejscu ich wykonania (tzw. geotagowanie). W listopa-
dzie 2015 na portalu Flickr zamieszczono ok. 13,5 tys. zdjęć z Beninu posiadających przy-
pisaną informację przestrzenną. Na potrzeby badania dokonano losowego wyboru próby 
500 zdjęć. Podobnej wielkość próba były postawą podobnych badań prowadzonych w Peru 
przez Stepchenkovą i Zhan21. 

Analizę przestrzennego rozmieszczenia wykonanych zdjęć przeprowadzono porząd-
kując je według departamentów, na terenie których zostały wykonane. Wybór głównych 
jednostek administracyjnych wynikał z potrzeby uzyskania przekrojowej informacji na po-
ziomie kraju. Jednocześnie, przyjęta generalizacja redukowała możliwe błędy wynikające 
z niepoprawnej lokalizacji zdjęcia, który to błąd jest stosunkowo częsty22. 

Do analizy treści wykonanych przez turystów zdjęć wykorzystano typologię elemen-
tów strukturalnych krajobrazu23. Zakłada ona, że krajobraz, rozumiany jako „obszar, po-
strzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i  interakcji czynników 
przyrodniczych i/lub ludzkich”24 jest systemem wzajemnie powiązanych elementów, 
a sposób jego postrzegania i użytkowania jest zależny od ich układu, czyli struktury kra-
jobrazu. W przypadku badań nad turystyką należy uwzględnić fakt, że elementy te mają 
zróżnicowaną skalę przestrzenną i dynamikę25. 

Typologię elementów strukturalnych krajobrazu na potrzeby badań nad turystyką 
przedstawia ryc. 1. Pierwszą osią podziału jest skala: krajobraz można traktować jako 
tło (widok ogólny), którego osnowę stanowią elementy punktowe i  liniowe. Elementy 
te odpowiadają skalom postrzegania krajobrazu opisanym przez A. Krzymowską-Ko-

18  S. Stepchenkova, H. Kim, A. Kirilenko, Cultural differences in pictorial destination images Russia through the camera 
lenses of American and Korean tourists, ”Journal of Travel Research”, 2014, http:/dx.doi.org/10.1177/0047287514535849.
19  J.A. Donaire, R. Camprubí, R., N. Galí, (2014), Tourist clusters from Flickr travel photography, „Tourism Management 
Perspectives” (2014) 11, s. 26–33.
20  M.P. Latorre-Martínez, T. Iñíguez-Berrozpe,  Image-focused social media for a market analysis of tourism consump-
tion, „International  Journal of Technology Management” (2014) 64, 1, s. 17–30.
21  S. Stepchenkova, F. Zhan, Visual destination images (…), op. cit. 
22  G. Gliozzo, N. Pettorelli, M. Haklay, Using crowdsourced imagery (…), op. cit.
23  S. Kulczyk, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Warszawa 2013.
24  Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000, Dz. U z dn. 29.01.2006, 
nr 14 poz. 98.
25  S. Kulczyk, Krajobraz i turystyka, op. cit.
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strowicką26 jako ogólna (krajobrazowa) i neutralna. Ich dopełnienie stanowi skala szcze-
gółowa (intymna), której odpowiadają detale; części większych obiektów, rękodzieło, 
potrawy czy napisy uliczne. 

Ryc. 1. Typologia elementów strukturalnych krajobrazu na potrzeby badań nad turystyką

Źródło: Kulczyk 2013.

Podstawą typologii tła jest pokrycie terenu, powszechnie wskazywane jako istotny 
czynnik atrakcyjności turystycznej, a  jednocześnie łatwe do wizualnej identyfikacji. Na 
charakter elementów powierzchniowych wpływa przekształcenie terenu przez człowieka, 
dlatego jako osobną kategorię wyróżniono obszary miejskie. Obszary naturalne i zbliżone 
do naturalnych podzielono na lądowe oraz wodne. Wśród lądowych wyróżniono rolnicze, 
leśne, oraz naturalnie bezleśne (pozbawione pokrywy leśnej i nie objęte uprawą). Dla oma-
wianej grupy wprowadzono kolejny stopień podziału, związany ze zróżnicowaniem rzeźby, 
które ma zasadniczy wpływ tak na estetykę krajobrazu, jak i możliwość jego wykorzysta-
nie na potrzeby różnych form turystyki. 

Osnowę krajobrazu stanowią elementy punktowe i liniowe. Grupa elementów punk-
towych jest najbardziej zróżnicowana tak pod względem rozmiarów poszczególnych ele-
mentów jak i ich dynamiki. Ogólną osią podziału może być w tym przypadku stopień po-
wiązania z całością krajobrazu. 

„Punkty” stanowiące zasadnicze elementy osnowy, integralne elementy krajobra-
zu, podzielić można na statyczne i dynamiczne. Wśród statycznych elementów mo-
zaiki krajobrazowej wyróżnić można zarówno te związane z  działalnością człowieka 

26  A. Krzymowska Kostrowicka, Geoekologia rekreacji i wypoczynku, Warszawa, 1997.
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(budowle i inne elementy architektoniczne) oraz elementy przyrodnicze, które podzie-
lić można na obiekty przyrody nieożywionej oraz rośliny. Elementy dynamicznie rów-
nież podzielono na związane z człowiekiem (do tej kategorii zaliczono samych ludzi 
oraz środki transportu) oraz przyrodnicze (zwierzęta). Elementy towarzyszące, jako 
drobne i ulotne nie stanowią integralnej części krajobrazu, są swoistym „dodatkiem”, 
zazwyczaj pomijanym w badaniach krajobrazowych. Jednocześnie jednak jako McCan-
nelowskie „oznaczniki” mają duże znaczenie dla interpretacji krajobrazu, kreują jego 
wizerunek i  wspomnienia samych turystów27. W  grupie elementów towarzyszących 
wyróżniono trzy kategorie: rękodzieło i pamiątki, kulinaria (potrawy i produkty spo-
żywcze) oraz tablice informacyjne. 

Elementy liniowe podzielono na lądowe i wodne. Wodne to rzeki i kanały, natomiast 
wśród elementów lądowych wyróżniono drogi oraz ogrodzenia – dwie grupy w oczywisty 
sposób różniące się od siebie funkcją.

Analiza ilościowa struktury krajobrazu utrwalonego na analizowanych zdjęciach na-
wiązywała do metody stosowanej do analizy tekstów28, jednak stosowanej również w ba-
daniu materiałów wizualnych29. Składa się ona z trzech etapów:

•	 doboru próby;
•	 kodowania: określenie najważniejszych dla danego badania składowych obrazu, 

a następnie ich podział na kategorie. Kategorie te powinny być rozłączne, wyczer-
pujące i wyjaśniające;

•	 analizy treści; w przypadku omawianego badania miała ona charakter binarny, po-
legający na stwierdzeniu obecności elementu należącego do danej kategorii.

Liczebność poszczególnych kategorii odniesiono do średniej liczby zdjęć, która 
przypadałaby na każdą kategorię w danym typie krajobrazu przy założeniu ich rów-
noliczności:

gdzie a – wskaźnik liczebności,  
x – liczba zdjęć w kategorii x,  
n – liczba kategorii.

27  A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.
28  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.
29  P. Sztompka, Socjologia wizualna, op. cit.
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Dzięki temu możliwe było porównywanie ze sobą zarówno elementów w obrębie jed-
nego typu jak i różnych typów krajobrazu między sobą. 

Krajobraz Beninu został również poddany interpretacji jakościowej. Jej podstawę sta-
nowiła wizyta terenowa, zrealizowana w marcu 2013, podczas której odwiedzono obiekty 
powszechnie wyróżniane jako „atrakcje turystyczne” oraz obserwowano zachowania od-
wiedzających je turystów a także postawy miejscowych społeczności i gestorów obiektów 
turystycznych wobec aktywności fotograficznej. Osobista znajomość obszaru okazała się 
bardzo pomocna w identyfikacji i klasyfikacji zdjęć z serwisu Flickr.

Rezultaty

Przestrzenne rozmieszczenie miejsc wykonania analizowanych zdjęć przestawia 
ryc. 2. Uwagę zwraca fakt, że niemal połowa (48%) z nich została wykonana w stolicy – 
Kotonu – oraz sąsiadującym z nią departamencie Atlantique (stolica Ouidah). Znaczący 
odsetek ujęć (19%) wykonano też w departamentach Zou (stolica Abomey) i Ouémé (Por-
to Novo). Na cztery południowe departamenty obejmujące 9% powierzchni kraju przypa-
da zatem nieco ponad 2/3 wszystkich analizowanych zdjęć, co potwierdza znaczenie tego 
obszaru jako głównego regionu turystycznego kraju. Lotnisko międzynarodowe w  Ko-
tonu oraz fakt, oraz organizacyjno-biznesowe znaczenie największego miasta w  kraju 
decydują o łatwej dostępności regionu, zaś jego atrakcyjność budują zarówno walory kul-
turowe jak i wypoczynkowe (wybrzeże Atlantyku). Znacznie mniejszy, ale znaczący jest 
udział zdjęć wykonanych na północy kraju, w departamentach Donga (stolica Djougou), 
Borgou (Parakou) i Atacora (Natitingou) (łącznie 21% próby). Również ten region wska-
zywany jest jako atrakcyjny dla turystów, głównie ze względu na możliwość obserwacji 
zwierząt w PN Pendjari oraz kulturę, a przede wszystkim specyficzną architekturę rozwi-
niętą przez kraj Somba. Uwagę zwraca fakt, że w badanej próbie nie znalazło się żadne 
zdjęcie z leżącego na północnym-wschodzie kraju departamentu Alibori (stolica Kandi). 
Faktu tego nie należy wiązać z brakiem walorów turystycznych (patrz tab. 1), ale z pery-
feryjnym położeniem i ograniczonym bezpieczeństwem w regionie.
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Ryc. 2. Miejsca wykonania analizowanych zdjęć, według departamentów. Opracowanie własne.
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Treść analizowanych zdjęć charakteryzuje tabela 2. 47% wszystkich zdjęć wykonano 
w  miastach, zaś kolejne 26% na obszarach wiejskich. Stosunek ten może dziwić, bo 
Benin jest krajem typowo rolniczym. Miasta pełnią rolę ośrodków rozrządowych ruchu 
turystycznego, bo skupia się w nich większość elementów zagospodarowania turystycz-
nego (przede wszystkim baza noclegowa), są również węzłami komunikacyjnymi. Histo-
ryczne ośrodki miejskie na południu kraju są też popularnymi atrakcjami turystyczny-
mi. Do najczęściej uwiecznianych miast należały Kotonu – największe miasto w kraju, 
Ouidah, Porto Novo i Abomey. 16% zdjęć przedstawia różnego typu obszary wodne. Są 
to zdjęcia przedstawiające Ocean Atlantycki, w większości wykonane na plażach, oraz 
znaczna liczba zdjęć jezior nadmorskich, przede wszystkim położonego na przedmie-
ściach Kotonu jeziora Nokoué. 3% zdjęć wykonano w  lasach. Zgodnie ze danymi FAO 
tereny leśne stanowią 25% część kraju, jednak analizowane zdjęcia nie odzwierciedlają 
tego faktu. Obszary te są w znikomym stopniu zagospodarowane i udostępnione dla 
turystów. Większość ujęć pochodziła z otwartego dla gości La forêt sacrée de Kpassè – 
świętego lasu wodu w Ouidah – bądź z Parku Narodowego Pendjari. Nieliczne (mniej niż 
1%) ujęcia obszarów bezleśnych przedstawiają sawanny na północy kraju. Ze względu 
na małą liczbę zdjęć krajobrazów leśnych i bezleśnych wyłączono je z dalszych etapów 
badań. W przypadku detali (8% zdjęć) nie określano typu krajobrazu.

Tabela 2.  Wizerunek Beninu w oczach turystów – typy i elementy strukturalne krajobrazu 
na analizowanych zdjęciach. Opracowanie własne.

Widok ogólny Elementy 
punktowe – statyczne

Elementy 
punktowe – dynamiczne Elementy liniowe Deta-

le

Rzeźba
mało

urozmai-
cona

Rzeźba
urozmai-

cona

Archi-
tektura

Przyroda
nieoży-
wiona

Rośliny Zwie-
rzęta Ludzie

Środki 
trans-
portu

Rzeki Drogi
Ogro-
dzenia

39

Rolnicze 22 5 8 0 8 12 39 7 0 4 0

Leśne 4 0 6 2 0 3 0 0 0 0 0

Bezleśne 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Miejskie 37 12 0 1 12 141 5 0 1 0

Wodne 34 10 0 0 5 5 18 0 0 0

Analizowane zdjęcia wskazują, że główne znaczenie dla postrzegania krajobrazu 
przez turystów ma skala neutralna: reprezentuje ją 72% analizowanych zdjęć, pośród 
których zdecydowanie dominują elementy punktowe – jedynie 5 zdjęć przedstawia 
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elementy liniowe (drogi). 76% przedstawionych na zdjęciach elementów punktowych 
to elementy dynamiczne, głównie ludzie (76% kategorii „elementy punktowe dyna-
miczne”). Skalę ogólną reprezentuje 20% zdjęć przedstawiających rozległe widoki, 
zaś skali szczegółowej (detale) odpowiada 8% zdjęć. Typogramy przedstawione na 
ryc. 3 uwidaczniają znaczne różnice w postrzeganiu różnych typów krajobrazów. Skala 
ogólna (elementy powierzchniowe, widoki) odgrywa największą rolę w przypadku kra-
jobrazów wodnych. 

Ryc. 3.  Zróżnicowanie wskaźników liczebności głównych grup elementów krajobrazu 
w różnych jego typach. Opracowanie własne.
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Są to zdjęcia obrazujące przestrzeń akwenu, najczęściej oceanu. Odpowiadające 
skali neutralnej elementy punktowe statyczne można identyfikować z typowymi atrak-
cjami turystycznymi – obiektami wymienianymi w przewodnikach, które „należy” od-
wiedzić. Może zatem dziwić, że w żadnym z analizowanych typów krajobrazu ich ujęcia 
nie stanowią większości. Relatywnie najwięcej tego typu zdjęć wykonano w krajobra-
zach miejskich; przedstawiają one charakterystyczne budynki, pomniki itp. W każdym 
z  analizowanych typów krajobrazu zdecydowanie dominują zdjęcia obiektów punkto-
wych dynamicznych. Dowodzi to, że elementy krajobrazu nie mieszczące się w statycz-
nym rozumieniu atrakcji turystycznej jako „obiektu do odwiedzenia” stanowią o  jego 
wyjątkowości, przyciągają uwagę turystów i są przez nich zapamiętywane. W żadnym 
z analizowanych typów krajobrazów właściwie nie fotografowano obiektów liniowych. 
Nie oznacza to ich braku w terenie, świadczy raczej o przeciętności, która nie skłania do 
sięgnięcia po aparat fotograficzny. 

Poszczególne typy krajobrazu różnią się pod względem liczby różnych elementów, 
które przedstawiono na zdjęciach. Różnice pomiędzy różnymi typami krajobrazu przed-
stawia ryc. 4. Przykładowe ujęcia (zdjęcia wykonane podczas obserwacji terenowych) 
często fotografowanych elementów krajobrazu przedstawia ryc. 5, s. 357.

Ryc. 4. Wskaźnik liczebności elementów krajobrazu w rożnych typach. Opracowanie własne.
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 W  krajobrazie miejskim i  rolniczym najczęściej fotografowani są ludzie. W  tym przy-
padku nie chodzi o popularne „selfie” – zdjęcia przedstawiające turystów stanowiły 17% ujęć 
przedstawiających ludzi. Należy podkreślić, że nie były to ujęcia typu „ja na tle...”; przedsta-
wiały głównie spotkania z miejscową ludnością. Najczęściej jednak fotografowano samych 
Benińczyków (ryc. 5A, s. 357). Wśród tego typu zdjęć znaczącą liczbę stanowiły portrety, ob-
razujące wyjątkowość różnych grup etnicznych zamieszkujących kraj a także zdjęcia wykona-
ne podczas ceremonii i obrzędów. Większość z nich pochodziła z Festival des Arts et Cultures 
Vaudou w Ouidah. Rozpoznawalne w skali światowej wydarzenie ma duży wpływ na dyna-
mikę ruchu turystycznego w Beninie. Powołany do życia w 1993 r. festiwal był manifesta-
cją wsparcia dla wudu nie tylko jako religii, ale przede wszystkim ważnej części dziedzictwa 
narodowego. Jak zauważa Juhe-Beaulaton, proces transformacji religia – dziedzictwo łączy 
się ze wsparciem państwa dla budowy świątyń, muzeów i innych trwałych obiektów związa-
nych z wudu. Wsparcie to wynika zapewne w części z przesłanek marketingowych uwzględ-
niających potencjał turystyczny wudu. Analizowane zdjęcia sugerują jednak, że bardziej niż 
muzea i inne trwałe formy udostępnienia turyści cenią żywą obrzędowość, nawet, jeśli – jak 
podczas omawianego festiwalu – jest ona do pewnego stopnia zdesakralizowana. Zjawisko 
to niesie ze sobą pytanie o granice między sacrum a turystycznym profanum. Prze relatywnie 
niskiej liczbie turystów są one najczęściej negocjowane indywidualnie, jednak w przypadku 
wzrostu liczby gości mogą okazać się wrażliwym elementem systemu turystycznego. Domi-
nacja zdjęć przedstawiających ludzi wydaje się potwierdzać krążące wśród turystów powie-
dzenie, że „do Afryki Wschodniej jeździ się dla przyrody, zaś do Zachodniej – dla ludzi”. Liczba 
elementów, której turyści uważają za warte uwagi, nie jest jednak odzwierciedlaniem rzeczy-
wistej struktury krajobrazu, świadczy raczej o roli, jaką odgrywają one w budowie wizerunku 
zapamiętanego (i rozpowszechnianego) przez turystów. 

Kolejną pod względem liczebności wykonanych zdjęć kategorią są widoki ogólne 
(ryc. 5B, s. 357). Jak już wspomniano, poszczególne typy krajobrazu charakteryzują się 
różnym udziałem tego typu zdjęć. Ich relatywnie niski udział w krajobrazach rolniczych 
i miejskich może wynikać z niewielkiego zróżnicowania rzeźby terenu. Skutkuje ono nie-
wielkim zróżnicowaniem widoków, a jednocześnie brakiem miejsc, z których można objąć 
wzrokiem szerszą panoramę. 

Budynki, pomniki i  inne obiekty architektoniczne są najczęściej fotografowaną ka-
tegorią wśród elementów punktowych statycznych. Uwagę zwraca fakt, że liczba takich 
zdjęć wykonanych w miastach – gdzie budynki są podstawowym elementem krajobrazu 
– jest tylko nieznacznie wyższa niż w krajobrazie rolniczym czy wodnym. Jak się wydaje, 
wynika to z relatywnie niskiej jakości architektury miejskiej, a jednocześnie oryginalności 
tradycyjnej architektury wiejskiej. Przedstawienia budynków w  krajobrazie rolniczym to 
najczęściej charakterystyczne chaty obronne ludu Somba (ryc. 5D, s. 357) oraz inne przy-
kłady architektury wernakularnej. Stanowi ona o  wyjątkowości krajobrazu. Dziedzictwo 
to jednak – jak wszędzie – będzie zapewne zanikać odpowiednio do rosnącej dostępności 
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cementu i blachy falistej. Rozpoznanie go jako dziedzictwa i  jednocześnie atrakcji może 
przyczynić się do jego przetrwania. Obserwacje poczynione w kraju Somba wskazują, że 
popularność tamtejszej architektury jest dla jej konstruktorów i  mieszkańców źródłem 
drobnych profitów wynikających z  udostępniania tego dziedzictwa turystom, ale też 
dumy wynikającej z faktu, że dzieła ich rąk cieszą się uznaniem. Ciekawym przypadkiem 
jest duża liczba obiektów architektonicznych fotografowanych w krajobrazach wodnych. 
Niemal wszystkie przedstawiają chaty na palach w wodnej wiosce Ganvié, szeroko rekla-
mowanej jako „Wenecja Afryki”. Ta popularna, położona na obrzeżach Kotonu, atrakcja 
turystyczna jest przykładem obiektu, którego wizerunek jest znany większości turystów 
na długo przed ich wizytą w Beninie i niejako indukuje potrzebę odwiedzenia miejsca bę-
dącego rodzajem „wizytówki” kraju. 

Oprócz obiektów zbudowanych ręką człowieka, istotną grupę atrakcji turystycznych 
stanowią obiekty przyrody nieożywionej. W przypadku Beninu ich znaczenie jest jednak 
minimalne. W  omawianej próbie znalazły się jedynie dwa takie zdjęcia, oba wykona-
ne w krajobrazie leśnym. Przedstawiały wodospady na północy Beninu. Obiekty te są 
wskazywane jako atrakcyjne turystycznie zarówno przez źródła krajowe jak i globalne, 
pozostają jednak stosunkowo trudno dostępne (trzeba dysponować własnym środkiem 
transportu) i prawdopodobnie dlatego ich wizerunek pozostaje słabo rozpropagowany. 

Zarówno rośliny jak i zwierzęta były relatywnie rzadko fotografowane. Najwięcej tego 
typu zdjęć wykonano, jak można się było spodziewać, w krajobrazach rolniczych, ale sto-
sunkowo dużo zwierząt fotografowano też w miastach. Na większości zdjęć można było 
zobaczyć gatunki powszechnie występujące; owady, ptaki polne, jaszczurki, kolorowo 
kwitnące akacje czy drzewa ogniste. Fotografowano też zwierzęta hodowlane czy trzyma-
ne w niewoli (np. pytony w świątyni w Ouidah). Fotografie dzikich zwierząt powszechnie 
kojarzonych w wizerunkiem Afryki, jak słonie czy antylopy, to zaledwie pojedyncze ujęcia 
wykonane w lesie i na sawannie (nie uwzględnione na ryc. 4). Wynika z tego, że dostęp-
ność obiektów fotograficznych ma większe znaczenie niż ich „wartość” mierzona rzadko-
ścią występowania czy rozmiarami. Pokazuje też, że dla turystów, w większości pochodzą-
cy z umiarkowanej strefy krajobrazowej, typowe elementy krajobrazu odwiedzanego kraju 
mogą być ciekawymi i zapamiętywanymi przejawami „egzotyki”. 

Za takie można też uznać fotografowane środki transportu. Najwięcej tego typu zdjęć 
wykonano w krajobrazach wodnych, nieco mniej w rolniczych. Na zdjęciach chętnie utrwa-
lono obiekty decydujące o lokalnym kolorycie: drewniane łodzie rybaków czy przeładowa-
ne mikrobusy.

Do najczęściej fotografowanych detali (kategoria nie ujęta na ryc. 4.) należały 
stoiska na targach, szczególnie te z przedmiotami magicznymi (ryc. 5C, s. 357) oraz 
tablice i szyldy. To jeszcze jedno potwierdzenie znaczenia lokalnej kolorystyki i faktu, 
że codzienność mieszkańców może być dla turystów ciekawsza aniżeli specjalnie de-
sygnowane atrakcje. 
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Dyskusja

Przeprowadzone badanie pozwoliło wskazać główne kierunki podróży odwiedzają-
cych Benin cechy wizerunku kraju widzianego oczami turystów oraz czynniki kształtu-
jące ten wizerunek. 

Turyści odwiedzający Benin koncentrują się w  południowej części kraju, przede 
wszystkim w stolicy i jej najbliższych okolicach. Największa inwestycja turystyczna kraju, 
wart 131 miliardów CFA i rozwijany w partnerstwie publiczno-prywatnym projekt budowy 
infrastruktury turystycznej na plażach Fidjrossè, Togbin-Adounko, Avlékété i Djègbadji30 
może pogłębić polaryzację ruchu turystycznego. Jednocześnie jednak wybrana lokalizacja 
zwiększa szansę na to, że inwestycja przyniesie spodziewane zyski. Ewentualny sukces 
nie wydaje się przesądzony, bo Benin nie jest popularną destynacją dla turystyki wypo-
czynkowej. Trudno stwierdzić, na ile wynika to z braku powstającej dopiero infrastruktury, 
a na ile z preferencji samych turystów. 

Odwiedzający Benin najbardziej cenią jego walory kulturowe, przede wszystkim 
„żywe” przejawy kultury. Zabytki i inne „typowe” atrakcje turystyczne stanowią rodzaj 
punktów rozrządowych, skupiających ruch turystyczny i  wyznaczających jego główne 
kierunki. Jednak na zdjęciach utrwalano przede wszystkim codzienność. Stosunkowo 
najłatwiej jest ona dostępna w miastach, gdzie w ferworze życia ulicznego nikt nie przy-
wiązuje wagi do obecności obcych obserwatorów. Obserwacje terenowe dowodzą jed-
nak, że nawet w – z zasady bardziej zamkniętych – wiejskich społecznościach Beninu 
fotografowanie nie jest postrzegane jako naruszanie tabu prywatności, ani jako dodat-
kowe źródło zysku z opłat za pozowanie. Zdarzają się prośby o wspólne zdjęcie bądź 
też o  możliwość zrobienia zdjęcia gościom. Jednocześnie osoby i  instytucje związane 
z turystykę wydają się dostrzegać znaczenie marketingowe przekazu (również fotogra-
ficznego) formułowanego przez samych turystów. W aspirującej do wpisu na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO podziemnej wiosce Agongointo-Zoungoudo administracja 
obiektu apeluje o dzielenie się swoimi wrażeniami z wizyty w tym miejscu. Swoistym 
wyjątkiem jest figurujący już na wspomnianej liście zespół pałaców władców Dahomeju 
w Abomey, w którym robienie zdjęć jest zabronione. 

Aktywność fotograficzna turystów zależy nie tylko od nastawienia mieszkańców 
czy wymogów formalnych, ale jest modyfikowana przez dostępność rozumianą jako ko-
nieczna do pokonania odległość i czas potrzebny na jej przebycie. Fakt, że analizowane 
zdjęcia pochodzą przede wszystkim z łatwo dostępnych miast na południu kraju, wyda-
je się w pewnym stopniu odzwierciedlać niski poziom rozwoju infrastruktury transpor-
towej. Chociaż obszary chronione na północy Beninu są powszechnie wymieniane wśród 
głównych atrakcji turystycznych kraju, a związana z tymi terenami ekoturystyka cieszy 

30 Travel and tourism in Benin. Executive summary, http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-benin/report 
[z 20.06.2016].



299

się od lat oficjalnym wsparciem, w  analizowanej próbie znalazły się jedynie nieliczne 
zdjęcia z odległego o ponad 600 km od stolicy parku narodowego Pendjari i ani jednego 
z jeszcze trudniej dostępnego Parku Narodowy W. 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza zdjęć i obserwacje terenowe pozwalają twierdzić, że turyści 
odwiedzający Benin są jego aktywnymi, zaangażowanymi w proces poznawczy eksplora-
torami, postrzegający otoczenie w wielu skalach i zakresach, a nie ograniczający się wy-
łącznie do „konsumpcji” wypromowanych atrakcji turystycznych. Duże znaczenie mają dla 
turystów interakcje z  mieszkańcami. Czynnikiem ograniczającym możliwość eksploracji 
kraju pozostaje jednak relatywnie słabo rozwinięta infrastruktura oraz niska dostępność 
informacji o obiektach godnych uwagi, a w konsekwencji ograniczona liczba „węzłów roz-
rządowych” ruchu turystycznego. 

Badanie potwierdziło przydatność zdjęć zamieszczanych przez użytkowników 
w portalach internetowych jako źródła danych o aktywności i preferencjach turystów. 
Metoda ma jednak również pewne ograniczenia. Po pierwsze, nieznane pozostają rela-
cje między autorami zdjęć a obiektami czy ludźmi na nich przedstawionymi. Informacje 
zawarte na profilach w portalu Flickr dowodzą, że autorami analizowanych zdjęć są oso-
by nie będące obywatelami Beninu i na stałe przebywające poza tym krajem. Z dużym 
prawdopodobieństwem można jednak twierdzić (dowodzą tego choćby niektóre ujęcia), 
że część autorów to osoby związane z  Beninem profesjonalnie, np. pracownicy orga-
nizacji pomocowych czy zawodowi fotografowie. Nomenklatura Światowej Organizacji 
Turystycznej pozwala traktować ich jako turystów, jednak sposób postrzegania otocze-
nia przez tego typu osoby bez wątpienia różni się od turysty, który jest w Beninie po raz 
pierwszy z krótką wizytą. Drugą słabością analizowanych danych jest nie w pełni wia-
rygodna lokalizacja zdjęć. Wydaje się ona wynikać nie tyle z braku znajomości mapy, ile 
z powszechnej u turystów tendencji do generalizacji: na przykład zdjęcia z Ganvié były 
przypisywane do centrum Kotonu. W  skali globalnej kilkadziesiąt kilometrów różnicy 
nie stanowi żadnej różnicy, jednak z tego względu zdecydowano się ograniczyć analizę 
przestrzenną do bardzo ogólnego poziomu departamentów. 

Z opisanych wyżej względów duże znaczenie dla rezultatów badania ma osobista 
znajomość analizowanego terenu. Pozwala ona na weryfikację analizowanych danych, 
pozwalając jednocześnie na wzbogacenie uzyskanych danych ilościowych o obserwa-
cje jakościowe. 

Mimo wskazanych ograniczeń przedstawiona metoda wydaje się obiecującym na-
rzędziem badania ruchu turystycznego i preferencji turystów w krajach, badania spo-
łeczne na dużych próbach nie są realizowane, a uzyskanie ilościowych danych w terenie 
jest znacznie utrudnione ze względu na niewielką liczbę turystów. Wyniki tego typu 
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analiz pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące kształtowaniem wizerunku kraju i re-
gionu nie tylko jako obszaru recepcji turystycznej, ale również w szerszym kontekście 
politycznym, społecznym i gospodarczym. 
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Benin as the tourist destination 
– the users’ perspective

(abstract)

The geographical features of Benin: its  relatively small area together with high natu-
ral and cultural diversity result in high potential for tourism development. If this potential 
is used, depended on various factors. One of them are tourists themselves, their attitudes 
and undertaken decisions.

The presented paper has two goals:
To describe spatial preferences of visitors to Benin
To identify which landscape elements play the key role in tourists image of Benin.

To achieved these goals, the photos published by tourists on Flickr web portal were 
analyzed and interpreted with the support of field observations conducted in March of 2013. 

The research unveiled, that tourists visit mainly the southern part of Benin. They are 
attracted not only by the objects known as managed as tourist attractions, but mainly by 
everyday life. The tourist image of Benin is shaped by three groups of factors. These are: 
typical tourist attractions, an opportunity to interact with a local society  and availability 
of infrastructure (mainly transport). 

Keywords: Benin, tourism, visual analysis.
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Wycieczki po Bwaise.
Jak mieszkańcy slumsu 
postrzegają odwiedzających

Z roku na rok rośnie popularność wycieczek po uważanych za biedne dzielnicach du-
żych miast krajów regionu Afryki Wschodniej (por. Frenzel, Koens, Steinbrink: 2012). Już 
nie tylko po slumsach znajdujących się w Nairobi – w Kenii, Kiberze i Mathare, ale też po 
usytuowanym w Kampali – w Ugandzie, Bwaise oprowadzani są odwiedzający. Jest to zja-
wisko budzące zainteresowanie nie tylko turystów z różnych krajów świata, ale i naukow-
ców reprezentujących różne dziedziny nauki. Spotyka się ono także z dużą krytyką różnych 
środowisk, także w krajach Afryki Wschodniej. Wycieczki po slumsach są określane jako 
safari wśród ludzi, eksploatacja mieszkańców slumsów, ale także jako odkrywanie innych, 
nieznanych części miast, czy też zmieniające perspektywę doświadczenie. W wielogłosie 
opinii i sądów na temat tego zjawiska brakuje tych należących do mieszkańców slumsów, 
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którym narzuca się łatkę jego biernych ofiar i identyfikuje się ich perspektywę z tą należą-
cą m.in. do przedstawicieli klasy średniej danego kraju. 

Wycieczki po slumsach są także organizowane przez ich mieszkańców, którzy bardzo 
świadomie podejmują się oprowadzania odwiedzających po miejscu, w którym mieszkają, 
a często urodzili się w nim i wychowali. Z jednej strony bieda staje się dla nich towarem, 
który można sprzedać, z drugiej zaś narracje odnoszące się do slumsu, konstruowane pod-
czas wycieczki, koncentrują się na tym w jaki sposób mieszkańcy slumsu próbują wyjść 
z ubóstwa, a sama wycieczka staje się sposobem na zdobycie środków finansowych bądź 
też nawiązanie kontaktów to umożliwiających. Organizatorzy wycieczek angażują w  to 
doświadczenie także i innych mieszkańców slumsów. Spotkania z nimi stają się „punkta-
mi programu” wycieczki.  Ich relacje mogą przybierać różne formy od eksploatacji po ścisłą 
współpracę opartą na zbieżnych celach, a ich charakter w ramach jednej wycieczki może 
być różnorodny i podlegający ciągłym zmianom gdyż doświadczenie wycieczki jest kon-
struowane przez wszystkich aktorów społecznych w nie zaangażowanych, w tym także 
odwiedzających czy napotykanych przez nich mieszkańców Bwaise. 

Celem mojego artykułu jest prezentacja wyników badania ankietowego przepro-
wadzonego we wrześniu i  w  październiku 2014 r. w  Bwaise. Główne pytanie badawcze 
brzmiało: Jak mieszkańcy Bwaise (nie zaangażowani w organizację wycieczek) postrzegają 
odwiedzających? Warto tym samym podkreślić, że starano się nie sugerować badanym, 
że chodzi o odwiedzających slums w ramach organizowanych wycieczek po Bwaise. Słowo 
„odwiedzający” należy rozumieć dość szeroko, nie tylko jako turystów czyli ludzi podróżu-
jących po Ugandzie, lecz także wolontariuszy czy pracowników organizacji pozarządowych 
czy też odnosi się ono do osób przebywających w  Kampali z  innych powodów, pragną-
cych odwiedzić Bwaise. Termin odwiedzający nie powinien być zatem utożsamiany jedynie 
z osobami pochodzącymi z krajów Europy, Ameryki Północnej czy Azji, lecz także może on 
odnosić się do osób pochodzących z różnych krajów Afryki, a także innych części Ugandy. 
Warto także podkreślić, że impulsem do przeprowadzenia badania była niechęć przed-
stawicieli władz Kampali w stosunku do działalności organizacji pozarządowej Action For 
Fundamental Change and Development polegającej na organizacji wycieczek po Bwaise. 
To z inicjatywy przedstawicieli tej organizacji doszło do przygotowania i przeprowadzenia 
badania i byli oni bardzo zaangażowani na każdym jego etapie.

Wycieczki po Bwaise

Bwaise jest uważane za największą dzielnicę biedy stolicy Ugandy, Kampali. Rozciąga 
się na powierzchni niespełna 2km² w północnej części miasta. Bwaise administracyjnie 
znajduje się w dzielnicy Kawempe. Liczbę mieszkańców slumsu szacuje się na dziewięć-
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dziesiąt tysięcy osób1, choć sami mieszkańcy Bwaise uważają że jest ich nawet trzy razy 
więcej2. Ze względu na brak planowania przestrzennego, obszar ten charakteryzuje się 
słabo rozwiniętą infrastrukturą – dotyczy to zarówno dróg, jak i wodociągów oraz kana-
lizacji, choć większość zabudowań – domów mieszkalnych, sklepów, warsztatów czy też 
obiektów sakralnych, np. meczet, jest murowana. Ze względu na okresowe ulewne desz-
cze, Bwaise boryka się z  problemem powodzi i  podtopień. Bwaise to również dzielnica 
tętniąca życiem. Większość mieszkańców spędza dnie na pracy w małych sklepikach, za-
kładach i warsztatach oferujących różnorodne artykuły codziennego użytku – od napojów 
gazowanych, przez meble, po ubrania. Po całej dzielnicy rozsiane są stoiska z owocami 
i warzywami, mikro-restauracje serwujące lokalne potrawy, tętniące życiem bary, w któ-
rych ogląda się mecze piłki nożnej oraz budki z tzw. ulicznym jedzeniem.

Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD) to organizacja pozarzą-
dowa założona w 2009 r. przez kilku aktywistów, którzy wychowali się w slumsie. Jest to 
oddolna inicjatywa mieszkańców Bwaise z misją wspierania rozwoju lokalnej społeczności, 
której 80% żyje poniżej granicy ubóstwa. Działalność AFFCAD’u  jest zupełnie unikalną 
inicjatywą w rejonie Bwaise, a sama organizacja od momentu swojego powstania prze-
szła długa drogę transformacji od luźnego stowarzyszenia do pełnoprawnej organizacji 
pozarządowej. Obecnie AFFCAD między innymi prowadzi centrum kursów zawodowych 
dla młodzieży – Bwaise Youth Employment Center, szkołę podstawową zwaną Excel Edu-
cation Center, w której uczą się głównie dzieci z rodzin marginalizowanych, a także orga-
nizuje wycieczki po Bwaise3.

„Witamy na czterogodzinnej wycieczce po slumsie Bwaise […] zostaniesz oprowa-
dzony pod opieką młodych ludzi, którzy są wystarczająco doświadczeni, urodzili się, wy-
chowali i  tu mieszkają, gotowi są dzielić się faktami i spostrzeżeniami dotyczącymi ży-
cia w slumsie Bwaise”4. Ten cytat pochodzi z ulotki promującej wycieczki, którą można 
znaleźć w kilku hostelach w centrum Kampali. Pomysł organizowania wycieczek po Bwa-
ise został zaszczepiony AFFCADowi przez byłą wolontariuszkę organizacji, pochodzącą 
z Holandii Marieke, która brała udział w tego typu wycieczkach po slumsach w Bombaju. 
W programie wycieczki znajdują się głównie miejsca, w których AFFCAD realizuje różne 
projekty i programy. Miejscem spotkania jest siedziba centrum kursów zawodowych, tzw. 
Bwaise Youth Employment Center. Najpierw przewodnicy opowiadają o początkach funk-
cjonowania organizacji, a następnie o najważniejszym jej projekcie adresowanym do mło-
dych ludzi pozbawionych perspektyw znalezienia pracy, gdyż nie zdobyli wykształcenia 
z powodu braku funduszy na kontynuację edukacji w szkole średniej. Po tym wstępie prze-
wodnik sugeruje odwiedzającym zakup jedzenia (ryż, mąka na posho – tradycyjna potra-

1 Por. raport The Five Year Development Plan 2008/2009-2012/2013, City Council of Kampala Kawempe Division, 2008.
2 Por. Jaffar Tazan Nyombi, „AFFCAD Slum Tour”, http://affcadslumtour.yolasite.com/.
3 Więcej informacji o organizacji: Action For Fundamental Change and Development, „Our Social Enterprises”, http://
www.affcad.org/.
4  „AFFCAD Slum Tour”, ulotka o wycieczkach.
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wa, rodzaj ciasta zrobionego z mąki i wody, cukier, olej), które będzie rozdawane najuboż-
szym odwiedzanym rodzinom.  Kolejnym miejscem, do którego udają się odwiedzający, 
jest szkoła podstawowa Excel Education Center, w której uczą się dzieci pochodzące z naj-
biedniejszych rodzin (duża część z nich to sieroty). W trakcie spaceru przewodnicy pro-
ponują odwiedzającym spróbowanie rolexa (placek chapati zasmażany z  jajkiem, cebulą 
i pomidorem) lub kikomando (placek chapati z sosem z czerwonej fasoli). Podczas spaceru 
zwracają uwagę odwiedzających na ujęcia wody, charakterystyczne budynki (np. meczet), 
czy też tłumaczą jakie produkty można zakupić na mijanych straganach. Uczestnicy wy-
cieczki odwiedzają zazwyczaj dwa lub trzy domy najbiedniejszych mieszkańców Bwaise. 
Wizyty są wcześniej umówione. Rozmowy są prowadzone przez przewodnika w  języku 
luganda, który tłumaczy je odwiedzającym na język angielski. Ci mogą także zadawać py-
tania. Na koniec spotkania gospodarze otrzymują zakupione wcześniej produkty. Ostat-
nim punktem wycieczki jest ponowna wizyta w siedzibie centrum kursów zawodowych 
podczas której odwiedzający proszeni są o  wyrażenie swoich opinii na temat wycieczki 
i mogą chwilę odpocząć przed powrotem do centrum Kampali.

Informacje o badaniu

Badanie zostało zaprojektowane w  sierpniu i  przeprowadzone we wrześniu 2014 
roku z  inicjatywy liderów AFFCADu. Miało ono charakter pilotażowy, a zatem dotyczyło 
wstępnej wiedzy na temat zjawiska które nie było wcześniej badane. Pytanie badawcze 
dotyczyło tego jak mieszkańcy Bwaise, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w or-
ganizację wycieczek po slumsie, postrzegają osoby odwiedzające. Głównym narzędziem 
badawczym była ankieta skonstruowana przez zespół kilku osób – socjolożkę z doświad-
czeniem badawczym oraz dwóch przedstawicieli AFFCADu. Została ona sporządzona w ję-
zyku angielskim, ale samo badanie było prowadzone w języku luganda. Po przygotowaniu 
kwestionariusza, został on przetestowany na grupie około dziesięciu osób i naniesiono na 
nim drobne poprawki. Właściwe badanie przeprowadziła grupa dwunastu studentów sta-
tystyki z Uniwersytetu Makarere. Zastosowano losowy dobór próby, a badanie nie miało 
charakteru reprezentatywnego. W sumie w ciągu dwóch dni przepytano 121 osób (52 ko-
biety i  69 mężczyzn). Większość z  nich – 55 osób, mieszka w  Bwaise od ponad 10 lat, 
mniej – 25 osób, zadeklarowało że przebywa w slumsie od 5 do 10 lat. Osób mieszkających 
w Bwaise poniżej 5 lat a dłużej niż rok było 28, a poniżej roku zaledwie 13. Rozmówcy 
wykazywali przeciętną mobilność. 36 osób zadeklarowało, że opuszcza Bwaise więcej niż 
15 razy w miesiącu, 29 osób odpowiedziało że wyjeżdża poza slums od 4 do 15 razy w mie-
siącu, a 56 osób robi to mniej niż 4 razy w miesiącu. Spośród 121 ankietowanych, aż 100 
osób spotkało odwiedzających w Bwaise, choć należy tu raz jeszcze podkreślić, że proszo-
no badaczy by nie sugerowali odpowiadającym iż chodzi o ‘białych turystów’, a o osoby nie 
mieszkające na stałe w slumsie. Respondenci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na pyta-
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nie o to czy spotkali odwiedzających, byli pytani o to jakie te osoby mogą mieć motywacje, 
które popychają ich do wizyty w Bwaise. Ankieterzy słysząc wypowiedzi przyrównywali 
je do tych, które mieli w kwestionariuszu. Zaznaczali propozycje podane w ankiecie które 
były najbardziej zbliżone do odpowiedzi respondentów, bądź też gdy odpowiedź bada-
nego była różna od zaproponowanych, uzupełniali kategorię inne. Odpowiedzi propono-
wane w  ankiecie to: obserwują codzienne życie, odwiedzają miejsca historyczne, robią 
zdjęcia, nawiązują znajomości z mieszkańcami, oglądają występy muzyczne, angażują się 
w projekty rozwojowe o charakterze infrastrukturalnym, angażują się w projekty rozwojo-
we o charakterze społecznym, rozdają datki, kreują nowe miejsca pracy, próbują lokalnej 
kuchni. Drugie pytanie, które było pierwszym dla tych badanych którzy nigdy nie spotkali 
osób odwiedzających Bwaise, było zbliżone do pierwszego lecz miało inną formę. Ankie-
terzy czytali propozycje motywacji osób odwiedzających Bwaise, a badani mieli się z nimi 
zgodzić lub nie zgodzić. W kolejnym pytaniu, respondenci byli proszeni o wybranie trzech 
najbardziej adekwatnych propozycji z  tych które uznali za motywacje odwiedzających 
w poprzednim pytaniu. Ostatnie z pytań dotyczyło tego jak respondenci na pięciostopnio-
wej skali oceniają pomysł by odwiedzający przychodzili do Bwaise. 

Wnioski z badania

Odpowiedzi na pytanie otwarte o motywacje odwiedzających są bardzo zbliżone do 
tych, z  którymi zgadzają się respondenci w  pytaniu drugim. Większość respondentów 
utożsamia motywacje odwiedzających z rozdawaniem datków (62 odpowiedzi na pytanie 
pierwsze i 91 pozytywne odpowiedzi na drugie pytanie), czyli jednorazową pomocą, jak 
i z chęcią dowiedzenia się tego jak wygląda życie codzienne w Bwaise. (39 odpowiedzi na 
pytanie pierwsze i 94 pozytywne odpowiedzi na drugie pytanie). Nieco mniej osób zwraca 
uwagę na to, że odwiedzający pojawiają się w Bwaise by robić zdjęcia (55 odpowiedzi na 
pytanie pierwsze i 87 pozytywnych odpowiedzi w pytaniu drugim). 

Warto jednak zauważyć, że respondenci uważają, iż obserwowanie życia codziennego 
nie jest powiązane z poznawaniem lokalnej kultury slumsu. Odpowiedzi dotyczące tych 
aktywności czyli próbowanie lokalnej kuchni, oglądanie występów muzycznych czy też 
odwiedzaniem miejsc historycznych, pojawiały się w przypadku pytania pierwszego bądź 
też zyskiwały aprobatę w przypadku pytania drugiego, stosunkowo rzadko (odpowiednio 
5 i 43; 5 i 49; 11 i 48). 

Należy podkreślić, że wycieczki po Bwaise to nadal aktywność niszowa, i często od-
wiedzający pojawiają się w  tym miejscu, w  związku z  działalnością charytatywną (nie 
tylko organizacji społecznych ale także kościołów czy związków wyznaniowych). Pomoc 
jednorazowa zdaje się być bardziej dostrzegana od tej bardziej długotrwałej i systemo-
wej. Rozdawanie datków było najczęściej podawaną motywacją w  pierwszym pytaniu, 
a  znacznie rzadziej jako motywacje były uznawane zaangażowanie w  projekty rozwo-
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jowe o  charakterze społecznym czy też o  charakterze infrastrukturalnym (odpowiednio 
27 i  23 odpowiedzi). W  drugim pytaniu zaznaczyła się także duża różnica między dwo-
ma rodzajami projektów rozwojowych. Aż 73 osoby uznały, że odwiedzający pojawiają się 
w Bwaise w związku ze swoim zaangażowaniem w projekty infrastrukturalne, ale jedynie 
10 osób łączy ten fakt z realizacją projektów społecznych. W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że istotnym programem wycieczki, są wizyty w domach najbiedniejszych miesz-
kańców slumsu, podczas których odwiedzający przekazują zakupione artykuły spożywcze. 
Należy także podkreślić, że trudno jednoznacznie określić ile w wycieczce oferowanej przez 
AFFCAD jest turystyki a ile dobroczynności, jest ona prowadzona przez organizację poza-
rządową, a wpływy z tej działalności są przeznaczane na jej projekty i programy na rzecz 
poprawy jakości życia w Bwaise.

Na pytanie, w  którym respondenci mieli wymienić trzy najważniejsze motywacje 
odwiedzających, wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi na pierwszym miejscu 
pojawiło się rozdawanie datków, następnie angażowanie się w projekty rozwojowe o cha-
rakterze infrastrukturalnym, a na trzecim miejscu obserwowanie życia codziennego. Są 
one spójne z odpowiedziami na poprzednie pytania. Generalnie mieszkańcy Bwaise są na-
stawieni pozytywnie do odwiedzających. Aż 97 osobom ten pomysł się bardzo podobał 
lub podobał, 18 osób nie miało zdania, a jedynie 6 osobom ten pomysł się nie podobał lub 
bardzo nie podobał.

Zakończenie

Już w  dziewiętnastowiecznym Londynie topografia miasta odzwierciedlała różnice 
w statusie społeczno-ekonomicznym jego mieszkańców. Oddalone od siebie o kilka bądź 
kilkanaście kilometrów dzielnice miasta, w wyniku tworzących się legend i wyobrażeń na 
temat życia przez najbiedniejszych i najbogatszych jego mieszkańców, pogłębiały istnie-
jące różnice wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego i utrwalały podziały między 
nimi. W wielu miastach Afryki Wschodniej, a w szczególności w ich stolicach, mieszkają 
ludzie o bardzo dużych różnicach w poziomie dochodów i  jakości życia. Wyniki przepro-
wadzonego badania pokazują, że nie należy utożsamiać oceny wycieczek po Bwaise  do-
konywanej przez przedstawicieli klasy średniej – w tym przypadku przedstawicieli władz 
Kampali, z opiniami na temat tego zjawiska wyrażanymi przez mieszkańców slumsów – 
zaangażowanymi bądź nie w ich organizację. Lepiej sytuowani mieszkańcy Kampali styg-
matyzują mieszkańców Bwaise, posługując się wieloma wyobrażeniami o nich i o tej części 
stolicy Ugandy. Osobom mieszkającym w slumsie trudniej jest otrzymać wykształcenie 
czy też znaleźć dobrą pracę. Mieszkańcy Bwaise także posługują się licznymi wyobrażenia-
mi na temat mieszkańców innych części Kampali, choć nie prowadzą one do stygmatyzacji 
tych grup. Podobnie jest w przypadku relacji mieszkaniec slumsu – odwiedzający. Miesz-
kańcy Bwaise idealizują odwiedzających uważając ich za tych o szczytnych intencjach, pra-
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gnących im pomóc, podczas gdy duża część z nich może mieć zupełnie inne motywacje. 
Wycieczek po Bwaise nie można łatwo zdefiniować czy zakwalifikować, a tym bardziej 

ich jednoznacznie ocenić. Każda wycieczka staje się spotkaniem różnych aktorów społecz-
nych, którzy współtworzą to doświadczenie, wypełniając je bardzo różnymi znaczeniami. 
Jak pisała Bianca Freire-Medeiros w przypadku wycieczek po brazylijskich fawelach, slums 
w sensie turystycznym nie istnieje, istnieje jedynie to co różni aktorzy społeczni zaanga-
żowani w to doświadczenie definiują za turystyczne5. 
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Załącznik – Ankieta 

TOURS AROUND BWAISE
a survey on attitudes and opinions of Bwaise  inhabitants about tourism in their home area

SECTION ONE  /relevant demographic data/:
1. (do not ask) Gender: 

 A) female
 B) male

2. How old are you ? (in years)
……

3. How long have you been living in Bwaise? (in years)
……

5 B.F. Medeiros, Touring Poverty, Londyn 2012, s. 170–171.
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4. How many times per month do you usually travel outside of Bwaise?  
if necessary,  explain that out of Bwaise means: to Kampala city centre, other regions 
of Kampala or out of Kampala
A) less than 4 times in a month
B) between 4 and 15 times in a month
C) more than 15 times in a month

SECTION TWO /attitudes and opinions/:
5. Have you ever seen a foreign visitor in Bwaise? 

make sure that the „foreign visitor” concept is clear to the respondent – take time 
to explain
A) yes 
B) no
***if rrespondent answered “yes” go to question 6 if respondent answered “no” skip 
question 6 and go straight to question 7

6. What do you think these foreign visitors do in Bwaise?
 DO NOT READ THE ANSWERS – ****listen carefully**** and tick the all the most 
appropriate answers from A to J or tick and fill in “OTHER” or  “DON’T KNOW” when 
applicable
A) observe everyday life in Bwaise
B)  visit local important places such as Idi Amin’s  old house, tomb of the Buganda 

King’s mother, “Nabukalu Well” 
C) take photos
D) socialize & make friends with local people
E) go to local music performances
F)  are engaged in development projects such as road/house/other infrastructure 

building/repairs, 
G)  are engaged in development projects working with people from the community 

on social issues
H) give donations to the people in the community 
I) create employment opportunities for the people in the community
J) try local food
K) I don’t know
L) OTHER ………………………………………………………………………………………………………………

7. What do you think can be good and interesting for foreign visitors to do in the Bwa-
ise area?
READ OUT all the list below and mark respectively Y or N for every point
A) observing everyday life in Bwaise? (Y/N)
B)  visiting local important places such as Idi Amin’s  old house, tomb of the Buganda 

King’s mother, “Nabukalu Well”? (Y/N)
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C) taking photos ? (Y/N)
D) socializing & making friends with local people? (Y/N)
E) attending local music performances? (Y/N)
F)  getting engaged in development projects such as road/house/other infrastructure 

building/repairs? (Y/N)
G)  getting engaged in development projects working with people from the commu-

nity on social issues?
H) giving donations to the people in the community? (Y/N)
I) creating employment opportunities for the people in the community? (Y/N)
 J) trying local food? (Y/N)
K)  Anything else? ……………………………………………………………………………………………………

make sure  it does not fall under one of the points from A to J
8. From the things that you have indicated as good and interesting for foreign visitors to 

do in Bwaise area please choose 3 in order of importance:
remind the respondent all the answers where they answered “YES” in question 7 plus 
remind answer “K”, if applicable and facilitate choosing 3in order of importance – do-
n’t write words, use letters from A to K
…..(1st most important)
…..(2nd most important)
…..(3rd most important)

9. In general, what do you think about foreign visitors coming to visit Bwaise?
A) I like the idea very much
B) I like the idea
C) I do not have an opinion 
D) I dislike the idea
E)  I strongly dislike the idea 

(mail: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org)
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Tours around Bwaise. 
How slum inhabitants perceive 
visitors

(abstract)

Slum tours are becoming an increasingly popular tourist atraction in the East African 
cities. Similarly to the slums of Kibera or Mathare in the capital city of Kenya, in Bwaise 
in the capital city of Uganda, this kind of initiatives are more and more frequent and they 
are also initiated by the inhabitants of these parts of the cities. The aim of my article is to 
present the results of social research conducted in September and October 2014 in Bwaise, 
the biggest slum of Kampala. The main research question was: How do inhabitants of 
Bwaise, (the biggest slum of Kampala), who are not involved in organizing these tours, 
perceive visitors? More and more researchers representing different fields of science, re-
search perspectives or theoretical approaches are interested in the phenomenon of slum 
tours. The researach and scientific publications rarely touch upon slum inhabitants, who 
are both involved in the organization of tours and visited in the course of these tours. The 
article is an important input to the development of research on tourism in the poor dis-
tricts of megapolises of the so called Global South, because it presents the perspective of 
slum dwellers – the social actors neglected and misunderstood by many reserachers and 
it focuses on Bwaise, which is less interesting than Kenyan districts Kibera or Mathare. 

Key words: Bwaise, tour, slum, visitor, slum inhabitant.
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Elżbieta Budakowska
Uniwersytet Warszawski

Propozycje najlepszych praktyk 
integracyjnych czarnoskórych 
afrykańskich imigrantów w Polsce, 
w świetle wypowiedzi post-trans-
-formacyjnej generacji studentów

Cały świat pochodzi z Afryki, każdy człowiek ma tam swoje dalekie lub  
bliskie korzenie. Gdziekolwiek jestem, czuję się wśród Afrykańczyków.

Mamadou Diouf, Fundacja „Afryka inaczej”1

1  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 6.
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Wstęp

Ruchy wędrówkowe ludności są zjawiskiem stałym w  rozwoju cywilizacyjnym naszej 
planety, jednakże czynniki je wywołujące w poszczególnych okresach dominacji człowieka na 
Ziemi, okazywały się zmienne. Historycznie, zmieniały się kierunki, natężenia i następstwa 
przemieszczeń, zarówno dla terenów wychodźczych, jak i przyjmujących. Współcześnie, co-
raz bardziej podkreśla się w świecie negatywne skutki neoliberalnej ekonomii, przejawiające 
się przede wszystkim w rekrutacji taniej cudzoziemskiej siły roboczej, ale także rozbudzanie 
działań wojennych czy napięć religijnych jako czynników sprawczych przymusowych migracji. 
Intensywności nabrały też przesłanki migracyjne spowodowane szkodami klimatycznymi. 
Dzisiaj nie ukrywamy już negatywnych konsekwencji działania człowieka, prowadzących do 
podnoszenia poziomu wód oceanicznych, wysuszania poważnych połaci lądu afrykańskiego, 
czy wywoływania powodziowych anomalii pogodowych. Wszystko to przynosi nieprzewi-
dziane, niekiedy nagłe, ucieczki ludności z terenów swego zamieszkania. Pozbawianie ca-
łych rzeszy ludzi warunków samodzielnego utrzymania się i wywoływanie przymusowych 
exodusów sprawia, iż stajemy obecnie przed nowymi wyzwaniami nie tylko wobec polityk 
imigracyjnych, ale również polityk integracyjnych. W każdej bowiem chwili możemy znaleźć 
się w obliczu naruszenia rodzimych, w miarę harmonijnych układów społecznych, przez da-
lece niezharmonizowany kulturowo z danym terytorium, exodus zewnętrzny.

W  przypadku kontynentu afrykańskiego istotną przesłanką wzmożonego napływu 
może dodatkowo stać się przewidywana anomalia demograficzna. Populacja Afryki wzra-
sta w tempie 2,5% rocznie, podczas gdy średnia światowa wynosi 1,2%. Obniżenie współ-
czynnika śmiertelności sprawiło, że przeżywa coraz większa liczba dzieci, ale nie zmniejsza 
się preferowana ilość dzieci w rodzinach. Tradycja bierze górę nad modyfikacją zachowań 
prokreacyjnych. Bierność w dziedzinie kontrolowania demografii, słabo rozpropagowane 
programy planowania rodziny, praktycznie nie wpływają na obniżenie dzietności. Stąd 
prognozy demograficzne przygotowane dla Afryki przez ONZ podważają perspektywy roz-
woju kontynentu, a przewidują, że do 2050 r. ludność Afryki może się podwoić i osiągnąć 
liczbę 2,4 mld mieszkańców2. Dotyczy to zwłaszcza Afryki Subsaharyjskiej, która przez lata 
generować będzie potencjał migracyjny. Szacuje się, że już w najbliższych latach w Europie 
będziemy obserwować wzrost liczebny imigrantów i uchodźców przybywających z Afryki. 
Oznacza to potencjalne zintensyfikowanie zmiany składu populacyjnego kontynentu.

Polska również znalazła się w  obrębie ruchów migracyjnych, zwłaszcza po zmia-
nie transformacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 90-tych XX w. 
Krystalizująca się wówczas nowa polityka wobec ruchu granicznego zaczęła umożliwiać 
łatwiejsze przemieszczanie się ludności na kontynencie Europejskim. Nie tylko Polacy 
chcieli z niej skorzystać, również inne narodowości i  rasy, a część z nich zaczęła poja-
wiać się na terytorium Państwa Polskiego, dostarczając miejscowym nowych doświad-

2  H. Leridon, Rozwój i dzietność. Afryka – anomalia demograficzna?, „Le Monde diplomatique” (2016) luty, s. 14–15.
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czeń. Toteż Polska w  krótkim czasie stała się krajem tranzytowym bądź docelowym 
dla niektórych kategorii migrantów i grup narodowościowych, wcześniej sporadycznie 
przebywających na jej terytorium. Wywoływało to różnorodne postawy rodzimej lud-
ności wobec nowo przybyłych, nie wykluczając imigrantów pochodzenia afrykańskiego, 
dość rzadko występujących przed 1989 rokiem w polskim społeczeństwie, jeśli nie licząc 
ówczesnych studentów afrykańskich. 

Liczebność nowo przybyłych czarnoskórych Afrykanów nie była tak znacząca, jak wi-
doczność tych przybyszów. W jednolitym społeczeństwie każda inność jest łatwo zauwa-
żalna, szczególnie, jeśli wiąże się z odmiennym kolorem skóry. Wprawdzie nie do osza-
cowania jest skala pobytów nielegalnych w Polsce, niemniej w  latach 2006–2013 liczba 
Afrykanów posiadających ważne karty pobytu wzrosła z 2300 osób do 54003. Natomiast 
liczba subsaharyjskich obywateli, w stosunku do których w 2015 r. wojewodowie wydali 
zezwolenie na pobyt stały wynosiła 87 osób, wywodzących się z  13 państw z tej części 
kontynentu (Gambia – 3, Ghana – 4, Gwinea B. – 4, Kenia – 3, Kamerun – 10, Kongo – 2, 
Mali – 1, Nigeria – 41, RPA – 10, Senegal – 5, Tanzania – 1, Togo – 1, Uganda – 2). Było to 
niecałe 0.9% wszystkich 9893 zezwoleń na pobyt stały udzielony tego roku obywatelom 
z  103 krajów. Z kolei liczba osób, w stosunku do których w 2015 r. wojewodowie wyda-
li zezwolenia na pobyt czasowy z obszaru 27 państw subsaharyjskich wynosiła 1079, co 
stanowiło blisko 1,7% wszystkich 64 926 pozwoleń, udzielonych tego roku obywatelom ze 
140 krajów4. Łącznie, można szacować, że liczba czarnoskórych Afrykanów nie przekracza 
7 tys. osób. Zatem nie jest to tak znacząca liczebność, ale zważywszy na jej koncentrację 
w dużych miastach, mogła uświadomić Polakom, że społeczeństwo pod względem raso-
wym ulega pluralizacji. Bez wątpienia, czarnoskórzy afrykańscy imigranci stali się nowym 
składnikiem polskiego społeczeństwa, ale czy integralnym? 

W nowej post-transformacyjnej rzeczywistości, wraz ze zmianą statusu migracyjne-
go, Polska jako państwo homogeniczne5 musiała sformułować swoją politykę imigracyjną, 
ustanawiając stosowne prawo6. Należało również nakreślić założenia polityki integracyj-

3  Dane MSWiA. http://www.mswia.gov.pl Statystyki dotyczące imigrantów z subsaharyjskiej Afryki można znaleźć 
również w artykule M. Daneckiej i E. Jaroszewskiej, Imigranci z Afryki w Polsce. Przyczynek do analizy czynników blokują-
cych ich napływ i integrację, „Kultura i Społeczeństwo” (2013) nr 3, s. 157–187.
4  Były to państwa: Angola – 90, Benin – 2, Bostwana -1, Dem. Rep. Kongo – 8, Gambia – 8, Ghana – 30, Gwinea Bissau – 
1, Kamerun – 82, Kenia – 52, Kongo – 41, Liberia – 2, Malawi – 1, Mali – 140, Mauretania – 187, Namibia – 3, Nigeria – 285, 
RPA – 51, Rep. Zielonego Przylądka – 4, Rwanda – 6, Senegal – 19, Sierra Leone – 3, Tanzania – 15, Togo – 5, Uganda – 10, 
Wybrzeże Kości Słoniowej – 12. Dane dostępne na www.udsc.gov.pl/zestawienia 
5  Według danych GUS. Dane ze Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2011 pokazują, że w Polsce przebywało 
na stałe ok. 63 tys. cudzoziemców, co stanowiło zaledwie ok. 0,2% stałych mieszkańców Polski. Inne dane rejestrowe 
wskazują, że między rokiem 1990 a 2010 do Polski przyjechało (i zarejestrowało się) niewiele ponad 130 tys. imigrantów. 
Dane dostępne na www.gus.gov.pl 
6  W  1991 r. Polska ratyfikowała Konwencję Genewską z  1951, dotyczącą statusu uchodźców. W  Polsce obowiązuje 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, której Rozdział 5 pn. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, formułuje dostępne formy pomocy udzielane 
cudzoziemcom, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity (z późniejszymi zmianami). W 2001 r. został powołany 
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, obsługujący Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, będącego 
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nej i ustanowić instytucje państwowe odpowiedzialne za jej utworzenie i realizację. Proces 
ten od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., nabrał w pewnym aspekcie 
również ponadpaństwowego charakteru. 

Decyzją Komitetu Europejskiego Rady Ministrów z dnia 3 września 2004 r., zaakcep-
towaną następnie przez Radę Ministrów dnia 7 września 2004 r., ówczesne Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej zostało wskazane jako resort koordynujący zadania z zakresu 
polityki integracyjnej. Ministerstwo opracowało dokument „Propozycje działań w kierun-
ku stworzenia kompleksowej polityki integracji cudzoziemców w  Polsce”, który w  dniu 
11 stycznia 2005 r. został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów.

W dokumencie tym zostały zdefiniowane cztery aspekty polityki integracyjnej: poli-
tyczny, prawny, instytucjonalny i merytoryczny, w obszarze których podejmowane są kon-
kretne działania ukierunkowane na integrację imigrantów w Polsce. 

Aspekt polityczny, koncentruje się na związkach polityki integracyjnej z polityką mi-
gracyjną, azylową, antydyskryminacyjną, zdrowotną, zatrudnienia, edukacyjną itd.; 

Aspekt prawny dotyczy wypracowania przepisów prawnych niezbędnych do realizacji 
polityki integracyjnej, przy uwzględnieniu dynamiki zjawiska migracyjnego i wyłaniających 
się nowych wyzwań, wymagających nowych regulacji prawnych. 

Aspekt instytucjonalny łączy się z określeniem instytucji odpowiedzialnych za realizację 
działań integracyjnych wobec cudzoziemców, włączając w to rozpoznawanie potrzeb szkole-
niowych i realizacji szkoleń, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Aspekt merytoryczny odnosi się do wiedzy o  zjawisku integracji i  procesach z  nim 
związanych, dostosowywania działań do określonych rodzajów grup czerpiących z pomocy 
integracyjnej i rodzajów tej pomocy, a także do właściwego przygotowania kadr pracują-
cych z cudzoziemcami w obszarze ich integracji. 

Od 2016 r. rolę instytucji wiodącej w zakresie kreowania polityki integracji cudzoziem-
ców w Polsce pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak już wspomniałam, Polska jako kraj o  ponad 90. procentowej homogeniczności, 
doświadcza na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nowego typu procesów imigracyjnych, 
prowadzących do zwiększenia heterogeniczności populacji pod względem kulturowym, 
narodowościowym i rasowym. Następuje zderzenie dwóch typów mentalności, idei i po-
staw społecznych: idei zamkniętej homogeniczności państwa narodowego z ideą otwartej 
heterogeniczności państwa wielokulturowego. Z tego tytułu obserwuje się występowanie 
z mniejszą lub większą częstotliwością napięć społecznych i braku tolerancji dla inności ze 
strony obywateli kraju przyjmującego. Jak zatem przeprowadzać skuteczną integrację cu-
dzoziemców i określić ich rolę w polskim społeczeństwie? Jak przeciwdziałać negatywnym 
zjawiskom związanym z migracjami, wynikającymi w szczególności z różnic kulturowych? 

centralnym organem administracji rządowej o  szerokich kompetencjach w  dziedzinie migracji, azylu i  obywatelstwa. 
Ponadto w dniu 31 lipca 2012 r. został przyjęty przez Radę Ministrów dokument Polityka migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania, opracowany przez Zespół do Spraw Migracji. Tekst dostępny: http://www.mswia.gov.pl 
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Badanie własne

Celem mojego badania jakościowego było pozyskanie materiału empirycznego od 
respondentów urodzonych po zmianach transformacyjnych 1989 r., odnośnie zagadnień 
integracyjnych imigrantów o dużej widoczności w Polsce. Jest to o tyle istotne, że w Pol-
sce przynależność narodową utożsamia się z etnicznością, a tymczasem nowym składni-
kiem migracyjnym społecznego krajobrazu w Polsce stali się czarnoskórzy z Afryki Sub-
saharyjskiej. Powstaje zatem pytanie, czy jesteśmy mentalnie przygotowani na obecność 
w naszym społeczeństwie tego nowego składnika rasowego. Skutki dużego potencjału 
migracyjnego Afryki mogą już wkrótce być coraz bardziej odczuwalne także w Polsce. Za-
tem pytanie jest w  pełni zasadne. W  celu pozyskania najlepszych, zdaniem badanych, 
propozycji praktyk integracyjnych w stosunku do tej grupy nowo przybyłych, zadałam im 
pytanie: Jakie należy tworzyć warunki do skutecznej integracji czarnoskórych afrykańskich 
imigrantów w polskim społeczeństwie?

Założeniem było, iż młodzi respondenci wychowywali się już w atmosferze stopniowe-
go wzrostu liczby imigrantów w Polsce i większej otwartości wobec cudzoziemców. Zmia-
ny transformacyjne wniosły więcej różnorodności w przepływie ludności przez terytorium 
państwa homogenicznego, z którą mogli się stykać w  różnych okolicznościach. Kształcąc 
się w Warszawie na wyższej uczelni, pochodzili jednocześnie z różnych miejscowości w Pol-
sce i mogli mieć pełniejszy wgląd do postaw społecznych występujących w środowiskach 
lokalnych. Badanie przeprowadzono w  latach 2014-2016. Wzięło w  nim udział 200 osób. 
Niniejszy artykuł stanowi syntezę materiału empirycznego i koncentruje się na głównych 
sugestiach respondentów co do propozycji najlepszych praktyk integracyjnych wobec czar-
noskórych afrykańskich imigrantów w polskim społeczeństwie. Wypowiedzi zostały pogru-
powane tematycznie i nie wykazywały zróżnicowania pod względem treści ze względu na 
rok przeprowadzenia badania. Niekiedy zgłaszane sugestie dotyczące poszczególnych ob-
szarów były dość ściśle powiązane ze sobą, co może budzić wrażenie powtarzalności. Cytaty 
wyróżniane w tekście kursywą, zachowują swoją oryginalność bez korekt stylistycznych.

Grupy tematyczne wyróżnione w oparciu o analizę wypowiedzi respondentów:
I.  Opinie o polskim społeczeństwie w kontekście przyjmowania czarnoskórych afry-

kańskich imigrantów
II. Stanowisko wobec stereotypów i przeciwstawianie się rasizmowi
III.  Wzbogacanie wiedzy polskiego społeczeństwa o  Afryce i  rozwijanie kontaktów 

Polski z Afryką
IV. Poszukiwanie wariantów polityki publicznej między asymilacją a wielokulturowością
V.  Włączanie czarnoskórych imigrantów w rozwiązywanie ich problemów, zachęcanie 

do współpracy między imigrantami pochodzącymi z różnych miejsc
VI. Usamodzielnienie czarnoskórych imigrantów.
W niektórych przypadkach uzyskane wyniki jakościowe są konfrontowane z rezultata-

mi innych badań. Do najważniejszych z nich należy ogólnopolskie Badanie opinii publicznej 
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na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, przeprowadzone przez Funda-
cję „Afryka inaczej” porównawczo w 2010 i 2015 r. 

I.  Opinie o  polskim społeczeństwie w  kontekście przyjmowania czarnoskórych 
afrykańskich imigrantów

Analiza materiału badawczego ukazuje, iż respondenci podchodzą do zagadnienia in-
tegracji bezstronnie, ujmując w swoich wypowiedziach oba podmioty biorące udział w tym 
procesie: społeczeństwo przyjmujące i nowo przybyłych. Prezentowali wnikliwe obserwa-
cje co do natury polskiego społeczeństwa, wyłuskując jego cechy stanowiące, ich zdaniem, 
przeszkody w harmonijnej integracji. Podkreślali konieczność zmiany mentalności społe-
czeństwa przyjmującego, proponując różnorodne działania w tym kierunku. Integrację roz-
ważano z trzech różnych perspektyw:

a)  imigranta w państwie przyjmującym – z zaleceniem podnoszenia w państwie przyj-
mującym świadomości społecznej na rzecz równoprawności ras;

b)  imigranckiego środowiska pochodzącego z  tego samego kraju – z  sugestią pod-
noszenia jego świadomości co do specyfiki państwa przyjmującego i zachowania 
dwustronności w procesie integracji;

c)  kontaktu imigranta z  rodziną w  kraju pochodzenia – pokonywania dystansu 
i rozłąki.

Ad. a) Integracja z punktu widzenia imigranta – podnosić w państwie przyjmującym 
świadomość społeczną na rzecz równoprawności ras 

Społeczeństwo polskie, kształtujące swe procesy świadomościowe w  paradygmacie 
nowoczesności i homogeniczności państwa narodowego, w dobie ponowoczesnej, pomimo 
szeroko eksploatowanych w publicznym dyskursie haseł pluralności, demokracji, równości 
i wolności, częstokroć nie przekłada ich na praktykę społeczną wobec nowo przybyłych o od-
miennym rasowym pochodzeniu. Czarnoskórzy Afrykanie dość silnie kojarzeni są w polskim 
społeczeństwie z różnicą. Toteż respondenci w swoich wypowiedziach zawarli wiele opinii 
diagnozujących ograniczenia w dostosowaniu do epoki ponowoczesnej zmiany kulturowej. 

„Proces integracji imigrantów w  polskim społeczeństwie jest dużym wyzwaniem dla 
współczesnego społeczeństwa. Pomimo istnienia w świadomości jednostek ponowoczesne-
go paradygmatu, wciąż bardzo duży wpływ ma myślenie modernistyczne. Problem starego 
paradygmatu sprowadza się do silnych podziałów klasowych, kulturowych czy etnicznych 
(jak i rasowych!). Stworzenie warunków do integracji sprowadza się do przekraczania prze-
strzeni i treści nowego sposobu myślenia tożsamościowego.” 

„Kwestia czarnych imigrantów z kontynentu afrykańskiego nadal jest kwestią kon-
trowersyjną w polskim społeczeństwie. Aby integracja była skuteczna należałoby zwięk-
szyć świadomość obywateli Polski, aby Czarni Afrykanie nie byli kojarzeni z NIEWOLNIC-
TWEM (podkreślenie respondenta).” „Pomimo, że integracja już postępuje, w większych 
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miastach nie budzi emocji czarny człowiek na ulicy, jednak nadal powszechne są przeko-
nania, że ‘czarny jest gorszy’.”

„Często nasze reakcje na obcokrajowców są spowodowane faktem bycia społeczeń-
stwem zamkniętym, można powiedzieć społeczeństwem esencjonalnym (państwem naro-
dowym: jeden naród, jedna kultura, jedno państwo), partycypującym w doktrynie moderni-
stycznej (do 1989 roku).”

Wątek jednorodności narodowej jako przeszkoda w  akceptowaniu inności, w  rozu-
mieniu respondentów, wymaga uwrażliwienia polskiego społeczeństwa na odmienność 
etniczno/rasową i modyfikowanie tezy: jeden kraj-jeden naród- jedna kultura. Równolegle 
należałoby popularyzować ideę społeczeństwa obywatelskiego, dopuszczającego wielo-
narodowy i wielokulturowy charakter mieszkańców, bo polskie społeczeństwo nie jest oby-
te z pluralizacją. Stąd za istotną przesłankę działań integracyjnych uważano zmniejsze-
nie bariery pomiędzy naszą społecznością a społecznością ludności afrykańskiej. Nacisk 
kładziono na wprowadzenie odpowiednich programów edukacyjnych, uczących tolerancji, 
podnoszących świadomość Polaków i mówiących o tym, że odmienność nie jest „zła”. 

„Polskie społeczeństwo jest jednorodne i o silnej tożsamości kulturowej i przywiąza-
niu do własnych wartości kulturowych. Każda inność budzi przede wszystkim niepokój 
spowodowany niewiedzą i niezrozumieniem. Czarni w Polsce są postrzegani stereotypo-
wo. Polacy uważają, że Czarni stanowią niebezpieczeństwo dla ich tożsamości narodowej. 
Tworzy się swoista MOWA NIENAWIŚCI (podkreślenie respondenta) wobec Czarnych.”

„Podstawowym problemem, z  którym spotykają się czarnoskórzy imigranci w  Polsce 
jest niechęć polskiego społeczeństwa. Nie jesteśmy wciąż gotowi do uznania odmienności 
w wyglądzie, zachowaniu czy światopoglądzie jako czegoś naturalnego. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do jednolitości naszego państwa i trudno to zmienić … wydaje nam się, że imigranci 
powinni się podporządkować, ulec asymilacji, jeśli już chcą zostać w Polsce.”

„W celu skutecznej integracji czarnych afrykańskich imigrantów w polskim społeczeń-
stwie należy najpierw zwiększyć wiedzę obydwu stron na swoje tematy. … Bardzo ważnym 
elementem są kody kulturowe, ponieważ znając owe kody kulturowe łatwiej jest się poro-
zumieć z obcokrajowcami. Nie dotyczy to tylko imigrantów afrykańskich, ale jest to również 
istotna czynność dla Polaków, którzy przyjmują tych imigrantów.”

„W kulturze Polski dominuje tradycjonalizm na równi z wiarą katolicką. Polska, to ty-
powe państwo narodowe, a jej obywatele wykazują się małą elastycznością kulturową, za-
chowując przy tym dystans do odmiennych kultur. Należy społeczeństwo polskie oswajać 
z innymi kulturami poprzez programy informacyjne, telewizyjne.”

Posługiwanie się w  ocenie Afrykanów nieweryfikowanymi przez lata stereotypami 
i  niemodyfikowanymi opiniami, odzwierciedlającymi myślenie epoki kolonialnej, 
przywodzą na pamięć stwierdzenie znanego badacza afrykańskiej diaspory, Toyin Faloli, 
iż westernizacja stała się synonimem modernizacji7. Potoczne uogólnienia i negatywne 

7  Toyin Falola, The African Diaspora. Slavery, Modernity, and Globalization, University of Rochester Press, Rochester 2013, s. 17.
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obrazy czarnoskórych Afrykanów ukształtowane w  paradygmacie nowoczesności 
powodują gradacyjne podejście do odmienności i hierarchizowanie ich. Ten typ myślenia 
wychwyciły również badania przeprowadzone w Fundacji „Afryka inaczej”. Pozwalają one 
stwierdzić, iż podstawową przesłanką wpływającą na sposób postrzegania imigrantów 
z Afryki jest przekonanie o dużych różnicach kulturowych dzielących Afrykanów i Polaków 
(59%). Mało tego, tezę: Obywatele państw afrykańskich znacznie różnią się od Polaków 
swoimi zdolnościami, potwierdziło 38% respondentów, a  jedynie 20% nie zgodziło się. 
Pozostałe 42% miało stosunek obojętny (ani się zgadzam, ani nie zgadzam/ nie wiem). 
Z kolei stwierdzenie: Kultura imigrantów z Afryki znajduje się na niższym etapie rozwoju 
poparło 33% respondentów, a  przeciwnych było 25%. Pozostałe 42% miało stosunek 
obojętny8. Wyniki te pokazują, jak wiele jest do zrobienia, aby spowodować społeczną 
weryfikację nieprzystających obrazów.

Ad. b) Integracja z punktu widzenia imigranckiego środowiska pochodzącego z tego 
samego kraju – podnosić świadomość imigrantów co do specyfiki państwa przyjmującego 
i zachowania dwustronności w procesie integracji 

Zachowanie dwustronności w procesie integracji wiązano z przejęciem na siebie obo-
wiązku dostosowywania się przez obie strony biorące udział w  tym procesie. Punktem 
wyjścia miałaby być jednak wola spotkania się obu tych stron. 

Jeśli chodzi o imigrantów, to nacisk kładziono na wolę osób co do ich zainteresowania 
znalezieniem się na terytorium Państwa Polskiego. Warunek ten uznawano jako niezbęd-
ny dla późniejszej faktycznej integracji ze społeczeństwem przyjmującym oraz wymogiem 
szanowania kultury państwa przebywania i  nie próbowania narzucania własnej. Osoby 
ubiegające się o pobyt w Polsce powinny być świadome społeczeństwa, w jakim przyjdzie 
im żyć i jego systemu prawnego. Dlatego przyjmowanie czarnoskórych imigrantów powin-
na wyprzedzać akcja informacyjna, zapoznająca ich z polską kulturą i obyczajami. Z kolei, 
mając na uwadze niską znajomość obcej kultury innych ras i ograniczoną z nimi styczność 
Polaków, uważano, iż przyjmowanie czarnoskórych nie powinno się odbyć bez kampanii 
społecznych zwalczających dyskryminację i stereotypy. Zwłaszcza, że jak wykazały bada-
nia Fundacji z 2010 r., ponad 30% respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem: Obawiam 
się, że jeśli do Polski przyjadą imigranci z Afryki, to będą często łamać prawo: przeciwnych 
było 29%, a obojętnych 41%9.

Niektórzy respondenci uważali, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż czarno-
skórzy afrykańscy imigranci nie są dobrze zintegrowani w Polsce. Zgłaszano różne propo-
zycje budowania dobrych praktyk integracyjnych.

„Dobrym warunkiem skutecznej integracji powinna być współpraca na poziomie imi-
grant-imigrant, a  nie tylko imigrant-państwo przyjmujące. Czarni afrykańscy imigranci, 

8  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 24.
9  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 24.
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którzy już jakiś czas przebywają w Polsce i zdążyli zapoznać się ze strukturą organizacyjną 
naszego kraju, językiem i historią, powinni tę wiedzę przekazać swoim rodakom, którzy do-
piero do Polski przyjeżdżają.”

„Ważne jest, aby w działania integracyjne włączały się grupy imigrantów. W integracji 
nie chodzi bowiem o  otwarcie się jedynie strony przyjmującej, ale także przybywających. 
Wiele mogą zmienić sami. Ich misją jest to, aby zmieniać podejście tych, z którymi się bez-
pośrednio stykają. Ważny jest dwustronny dialog.”

„Należy wykorzystać sieci Czarnych imigrantów, którzy już przebywają na terenie RP, 
aby za ich pomocą umożliwić nowoprzybyłym pełniejszą asymilację. Zaktywizować zasie-
dlonych już imigrantów w Polsce, aby radzili nowoprzybyłym jak zachować się w danych 
sytuacjach, gdzie szukać pomocy, przekazywać im swoje doświadczenia z pobytu w Polsce, 
udzielać wskazówek.”

„Ciągłość procesu integracyjnego mogłoby zapewnić stworzenie systemu patronackie-
go, gdzie starszy stażem imigrant pomagałby młodszemu; byłoby to pewnego typu forum 
przekazywania informacji.”

Niektórzy respondenci zwracali uwagę, że nawet jeśli w  dobie globalizacji większość 
osób toleruje osoby odmienne rasowo, to jednak wolą nie mieć z nimi bliższych kontaktów, 
czy mieć ich w  swoim bliższym otoczeniu, choćby jako sąsiada. Jako czynnik sprzyjający 
integracji upatrywano w  organizowaniu wspólnych wydarzeń środowiskowych, aby lepiej 
wzajemnie się poznać. W  myśl zachowania symetryczności w  procesach integracyjnych, 
uważano, iż motywowaniu imigrantów do zrozumienia naszej kultury powinno towarzyszyć 
zrozumienie chęci Afrykanów do zachowania ich rodzimych wartości kulturowych. Paralel-
ność procesu integracji pomagałaby w adaptowaniu się imigrantów w nowym środowisku. 

Ad. c) kontaktu z  rodziną w  kraju pochodzenia imigranta – pokonywania dystansu 
i rozłąki 

W odniesieniu do tej kwestii koncentrowano się przede wszystkim na umożliwianiu 
imigrantom łączenia rodzin. Korzystanie z elektronicznych technologii komunikacyjnych 
uznawano jedynie za tymczasowy półśrodek w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, pozo-
stającą w kraju wychodźczym imigranta. 

W podsumowaniu tej części analizy, można stwierdzić, iż poszczególne wypowiedzi 
respondentów pozwalają na sformułowanie generalnej refleksji: aby uzyskać pozytyw-
ne rezultaty budowania spójności społecznej, koniecznym jest zaprojektowanie nowych 
sposobów tworzenia warunków do skutecznej integracji Czarnych z mieszkańcami Polski. 
Miałyby one dotyczyć różnych sfer życia społecznego, kulturalnego, strukturalnego i poli-
tycznego itp. Jednak, aby taka integracja mogła się w ogóle udać, w szczególności winna 
dotyczyć wymiaru kulturowego, zmiany mentalności Polaków negatywnie nastawionych 
do „ludzi odmiennych” pod różnym względem. Konieczne jest zwalczanie obaw Polaków, 
iż imigranci zmienią charakter naszego kraju, że coś nam ‘zabiorą’, podczas, gdy nasza 
kultura dzięki otwartości może tylko zyskać, gdyż imigranci z biegiem lat mogą przekazać 
swą wiedzę polskiemu społeczeństwu. Natomiast polskie społeczeństwo należy przyzwy-
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czaić, iż jego kraj jest również atrakcyjny dla innych ras i  obywateli innych państw. Jak 
wielokrotnie podkreślali respondenci, aby rekomendacje dobrych praktyk mogły znaleźć 
swoje zastosowanie, konieczne jest zaangażowanie mediów, instytucji pozarządowych, 
ale także samych imigrantów. Potrzeba wspólnego dialogu jest tu nieodzowna. 

II. Stanowisko wobec pokonywania stereotypów i przeciwstawianie się rasizmowi

Zdaniem respondentów, w Polsce trudno jest stworzyć warunki odpowiednie do sku-
tecznej integracji czarnych afrykańskich imigrantów, gdyż obecny jest problem rasizmu, 
nawet, jeśli pojawia się on otwarcie w pewnych tylko wąskich środowiskach, jak np. kibi-
ców sportowych. Brak tolerancji dla odmienności obserwowany wśród polskiego społe-
czeństwa nie ułatwia również czarnoskórym integracji z takim społeczeństwem. Tworzy 
atmosferę dystansu i zamknięcia w grupie pochodzeniowej. 

Respondenci wykazywali też dużą świadomość obecności w polskim społeczeństwie 
stereotypowych nawyków myślowych o  Czarnoskórych. Przypisywali je w  dużej mierze 
niewielkiej styczności z nimi i z kulturą afrykańską. Dlatego zasadniczy ton wypowiedzi 
akcentował konieczność zmniejszania dystansu wobec odmienności kulturowej czarno-
skórych imigrantów z Afryki poprzez uświadamianie, że jest ona powodowana przynależ-
nością imigrantów do innych kręgów kulturowych, cywilizacyjnych i  religijnych, podczas 
gdy Polacy są przyzwyczajeni do przyjazdów imigrantów, ale najczęściej Słowian, w przy-
padku których odmienności nie są tak wyraziste.

 „Tym, co należałoby przede wszystkim zmienić, to stosunek Polaków do Afrykanów. 
Należy walczyć z przejawami rasizmu i nietolerancji, ksenofobii i zamknięcia na inną kul-
turę. Kluczowe wydaje się być pokonanie stereotypów dotyczących czarnoskórych, które 
powodują uprzedzenia. Aby to zmienić należy budować rzetelny obraz Afryki, ludzi ją za-
mieszkujących. Ważna jest działalność instytucji, które promowałyby kulturę krajów afry-
kańskich, poprzez różne spotkania, wystawy itp. Ważne jest, aby w te akcje włączyły się 
grupy imigrantów.”

„Rasizm jest zjawiskiem obecnym w polskiej mentalności. Jest przyczyną wielu kłopotli-
wych sytuacji, braku chęci nawiązania relacji, obawą przed tym, co inne i nieznane. Dlatego 
organizowanie kampanii z zamiarem nauczenia akceptacji i oswojenia ludzi z odmiennością 
koloru skóry powinny być skierowane do wszystkich Polaków.”

„W Polsce obywatele nie są przyzwyczajeni do widoku czarnoskórego człowieka. … Jeśli 
społeczeństwo zostałoby przystosowane, stałoby się tolerancyjne. Wtedy nie byłoby proble-
mu z przyjęciem czarnych imigrantów. … Tolerancyjne społeczeństwo nie miałoby problemu 
z zatrudnieniem czarnych.”

Zgłaszane konkretne propozycje przeciwstawiania się rasizmowi szły w  kierunku 
kształtowania innych mechanizmów kojarzenia, żeby słowa czarny, murzyn, asfalt nie 
były łączone z Czarnoskórymi, a poprzez używanie wizerunku osób czarnych w pozytywnych 
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sytuacjach doprowadzić do zwiększenia tolerancji. Postulowano różne postaci edukowania 
społeczeństwa, jak np. wprowadzanie programów przeciwdziałania rasizmowi na polskich 
ulicach, w środkach komunikacji i  tam, gdzie jego przejawy są najbardziej widoczne. Nie 
zaniechano nawet propozycji scenariusza serialu telewizyjnego z czarnoskórymi aktorami/
imigrantami i podjęcia wątków pozytywnej integracji z resztą białych bohaterów serialu. 

Podkreślano również, że Polacy w  większym stopniu powinni przeciwstawiać się 
wszelkim przejawom rasizmu. Wyszczególniano różnorodne formy aktywizowania się, jak 
m.in. stawania w obronie osób, które są poniżane, zwracanie uwagi osobom, które de-
monstrują postawy rasistowskie, czy zapewnianie im bezpieczeństwa.

Skutecznej integracji imigrantów w Polsce na pewno nie zapewni brak poczucia bez-
pieczeństwa. Dlatego, postulowano podwyższenie kary wobec osób agresywnie zacho-
wujących się w stosunku do czarnoskórych. Jest to o tyle uzasadnione, gdyż z raportów 
Prokuratora Generalnego nt. walki z ksenofobią wynika, iż prowadzi się z coraz większą 
intensywnością niż poprzednio działania przeciw przestępstwom na tle rasistowskim, 
w tym stosowania przemocy bezpośredniej (pobicia, uszkodzenia ciała, naruszenie nie-
tykalności, podpalenia). Ilość postępowań prowadzonych w  prokuraturach dotyczących 
przestępstw na tle rasistowskim notowanych od 2006 r. (60) systematycznie rośnie: 2008 
(123), 2010 (182), 2012 (473), osiągając w 2014 r. liczbę 1365 10.

Ataki na tle rasistowskim w większości są działaniami intencjonalnymi, ukierunko-
wanymi na obniżenie poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców o czarnym kolorze skóry, 
aby, zdaniem sprawców, nie poczuli się za pewni w Polsce i nie zaczęli sprowadzać swo-
ich rodzin. Zatem trudno byłoby je traktować jako ekscesy chuligańskie, jak niejedno-
krotnie próbuje się je bagatelizować. Dlatego doceniano prężnie działającą organizację 
pozarządowa, ‘Nigdy więcej’, którą uznawano jako bardzo dobry wzór tworzenia strategii 
antyrasistowskich11.

Odwołajmy się w tym miejscu ponownie do ogólnopolskich badań Fundacji „Afryka 
inaczej”, w  których badano stosunek Polaków do Afrykańczyków, zakładając, że Polacy 
w zasadzie mają niewielkie bezpośrednie z nimi doświadczenia. Okazuje się, że odpowia-
dając na pytanie W  jakim stopniu lubi Pan(i) Afrykańczyków? tylko 26% respondentów 
odpowiedziało łącznie bardzo lubię i raczej lubię. Natomiast aż 63% miało stosunek obo-
jętny (ani lubię, ani nie lubię/nie wiem), bardzo nie lubię – 3%, a  raczej nie lubię – 8% 
respondentów. Badania potwierdziły założenie, iż na poziom sympatii pozytywny wpływ 
ma posiadanie kontaktów z Afrykanami.

10  Prokuratorzy w  walce z  rasizmem i  ksenofobią. Raport 2014 r. www.pggov.pl/aktualnosci-prpkuratury-generalnej/
prokuratorzy-w-walce-zrasizmem-i-ksenofobia-raport-za-za2014-r.html#.VUtayfAgcVk.
11  Wymienione wyżej Stowarzyszenie „Nigdy więcej” od 1996 r. gromadzi dokumentację monitoringu przestępstw 
popełnianych na tle rasistowskim, ksenofobicznym i  aktów dyskryminacji na terenie Polski, zawartą w  „Brunatnej 
Księdze”. Okresowe edycje „Brunatnej Księgi” dostępne są pod adresem http://www.nigdywiecej.org/brunatnaksiega. 
Stowarzyszenie to przeprowadziło ponadto znaną kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, zainicjowaną w 1996 r. 
przez Marcina Kornaka, prezesa SNW. Ponadto wydało „Monitoring rasizmu w polskim sporcie 2007-2008”. Patrz: „Ni-
gdy więcej” (2009) nr 17, zima-wiosna, dostępne pod adresem http://www.nigdywiecej.org/brunatnaksiega.
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Jednakże stosunek do faktu przybywania Afrykanów do Polski był wyraźnie zróż-
nicowany ze względu na dwie kategorie: studentów i imigrantów. Pozytywnie oceniało 
przyjazd studentów z Afryki 45% badanych, a afrykańskich imigrantów – 28% 12. Odno-
śnie kwestii: W Polsce zdarzają się przejawy rasizmu w stosunku do imigrantów z Afryki, 
twierdząco odpowiedziało 55% respondentów, 10% zaprzeczało, a pozostali responden-
ci nie mieli zdania. 

Natomiast tezę Imigranci z Afryki mogą czuć się w Polsce bezpiecznie poparło 32%, 
zaprzeczyło 26%, a 42% nie miało zdania. Jednakże, jak pogłębiono kwestię, pytając: 
Czy w Pana/Pani miejscu zamieszkania zdarzają się napady lub pobicia Afrykańczyków, 
w przypadku respondentów ze wsi potwierdziło 12%, z miast do 100 tys. – 17%, z miast 
100–499 tys. – 27%, a z miast powyżej 500 tys.- 32% respondentów. Przytaczane wyniki 
dowodzą o zróżnicowanym stopniu bezpieczeństwa imigrantów z Afryki ze względu na 
wielkość miejscowości jego przebywania. Najbardziej zagrożonymi mogą czuć się imi-
granci afrykańscy w dużych ośrodkach aglomeracyjnych, gdzie ich liczebność jest więk-
sza. Tendencję tę zauważono również w odniesieniu do kwestii występowania dyskry-
minacji osób za względu na inny kolor skóry. Na wsi potwierdziło ją 17% respondentów, 
w  miastach do 100 tys. mieszkańców – 27%, w  miastach od 100 do 499 tys. – 35%, 
w miastach ponad 500 tys. – 51%. Zbliżone wyniki otrzymano w badaniu dyskryminacji 
ze względu na wyznawaną religię. 

III.  Wzbogacanie wiedzy polskiego społeczeństwa o Afryce i rozwijanie kontaktów 
Polski z Afryką

Respondenci podkreślali, iż aby społeczeństwo nabierało większej otwartości wo-
bec afrykańskiej odmienności, należałoby popularyzować wiedzę o Afryce. Znaczącą rolę 
przypisywano w tym względzie mass mediom. Tymczasem typowe dla narracji o Afryce 
programy informacyjne przedstawiane są w związku z negatywnymi zjawiskami i wyda-
rzeniami. Afryka na ogół kojarzona jest ze złymi warunkami życia, niestabilną sytuacją po-
lityczną, wojnami, uchodźcami, konfliktami międzyplemiennymi. Negatywne uogólnienia 
nie były balansowane w mediach pozytywnymi obrazami o współczesnym życiu w Afryce. 
Wskazywano, iż możliwe do obejrzenia w telewizji relacje z Afryki pokazują w zasadzie 
świat tradycji. Jedynie programy przyrodnicze i podróżnicze wprowadzają pozytywne ob-
razy, akcentując egzotykę, piękną i dziką przyrodę, zwierzęta. Nie przedstawia się również 
pogłębionego obrazu współczesnych przemian zachodzących na tym kontynencie. Zmie-
niłoby to perspektywę spojrzenia na Afrykę. Jak podkreśla jeden z respondentów: Należy 
uznać ważność ich krajów. 

12  Opracowanie Pawła Duńskiego w: P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afry-
kańskich w Polsce, Fundacja „Afryka inaczej”, Warszawa 2010, s. 22.
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Znaczącym elementem edukacyjnym byłyby również materiały wyjaśniające czynni-
ki sprawcze ruchy wychodźcze z Afryki do Europy. Są one nie tylko spowodowane przez 
lokalne czynniki wypychające (push factors), ale także następstwem działań międzyna-
rodowych dużych korporacji, czynników klimatycznych, wojen spowodowanych przez roz-
bieżne interesy ekonomiczne itp. 

Postulowano również rozwijanie współpracy handlowej z Afryką. Wyrazem tego 
jest m.in. wypowiedź: Za mało jest u nas sklepów, które sprzedawałyby produkty po-
chodzące z Afryki. Wprawdzie trzeba przyznać, że dostrzega się w Polsce szereg inicja-
tyw mających rozwijać w przyszłości wymianę handlową. Organizowane z  inicjatywy 
Instytutu Afrykańskiego w  Łodzi doroczne Polsko-Afrykańskie Forum Ekonomiczne 
POLAFRO promuje zasadę, iż Afryka nie potrzebuje pomocy a  potrzebuje partner-
stwa13. Podobnie, Polsko-Rwandyjskie Forum Gospodarcze dostarcza możliwości pol-
sko-rwandyjskich spotkań biznesowych. Dostrzega się, że Afryka jest kontynentem 
z dużym potencjałem rozwojowym, dlatego reaktywuje się ambasady RP w niektórych 
państwach Afryki. 

Niektóre wypowiedzi łączyły kwestie wzbogacania przez Polaków swojej wiedzy 
o Afryce z pozyskiwaniem stypendystów i budowaniem trwałych związków osiedleńczych.

Integracji może służyć rozwijanie kontaktów z Afryką, w tym rozwijania studiów Afry-
kanów w Polsce i zachęcania stypendystów rządu polskiego do pozostania w Polsce, orga-
nizowania dla nich zajęć z zakresu kultury polskiej ułatwiających integrację czy zwiększe-
nie prawdopodobieństwa asymilacji do społeczeństwa.

Istotnym materiałem poglądowym na temat wiedzy Polaków o Afryce i sposobu po-
strzegania Afrykańczyków jest raport Fundacji „Afryka inaczej”14. Pokazuje on, że jedynie 
10% respondentów stwierdziło, że wie bardzo + raczej o Afryce, podczas gdy o Europie aż 
31%, Ameryce Północnej – 12%, a o Ameryce Południowej i Azji – po 9% 15.

Badanie wykazało również nikłą i raczej stereotypową znajomość afrykańskiej kultury. 
W podsumowaniu wyników badań Pawła Duńskiego czytamy: Polakom prawie nieznana 
jest kultura Afryki. To co wiemy na jej temat to głównie stereotypy, często protekcjonalnego 
tonu. … respondenci nie potrafili wymienić ani jednego muzyka, pisarza lub filmu pochodzą-
cego z Afryki. Z szerokiego obszaru kulturalnego kojarzono jedynie takie elementy kultury 
ludowej jak tańce Masajów, czy grę na bębnach… Najpowszechniej znane fakty z historii 
politycznej Afryki to niewolnictwo i kolonializm. Istnieje przy tym tendencja do tłumaczenia 
ich na niekorzyść samych Afrykańczyków16. 

13  Sentencja ta została wypowiedziana przez prezesa Instytutu Afrykańskiego w Łodzi, J.A. Godsona, podczas wystą-
pienia otwierającego POLAFRO w Warszawie, 31 maja 2016 r.
14  Pierwsze badania zostały przeprowadzone w 2010 r. przez Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown 
SMG/KRC.
15  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 11. 
16  Opracowanie Pawła Duńskiego w: P. Średziński, op. cit., Warszawa 2010, s. 11.
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Stereotypowa znajomość afrykańskiej kultury, praktycznie nie pozwala na formuło-
wanie własnych poglądów skorelowanych ze współczesną afrykańską rzeczywistością. 
Pocieszającym faktem było deklarowane zainteresowanie 42% badanych, że chciałoby się 
dowiedzieć czegoś więcej o tym kontynencie. Dotyczyło to zwłaszcza osób młodych, wy-
kształconych i mieszkających w dużych miastach.

W 2015 r. Fundacja „Afryka inaczej” przeprowadziła ponownie ogólnopolskie bada-
nie opinii publicznej na temat integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce17. Od-
notowano w nich spadek wiedzy Polaków o Afryce w porównaniu z rokiem 2010 (-1%). 
Sposób prezentowania Afryki w mediach – zdaniem respondentów – był nadal selek-
tywny i  podporządkowany zasadzie poszukiwania sensacyjnych informacji. Zaledwie 
8% respondentów stwierdziło, że zetknęło się w roku badawczym często z pozytywny-
mi informacjami dot. Afryki i Afrykanów, ale jednocześnie podobny odsetek zetknął się 
często z negatywnymi informacjami dotyczącymi Afryki i Afrykanów. Wyjątek stanowiły 
programy podróżnicze i przyrodnicze. Jak czytamy w raporcie z badań, utrwalanie nega-
tywnej wiedzy o Afryce nie pomaga przełamywać tradycyjnych stereotypów występują-
cych w polskim społeczeństwie18. 

Stąd wymowna wydaje się być wypowiedź post-transformacyjnego respondenta 
z moich badań:

Potrzeba przede wszystkim obudzić w Polakach chęć poznawania czegoś obcego. 
Polacy negatywnie coś oceniają pomimo, że wcześniej tego nie poznali, opierają się 
opiniach innych.

 
IV.  Poszukiwanie wariantów polityki publicznej między asymilacją a wielokultu-

rowością

W  opiniach na temat prowadzenia stosownej polityki publicznej w  kwestii migracji 
podnoszono wątek przyszłego kształtu rodzimego społeczeństwa. Napływ obcej ludności 
uważano za nieunikniony, a w pogłębianiu heterogeniczności ludności upatrywano szereg 
korzyści prowadzących do przełamywania utrwalanych stereotypów i tradycyjnych postaw 
wobec ‘obcych’. M.in. korzyści widziano w rozwijaniu tolerancji, oswajaniu z Innością, na-
bywaniu wiedzy i łatwiejszego komunikowania się z obcymi kulturami. Respondenci do-
puszczali ponadto, że pozytywna integracja będzie wnosiła nowe elementy do polskiej 
kultury, a nawet powodowała wymieszanie kultur w niektórych płaszczyznach (zwłaszcza 
w kulinariach i muzyce). 

17  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2015. Badania obejmowały sondaż na reprezentatywnej próbie, wywiady grupowe z Polakami oraz 
nowym elementem były rozmowy z Afrykanami mieszkającymi w Polsce.
18  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2015, s. 28–29.
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Zwracano tutaj uwagę, że praktyka ta sprzyjać będzie ograniczeniu separacji kulturo-
wej i obracania się imigrantów tylko we własnym kręgu etnicznym. Respondenci podnosili 
problem izolowania się grupy imigranckiej jako niekorzystny dla procesu integracji. Uczulano 
na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zamkniętością społeczeństwa przyjmującego 
a zamkniętością grup nowo przybyłych. Imigranci, doznając upokorzeń ze względu na swój 
kolor skóry w państwie przyjmującym, tym bardziej będą zwracali się w stronę swojej kul-
tury i w efekcie zamykali się na możliwości integracji w nowym środowisku imigracyjnym. 
Sugerowano próbę nadania tej grupie imigrantów szerszego, pozaetnicznego charakteru. 
Z drugiej strony, przestrzegano przed traktowaniem Afryki jako jednej całości i nie uwzględ-
niania jej zróżnicowania. Dlatego sugerowano podejście indywidualne do kultur imigrantów.

Kilka ciekawych wątków pojawiło się również odnośnie celu obieranej polityki integra-
cyjnej. Opowiadano się za zachowaniem równowagi między asymilacją a wielokulturowo-
ścią. Postulowano prowadzenie działań na demokratycznych zasadach, poprzez negocja-
cje, doprowadzenie do konsensusu i porozumienia, zwłaszcza, że Społeczność afrykańska 
w Polsce jest mała, nie stanowi siły, nie ma potencjału. Nie możemy tu mówić o pluralizmie 
integracyjnym. Problem w uzyskaniu stanu, kiedy czarni afrykańscy imigranci mogliby po-
czuć się w polskim społeczeństwie, jak u siebie w domu, widziano w tolerancji, poszanowa-
niu odmienności i otwartości na świat. Postulowano stworzenie systemu mediacji.

Proces integracji ujmowano ponadto jako integralny pokoleniowo, obejmujący za-
równo dorosłych, jak i dzieci, po stronie polskiej i nowo przybyłych. Mocno podkreślanym 
postulatem było tworzenie warunków wyrównywania szans w szkole dzieci imigrantów, 
a nawet tworzenia szkół wielokulturowych. Trzeba unikać podziału grup etnicznych w edu-
kacji szkolnej. Równość, którą gwarantuje konstytucja należy rozszerzyć na pokolenia imi-
gracyjne w celu zacierania różnic i asymilacji społeczeństw. Powinno to się przyczynić do 
wzrostu świadomości paradygmatu ponowoczesnego, a tym samym umożliwić skuteczną 
integrację. Nowo przybyłe dzieci już na poziomie szkoły podstawowej miałyby być wpro-
wadzane poprzez rozszerzony program w  arkana polskiej historii, kultury, zwyczajów 
i  języka. Z kolei, dzieci polskie, uczęszczając do grup przedszkolnych czy klas szkolnych, 
w których uczą się również dzieci czarnoskóre już na poziomie przedszkolnym, oswajałyby 
się z ‘odmiennością’ rasy.

Z drugiej strony podnoszono, że w ramach zapewniania nowo przybyłym warunków 
do kultywowania swoich wartości, należy udostępniać odpowiednie lokale do odbywania 
spotkań i imprez. Ostrzegano jednak przed doprowadzeniem do folkloryzacji ich kultury. 

Jak stwierdzało wielu respondentów, Ludzie niechętnie nawiązują kontakty z imigran-
tami afrykańskimi (czarnymi). Dlatego postulowano prowadzić dialog kulturowy, organizo-
wać wspólnie z Afrykanami spotkania interkulturowe. Uważano, że największy sukces od-
niosłaby integracja kulturowa, organizowanie imprez, które mogłyby wpływać na jakość 
interakcji społecznych. Postrzeganie czarnoskórych imigrantów jako ‘obcych’, pomimo 
trwania imigracji tej grupy rasowej do Polski już od dłuższego czasu – zdaniem respon-
dentów – można by przełamać poprzez większe uczestnictwo Polaków w różnorodnych 
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imprezach naukowych, festiwalach kultur afrykańskich, itp. publicznych inicjatywach. 
Ten typ budowania mostów, zwłaszcza w miastach Polski, gdzie jest największe skupi-
sko czarnoskórych imigrantów, mógłby przyczynić się do stopniowej zmiany postrzegania 
Afryki w polskim społeczeństwie. Wzrosłaby przy okazji doza wielokulturowości w życiu 
publicznym Polaków. Pokazywanie pozytywnych aspektów wielokulturowości i wykazanie, 
że różnorodność nie stanowi zagrożenia, wiązano zarówno z zapoznawaniem się z barw-
nością kultury afrykańskiej, jak i procesem wnoszenia, przenikania się i wzajemnego uzu-
pełniania kultur. Promowanie działalności artystów afrykańskich, to zarazem dowarto-
ściowanie kultury nowo przybyłych, a im samym dostarczanie poczucia podmiotowości.

Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dla nawiązywania relacji międzyludzkich i wza-
jemnego poznawania się widziano również w jedności religijnej. Uważano, że kościół rów-
nież mógłby włączyć się do osłabiania barier rasowych poprzez zapraszanie czarnych ka-
tolików do parafialnych przedsięwzięć, gdyż ... relacje polskich obywateli z czarnoskórymi 
Afrykanami można także budować na podstawie wartości związanych z religią.

„Obecnie w kościołach możemy zaobserwować zjawisko, gdzie Afrykanie grając i śpie-
wając, próbują ‘nas’ do siebie przekonać i udowodnić, że jednak potrafią coś więcej, a nie 
tylko być, jak kiedyś ‘niewolnikami’, o czym także świadczy fakt, że studiują na naszych 
uniwersytetach.”

Były też wypowiedzi krytyczne. Przykładowe cytuję poniżej.
„Niewątpliwie czarni imigranci z Afryki są problemem dla skutecznej integracji. Są inne-

go koloru skóry, innego wyznania, posiadają inny język i kody kulturowe. Różnice wydają się 
nie do pokonania. Najprostszym sposobem byłaby asymilacja imigrantów, ale nie byłoby to 
poprawne zachowanie. Integracja ma niewielka szansę powodzenia, lecz jest możliwa, tyle, 
że zaobserwować można by ją w następnych latach czy dziesięcioleciach.”

„Moim zdaniem Polska nie powinna przyjmować imigrantów z  Afryki, gdyż wiąże 
się to z utratą homogeniczności Polski. Aczkolwiek, jeżeli tak by zdecydowano, to trze-
ba byłoby obmyśleć plan integracji migrantów ze społeczeństwem polskim. Powinniśmy 
nie tylko dawać im możliwości, ale także pokazywać jakie mogą wyniknąć konsekwencje 
z nieprzestrzegania naszego prawa i kultury.”

„Integracja czarnych afrykańskich imigrantów w  polskim społeczeństwie uważam, 
że byłaby utrudniona. Polska to państwo modernistyczne, osoby innych narodowości są 
traktowane często ‘z góry’. Oczywiście są wśród nas osoby otwarte na poznawanie osób 
odmiennych kulturowo. To one powinny pomagać w utworzeniu warunków do skutecznej 
integracji.”

V.  Włączanie czarnoskórych imigrantów w rozwiązywanie ich problemów,  
zachęcanie do współpracy między imigrantami pochodzącymi z różnych miejsc

Respondenci przypisywali dość znaczną potencjalną rolę afrykańskim czarnoskórym 
imigrantom w  pokonywaniu problemów w  społeczeństwie przyjmującym związanych 
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z  ich afrykańskością. Miałoby to się odbywać poprzez większe zaangażowanie imigran-
tów pochodzących z różnych państw w organizowaniu spotkań wyjaśniających specyfikę 
kontynentu, a przy tej okazji, poprzez spędzanie więcej wspólnego czasu z Polakami. Za 
pozytywny akt uważano danie możliwości reprezentacji politycznej, która dbałaby o intere-
sy czarnych afrykańskich imigrantów. Zgłaszane sugestie opierały się jednakże na jednej 
bardzo ważnej dla imigranta przesłance, a mianowicie uregulowaniu jego statusu prawne-
go w państwie przebywania. Wobec faktu, że przyczyny sprawcze ruchów wychodźczych 
z Afryki ostatnio skomplikowały się, postulowano danie nowo przybyłym z tego kierunku 
większych szans na uzyskanie w polskim społeczeństwie możliwości legalnego pobytu. Do-
tyczyło to również udzielania pomocy w zdobywaniu polskiego obywatelstwa, ponieważ, 
póki co, proces ten jest nierealnie wydłużony.

Włączanie subsaharyjskich imigrantów do rozwiązywania ich problemów widziano 
również poprzez zapewnienia im częstszych wystąpień publicznych w polskich mass me-
diach. Zapraszanie Afrykanów do programów, w których mogliby podzielić się problemami 
doświadczanymi w  polskim społeczeństwie – zdaniem respondentów – mogłoby przy-
czyniać do pogłębienia wiedzy i większego zrozumienia tej grupy imigrantów. Przy oka-
zji można by popularyzować stowarzyszenia zajmujące się pomocą i  integracją nowych 
imigrantów oraz propagować dobre praktyki integracji, tolerancji wobec osób odmiennych 
rasowo, czerpane z doświadczeń innych państw europejskich. Ponadto, jak skwitował to 
jeden z respondentów: W mediach powinny pojawiać się osoby czarnoskóre, aby ‘oswoić’ 
społeczeństwo z widokiem tych osób. A inny uzupełnia tę myśl: Trzeba uświadamiać Po-
lakom, że warto się integrować i otwierać na innych. Dlatego bardzo mocno akcentowano 
znaczenie spotkań integracyjnych Polaków z Afrykanami bez względu na obraną płasz-
czyznę, czy okazję. Widziano też czarnoskórych imigrantów w szkołach jako prelegentów 
opowiadających polskiej młodzieży o swoim kraju i zwyczajach.  

VI. Usamodzielnienie czarnoskórych imigrantów

Kwestię usamodzielniania czarnoskórych imigrantów wiązano przede wszystkim 
z  krajowym rynkiem pracy. Postulowano ułatwianie czarnym możliwości legalnego za-
trudnienia. Podkreślano konieczność udzielania pomocy w wejściu na rynek pracy, m.in. 
poprzez organizowanie kursów przystosowujących imigrantów do rynku pracy, w  tym 
również długotrwale bezrobotnych, i pozwalających im nabycie konkretnych umiejętności. 
Podkreślano, że imigranci powinni mieć dostęp na równi z innymi grupami do podstawo-
wych praw, jak również do różnorodnych stanowisk i pozycji społecznych, aby nie zajmo-
wali tylko najniższych stanowisk. M.in., w tym kontekście sugerowano jako dobrą praktykę 
organizowanie stosownych szkoleń dla pracodawców w zakresie zatrudniania imigrantów, 
gdyż polscy biznesmeni powinni bardziej przychylać się do zatrudniania wykształconych 
imigrantów.
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Na kanwie tego wątku, ciekawymi wypowiedziami badanych były uwagi odnoszące 
się do strony formalnej pobytu imigrantów w Polsce. Dotyczyło to prowadzenia polityki 
imigracyjnej państwa i  informacyjnej odnośnie profilu instytucji świadczących poszcze-
gólne usługi. Wśród różnorodnych opinii, zgłaszano konieczność opracowania klarownego 
ustawodawstwa dotyczącego napływu imigrantów do Polski i jego ścisłej kontroli, włącz-
nie z określeniem kwot ilościowych. Powinny one współgrać z możliwościami absorpcyjny-
mi polskiego rynku pracy, wówczas ruch ten nie wzbudzałby obaw, niechęci czy wrogości. 
Postulowano zagospodarowywanie imigrantów poprzez tworzenie im perspektyw. 

Postulowano uchwalenie prawa imigracyjnego, które konsolidowałoby różne wątki 
zawarte obecnie w ustawie o cudzoziemcach i ustawie o pomocy społecznej. Uregulowa-
nie całościowo kwestii imigracyjnej eliminowałoby szereg nieścisłości. Postulowano, aby 
strategia polityki imigracyjnej nie zamykała się tylko w  jednej kadencji parlamentarnej. 
Państwo powinno wyznaczać cele i potrzeby migracji Afrykanów, aby nie byli oni postrze-
gani jako konkurenci na rynku pracy. Należy opracować procedury antygethoizacyjne oraz 
pomocne dla legalnie przebywających imigrantów. Interesującym pomysłem wspomaga-
jącym inkluzję czarnoskórych miałoby być zatrudnianie ich w różnych punktach usługo-
wych, gdzie ludzie oswoiliby się z ich obecnością i kontaktem. Ponadto sugerowano włą-
czanie czarnoskórych do woluntariatu.

Uważano, że kraj przyjmujący powinien utrzymywać kontakty z ambasadą państwa 
wysyłającego, a  imigrantom należałoby udzielać pomocy psychologicznej i organizować 
miejsca spotkań społeczności imigracyjnej. Wchodzenie Afrykanów na polski rynek pracy 
widziano również w kontekście państwo wysyłające – państwo przyjmujące. Sugerowa-
no unormowanie procedur wdrażania czarnych na rynek pracy, nie wykluczając współpracy 
z krajami wysyłającymi.

W  podsumowaniu tego zagadnienia warto przytoczyć następujący cytat: aby czar-
ni mogli się zintegrować w polskim społeczeństwie potrzebny jest czynnik społeczny (sieć 
wsparcia), a także czynnik ekonomiczny, który pozwala osiągnąć samodzielność finanso-
wą. Niestety na razie czarni zatrudniają czarnych, Polacy obawiają się zatrudniać czarnych. 
Dobrze funkcjonującą instytucją integrującą czarnych jest portal Afryka, organizacja sku-
piająca wokół siebie Afrykanów w Polsce; podejmuje problemy czarnoskórych w Polsce, jest 
skarbnicą wiedzy na temat kultury afrykańskiej. Cieszy się ogromną popularnością, a wy-
znacznikiem tego jest ilość odsłon dziennie.

Zakończenie: Czy integracja jest możliwa?

Przyglądając się narracji prowadzonej na licznych forach wokół zagadnienia polityki 
migracyjnej, można zauważyć, że przeważa w  niej jednostronne podejście, łączenia tej 
polityki z  rodzimym rynkiem pracy. Tymczasem, jeśli polityka imigracyjna nie wzbudzi 
stosownej refleksji nad sposobami integracyjnymi nowo przybyłych w  homogenicznym 
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społeczeństwie, uproszczenie zagadnienia do sprowadzania imigrantów jako taniej siły 
roboczej, może spowodować dalekosiężne konsekwencje społeczne i niezamierzoną frag-
mentację społeczno-kulturową populacji. 

Interesująca nas tutaj kwestia integracji subsaharyjskich imigrantów afrykańskich 
w Polsce, jak już wyżej niejednokrotnie podkreślałam, wiązała się – w opinii badanych – 
z dużym dystansem społecznym wyrażanym w stosunku do tej grupy nowo przybyłych. 
Częściowo dystans ten mogłaby osłabić polityka państwa minimalizująca nielegalną imi-
gracją, co być może podniosłoby zaufanie społeczne do mniej znanych grup przybyszy. 
Niemniej, istotą integracji jest chęć włączenia „obcych” do społeczeństwa zastanego. Dla-
tego wobec zdecydowanie homogenicznego charakteru populacji Polski, powstaje zasad-
nicze pytanie: czy polskie społeczeństwo w ogóle jest otwarte na afrykańskich imigran-
tów? Jak to skonstatowali niektórzy z respondentów: 

„Zastanawiając się na temat sytuacji czarnoskórych afrykańskich imigrantów w Pol-
sce, nachodzi mnie refleksja, że tak naprawdę istnieją oni w naszym społeczeństwie, ale 
nie są jego częścią. Są niezauważalni lub co gorsze dyskryminowani. Nie często widać 
przejawy ich integracji w naszym społeczeństwie.” Inny respondent, podnosząc ten sam 
wątek, stawia hipotezę: „Może to wynika z  faktu, że są spostrzegani jako bliscy prze-
strzennie, ale odlegli społecznie.”

„Obecność czarnoskórych imigrantów w  Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 
głównie ograniczonym do dużych miast. W latach 90-tych nie zwracano szczególnej uwagi 
na kwestie integracji. Jednak integracja czarnoskórych może przebiegać odpowiednio tylko 
w społeczeństwie, które jest gotowe na przyjęcie takich osób.”

Fundacja „Afryka inaczej”, posługując się w 2010 r. w swoim badaniu pytaniem: Czy 
Pani/Pana zdaniem możliwa jest pełna integracja Afrykańczyka w  polskim społeczeń-
stwie?, uzyskała odpowiedzi: zdecydowanie tak – 3%, raczej tak – 22%, raczej nie – 28%, 
zdecydowanie nie – 6%, ani tak, ani nie, nie wiem – 41%19. Badania wykazały, że zdaniem 
respondentów proces integracji wymaga dostosowania się Afrykanów do polskich zwy-
czajów, posiadania elementarnej znajomości języka, nie narzucania się i domagania spe-
cjalnych praw i przywilejów. Ceniona byłaby także pracowitość, jaką można zaobserwować 
u azjatyckich imigrantów.

Celem pogłębienia tematu zadano dodatkowe pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem należy 
zajmować się problemami z integracją, które mają Afrykańczycy mieszkający w Polsce? Cie-
kawe, że aż 38% respondentów nie miało w tej kwestii własnego zdania, a 16% uważało, 
że raczej nie, 7% – zdecydowanie nie, co oznacza, że 61% nie jest pozytywnie ustosunkowa-
nych wobec rozwiazywania problemów z integracją tej grupy imigrantów. Zdecydowanie tak 
(7%) i raczej tak (33%) wyrażały osoby najczęściej z wyższym wykształceniem i mieszkańcy 
największych miast. Natomiast – jak czytamy w komentarzu – pojawiające się problemy z in-

19  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 30.
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tegracją Afrykańczyków, powinien w pierwszym rzędzie rozwiązywać polski rząd (61%) oraz 
władze lokalne (41%), w mniejszym stopniu sprawą powinny zajmować się samorządy (32%), 
szkoła (29%), Unia Europejska (29%), Kościół katolicki (25%), media (23%)20.

Pewną ewolucję poglądów można było zaobserwować pięć lat później. Te same ba-
dania przeprowadzone w 2015 r. pokazały, iż większość Polaków nie wierzy w możliwość 
pełnej integracji z Afrykanami (36%) i widoczny jest tutaj nieznaczny wzrost w porówna-
niu z 2010 rokiem (34%). Jednakże 29% uznało, że jest to możliwe, co stanowiło również 
wzrost do podobnych deklaracji wygłaszanych przez respondentów w badaniach 2010 r. 
(25%)21. Wzrost przekonania o możliwości potencjalnej integracji Polaków z Afrykanami 
wiązano z coraz częstszym pojawianiem się w polskiej przestrzeni publicznej Afrykanów, 
w tym po raz pierwszy w Sejmie RP dwóch czarnoskórych posłów: Johna Godsona w 2010 r. 
oraz Killiona Munyamy w 2011 r. Ponadto coraz częściej Polacy stykali się już z publiczną 
i  zawodową działalnością czarnoskórych w  telewizji, oglądali reklamy z  modelami róż-
nych ras, dowiadywali się o indywidualnych czarnoskórych obywatelach Polski, cenionych 
w swoim środowisku ze względu na swój profesjonalizm.

Interpretacja ta znajduje również potwierdzenie w  moim badaniu. Wykazało ono 
zależność pomiędzy uzyskaniem pozytywnej zmiany postaw wobec subsaharyjskich 
przybyszy w polskim społeczeństwie a zwiększoną jego z nimi styczność. Wówczas, jak 
podkreślono, bariera umysłowa, stereotypizująca całą czarną rasę zostanie przełamana. 
Część respondentów, którzy mieli już sporadyczny kontakt z czarnoskórymi imigrantami 
podkreślali, że znajomość ich kodów kulturowych wydatnie wpływa na łatwość nawiązy-
wania komunikacji. Zmiana mentalności Polaków względem osób o innym kolorze skóry, 
w odczuciu respondentów może także nastąpić, jeśli będziemy bardziej aktywni w prze-
kazie, że ci ludzie są bardzo pracowici, dążą do samorozwoju poprzez edukację, szkolenie 
czy pracę, że są kompetentnymi młodymi ludźmi, chcącymi się wdrażać do pracy w firmach 
w Polsce. Całemu procesowi pomogłoby nadto pokazywanie afrykańskich autorytetów.

Proces integracyjny w odniesieniu do zmiany mentalności w polskim społeczeństwie 
rozpisywano na fazy: I - oswojenia, II – zaakceptowania i III – polubienia, w oparciu o pro-
mowanie wartości, piękności i różnorodności związanej z Afryką.

Dużą rolę przypisywano tutaj mediom. Szczególnie akcentowano równoważenia po-
goni za sensacją rozpowszechnianiem pozytywnych przykładów integracji czarnoskórych 
imigrantów w polskim społeczeństwie, w tym rodzin mieszanych. Sugerowano rezygnację 
z deprecjonujących szablonów prezentacji kontynentu afrykańskiego22.

20  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2010, s. 30.
21  P. Średziński, Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, Fundacja „Afryka 
inaczej”, Warszawa 2015, s. 50–51.
22  Pewne pozytywne zmiany zauważa Paweł Średziński w raporcie z 2016 r. Patrz: P. Średziński, Afryka i jej mieszkańcy 
w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów, Fundacja „Afryka inaczej”, Warszawa 2016, http://afryka.
org./download/media2016.pdf z 15 07 2016.



333

Podsumowując, można stwierdzić dużą wyobraźnię badanych co do kwestii, jakie na-
leży rozwiązywać problemy na etapie współczesnych przepływów migracyjnych. Uważano 
za niezbędne, aby konserwatywne, zamknięte środowiska zrozumiały jak ważna jest tole-
rancja dla Inności we współczesnej dobie ruchów migracyjnych. Spośród wielu wypowiedzi 
wyłaniał się obraz bardzo kompleksowego rozumienia tworzenia warunków procesu inte-
gracji czarnoskórych Afrykańskich imigrantów w polskim społeczeństwie. Można nawet 
powiedzieć o podejściu holistycznym, w którym postuluje się zachowania dwóch symetrii: 
kraj przyjmujący-imigrant oraz Polska-Afryka. Proces integracji nie może odbywać się ani 
cząstkowo ani jednostronnie. Musi być paralelny. Wówczas uniknie się kulturowych i oby-
czajowych nieporozumień. Zastanawiano się, na ile jest możliwe zachowanie dwukierun-
kowości tego procesu w przypadkach przedłużającej się tranzytowości pobytu. Imigranci 
muszą być zdeterminowani, aby poznać esencję narodu polskiego i to, jak należy ją interpre-
tować oraz postępować względem niej.

Respondenci, wskazując na dystans społeczny dzielący subsaharyjskich przybyszy ze 
społeczeństwem przyjmującym, widzieliby ich większe uczestnictwo w naszym życiu co-
dziennym, co dostarczyłoby im poczucia bycia częścią naszego społeczeństwa i sprzyjało-
by wzajemnej integracji. 

Kompleksowość podejścia wyrażała się również w propozycji tworzenia sieci współ-
pracy pomiędzy instytucjami, które mają styczność z imigrantami i powinny wymieniać się 
doświadczeniami i informacjami o imigrantach, aby podnosić sprawność załatwiania ich 
spraw. Postulowano przy tej okazji organizowanie niezbędnego szkolenia różnych kate-
gorii pracowników administracji i instytucji (pracowników socjalnych, pracowników służby 
zdrowia, kadry pedagogicznej itp.), aby lepiej spełniali swoją służbę w wielokulturowym 
środowisku nowo przybyłych. 

Zdaniem respondentów, polską politykę wobec imigrantów powinno raczej cecho-
wać indywidualne podejście, rozszerzenie programów IPI, dzięki którym imigranci szyb-
ciej adaptowaliby się w Polsce. Wymieniano tu nie tylko pomoc materialną, jak i pomoc 
psychologiczną, doradztwo. Za niezbędne uważano zapewnienie wsparcia profesjonal-
nych doradców socjalnych, którzy pomagaliby imigrantom odnaleźć się w polskich re-
aliach. Niezbędna byłaby ciągłość i regularność kontaktów pracownika socjalnego, aby 
imigrant nie poczuł się bezradnym w obcym kraju. Zwieńczeniem tego procesu byłoby 
umożliwienie dostępu do legalnej pracy i  awansu społecznego. Integracja najszybciej 
dokonuje się właśnie przez pracę. Indywidualność podejścia miałaby odbywać się przy 
wydatnej współpracy z imigrantem w budowaniu wspólnego systemu działań. Niektó-
rzy respondenci uważali, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż czarnoskórzy 
afrykańscy imigranci nie są dobrze zintegrowani w Polsce. Znaczące byłyby tu kampanie 
reklamowe które pozwoliłyby Polakom zrozumieć, że jesteśmy tacy sami. Ze szczegól-
ną intensywnością akcje te powinny być skierowane do radykalnych grup kibiców piłki 
nożnej, negatywnie nastawionych do sportowców afrykańskiego pochodzenia. Postu-
lowano wykorzystywanie pozytywnego wizerunku czarnych sportowców odnoszących 
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sukcesy w polskich drużynach. Byłaby to forma przeciwdziałania agresji wobec czarnych 
sportowców na polskich stadionach.

Podkreślano jednocześnie, że w początkowym okresie pobytu w Polsce imigrantów 
należałoby wspierać poprzez różne formy pomocy społecznej, tak aby mogli szybko finan-
sowo usamodzielnić się. Dlatego proponowano oferowanie im na początku rotacyjnych 
mieszkań socjalnych.
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The proposals of best integration 
practices towards the black African 
immigrants in Poland according 
the posttransformation-born 
generation of students

(abstract)

The aim of the article is the presentation of the research findings on best practices 
as to the integration of black African immigrants into the Polish society. Transformation 
changes of 1989 caused that the immigrants of big visibility have become a new element 
of the Poland’s homogenous population. Along with that, two types of mentality, ideas 
and social attitudes has been confronted: the idea of a closed homogenies nation state 
with the idea of an open heterogeneous multicultural state. This is why it was important 
to see how the young generation born after 1989 refer to the integration issues of the 
black newcomers.

Key words: Sub-Saharan immigrants, migrant public politics, Poland, Africa.
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Afrykańskie inspiracje 
Andrzeja Zająca

Przez pewien okres swojego zawodowego życia etnologa sprawowałam opiekę nad 
działalnością twórców ludowych i nieprofesjonalnych1. Mimo wielu lat, jakie upłynęły od 
tego czasu i zmiany zawodowej specjalizacji, nadal nieprofesjonalna, amatorska dzia-
łalność artystyczna wzbudza moje zainteresowanie. Zajmują mnie nie tylko same prace 
– ich temat, forma czy technika, ale także, a może przede wszystkim motywy podjęcia 
takich działań i przyczyny, dla których wybierana jest taka, a nie inna ich problematyka. 
Zazwyczaj twórczość taka dotyczy osobistych przeżyć autora, aktualnych i przeszłych 
problemów życiowych, bardzo często inspiracją dla niej staje się najbliższe otoczenie: 

1  Pracując w przaśnych latach 80. XX w. w Łódzkim Domu Kultury pomagałam rzeźbiarzom, wycinankarkom, hafciar-
kom, w zdobyciu potrzebnych materiałów i zorganizowałam kiermasz, na którym mogli zaprezentować swoje prace.
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własna zagroda, wieś, miasto, dzielnica itd.2 Temat inspiracji w rozmaitych dziedzinach 
sztuki, zarówno tych określanych sztuką wysoką, jak w sztuce ludowej, nieprofesjonal-
nej, amatorskiej i innych formach wypowiedzi artystycznej, wzbudzał od zawsze szero-
kie zainteresowanie badaczy. Przejawiało się ono i nadal przejawia głównie w opracowa-
niach dotyczących charakteru i przemian zachodzących w działalności poszczególnych 
artystów, symboliki przedstawień, wzajemnych powiązań stylistycznych, zapożyczeń 
itd., ale dotyczy także kulturowych kontekstów sztuki. Warto jednak pamiętać, że po-
wyższa problematyka wzbudza także dyskusje i kontrowersje dotyczące sposobu bada-
nia tych zagadnień.

Coraz częściej antropolodzy postulują bowiem konieczność interdyscyplinarnego 
podejścia do tematu. Odrzucają zarówno praktykę ograniczanie się do badań nad sty-
lem, konwencją czy przemianami zachodzącymi w formie, jak skupiania się wyłącznie, 
albo w  przeważnej mierze na poszukiwaniu źródeł charakteru twórczości indywidual-
nego artysty w jego biografii i doświadczeniu życiowym3. Czesław Robotycki przypomi-
na w jednym z artykułów, że w rozważaniach fenomenologicznych nad sztuką, istotne 
jest pojęcie prawdy artystycznej, czyli wewnętrznej logiki dzieła. W sztuce realistycznej 
oczekuje się „harmonii formy, treści i  idei” – czytamy4. Podkreśla, że ukazanie osobo-
wości twórcy – zazwyczaj pięknej i bogatej – umożliwia większe przeżycie jego dzieła. 
Jednak – za Jurijem Łotmanem wskazuje na istotne niebezpieczeństwo „uzupełniania” 
przez biografa tych elementów życiorysu, cech osobowości, cech psychicznych, których 
nie udało się odkryć:

Biograf miejsca puste wypełnia własną wyobraźnią lub odczuciami. Nie ulega wątpli-
wości, że rozdźwięk między życiem artysty a jego twórczością zachodzi stale. Tenże biograf 
dokonuje więc często kolejnego zabiegu. Oczyszcza ze sprzeczności życiowe fakty, stosuje 
wobec nich wzorzec czarno-biały. Można postać idealizować bądź też fakty zbytnio beletry-
zować5 – stwierdza antropolog.

Wskazuje tutaj zatem na bardzo realną możliwość mityzacji. Ukazuje ostatecz-
nie zestaw kilku schematów, którymi posługują się autorzy opracowań opartych na 
życiorysach twórców6. Niemniej jednak, podejmowanie próby wyjaśniania twórczości 

2  Porównaj na przykład: Gorzki smak Art. Brut. Badania – kolekcja-wystawy w  Polsce na przełomie XX i  XXI wieku, 
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa 2016; Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, 
(katalogi wystaw), Bydgoszcz 1998, 2000. A. Jackowski, Mit sztuki poza kulturą. Art. Brut. „Sztuka ludowa. Konteksty”, 
t. 48, 1994, s. 59–69; Idem, Sztuka zwana naiwną, Warszawa 1995; B. Liberska-Marinow, B. Błaszczyk, Pędzlem i dłutem. 
Artyści ludowi i nieprofesjonalni powiatu radomszczańskiego, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2010; B. Olszewska, J. Słom-
ska-Nowak, Bogdan Lesiński, Malowana księga duszy, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
w Toruniu, Toruń 2009. I wiele innych. 
3  Porównaj: K. Piątkowska, Kultura a ikonosfera, etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej, Łódz-
kie Studia Etnograficzne, t. 33, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź, 1994. Cz. Robotycki, Biografia twórcy ludowego 
jako prawda artystyczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Etnograficzne”, t. 27, 1990, s. 29–35.
4  Cz. Robotycki, ibidem, s. 30.
5  Ibidem.
6  Ibidem, s. 31, 32.
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– jej tematyki, formy, charakteru i zakresów, doświadczeniami życiowymi artysty jest 
zabiegiem bardzo często spotykanym w literaturze i w wielu przypadkach w pełni uza-
sadnionym7.

Z kolei Krystyna Piątkowska, zajmując się między innymi charakterem badań nad 
twórczością określaną jako sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy naiwna, podkreśla ko-
nieczność uwzględniania kontekstu kulturowego tych zjawisk. Potrzebę określania roli 
i  znaczenia, jakie konkretne wytwory posiadają w  konkretnym środowisku, w  którym 
powstały i którego autor jest przedstawicielem8. 

Rozważania powyższe udowadniają złożoność problematyki i wskazują na znacze-
nie, jakie w badaniu nad współczesną sztuką odgrywają zastosowane metody badaw-
cze oraz jakie skutki może mieć zastosowanie metod i praktyk charakterystycznych dla 
badań etnologicznych, czyli rozmowy, obserwacji uczestniczącej i  innych technik etno-
graficznych badań terenowych łączonych z  technikami wypracowanymi przez historię 
sztuki, psychologię i inne dziedziny badające zjawiska o charakterze artystycznym.

Celem tego artykułu nie jest jednak prowadzenie rozważań teoretycznych doty-
czących badań nad sztuką. Nie jest to także próba zrozumienia i wytłumaczenia twór-
czości artysty poprzez jego biografię, czy podejmowanie próby klasyfikacji konkret-
nych osiągnięć artystycznych. Powyższe rozważania tłumaczą jednak zastosowane 
przeze mnie techniki badawcze oraz przyczyny podjęcia takiej tematyki. Pragnę bo-
wiem ten tekst poświęcić dwom podstawowym zagadnieniom: działalności artystycz-
nej Andrzeja Zająca – autora prac na polskie warunki nietypowych, bo inspirowanych 
tradycyjną sztuką Afryki, a zatem innym światem, twórczością odmienną od naszej 
tak w  formie jak w  treści9 oraz działaniom popularyzującym kultury Afryki, realizo-
wanym przez tego artystę i  członków jego rodziny. Oba zagadnienia wydały mi się 
interesujące i warte opisania głównie ze względu na ich nietypowość. Ponadto są mi 
one bliskie ze względu na poruszaną tematykę kultur Afryki i realizowanych sposobów 
oraz zakresów ich popularyzacji.

7  Porównaj między innymi: A. Jackowski, Sztuka zwana...; Idem, Polska Sztuka ludowa, PWN, Warszawa 2002; B. Ol-
szewska, Mecenas i artyści, Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich, Muzeum Etnogra-
ficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Toruń 2014; Eadem, Historie dopowiedziane, Twórczość Wiktora 
Chrzanowskiego, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu; Toruń 2011.
8  K. Piątkowska, Kultura i ikonosfera..., s. 65–71. 
9  Afrykaniści od lat wskazują na sztuczność terminu „sztuka Afryki”. W większości języków tego kontynentu brak jest 
nawet określenia wskazującego na twórczość artystyczną, której głównym celem jest przeżycie estetyczne czy wywo-
łanie emocji. Porównaj między innymi: K. Podyma, Sztuka afrykańska. Zjawisko, czy rzeczywistość?, [w:] Kultury Afryki. 
W świecie tradycji, przemian i znaczeń, red. A. Nadolska-Styczyńska, „Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, t. IV, Toruń 
2009, s. 109–116; J. Łapott, Sztuka Afryki u progu XXI wieku – refleksje etnologa, [w:] Kultury Afryki...., s. 117–126. Moim 
zdaniem dobrym określeniem oddających charakter tych działań jest termin – plastyka obrzędowa, wskazująca na po-
wiązania tradycyjnej twórczości artystycznej z wierzeniami i światopoglądem poszczególnych grup etnicznych Afryki.
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Autor

Przejeżdżając wielokrotnie autobusem przez oddaloną nieco od centrum dzielnicę 
Łodzi, zwróciłam uwagę na płaskorzeźbę zdobiącą frontową ścianę jednego z prywat-
nych domów. Przedstawiała ona bowiem wizerunek jednej z moich ulubionych masek 
afrykańskich – charakterystyczną dla ludu Bamana Tchiwarę (Chiwarę)10. Maska sym-
bolizuje antylopę, a  wykonywane z  drewna rzeźby przedstawiające to zwierzę, które 
umieszczane są na nakryciu głowy tancerza, są moim zdaniem przykładem wielkich 
możliwości artystycznych grupy. Mijając tę posesją, za każdym razem zastanawiałam 
się kto w niej mieszka i dlaczego ozdobił swój dom takim atrybutem. Tymczasem jeden 
z moich znajomych, bardzo dobrze orientujący się w moich zawodowych specjalizacjach, 
skończył właśnie budować własny dom. Niespodziewanie zatelefonował do mnie z in-
formacją, że poznał człowieka, który jego zdaniem zasługuje na moje zainteresowanie. 
Łączy bowiem umiłowanie dla sztuki Afryki z amatorską twórczością artystyczną. Oka-
zało się, że miał na myśli stolarza, który wykonał w  jego domu schody. Odwiedził go 
w ostatnich dniach i postanowił mnie poinformować o jego działalności pozazawodowej. 
Zanim skończył mówić przeczułam, że w rozmowie padnie dobrze znany mi adres. Za-
dzwoniłam pod otrzymany numer telefonu i tak poznałam Andrzeja Zająca. Rzeźbiarza 
i malarza amatora, z zawodu rzemieślnika, posiadającego dyplom mistrza snycerskiego 
i czeladnika stolarskiego. Przez wiele lat specjalizował się on w wytwarzaniu schodów 
z rozmaitych typów drewna. W latach 90 XX wieku panowała w Łodzi (i pewnie nie tylko 
w Łodzi), moda na schody i boazerie wykonywane z drewna egzotycznego11. Pan Andrzej 
zaczął się w tej materii specjalizować, zyskując znaczną renomę. Często w rozliczeniach 
przejmował resztki (odpady) zastosowanego materiału12.

 Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że od dziecka interesował się sztuką. Nieste-
ty okoliczności życiowe nie pozwoliły na ukończenie liceum plastycznego. Zajmował się 
więc rysunkiem i malarstwem amatorsko, naśladując ulubionych mistrzów i kopiując ich 
dzieła. Jednak wybrana, a  związana z  obróbką drewna specjalizacja zawodowa otwo-
rzyła przez nim kolejne możliwości wypowiedzi. Decydujący wpływ miało na to piękno 
i charakter drewna egzotycznego. To w nim odnalazł najbliższy sercu sposób wypowie-
dzi artystycznej.

Powyższe informacje, które uzyskałam, na samym początku znajomości, podczas 
pierwszego spotkania, nie udzielają niestety odpowiedzi na pytanie podstawowe: Dlacze-

10  Pisownia tej nazwy bywa w literaturze rozmaita: Tchi-wara, Tchiwara, Chi-wara i inne.
11  W latach 90.XX wieku zaczęły w Łodzi powstawać liczne warsztaty szyjące ubrania eksportowane na wschód. Poja-
wiła się też spora grupa osób dysponująca znaczną gotówką. Podstawową inwestycją stała się wówczas budowa domu, 
wyposażonego we wszystkie możliwe wygody i świadczącego o pozycji właściciela. Drewno egzotyczne jako materiał 
drogi i niewątpliwie luksusowy, było jednym z wyznaczników takiego statusu.
12 Wszystkie cytaty i informacje dotyczące życia i twórczości A. Zająca uzyskałam podczas rozmowy przeprowadzonej 
jesienią 2015 roku.
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go tematem jego prac stała się Afryka, a  inspiracją sztuka tego kontynentu? W zrozu-
mieniu tego problemu pomogła kolejna, już rejestrowana rozmowa. Zapytany o  źródła 
afrykańskiej inspiracji, rzeźbiarz odpowiedział: 

Dlaczego Afryka? No ja nie wiem dlaczego. Ja żartuję, że może w poprzednim wciele-
niu […] byłem Afrykańczykiem […] może gdzieś po sawannach biegałem i  rzeźbiłem…[…] 
A może szykuję się do następnego wcielenia…

Po zastanowieniu uzupełnił wypowiedź:
Gdy do Polski zawitało, zaczęto sprowadzać drewno egzotyczne, i ja zacząłem z tego 

robić schody dla klientów, z tego drewna te fluidy jakieś przeszły.. . […] Naprawdę! To był 
ten moment taki. I zacząłem się tą Afryką interesować… […] zadziałało na wyobraźnię […] 
i zacząłem poszukiwać, zacząłem kupować książki. Zacząłem czytać o Afryce […].

Pan Andrzej swoją wiedzę pogłębiał systematycznie, odwiedzając strony interne-
towe muzeów posiadających kolekcje sztuki afrykańskiej, wynajdując portale dotyczące 
poszczególnych tradycyjnych stylów sztuki kontynentu, ucząc się rozpoznawać i zgłębiać 
istotę różnorodności przedstawień, funkcji, charakteru i odmienności poszczególnych ma-
sek i postaci figuralnych. 

Pierwszym obiektem, jaki wykonał zainspirowany tymi motywami była mahoniowa 
komoda, pokryta rzeźbionymi scenami zaczerpniętymi ze sztuki ludu Joruba:

Komoda była wzorowana na nigeryjskich scenkach z  pałaców królewskich. Z  tych 
wrót, które niedawno miałem okazję zobaczyć w British Museum.

To było kiedyś. Internet, jakieś nieudane zdjęcie. Przy pomocy szwagra, który jest pla-
stykiem i mi to odrysował trochę, a ja to potem w drewnie mahoniowym zrobiłem… (il. 1, 
s. 358)

Kolejne prace wykorzystywały motywy stylistyczne ludów zamieszkujących obszar 
zwany Sudanem Zachodnim: Bamana (Bambara), Dogon, Senufo; a także ludu Baule znad 
Zatoki Gwinejskiej. W pracach rzeźbiarza te skojarzenia i  inspiracje są stosunkowo łatwo 
rozpoznawalne (il. 2–4, s. 358)13. Figurki przedstawiają postacie kobiet, rzadziej mężczyzn, 
niektóre ułożone są w układy inspirowane konkretnymi przykładami ołtarzy prezentowa-
nych w berlińskim muzeum, których zdjęcia stały się bazą dla opracowania projektu.

Autor tak opowiadał o tych rzeźbach:
Afryka Zachodnia. Ona dominuje w mojej twórczości i bardzo mi się podobają rzeźby 

Bauli – Wybrzeże Kości Słoniowej, bo Senufo też, mimo że jest to bardzo odrębny, charak-
terystyczny styl…Dogonów może mniej, ale Bambara w Mali, w Gwinei. Jeszcze nie wziąłem 
się za Benin, ale Benin to chciałbym odtwarzać, albo przetwarzać w glinie…” […] „A jednak 
te figurki kobiet to są te cztery ludy: czy Dogonów, czy Bambara, czy Bauli, czy Senufo… 
(il. 5, 6, s. 359).

13  Opracowań dotyczących afrykańskich stylów artystycznych jest sporo. Zazwyczaj są to wydawnictwa albumowe, 
w których prezentowane są zbiory licznych europejskich muzeów posiadających kolekcje pochodzące z Afryki. Porównaj 
na przykład: Ch. Spring, African Art, close-up, The British Museum, London, 2009; Exotische Kunstim Rautenstrauch-
Joest-Museum, Köln 1971, African Art, The Visual Encyclopedia, The Scala Group, 2011.
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Nasuwa się w tym miejscu pewna refleksja. Otóż o zainteresowaniach Europejczy-
ków twórczością artystyczną krajów pozaeuropejskich, którą określano i nadal często się 
określa terminem „sztuka prymitywna” napisano już wiele artykułów i książek. Warto 
w tym miejscu przypomnieć rozważania Hanny Schreiber, która przywołując fascynacje 
sztuką Afryki i Oceanii, jakie pojawiły się u początków XX wieku, zwraca uwagę na cha-
rakterystyczne dla tego nurtu zafascynowanie formą, przy braku potrzeby rozumienia 
istoty tej twórczości. Zwraca też uwagę na problem bezsilności nauki Zachodu wobec 
potrzeby i  możliwości zrozumienia sztuki, która zawsze wychodziła poza funkcje es-
tetyczne, która „była i  jest[...] istotnym sposobem kształtowania doświadczenia, sys-
temem orientowania się w świecie, komunikacji i kontroli”14. Przekładało się to i moim 
zdaniem – nadal przekłada – na generalnie dość powierzchowny stopień poznania twór-
czości artystycznej krajów pozaeuropejskich. Ogranicza się on często do fascynacji for-
mą, kolorystyką, ale bez znajomości niuansów stylistycznych, zróżnicowania etnicznego 
i świadomości licznych powiązań tej sztuki z innymi sferami kultury. Nieczęsto można 
od osoby nie zajmującej się zawodowo etnologią czy antropologią sztuki usłyszeć infor-
macje dotyczące powyższych zagadnień. Mamy z tym do czynienia najczęściej w sytuacji 
prywatnych kolekcji sztuki. Tym bardziej interesujący wydał mi się stopień znajomości 
zróżnicowania sztuki i dziejów poszczególnych grup etnicznych Afryki, jakim wykazał się 
podczas rozmowy mój interlokutor.

Jak sam stwierdził, w pewnym momencie ilustracje, fotografie, rysunki oryginalnych 
rzeźb, strony internetowe galerii i muzeów przestały wystarczać. Andrzej Zając wraz z cór-
ką postanowił zobaczyć na własne oczy inspirujące go dzieła. Możliwość taką dała wizyta 
w British Museum:

Było to dla nas dużym przeżyciem móc zobaczyć na własne oczy misternie wykonane 
rzeźby i maski, które do tej pory oglądaliśmy na stronach internetowych. Widząc z jakimi de-
talami wyrzeźbione są niektóre figurki, z jaką precyzją oddane są poszczególne części ciała, 
jeszcze bardziej zaczęliśmy podziwiać kunszt afrykańskich rzeźbiarzy – Opowiada artysta.

Kolejnym, bardzo ważnym etapem w  twórczości A. Zająca okazała się podróż do 
Ghany. Pozwoliła nie tylko zweryfikować posiadaną wiedzę i wyobrażenia o miejscowej 
twórczości, ale także nawiązać znajomości, prowadzić dyskusje z miejscowymi artystami, 
obserwować ich pracę i codzienne życie.

Zetknąłem się internetowo z rzeźbą no i zacząłem marzyć o tej wyprawie. Marzyłem, 
marzyłem, marzyłem, marzyłem tak wiele lat. I w pewnym momencie, jak już stwierdziłem, 
że teraz, albo nigdy, wziąłem kredyt i pojechaliśmy z córką do Ghany.

Wyprawę umożliwiła znajomość nawiązana w  Internecie. Zaowocowała ona także 
sposobnością poznania większej ilości osób oraz nawiązania kolejnych kontaktów dzięki 

14  H. Schreiber, Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 263–264. Autorka powołuje się w tym momencie na tekst 
K. Zajdy: Estetyka Indian Ameryki Południowej. Antologia, Kraków 2007, s. 15.
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rodzinie i przyjaciołom gospodarza. Umożliwiła także obserwację uroczystości rodzinnych, 
obyczajów, codziennych zachowań itd.

Przez cały miesiąc mieszkaliśmy u znajomych Afrykańczyków na przedmieściach stoli-
cy – Accry, mając okazję uczestniczyć w weselach afrykańskich, chrzcinach, w przygotowa-
niach tamtejszych posiłków oraz towarzysząc tubylcom w ich normalnym życiu.

Pobyt w Ghanie i wizyty w dzielnicy afrykańskich rzeźbiarzy wpłynęły inspirująco na 
artystę amatora.

…zacząłem wtedy bardzo dużo rzeźbić i po powrocie z Ghany malować te kobiety, które 
spotkałem i  zrobiłem zdjęcia….

Rzeczywiście, kolejnym etapem artystycznej aktywności Andrzeja Zająca był powrót 
do malarstwa. Wykonane w Ghanie portretowe zdjęcia kobiet, często kobiet trzymających 
dzieci na rękach, dały podstawę do cyklu obrazów, które następnie autor uzupełnił złotą 
aureolą, tworząc cykl „Czarne Madonny” (fot. 7, s. 359). Owo łączenie poszczególnych, roz-
maitych form wypowiedzi (zdjęcie – obraz) i treści: piękne kobiety przekształcane w wi-
zerunki Madonny, są typowe dla twórczości artysty. Jest to cały czas „konstrukcja w pro-
cesie”. Ciągłe uzupełnianie obrazów, przemalowywanie, dodawanie kolejnych elementów 
wizerunku, pozwala na stałe reinterpretacje dzieła, na odczytywanie go na nowo. Nie do-
tyczy to tylko obrazów. Kolejnym przemianom ulegają także rzeźby. Są łączone w rozma-
itych układach w ansamble uzupełniane dekoracjami z materiałów naturalnych, drobnymi 
akcesoriami (na przykład suszonymi roślinami), kolorem itd.

Prezentacje

Naturalnym pytaniem, które nasuwa się w  kontekście tej twórczości jest nie tylko 
przyczyna, dla której powstają te rzeźby i obrazy inspirowane kulturami Afryki, ale także – 
czy i jakie znaczenie może mieć ona dla współczesnego mieszkańca Łodzi. Moim zdaniem, 
w czasach dyskusji dotyczących napływu uchodźców i związanych z tym lęków, pojmo-
wania Innych jako obcych, a więc wrogich i niebezpiecznych, zainteresowanie kulturami 
Afryki i promowanie wiedzy ich dotyczącej może okazać się bardzo ważne. Jest w moim ro-
zumieniu świetnym przykładem właściwego podejścia do idei dialogu kulturowego i edu-
kacji międzykulturowej. Nie tylko ja uważam, że sztuka może być dobrym i skutecznym 
środkiem do zbudowania wspólnej płaszczyzny dialogu. Przywoływana już wcześniej Han-
na Schreiber zamieściła w swojej książce istotne zdanie dotyczące tej kwestii: „>Sztuka 
prymitywna< staje się dla nas dzisiaj szansą na zrozumienie istoty naszej własnej kultury 
i prawdziwego zrozumienia, że my również jesteśmy tym Innym”15.

Przyjrzyjmy się więc działaniom animacyjnym podejmowanym przez Andrzeja Zająca.
Autor nie tworzy tych dzieł wyłącznie dla siebie. Od samego początku pokazywał je 

15  Ibidem, Koncepcja..., s. 280.
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znajomym i  krewnym, namawiając do współuczestnictwa w  tych działaniach. Zafascy-
nowany kulturami Afryki pragnął przekazać choćby cząstkę tych pasji innym. Rozpoczął 
współpracę z Poleskim Ośrodkiem Sztuki w Łodzi oraz działającym w Łodzi Instytutem 
Afrykańskim. Jednak zanim ta współpraca przyjęła formy instytucjonalne, Andrzej Zając 
stworzył w swoim domu galerię sztuki afrykańskiej, nazwaną Chi-wara, na cześć jednej 
z najpiękniejszych, a wspomnianych już wcześniej masek Afryki Zachodniej, przedstawia-
jącej antylopę (rodzaju męskiego lub żeńskiego) i używanej podczas obrzędów agrarnych 
ludu Bamana16. Otwarcie galerii, usytuowanej w garażu prywatnego domu przypadło na 
dzień 28 września 2007 roku. O przebiegu uroczystości czytamy na stronie internetowej: 

Pierwszym wydarzeniem kulturalnym, jakie odbyło się w Galerii Chi-wara było jej otwar-
cie. Zaczęło się z niewielkim opóźnieniem, ale wszystko przebiegło pomyślnie. Po krótkiej 
przemowie wygłoszonej przez właścicieli Galerii, zagrał zespół City Bum Bum. Zaprezento-
wali oni kilka rytmów zachodnioafrykańskich na bębnach djembe i dundun, a także frag-
menty obrzędowych tańców afrykańskich, przekazując naszej Galerii i wszystkim zgroma-
dzonym olbrzymie pokłady pozytywnej energii. Podczas koncertu zbieraliśmy pieniądze na 
pomoc ubogiej wiosce Fissadou znajdującej się w Gwinei, w której chłopaki z City Bum Bum 
spędzili ostatnią zimę. Przybyli goście okazali się ludźmi o wielkich sercach i hojnie wsparli 
akcję. Zebrane środki zostaną przekazane radzie starszych wspomnianej wioski już w grud-
niu 2007 roku, a krótki film dokumentujący to wydarzenie z pewnością zostanie zaprezen-
towany w siedzibie City Bum Bum17.

Jak już wspomniałam, poza działalnością prowadzoną we własnej galerii, artysta 
współpracuje od lat z Poleskim Ośrodkiem Sztuki. Warto zapoznać się z opisem tych dzia-
łań, zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, a dotyczącym festiwalu zwanego 
„Energia Afryki”.

 W dniach 16 i 17 listopada 2012 zorganizowaliśmy, w bardzo gościnnych wnętrzach 
Poleskiego Ośrodka Sztuki, od dawna planowany Festiwal Afrykański. Zadaniem tego 
projektu było: 

1. Propagowanie sztuki i kultury Afryki 
2. Szerzenie postaw tolerancji wobec innych kultur 
3. Wspieranie integracji polsko-afrykańskiej 
4. Szerzenie wiedzy na temat Afryki 
5. Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci z nastawieniem na zdoby-

wanie przez nich wiedzy na temat Afryki 
6. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania różnorodnych zainteresowań 

dzieci i młodzieży 
7. Integracja dzieci niepełnosprawnych oraz tworzenie środowiska sprzyjającego ich 

rozwojowi i normalnemu życiu wśród społeczeństwa. 

16  Porównaj: Centrum Sztuki Afryki Zachodniej CHI-WARA; http://chiwara.pl/index2.php?go=4 (z 6. 03. 2017)
17  Ibidem.



345

8. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom cywiliza-
cyjnym poprzez organizowanie imprez sprzyjających twórczemu spędzaniu wolne-
go czasu.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: 
– Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska 
– Poseł do Sejmu RP John Abraham Godson18. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w swoich animacyjnych działaniach Andrzej Zając 
był i jest nadal silnie wspierany przez córkę – Joannę Zybert – geografa turyzmu, autorkę 
prac plastycznych o tematyce afrykańskiej – żywiołową i niezwykle zaangażowaną ani-
matorkę działań popularyzujących kultury Afryki. Kilka lat temu miałam okazję uczestni-
czyć w spotkaniu współorganizowanym przez galerię „Chi-wara” i rodzinę Zająców w Po-
leskim Ośrodku Sztuki w Łodzi19. Był to „3 art. Festiwal energia Afryki”, który odbywał się 
w dniach 20–22 listopada 2014 roku. Na spotkania złożyły się wystawy: „Lost Paradise” 
– prezentująca malarstwo lubelskiego twórcy – Piotra Tymochowicza; „Kenia” – wystawa 
fotograficzna, prezentująca prace będące efektem afrykańskiej podróży autorki – Elżbiety 
Dworak oraz ekspozycję pokazującą prace rzeźbiarskie Zbigniewa Błońskiego „Szamana”, 
który tak jak p. Andrzej Zając jest zafascynowany twórczością Afryki i stara się wykorzy-
stywać afrykańskie motywy w swoich pracach oraz wystawę zatytułowaną „Czarne Ma-
donny, prezentująca malarstwo na deskach autorstwa Andrzeja Zająca oraz haftowane 
obrazy autorstwa Joanny Zybert, oparte na wspomnianych, przywiezionych z Afryki foto-
grafiach (il. 8, s. 359). Można było wówczas obejrzeć także fotografie wykonane w Afryce 
przez Iwonę Górską, która prezentowała również wykonaną przez siebie biżuterię inspi-
rowaną częściowo tym kontynentem. Podobne działania rękodzielnicze podejmuje także 
p. Joanna Zybert, wykonując biżuterię, której pierwowzorem są ozdoby Afrykanek (il. 9, 
s. 360). Wernisażowi towarzyszył poczęstunek afrykańską kawą.

 Cały festiwal został otwarty koncertem Ablaya Badji, Senegalczyka, grającego na 
korze i  śpiewającego pieśni własnego autorstwa. Ponadto, poza wystawami, w progra-
mie festiwalu zawarto: spotkania plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdo-
by inspirowane biżuterią afrykańską, a także rozpoznawały odgłosy afrykańskiej przyro-
dy i układały puzzle o tematyce afrykańskiej. Ponadto dzieci przygotowywały naleśniki 
o „egzotycznych” smakach i bawiły się podczas warsztatów taneczno-bębniarskich zorga-
nizowanych przez działający w Łodzi, a współpracujący z Galerią zespół City Bum Bum20. 

Działania wystawiennicze związane z kulturą Afryki podejmowane były także w ra-
mach działalności Stowarzyszenia Twórczego Prowincja. Dzięki nim, w roku 2015 odbyły 
się między innymi ekspozycje w Łącznej, oraz w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Po-

18  Ibidem.
19  Działania obojga wymienionych animatorów wspiera skutecznie i z wielkim zaangażowaniem żona Andrzeja Zająca 
– Jadwiga.
20  Centrum Sztuki Afryki Zachodniej CHI-WARA, http://chiwara.pl/index2.php?go=6 (z 6. 03. 2017) 

An
na

 N
ad

ol
sk

a-
St

yc
zy

ńs
ka

  A
fr

yk
ań

sk
ie

 in
sp

ira
cj

e 
A

nd
rz

ej
a 

Za
ją

ca



346

nadto prace p. Adrzeja i jego córki pokazywane były i są na indywidualnych i zbiorowych 
wystawach. Między innymi podczas kolejnych edycji łódzkiego festiwalu „Energia Afryki” 
(2012, 2013, 2014), ale także w Kocku i Chełmie Lubelskim („Raj utracony” –prezentująca 
malarstwo Piotra Tymochowicza i rzeźby Andrzeja Zająca) oraz w Brzezinach („Africanum” 
wystawa zorganizowana w miejscowym Muzeum Regionalnym w roku 2013). 

Warto wspomnieć, że Pan Andrzej jest bardzo aktywny podczas organizowanych 
w  rozmaitych miejscach w kraju i posiadających rozmaite profile tematyczne plenerów, 
spotkań, festiwali itd., gdzie prezentuje swoją twórczość inspirowaną Afryką21. Cała rodzi-
na uczestniczy też od lat w spotkaniach, konferencjach i działaniach o rozmaitym profilu, 
jakie odbywały się i odbywają na terenie Łodzi.

Galeria Chi-wara była też organizatorem zajęć dla dzieci, a poświęconych tematycznie 
Afryce. Odbywały się one zarówno w jej siedzibie, jak w łódzkim Zoo (impreza zorganizo-
wana z okazji Dnia Dziecka ( 2011). 

Jak widać z powyższego, działalność animacyjna Andrzeja Zająca jest nie mniej inte-
resująca jak jego twórczość artystyczna. Idee, jakie przyświecają podejmowanym akcjom 
popularyzacyjnym są ze wszech miar godne zainteresowania antropologów. Nie tylko ze 
względu na promowane w nich treści, ale także pod kątem uzyskiwanych efektów.

Przemiany

Jak wspomniałam, Andrzej Zając nie tworzy swoich dzieł „na zawsze”. Zmienia je, 
przetwarza, realizując coraz to nowe pomysły, wykorzystując świeże skojarzenia. Podczas 
rozmowy przyznał, że zamierza namalować szereg obrazów inspirowanych zarówno kul-
turą Afryki jak mitologią grecką, przemalowując swoje dotychczasowe prace. Pomysł nie-
tuzinkowy, dający jednak powód do refleksji nad ulotnością tej twórczości22. 

Podczas odbytego w roku 2016 Kongresu Afrykanistów w Żorach zaprezentowałam 
referat poświęcony twórczości Andrzeja Zająca. Wzbudził on znaczne zainteresowanie 
i  wywołał żywą dyskusję dotyczącą potrzeby rejestrowania takich zjawisk artystycz-
nych przez instytucje kultury. Nie tylko przez domy czy ośrodki kultury, zajmujące się 
z natury i założenia twórczością amatorską, ale także przez muzea. Osobiście jestem 
zdania, że tego typu twórczość powinna być rejestrowana, badana i  pokazywana 
w  placówkach muzealnych, tak regionalnych jak etnograficznych. Jest to moim zda-
niem ciekawy przykład działalności artystycznej o  nietypowej tematyce, promującej 
idee równości i  będącej efektem prawdziwej fascynacji kulturami innymi niż polska. 
Kolekcjonujemy rzeźby i  obrazy amatorów zafascynowanych polską tradycyjną twór-

21  Były to między innymi: III Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych w Łodzi ( 2013); Piknik afrykański w Brzezi-
nach (2013); Międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski w Siedliszczu ( 2010 r.).
22  W ostatniej, przeprowadzonej w marcu 2017 roku rozmowie uzyskałam informację o kolejnej odbytej wyprawie afry-
kańskiej (Etiopia), która zaowocowała znaczną ilością zdjęć oraz o planach kolejnych wystaw malarskich.
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czością ludową, czy folklorem miejskim. Dlaczego nie rejestrować trendu nowego i nie-
wątpliwie nietypowego? Jeden z dyskutantów przyznał, że w jego regionie działa kilku 
„zapaleńców afrykańskich” tworzących obrazy inspirowane przyrodą i  kulturą Afryki. 
Moim zdaniem należy te prace zarejestrować przynajmniej w  postaci fotografii i  być 
może zorganizować wspólną prezentację tej twórczości. Natomiast przemiany, jakie 
następują w działaniach Andrzeja Zająca w sposób jednoznaczny sugerują, że trzeba 
ją rejestrować na bieżąco, na gorąco, bowiem jutro twórczość ta może być już zupełnie 
inna niż dzisiaj. W przypadku galerii Chi-Wara dawne formy i wersje prac Pana Andrzeja 
rejestruje dokumentacja działalności jednostki. W przypadku twórczości innych osób, 
nie pokazywanej szerszej publiczności i nie firmowanej przez galerię artystyczną, mo-
żemy nie mieć nawet świadomości jej istnienia. 

Wbrew potocznemu pojmowaniu, etnologia-antropologia kulturowa bada nie tylko 
światy i kultury odchodzące. Zajmuje się także, a według niektórych – przede wszystkim 
– kulturą współczesną, rejestrując jej źródła, przemiany i kierunki rozwoju. Stawia sobie 
za zadanie dokumentowanie zjawisk kultury i ich interpretację. Moim zdaniem zjawisko 
amatorskiej fascynacji kulturami Afryki, w tym jej tradycyjną sztuką, warte jest takiego 
zainteresowania.

Trzeba nadmienić, że obecnie, opisana galeria działa w ramach Centrum Sztuki Afryki 
Zachodniej CHI-WARA, które oferuje poza działalnością artystyczną i sprzedażą dzieł rę-
kodzieła, aranżację wnętrz, prace stolarskie i warsztaty plastyczne. Na stronie interneto-
wej odnajdujemy credo działalności Centrum:

Założenia i cele Centrum Sztuki Afrykańskiej
1. Wspieranie i promowanie zawodowej i amatorskiej działalności twórczej. 
2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej. 
3. Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnienie i rozwój 

komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego 
wypowiadania swoich opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji 
społecznej. 

4. Działanie na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia. 
5. Wspomaganie inicjatyw kulturalnych wychodzących od społeczności lokalnej. 
6. Stwarzanie sprzyjających warunków do ujawniania i rozwijania różnorodnych zain-

teresowań dzieci i młodzieży, głównie uzdolnień plastycznych. 
7. Popularyzacja osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w zakresie plastyki. 
8. Wspieranie integracji polsko-afrykańskiej. 
9. Tworzenie, dokumentacja i prezentacja sztuki. 
10. Kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego. 
11. Krzewienie postaw tolerancji. 
12. Szerzenie wiedzy na temat Afryki, jej sztuki, kultury, etc.23 

23  Porównaj: Centrum Sztuki Afryki Zachodniej CHI-WARA; http://chiwara.pl/index2.php?go=4 (dostęp 6 marca 2017)
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Jak wynika z powyższego, zakres i cele działalności Centrum Sztuki Afryki Zachodniej 
mają, w porównaniu z cytowanymi wcześniej celami pierwszego festiwalu „Energia Afry-
ki”, znacznie szerszy charakter i wyraźnie wychodzą poza obszar zainteresowań afrykań-
skich. Jest to kolejny dowód na potrzebę szybkiej rejestracji takich zjawisk, wpisujących się 
w zespół inicjatyw prywatnych, a zmieniających się w miarę upływu lat i dostosowujących 
swoje działania do aktualnych, zmieniających się potrzeb i możliwości.
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African inspiration 
of Andrzej Zając

(abstract)

The article concerns the artistic activity of Andrzej Zając. This sculptor and amateur 
painter is fascinated and interested in  traditional African cultures and art which are an in-
spiration for his work. In his sculptures one can easily find references to traditional artistic 
styles of sub-Saharan Africa. However, the author does not simply make copies of figures 
or masks, but he creates original compositions. He also seeks inspiration in literature, 
photography, museum collections and in his own research journeys to Africa. The second 
theme of his activity, accompanied by his friends and family members, is to carry out 
wide-ranging activities popularizing African cultures. The author seeks to present both 
trends of Andrzej Zając activity, postulating the need for greater interest among anthro-
pologists in such phenomena.

Kay words: Amateur art, African inspiration.
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Il. 1.  Wieczorami w obejściach będących własnością członkiń stowarzyszenia prowadzone są kursy alfabetyzacji 
w języku bamana.

Il. 1. Na ścianie w biurze turystycznym jest malowidło pokazujące salinę.

Ryszard Vorbrich
Ziomkowstwo – grupa pierwszego wyboru w przestrzeni rozwoju. Na przykładzie organizacji pozarządowych w Mali

Lucjan Buchalik
Królestwo Toro – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego
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Il. 2.  Torba z plastikowej taśmy (czerwono-żółty), wykonywany przez kobiety, ten rodzaj toreb pojawił się wraz 
z nowym surowcem jaki jest plastikowa taśma (MŻo/A/2361).

Il. 3.  Na północ od Kasese leży niewielka miejscowość Hima, o której wspomina J. Czekanowski, odwiedził ją 
4 stycznia 1908 roku. Obecnie w wiosce jest cementowania, która ją całkowicie zdominowała. 

Lucjan Buchalik
Królestwo Toro – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego
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Il. 5. Tapa.

Lucjan Buchalik
Królestwo Toro – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego

Il. 4. Obecna siedziba władcy Toro. 

Il. 6.
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Il. 7.  Pojemnik – ekibo, do przechowywania potraw, 
z napisem Bismillah (MŻo/A/2235/a-b).

Zdjęcie 1.  Siedziba główna BEAC w Jaunde (Kamerun).  
Fot. Konrad Czernichowski, 2010.

Lucjan Buchalik
Królestwo Toro – w sto lat badań  
prof. Jana Czekanowskiego

Konrad Czernichowski
Integracja polityczno-ekonomiczna w ramach Wspólnoty 
Gospodarczej i Monetarnej Afryki Środkowej (CEMAC)

Zdjęcie 2. Oddział BEAC w Garoui (Kamerun). Fot. Konrad Czernichowski, 2010.Fot. Konrad Czernichowski, 2010.
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Konrad Czernichowski
Integracja polityczno-ekonomiczna w ramach Wspólnoty Gospodarczej i Monetarnej Afryki Środkowej (CEMAC)

Sylwia Kulczyk
Benin jako obszar recepcji turystycznej – perspektywa użytkowników

Ryc. 5  Często fotografowane elementy i typy krajobrazu. A. Ludzie w krajobrazie miejskim; Uczestnicy pogrzebu, 
Ouidah B. Widok ogólny, krajobrazy wodne.; jezioro Ahémé C. Detale; stoisko z artykułami magicznymi,  
targ w Dassa-Zoumé D. Architektura, krajobrazy rolnicze; Obejście w kraju Somba. Fot. S. i M. Kulczyk, 
marzec 2013.

Zdjęcie 3. Oddział BEAC w Bafoussam (Kamerun). Fot. Konrad Czernichowski, 2010.
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Il. 1. A. Zając. Drzwiczki mebla inspirowane płaskorzeźbami ludu Joruba. Fot. A. Nadolska-Styczyńska

Il. 2. A. Zając. Rzeźba 
przedstawiająca szczyt 
maski Chi-wara, fot. 
A. Nadolska-Styczyńska.

Il. 3. A. Zając. Oparcie krzesła  
inspirowane sztuką ludu Joruba.  
fot. A. Nadolska-Styczyńska.

Il. 4. A. Zając. „Raj utracony”. Kompozycja 
inspirowana sztuką ludu Dogon, http://
chiwara.pl/index2.php?go=6

Anna Nadolska-Styczyńska
Afrykańskie inspiracje Andrzeja Zająca
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Il. 5. A. Zając. Kompozycja inspirowana  
sztuką ludów Bamana i Baule.  
Fot. A. Nadolska-Styczyńska

Il. 6. A. Zając. Rzeźby inspirowane twórczością 
ludu Bamana. W tle – jeden z obrazów będących 
pokłosiem podróży do Ghany, wykonany na 
podstawie fotografii. Fot. A. Nadolska-Styczyńska

fot. 7. A. Zając pośród swoich obrazów. http://chiwara.pl/
index2.php?go=6

il. 8. Haftowany obraz Joanny Zybert. http://
chiwara.pl/index2.php?go=6

Anna Nadolska-Styczyńska
Afrykańskie inspiracje Andrzeja Zająca
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Il. 9.  Naszyjniki z wełny inspirowane ozdobami afrykańskimi i ich autorka – Joanna Zybert. 
http://chiwara.pl/index2.php?go=6

Anna Nadolska-Styczyńska
Afrykańskie inspiracje Andrzeja Zająca




