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Wstęp

Fot. Paweł Średziński

Wydaje się nam, że Afryka jest kontynentem znanym, każdy ma jej własny obraz, zarówno terenów północnych wybrzeży, saharyjskich piachów, jak
i wnętrza lądu. Północ kojarzona jest z reklamami biur podróży, prezentującymi plaże i akweny dla nurków, wnętrze Afryki zaś z tajemniczymi lasami
tropikalnymi i wodospadami wielkich rzek. Wszyscy naoglądaliśmy się scen
z życia wielkich kotów afrykańskich i podziwialiśmy mądrość prowadzących
stado samic słoni. Mamy też przed oczyma obrazy głodujących dzieci, krwawe
wojny, niekiedy biorących w nich udział białych najemników z powieści sensacyjnych. Ale dalej nasza wyobraźnia juz nie sięga, a obrazy nie są tak ostre,
a dla wielu z nas jest to wystarczający zasób wiadomości, na których zamykamy swe zainteresowania, budując własną wiedzę o Afryce. Poradnik, który
oddajemy do rąk czytelników, pomoże pogłębić te skąpe wiadomości, będące
w swej istocie popularnymi stereotypami o Afrykańczykach i ich kontynencie.
Właśnie z tymi stereotypami autorzy poradnika starają się walczyć, bo jak
wszystkie stereotypy na temat innych ludzi, zbiorowości, narodów i te są
tylko próbą łatwego i szybkiego wytłumaczenia sobie otaczającej rzeczywistości, nie wymagają analiz ani porównań. Stereotypy mają to do siebie, że szybko się utrwalają i łatwo je przekazać. Mają też cechę własnych kryteriów wybiórczości – łatwiej słucha się i przekazuje opinie mniej pozytywne od neutralnych czy dobrych, które to przecież także powinny mieć swój byt.
Wśród Europejczyków przez wieki nagromadziło się wiele mitów i opinii
na temat Afryki. Już pierwsi żeglarze portugalskiego infanta, księcia Henryka
Żeglarza, w połowie XV wieku wyruszając na morską wyprawę wokół Afryki,
wzdłuż nieznanego im lądu, przekonani byli o istnieniu tam istot niepodobnych do ludzi, a także o szczególnej wrogości sił przyrody, które swymi prądami magnetycznymi są zdolne wyciągnąć metalowe elementy ze statku,
powodując śmierć załogi. Jednakże dalsza eksploracja wybrzeży kontynentu
zmieniła te mity, zastępując je innymi. Powoli rodziła się wczesna faza rasizmu, który stopniowo tworzył grunt dla handlu niewolnikami. Uwagi te dotyczą także innych „odkrywanych” i zdobywanych kontynentów.
Wczesny rasizm Europejczyków wobec Afrykańczyków budował inne mity – poszukiwania w Afryce legendarnego Księdza Jana, chrześcijańskiego
władcy (Etiopia?), który europejskim monarchom wskaże drogę krzewienia
wiary i szerzenia chrześcijaństwa. Egzemplifikacją tego kierunku ekspansji
mogą być dzieje królestwa Konga w XVI wieku i schrystianizowanego władcy,
panującego przy wsparciu Portugalczyków, by następnie stać się pośredni-
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kiem w wywozie swoich poddanych, jako niewolników, do portugalskich kolonii w Ameryce Południowej. Ujście rzeki Kongo, a następnie Angola stały się
w XVII wieku jednym z głównych obszarów eksportu niewolników na zachodnim wybrzeżu Afryki.
Stopniowo rasizm europejski zmieniał swoją ideologię i kryteria, dominować zaczęła idea niesienia misji europejskiej cywilizacji. W 1830 roku Georg
Wilhelm Hegel w swoich Wykładach z Filozofii Dziejów pisał, że Afryka jest kontynentem bez rozwoju, o duchu jeszcze nie rozwiniętym lub – jak pisał – jeszcze rozwijającym się w warunkach naturalnych. Wraz z poznawaniem wnętrza kontynentu pojawiła się inicjatywa walki z niewolnictwem wewnątrz
kontynentu, także z arabskim handlem niewolnikami we wschodniej części
Afryki. Niemniej jednak Coupland w swoim podręczniku Historia Afryki
Wschodniej pisał jeszcze w 1928 roku, że aż do czasów D. Livingstona można
mówić, iż Afryka nie miała historii. Negacja wkładu Afrykańczyków w cywilizację światową była aktualna i w późniejszych dekadach XX wieku.
Wiele miejsca w wydanej pracy autorzy poświęcili walce Afrykańczyków
o niepodległość i zniesienie systemu kolonialnego. Różne były drogi do uzyskania niepodległości, od krwawych wojen, jak w Algierii, po pokojowe przekazanie władzy przez metropolie dla swoich kolonii w Afryce Zachodniej czy
dla wielu obszarów Afryki Wschodniej. Nie wszędzie w niepodległych państwach nastał czas pokojowego budowania państwowości, wiele z nich, rozdartych walkami wśród elit władzy, zmagało się z koncepcją państwa narodowego. Czołowi przywódcy polityczni Afryki Zachodniej i Wschodniej z czasów walk o niepodległość szukali wsparcia w ideologii socjalistycznej bloku
wschodniego. Oczekiwali przede wszystkim innych rozwiązań politycznych,
aniżeli znane im wcześniej z zachodu wzorce imperialistyczne. Blok wschodni
oferował ideologię, ale również pomoc gospodarczą i broń, na miarę swoich
możliwości. Afryka zyskiwała na tej rywalizacji bipolarnej na znaczeniu międzynarodowym, ale też była terenem wielu konfliktów stąd płynących.
Podejmowane decyzje polityczne, społeczne i gospodarcze nie zawsze skracały drogę ku rozwojowi. W niektórych państwach (np. Mozambik, Etiopia)
prowadziły do upadku kraju.
W poradniku ważne miejsce zajmują insp iruj
ące do przemyśleń teksty dotyczące poczucie dumy Afrykańczyków z ich dziejów, tych odległych i tych
najnowszych. Dla Afryki Północnej są to dzieje starożytne kontynentu, czasy
faraonów, Fenicjan. Nurty te można prześledzić w umacnianiu się więzów
narodowych Tunezji czy Egiptu w połowie XX wieku. W odniesieniu do tego
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ostatniego państwa używa się nawet terminu faraonizmu. Afryka Subsaharyjska też zachowuje w swojej świadomości historycznej odległe czasy tworzenia
się silnych, scentralizowanych państw, związków tych ośrodków z centrum
nauki muzułmańskiej północy. Spisane kroniki z terenów Sudanu Zachodniego dają świadectwo przeszłości w powiązaniu z ekumeną świata islamu.
Nie mniej ważne są obrazy z przeszłości wyłaniające się z przekazów tradycji ustnej, spisywanej przez badaczy od XIX wieku. Autorzy tekstów poradnika wspominają o instytucji griotów, zachowujących przez pokolenia lokalną
tradycję w formie monorecytacji. Grioci byli wpływową grupą w społeczeństwach zachodniosudańskich, do których należał obowiązek przekazywania
w niezmienionej formie opisu życia i czynów władców. Teksty te są bardzo
ważne, stanowiąc najstarsze ślady odległej historii poszczególnych regionów
Afryki. Choć forma przekazów tradycji ustnej nie jest historyczną kroniką,
łączy w sobie wiele wątków legendarnych, które można porównać do tych
z terenów europejskich, np. sag skandynawskich.
Podobne legendarne opowieści, odnoszące się do początków dynastii Piastów, są przytaczane w kronikach Galla Anonima czy Wincentego Kadłubka.
Kronikarze opisujący pradawne dzieje plemienia Polan powoływali się, przy
ich przekazywaniu na opowieści starców. Odległa czytelnikowi polskiemu
legenda o Sundiacie wskazuje na Mali, jako na scentralizowane państwo
z silnym władcą, które funkcj
o no w ało już we wczesnym okresie średniowiecza. Przekazy tradycji ustnej, spopularyzowane w pierwszych latach niepodległości państw sudańskich Afryki Zachodniej, ożywiały wyobraźnię historyczną i kształtowały poczucie tożsamości państwowej wśród miejscowych
elit.
Poradnik zawiera wiele barwnych opisów poszczególnych krajów Afryki.
W większości opisy te są autorstwa Afrykańczyków. Odnoszą się one do krajobrazów, uprawy roli, wreszcie kuchni i potraw, widoczna jest w nich duma
i sentyment do ojczystego kraju. Teksty te w naturalny sposób ukazują codzienność życia Afrykańczyków. Popularyzatorski charakter poradnika, niekiedy połączony w pogłębioną analizą poszczególnych krajów (np. Madagaskar, o którym tak niewiele wiemy), pozwala na ukazanie inne jAfryki, aniżeli
ta, którą znamy z codziennej prasy.
Prof. dr. hab. Barbara Stępniewska-Holzer
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Czy Afryka jest krajem?

Fot. Paweł Średziński

Kiedy patrzymy na mapę świata, widzimy że jej centrum zajmuje Eurazja.
Przesuwając wzrok niżej, dostrzegamy, że na tym samym centralnym planie
znajdzie się Afryka, określana jako Czarny Ląd. Cały kłopot z marginalizowaniem znaczenia Afryki nie dotyczy zatem jej peryferyjnego położenia, lecz
sposobu postrzegania tego kontynentu przez Europejczyków, a więc także
Polaków.
W jaki sposób patrzy się na Afrykę w kraju nad Wisłą? Bardzo łatwo jest
skrzywić perspektywę, traktując Afrykę jako jedno państwo. Wtedy kraj, jakim jest Polska, geograficznie odpowiadałby „krajowi” afrykańskiemu. Cały
kontynent zaczyna „być” krajem. Tak właśnie dzieje się w Polsce. Zwykle
osoba mówiąca o Afryce, a często reprezentuje ona media, traktuje ten kontynent jak jedno, ogromne państwo. Możemy więc usłyszeć, że w Afryce coś się
wydarzyło albo że Afryka ma z czymś problem.
Polak, spacerując po Bamako, Dodomie czy Luandzie, rzadko usłyszy pytanie: „Co tam w Europie?”. Afrykanie zapytają takiego spacerowicza przede
wszystkim o to, skąd pochodzi. Pytanie: „Co tam w Europie?” sugeruje,
że każdy biały pochodzi z Europy, gdzie mówi się jednym językiem i gdzie
obowiązuje jeden system polityczny, jedna konstytucja. Polak, pytając
o sytuację „kraju”, jakim miałaby być Afryka, obnaża swój brak wiedzy o tym
kontynencie, okazuje się bowiem, że nie ma on rozeznania w sytuacji, że nie
wie, iż Zimbabwe, Burkina Faso, Togo, Malawi, Burundi, Gabon... to państwa
leżące na kontynencie afrykańskim. Tak jak Polska, Norwegia, Włochy czy
Wielka Brytania są krajami europejskimi. Taka osoba nie ma pojęcia,
że Bużumbura, Nawakszut, Bissau, Akra, Jaunde, Maputo, Bangi, Mogadiszu to
nazwy stolic; że CFA to waluta państw frankofońskich Afryki. Prasa i telewizja, które mają jednak czas na sprawdzenie wiadomości podchodzących
z Afryki, po macoszemu traktują te tematy i często nie weryfikują żadnych
informacji. Jak widz czy czytelnik mają się zorientować w takim bałaganie?
Czy nie jest to lekceważenie odbiorcy?
Nie wiem, czy kiedykolwiek Afryka była postrzegana pozytywnie albo
neutralnie. Grecja starożytna niewątpliwie miała dużo szacunku do starszego
brata, jakim był Egipt, ale ten rodzaj estymy w stosunku do kontynentu afrykańskiego należał do rzadkości. Stary Testament i epizod pijanego patriarchy
Noego oraz jego syna, Chama, był złym (bliskowschodnim) początkiem. Potem
przyszły czasy nazwane „wielkimi odkryciami”. Stosunek Europy do tak zwanych „znalezionych lądów”, szczególnie do Afryki, był mieszaniną fascynacji
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i pogardy, co rodziło pewien paternalistyczny ton, którego do dziś Europa nie
może (nie chce) się pozbyć. Odkrywający górował nad odkrytym. Dalszy ciąg
historii jest znany, a wiąże się z problemami niewolnictwa i kolonizacji.
Co mogą zrobić w tej sytuacji Polacy? Czy mają dostroić się do mentalności
wnuków dawnych kolonizatorów i pielęgnować kompleks wyższości wobec
Afryki i jej mieszkańców? Kiedy dzielono afrykański kontynent w Berlinie
(1884/85), państwa polskiego nie było na mapie Europy. W handlu niewolnikami nie brali udziału rodacy Kopernika. Polska nie miała bezpośrednich
relacji z Afryką kolonialną, choć w okresie międzywojennym bardzo starała
się o pozyskanie kolonii. Dlaczego Polak ma patrzyć na Afrykę, jak potomek
byłego handlarza niewolników czy kolonizatora? Traktowanie Afryki z wyższością, jako jednego kraju, oznacza negowanie istnienia jej wielowiekowej
historii, różnych tradycji i kulturowego bogactwa. Stanowi domeną tych,
którzy tęsknią za okresem, gdy postrzegano Afrykę jako ląd „niepełnosprawny”. Tak właśnie rozumiem ujednolicanie, którego ofiarą pada kontynent
afrykański, a także funkcjonujące na nim 54 państwa.
„Afryka to taki duży kraj na południu świata”. Takie słowa czytałem całkiem niedawno w jednym z poważnych portali, gdzie promowano książkę
polskiego dziennikarza, który podróżował po Afryce i o niej napisał.
Wielu Afrykanów widzi w Europie byłego kolonizatora. Dotyczy to zwłaszcza Belgii, Francji, Anglii i Portugalii; to one rzucają cień na potencjalnie
pozytywny wizerunek Europy. Afrykanie są jednak w stanie wymienić przynajmniej te cztery państwa, co oznacza, że mają świadomość istnienia europejskiej wielości. Polaków natomiast cechuje ignorancja w zakresie wiedzy
geograficznej, nie tylko tej związanej z Afryką. Można by zapytać, jakiej narodowości był Kapuściński, który tyle o Afryce napisał. Albo też na czym polega
jego popularność, skoro tak niewielu go czyta. Teraz jego miejsce zajął Wojciech Jagielski. Na poczytność jego tekstów bardzo liczę.
Mamadou Diouf
POLECAMY!

Poradnik wydany przez naszą Fundację w 2009 roku pt. Jak mówić polskim
dzieciom o dzieciach Afryki?, dostępny w wersji pdf na naszej stronie internetowej www.afryka.org.
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Rozdział 1

Afryka –
wiele krajów,
różne oblicza,
jeden kontynent
Mamadou Diouf

Fot. Paweł Średziński

S

kąd nazwa kontynentu? W czasach, kiedy łacina rządziła terenami
wokół basenu Morza Śródziemnego, dzisiejszy Maghreb był podzielony
przez Rzymian na trzy prowincje: Afrykę (utworzona na gruzach pokonanej
Kartaginy – dziś Tunezja i część Libii), Numidię (Algieria) oraz Mauretanię
(dziś Maroko). Później, pewien geograf użył nazwy „Afryka” na określenie
całego kontynentu.

Czym więc jest Afryka? Gdy będziecie w miejscu, gdzie mówi się o Afryce
w liczbie pojedynczej, oznacza to, że nie macie czego szukać na takim spotkaniu. Możemy wszędzie przeczytać, że to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, że jej środkową część przecina równik, a północne i południowe krańce lądu sięgają umiarkowanych szerokości geograficznych. Położenie 4/5 powierzchni Afryki w strefie międzyzwrotnikowej wywiera duży
wpływ na środowisko. Klimat całego kontynentu jest gorący lub ciepły
z wyjątkiem niewielkich obszarów. Dla przyrody, gospodarki i ludzi zasadnicze znaczenie mają występujące okresowo pory suche i deszczowe. Ta ostatnia informacja jest bardzo ważna, szczególnie dla rejonu Sahelu, czyli pasa
ziemi na południe od Sahary, od Atlantyku aż po Róg Afryki. Od kilkudziesięciu lat występujące tu susze kształtują po części negatywny wizerunek Afryki,
prezentowanej w mediach od połowy lat osiemdziesiątych jako głodujący
kontynent.
Czym imponuje największa pustynia świata? Sahara od wieków robi wrażenie. Nie tylko swoim zasięgiem, ale wewnętrznym podziałem na dwie – i to
tak bardzo różne od siebie – części kontynentu. Afryka Biała, berberskoarabska, Północna, wyraźnie różni się od Czarnej, Subsaharyjskiej. Odrębność
Afryki Północnej i jej związki ze światem śródziemnomorskim są ewidentne.
Przenikanie się kultur tych dwóch Afryk, Białej i Czarnej, jest historycznym
faktem, a dotyczyło między innymi kontaktów handlowych (karawan niewolników). Sahara nie była dawniej tak szczelna, jak by się mogło wydawać.
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Etiopia, położona w Rogu Afryki symbolizuje wolność kontynentu.
To jedyny kraj, który nie padł ofiarą kolonializmu, zachowując jednocześnie
niezależność od wpływów Zachodu.
Afryka jest kolebką ludzkości. Przyjmuje się, że to właśnie kontynent
afrykański powitał pierwszych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Afryka jest
też miejscem spotkań i współistnienia wielu religii – animizmu, chrześcijaństwa i islamu. A co z największą wyspą Afryki, czyli Madagaskarem? Kulturowo sięga jeszcze dalej niż Róg Afryki, bo aż po Azję Południowo-Wschodnią.
Wszystko to pokazuje, jak wieloetniczna i wielokulturowa jest Afryka.
Piszący o Afryce w dawnych czasach redukowali ten kontynent do fauny
i flory: polowanie, dzika przyroda, dzicy ludzie i brak kultury. To było dawno
temu, niemniej jednak w mentalności wielu ludzi pozostało sporo tych stereotypowych sądów. Ile już razy padło paternalistyczne pytanie o to, czy Afryka
ma historię? We wstępie do Historii Afryki Michał Tymowski napisał: „Sporu
o sens historii nie sposób rozstrzygnąć, ma on charakter światopoglądowy,
filozoficzny. Dlaczego jednak mielibyśmy być pewni, że dzieje szybko w ostatnich tysiącleciach rozwijającej się cywilizacji europejskiej są bardziej sensowne niż dzieje Afryki czy innych kontynentów? W przekonaniu takim kryłaby
się nieuzasadniona arogancja, a i zaściankowość, niechęć do zrozumienia tak
bardzo różnorodnych, a przez to i ciekawych form życia różnych społeczeństw ludzkich.”

Ludność, języki i grupy etniczne
Ludność Afryki wykazuje wielkie zróżnicowanie pod względem etnicznym, językowym i wyznaniowym. Kontynent afrykański cechuje niska gęstość
zaludnienia, mimo iż Afryka liczy już miliard mieszkańców. Ile jest języków
w Afryce? Ponad tysiąc! Europa jeszcze do dziś uważa, że Afrykanie posługują
się raczej dialektami niż „prawdziwymi” językami. W Polsce także to podejście utorowało sobie drogę. Skoro nie masz alfabetu, stoisz na niższych piętrach językowej piramidy, w miejscu przeznaczonym dla mowy ludzi pierwotnych. Co decyduje o wartości danej mowy? Liczba użytkowników czy
forum ONZ? Takie rozumowanie jest nieporozumieniem! Czym byłby język
polski w porównaniu z angielskim, hindi, arabskim, hiszpańskim, francuskim,
rosyjskim czy portugalskim. Wszystkie te języki mają ponad 200 milionów
użytkowników. Całkiem niedawno czytałem, że mlaski (elementów języków
zulu czy xhosa z południa Afryki) są cechami występującymi w większym
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nasileniu w „językach pierwotnych społeczeństw Afryki”. Tak podaje internetowa Encyklopedia PWN!!! Czy szeleszczący język polski stoi niżej czy wyżej
od mlaskowego? W Afryce są języki, które mają o wiele więcej użytkowników
niż polska mowa. W samej Nigerii językiem ibo posługuje się więcej osób niż
w Polsce językiem polskim. To samo dotyczy lingala w środkowej Afryce czy
malinke na zachodzie kontynentu. To, że języki Afryki nie mają słów określających śnieg, nie znaczy, że są uboższe ponieważ zjawisko takie jak śnieg
w tropikach nie występuje. Wiele słów to zapożyczenia z języków kolonizatorów, ale przecież w języku polskim również istnieje wiele zapożyczeń: z niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego czy francuskiego. „Komputer”, „telewizor”, „telefon” nie są polskimi słowami. Z powodu zapożyczeń mowa Reja nie
stanie się ani gorsza, ani lepsza od innych.
Różnorodność zwyczajów, języków i tradycji występująca w Nigerii wśród
grup etnicznych zamieszkujących kraj urozmaica i wzbogaca miejscową kulturę. Ten kraj liczy około 141 milionów mieszkańców (2006), zamieszkują go
434 grupy etniczne mówiące 395 językami, charakteryzujące się odmiennymi
tradycjami i odrębną kulturą. Północ jest zamieszkana głównie przez społeczność Hausa i Fulani, na południu dominują Joruba i Ibo.

Kino
Najważniejsza impreza poświęcona kinematografii afrykańskiej, czyli
FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou) odbywa się co dwa lata w Burkinie Faso. Na ten czas Ouagadougu aż huczy od rozmów o filmie, a tłumy gości z całego świata powodują, że burkińska stolica
nabiera całkowicie nowej energii i kolorytu. Ze względu na swój festiwalowy
klimat jest to impreza niepowtarzalna w skali całego świata.
Nigeria jest obecnie jednym z największych producentów filmów fabularnych na świecie, obok Indii i USA. W wytwórniach filmowych w Lagos zwanych Nollywoodem powstaje do 1000 filmów rocznie.

Religia i obrzędowość
Warto zwrócić uwagę na postawę pierwszych europejskich etnologów,
którzy dawniej weszli w kontakt z Afryką Subsaharyjską i którzy kompletnie
zlekceważyli wartości i powagę tradycyjnej religii. Można zadać pytanie, jak
to możliwe, że ci światli ludzie mogli tak pośpiesznie wypowiadać krzywdzące
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sądy na temat ludzi i całych narodów. W Afryce, jak wszędzie na świecie,
człowiek zawsze czuł naturalną potrzebę przekroczenia widzialnej rzeczywistości, by zbliżyć się do transcendencji. Ograniczanie człowieka tylko do jego
materialnego wymiaru jest okaleczeniem. Ci dawni podróżnicy widzieli jedynie zewnętrzne aspekty rzeczy. Nie odkryli, że afrykański świat, zwany tradycyjnym, swoją mądrością obejmuje obie rzeczywistości: widzialną i nadnaturalną. Religie animistyczne zajmują poważne miejsce w historii ludzkiej duchowości. Nie jest to wiara objawiona. Nie ma świętych ksiąg. Celem jest
przede wszystkim osiągnięcie zażyłości z bogami i duchami przodków. Rytuał
inicjacji, muzyka, taniec i rytm odgrywają w tych obrzędach niezastąpioną
rolę. Ludzie i bogowie pozostają w swoich własnych światach, jednak łączność
z zaświatami jest na ogół nadal możliwa dzięki duchom zmarłych przodków.

Kuchnia
Kuchnia jest pełnoprawnym elementem kultury. Każdy region, każda duża społeczność etniczna, w zależności od tego, gdzie zamieszkuje – nad morzem, jeziorem czy rzeką – ma własne przepisy i metody przyrządzani potraw.
Kuchnia oferuje aromatyczne, czasem ostre, potrawy mięsne, głównie drobiowe i rybne, świeże owoce tropikalne na deser oraz kawę lub miętową herbatę (ataja w zachodniej części kontynentu). Wszędzie zaś zioła i przyprawy
nadają niepowtarzany smak potrawom. Większość produktów spożywczych
kupuje się na bazarac, których – jak to w Afryce – jest niezliczona ilość i gdzie
zwyczaj nakazuje się targować.
Charakterystyczne jest, że wszystkie przyprawy i zioła dodaje się na początku gotowania. Dzięki temu, wolno gotujące się potrawy, przesiąkając nimi
dogłębnie, nabierają niezwykłego aromatu i smaku. Podstawą wyżywienia
w krajach afrykańskich jest proso, maniok, a także ryż. Yet (bardzo popularny
np. w Senegalu) to przysmak typowo afrykański. Ten sfermentowany i suszony ślimak morski nadaje narodowej potrawie (Ciebu dzien) jedyny i niepowtarzalny smak.

Miasta
Rozwój miast w Afryce Subsaharyjskiej nastąpił dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku. Motorem napędowym rozwoju była kolonizacja.
Najpierw powstawały przedstawicielstwa handlowe, potem zorganizowano
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administrację. Warto jednak pamiętać, że w Afryce istnieją bardzo stare, choć
nieliczne, miasta, które nie mają nic wspólnego z procesem kolonizacji kontynentu. Znajdują się przede wszystkim w jego północnej części, ale i na południu można je znaleźć. Mam na myśli Timbuktu w Mali oraz Ibadan w Nigerii.
Afryka ma jednak największy przyrost naturalny, a także silną migrację wewnętrzną, głównie z wiosek do miast. Szacuje się, że za 10 lat stopień urbanizacji (dziś 35%) osiągnie poziom 50%.
Oprócz Kairu, żadne miasto Afryki nie znajduje się na liście 20 największych metropolii świata. Drugie w afrykańskim rankingu jest Lagos, na liście
światowej na miejscu 22. Stopień urbanizacji jest nierówny: północna i południowa cześć kontynentu mają zdecydowane wyższe wyniki niż pozostałe
części. Łatwo zauważyć, że większość miast leży na wybrzeżu, co podkreśla
z jednej strony długotrwałą zależność ekonomiczną kontynentu, a z drugiej –
ich kolonialne pochodzenie, bo to wybrzeże pełniło rolę portu, w wielu przypadkach obsługującego europejskie imperia. Od wielu dekad ekspansja miast
jest dziełem wewnętrznej migracji ludności wiejskiej do dużych aglomeracji,
najczęściej do stolic. Bardzo często stolica koncentruje wszystkie ważne
ośrodki gospodarcze. Z tego powodu ludność biedniejszej prowincji migruje
i buduje wokół stolic blaszane osiedla biedoty.
Afryka jest kontynentem o wielkich, jeszcze nie do końca rozpoznanych,
zasobach naturalnych. Wśród surowców energetycznych występują między
innymi: bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego (Angola, wybrzeże Zatoki
Gwinejskiej). Mniejszą rolę pełnią złoża węgla kamiennego (Afryka Południowa
i Środkowa). Z rud metali eksploatuje się głównie żelazo, miedź, cynk i ołów,
cynę, mangan i nikiel. Afryka Południowa i Środkowa słyną z diamentów,
złota i platyny.
Zmiany polityczne w Afryce zwłaszcza po II wojnie światowej doprowadziły do powstania 54 niepodległych państw. Kontynent jednoczy się obecnie
wokół Unii Afrykańskiej. Jest to organizacja o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa
afrykańskie (oprócz Maroka). Od 9 lipca 2002 roku, czyli od szczytu w Durbanie, kiedy to została utworzona, zastępuje swoją poprzedniczkę – Organizację
Jedności Afrykańskiej.
Największym państwem Afryki był do niedawna Sudan. Po długotrwałej
wojnie domowej odbyło się referendum i w 2011 roku kraj podzielił się na dwa
państwa. Algieria zajmuje obecnie pierwsze miejsce pod względem wielkości,
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na drugim jest Kongo. Najmniejszym państwem są Seszele, one też mają najmniejszą populację. Najludniejszym krajem Afryki jest Nigeria, najgęściej
zaludnionym – Mauritius, a najrzadziej – Namibia.
Mówiąc lub pisząc o Afryce, wypada trzymać się z daleka od typowych
uproszczeń, w których stereotypowa Afryka jawi się albo jako piękna kraina
pełna dzikich ludzi i zwierząt, albo – wręcz przeciwnie – szantażuje emocjonalnie obrazami głodu i chorób.

– 24 –

Rozdział 2

Jak i kiedy
mówić o Afryce
na lekcjach historii?
Paweł Średziński

Fot. Paweł Średziński

K

westie związane z Afryką nie należą do kluczowych zagadnień
omawianych na lekcjach historii w polskiej szkole. W dużej części wynika to
ze zorientowania programu nauczania na dzieje kraju ojczystego. Na drugim planie jest Europa, a dopiero w dalekim tle, po obu Amerykach oraz
Azji, pojawia się kontynent afrykański. W tej sytuacji niezwykle ważne wydaje się wykorzystanie tych nielicznych okazji, jakie się pojawiają, do omówienia, nawet krótkiego, zagadnień związanych z Afryką. Może to być bez
wątpienia inspiracją do dalszych poszukiwań, podejmowanych przez
uczniów.

Marginalizowanie tematów afrykańskich w polskich podręcznikach do historii ma swoje korzenie w postrzeganiu tego kontynentu przez Europejczyków. Europejscy kolonizatorzy, którzy dotarli do wybrzeży Afryki, stwierdzili,
że mieszkańcy tego kontynentu nie mają historii. Dlaczego? Bo nie zapisywali
swoich dziejów, a w umysłach piętnastowiecznych „odkrywców” nie mieścił
się świat bez umiejętności materializacji przeszłości poprzez pismo. A przecież tożsamość historyczna mieszkańców Afryki położonej na południe od
Sahary, nazywanej Czarną Afryką, wynikała z tradycji ustnej, skrzętnie „zapisywanej” w pamięci kolejnych pokoleń. Spotykając Europejczyków-pisarzy,
Afrykanie spoglądali na nich jak na dziwaków, ci zaś z całym przekonaniem
myśleli o mieszkańcach kontynentu jako ludziach bez historii. Sądy takie
torowały sobie drogę przez kolejne wieki, a apogeum osiągnięto w XIX wieku,
kiedy doszło do ostatecznego podziału Afryki między europejskie państwa.
Afryka zaczęła odzyskiwać swoją historię wraz z pojawieniem się ruchów na
rzecz wyzwolenia tego kontynentu spod obcej zależności. To wtedy zaczęły
się poszukiwania nowej tożsamości, która umożliwiłaby odzyskanie historii,
zagrabionej Afryce przez europejskich historyków.
Już dawno zarzucono przekonanie, że dzieje Afryki zaczęły się wraz z pojawieniem europejskich odkrywców. Dlatego przydatne okazać się może po-
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dzielenie historii kontynentu afrykańskiego na kilka okresów, analogicznie do
podziału na epoki w historii Europy. Byłyby to odpowiednio: pradzieje Afryki
związane również z początkami ludzkości, Afryka w czasach starożytnych,
Afryka średniowieczna, Afryka w epoce przedkolonialnej i wielkich europejskich odkryć, co odpowiadałoby europejskiej nowożytności, Afryka w niewoli
i wreszcie Afryka niepodległa.
Wymienić trzeba jeszcze dwie ważne kwestie, które warto uwzględnić
w procesie przekazywania uczniom wiedzy o dziejach kontynentu afrykańskiego. Afryka, poza tym, że nie jest jednym wielkim krajem, jest kontynentem funkcjonującym we współczesnej nam rzeczywistości. Dlatego należy
unikać wszelkich anachronizmów. I tak słowo „plemię”, które jest użyteczne
w przypadku przedstawiania historii ludów zamieszkujących ziemie polskie
za czasów Mieszka I, nie powinno być stosowane w przypadku historii najnowszej Afryki. Zdaniem niektórych Afrykanów, zamiast „plemienia”, powinno się używać określeń „wspólnota” albo „społeczność spokrewniona z racji
posiadania tego samego przodka”. Drugim zagadnieniem jest używanie słowa
„Murzyn”. Obecnie funkcjonuje ono prawie wyłącznie w negatywnym kontekście, więc Afrykanie mieszkający w Polsce nie chcą być w ten sposób nazywani. Tym bardziej, że słowo „Murzyn” nie określa pochodzenia, ale odnosi
się do koloru skóry. Ci, których zwykliśmy określać w ten sposób, chcą jednak
być nazywani Afrykanami i Afrykankami.

„Wszyscy pochodzimy z Afryki”
Co do pochodzenia Homo sapiens większość paleoantropologów nie ma już
prawie żadnych wątpliwości. Kolebką ludzkości jest Afryka. Dlatego, kiedy
omawiamy pradzieje świata, warto uświadomić uczniom nasze pochodzenie.
To dobry pretekst, aby po raz pierwszy powiedzieć im o Afryce. Wspólny
praprzodek może pomóc w przełamywaniu stereotypów. Bo oto okazuje się,
że także mieszkańcy Polski swoich odległych przodków i protoplastów mają
na kontynencie, który wyobrażają sobie często jako zupełnie inny, odhumanizowany świat. Pytania: „Czy wiecie, że wszyscy pochodzimy z Afryki?” albo
„Kto wie skąd pochodzi człowiek?” – pomagają stworzyć mapę skojarzeń,
która może być „rysowana” wspólnie z uczniami na tablicy. Potem możemy
powiedzieć więcej o szlaku wędrówki człowieka, o odnalezieniu najstarszych
śladów naszej obecności na Ziemi, o tym, jak doszło do zasiedlenia kolejnych
kontynentów i kim byli przodkowie współczesnego człowieka.
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Warto też posłużyć się mapą odkryć paleoantropologicznych, która może
być doskonałą pomocą do wskazania ich największej koncentracji i pretekstem do wspólnego z uczniami poszukiwania miejsc, gdzie badacze natrafili
na najwięcej śladów pierwszych ludzi. Sięgnijmy też po coraz liczniejsze wydawnictwa multimedialne poświęcone pradziejom ludzkości. Pomocne mogą
być również zdjęcia bądź rysunki narzędzi, którymi posługiwali się protoplaści Homo sapiens.
Najważniejsze jest jednak uświadomienie uczniom, że my, współcześni ludzie, mamy wspólne afrykańskie korzenie, które należy poznać, by zrozumieć
zagadnienie pochodzenia ludzkości. Afryka może być w tym wszystkim potraktowana jako nasz wspólny dom, z którego wywodzą się nasi przodkowie.

Starożytny Egipt był w Afryce
Przez wieki europejscy historycy wydzielali Egipt faraonów z afrykańskiego kontynentu. Wykluczali zatem możliwość powstania kultury staroegipskiej w Afryce. Afryka była w ich świadomości kontynentem niezdolnym
do wytworzenia potężnej cywilizacji. A jednak! Państwo faraonów – geograficznie należące do Afryki – powstało wzdłuż Nilu, rzeki, która spajała części
doliny i przyczyniła się do powstania scentralizowanego państwa. Władcy
starożytnego Egiptu koordynowali cały system irygacyjny Nilu. Żyzny muł,
pochodzący z corocznych wylewów Nilu, dawał solidne podstawy rolnictwu.
Powinniśmy konsekwentnie mówić o starożytnym Egipcie jako państwie,
które powstało w Afryce. Było ono tym pierwszym wielkim afrykańskim imperium, najbardziej znanym wśród Europejczyków, bo też najsilniej przyciągającym badaczy swoją cywilizacją i położeniem, które umożliwiało, już
w czasach starożytnych, poznanie tego kraju. Zatem piramidy powstały na
kontynencie afrykańskim, faraonowie, niejednokrotnie o czarnym kolorze
skóry, rządzili krajem położonym w Afryce, starożytni Egipcjanie byli jednym
z afrykańskich społeczeństw, zaś pismo hieroglificzne – pisaną kroniką dziejów tego regionu Afryki.
Lekcje dotyczące historii starożytnego Egiptu to drugi dobry moment,
by opowiedzieć o przeszłości, uwzględniając historię kontynentu afrykańskiego. Powinna to być także okazja do pokazania, jak daleko sięgały wpływy
tej cywilizacji. Za przykład mogą posłużyć niewielkie piramidy z obszaru dzisiejszego Sudanu. Posługując się mapą, warto też podzielić się z uczniami
wiedzą na temat innego kraju, który powstał – jak przekazuje nam etiopska
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tradycja – prawie trzy tysiące lat temu. Mowa tu o Etiopii, której pierwszym
władcą był legendarny Menelik I, syn znanych postaci biblijnych, króla Salomona i królowej Makedy z Saby, a który to kraj od początków IV wieku był
państwem chrześcijańskim. Etiopia zasługuje na naszą uwagę również z powodu utrzymania swojej niezależności. Kiedy inne kraje Afryki znalazły się
pod kontrolą państw europejskich, niezależność zachowali właśnie mieszkańcy państwa etiopskiego, z jednym wyjątkiem w XX wieku – kilkuletniej okupacji przez Włochy.

Złoty wiek afrykańskiego „średniowiecza”
W średniowieczu w Afryce powstawały kolejne imperia, o których niewiele się wspomina, opisując świat w wiekach średnich. Tymczasem na kontynencie afrykańskim istniały, równolegle do państw średniowiecznej Europy,
monarchie Ghany, Mali czy też Wielkie Zimbabwe.
Imperium Ghany było zlokalizowane w zachodniej części kontynentu,
na obszarze należącym dziś do Mauretanii i Mali. O Ghanie wzmiankują dokumenty arabskie z drugiej połowy VIII wieku. Zawdzięczała ona swoją potęgę
kontroli nad eksportem złota z zachodu Afryki na jej północne krańce oraz
nad importem soli saharyjskiej i innych produktów przywożonych przez
karawany z północy kontynentu. Upadek imperium nastąpił wraz z najazdem,
który miał miejsce w XI wieku i został dokonany przez rządzących wtedy
Marokiem Almorawidów. Ta średniowieczna Ghana nie miała jednak nic
wspólnego z aktualnie istniejącym państwem o tej samej nazwie. Jej bezpośrednimi spadkobiercami były jednak kolejne średniowieczne królestwa
w Afryce, Mali i Songhaj.
O Wielkim Zimbabwe wiemy stosunkowo niewiele. Pozostawiło ono jednak po sobie materialne świadectwo w postaci imponujących ruin, które
wciąż możemy oglądać. Ich powstanie na terytorium dzisiejszego Zimbabwe
archeologowie wiążą ze średniowiecznym imperium Monomotapa.
Przykłady te pokazują nam, że Afryka nie była kontynentem bez historii.
Oprócz nazw państw i ich zabytków, do dziś przetrwała też pamięć o legendarnych przywódcach, którzy żyli w czasach afrykańskiego „średniowiecza”.
Wśród nich znalazł się Sundiata Keita. Był on twórcą potężnego imperium
sięgającego od Atlantyku po środkowy bieg rzeki Niger. Przypisuje się mu
między innymi autorstwo jednej z najstarszych konstytucji, określającej rów-
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nież prawa człowieka. To o nim malijscy opowiadacze historii – nazywani
griotami – śpiewają od wieków.

Wielkie odkrycia i kolonializm
Pierwsze kontakty Europejczyków z mieszkańcami wybrzeży kontynentu
afrykańskiego ograniczały się przede wszystkim do zakładania fortów. Europejscy przybysze nie byli bowiem w stanie pokonać problemów związanych
z podróżami w głąb nieznanego im kontynentu. Dlatego przez całą epokę
nowożytną, afrykański interior pozostawał Europejczykom nieznany. Jednak
przy okazji pisania o wielkich odkryciach, warto poruszyć kwestie dotyczące
Afryki, żeby nie zniknęła ona z lekcji poświęconej odkrywaniu świata dla
Europy i konsekwencji tych odkryć, tak istotnych dla Afrykanów. Co należałoby wymienić? Na przykład to, że w tym okresie rozpoczął się okrutny handel niewolnikami, wywożonymi z Afryki za ocean, sprzedawanymi przez lokalnych władców afrykańskich. Należy jednak zauważyć, że niewolnictwo nie
pojawiło się dopiero w okresie wielkich odkryć geograficznych. Miało znacznie wcześniejszą metrykę, podobnie jak handel niewolnikami, którzy znajdowali nabywców w świecie arabskim. Europejczycy otworzyli nowy rynek zbytu, wpisując swoje działania w handel trójkątny. Najpierw docierali do wybrzeży Afryki, gdzie nabywali za tanie produkty przywiezione z Europy ludzi.
Następnie wywozili ich do obu Ameryk, skąd wracali do europejskich portów
z produktami z plantacji Nowego Świata. Opisując okres wielkich odkryć geograficznych, warto uświadomić uczniom ten negatywny aspekt eksplorowania
świata. Warto też podkreślić, że odkrycia dokonywane były dla Europejczyków i Europy. Powinniśmy zatem mówić: „odkryty dla Europy”. Sama zaś
Afryka pozostawała do XIX wieku trudno dostępnym kontynentem, a obecność europejskich przybyszów ograniczała się do wybrzeża i zlokalizowanych
na nim fortów, których los zależał od dobrej woli rdzennych mieszkańców.
Pozycja Europejczyków była zatem w tym okresie słaba terytorialnie i ograniczała się do wymiany handlowej.
Wielkie odkrycia wiązały się również z tworzeniem społeczności afroamerykańskiej. O tym okresie warto przypomnieć również na lekcji, kiedy
omawiany będzie materiał dotyczący historii Stanów Zjednoczonych w XIX
wieku, a zwłaszcza wojny secesyjnej. Wsparciem dla tego etapu edukacji mogłoby być pokazanie uczniom fragmentów filmu Amistad, opowiadającego
o losach niewolników, którym udało się uniknąć niewoli i śmierci.
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Okres nowożytny, kiedy kwitł handel niewolnikami, był konsekwentnym
torowaniem drogi dla kolonializmu, który w pełni rozwinął się w XIX stuleciu.
Dzięki kolejnym zdobyczom techniki, a także gospodarczej ekspansji, Europejczycy coraz śmielej wkraczali na terytorium Afryki, rozpoczynając jej podbój. Istotne jest rozgraniczenie tych dwóch etapów – pierwszego, czyli okresu
ograniczonej obecności Europejczyków w Afryce od drugiej połowy XV do
końca XVIII wieku, i drugiego, czyli podboju i utworzenia kolonii w XIX wieku.

Podzielony tort
„Tort został podzielony” – w ten sposób podsumowano kongres w Berlinie w 1885 roku, na którym usankcjonowano wcześniejszy podział Afryki
między ówczesne europejskie potęgi. Był to moment niemal całkowitego
podporządkowania Afryki europejskim przybyszom. Kontrola ta przybierała
różne formy, w zależności od kraju, w którego rękach znalazła się administracja. Najtrudniejsza sytuacja panowała w kolonii belgijskiej, Kongu, oraz koloniach portugalskich. Warto przy tej okazji podkreślić, że kolonializm w Afryce
miał przynosić prestiż właścicielowi kolonii oraz całkiem wymierne korzyści
materialne, czyli surowce. W niektórych przypadkach dochodziło do okrutnego podporządkowania miejscowej ludności, jak miało to miejsce w przypadku Konga Belgijskiego – dziś Demokratyczna Republika Konga – gdzie
lokalne wspólnoty były zmuszane do niewolniczej pracy.
Z tego podzielonego „tortu” Afrykanie nie dostali nic. Z wyjątkiem niezależnej od wieków Etiopii oraz Liberii, małego państwa w Afryce Zachodniej,
które ogłosiło niepodległość w 1847 roku, cała Afryka na początku XX wieku
była w rękach Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Niemiec, Belgii i Hiszpanii.
Później do rywalizacji o kolonie dołączyły Włochy.
Afrykanie nie wszędzie akceptowali władzę Europejczyków. Na terytorium dzisiejszej Ghany trwały wieloletnie zmagania Brytyjczyków z Aszantami, którzy nie chcieli podporządkować się kontroli brytyjskiej administracji.
Z kolei Etiopia, w 1896 roku, w bitwie pod Aduą pokonała w spektakularny
sposób włoskich żołnierzy, odsuwając od siebie widmo kolonializmu. Adua
może być przedstawiana jako przykład skutecznego oporu przeciwko krajom,
które próbowały narzucić swoją kontrolę Afryce.
Omawiając posiadłości kolonialne w Afryce, można posłużyć się mapą.
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Wyzwolona Afryka
Ostatnim etapem, o którym należałoby powiedzieć uczniom, jest historia
Afryki po II wojnie światowej. To wtedy do głosu dochodzili zwolennicy jej
niepodległości, stając na czele ruchów wolnościowych. Można je porównać do
tego, co działo się w Polsce, która obalała komunizm. Motywacje były podobne: afrykańskim aktywistom chodziło o obalenie obowiązującego, opresyjnego
systemu, podporządkowującego kontynent obcemu mocarstwu, chociaż afrykańskie kolonie różniły się między sobą sposobem wywalczenia wolności.
W przekazywaniu wiedzy o współczesnej Afryce powinniśmy dekonstruować utrwalone stereotypy. Warto zaprezentować uczniom różne oblicza
Afryki, również te pozytywne. Jednak najważniejsze wydaje się podkreślenie,
że Afryka, podobnie jak Europa, składa się z wielu krajów – obecnie 54 –
i że kraje te różnią się od siebie. Dlatego wojna czy głód, jeśli miały miejsce
i zostały odnotowane w najnowszej historii, nie dotyczyły całego kontynentu,
ale jego poszczególnych regionów.
Mówiąc o wyzwolonej Afryce, nie można też pominąć afrykańskich noblistów, w tym najsłynniejszego laureata pokojowego Nobla, Nelsona Mandeli.
Jego życiorys i działalność może być ciekawym tematem pracy zadanej uczniom – mieliby sporządzić charakterystykę i biogram Mandeli. Podobnie możemy postąpić z takimi osobowościami, jak Desmond Tutu, Wangari Maathai,
Ellen Johnson Sirleaf i Leymah Gbowee.

Polacy afrykańskiego pochodzenia,
Afrykanie w Polsce
Omawiając dzieje Polski, możemy też odwołać się do Afryki w sposób pośredni, przez osoby, które pochodziły z tego kontynentu, a pojawiły się
w Polsce, biorąc udział w wydarzeniach kluczowych z punktu widzenia naszego kraju. Takim przykładem może być Augustus Agboola o’Browne, z pochodzenia Nigeryjczyk, który do Polski przyjechał w 1922 roku, przeżył w niej
czas II wojny światowej i według własnego oświadczenia i relacji świadka, brał
również udział w Powstaniu Warszawskim. Afrykaninem był też adiutant
Tadeusza Kościuszki, Jean Lapierre. Natomiast w wojnie polsko-bolszewickiej
służyli w jednej z eskadr lotniczych afrykańscy żołnierze. Wspólnie
z uczniami można też, o ile to możliwe, podjąć próbę odnalezienia śladów
obecności osób pochodzenia afrykańskiego w miejscowości, w której uczymy.
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Często takie poszukiwania pomagają w ocaleniu od zapomnienia relacji ostatnich żyjących świadków. W ten sposób będziemy mogli pomóc we wzajemnym poznaniu dziejów, które w najmniej oczekiwanych momentach historii
splatały Afrykę i Polskę.

Sztuka
Nie sposób omawiać dziejów Afryki bez odwołania się do sztuki tego kontynentu. Wielu uczniów słyszało jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole
o piramidach w Egipcie, warto opowiedzieć na lekcji o obiektach sakralnych
w Mali, Wielkim Zimbabwe czy też kościołach w Sudanie i w Etiopii, zbudowanych na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
Należy przy tym pamiętać, że to, co tworzy od wieków kulturę Afryki, formowało się w obrębie tysięcy różnych wspólnot i powiązanych z nimi tradycji.
Oprócz zabytków niemal automatycznie przypisywanych Afryce, np. masek,
warto opowiedzieć uczniom o uniwersytecie, który funkcjonował w Timbuktu, czy też o freskach z Faras – fresk przedstawiający świętą Annę znajduje się
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Warto mówić o Afryce
Na lekcjach historii bez wątpienia warto mówić o Afryce. Obecnie mamy
coraz lepszy dostęp do multimediów, Internetu. Za ich pośrednictwem możemy zaprezentować wybrany przez nas wątek. Afryka powinna pojawiać się
w kilku kluczowych momentach nauczania historii. Fundamentalne znaczenie
ma fakt, o którym już była mowa, że wszyscy pochodzimy z Afryki. Podobnie
dzieje się ze starożytnym Egiptem, integralną częścią kontynentu afrykańskiego. Historia kolonializmu europejskiego pozwala doszukiwać się analogii
między dziejami Afryki i Polski. Polska, podobnie jak Afryka, znalazła się pod
obcymi rządami. Należy jednak zaznaczyć, że na kontynencie afrykańskim
świadomość narodową zastępowała świadomość etniczna. Równie ciekawe
mogą być porównania Mandeli do Lecha Wałęsy. Na etapie edukacji w gimnazjum znacznie lepiej sprawdzą się zagadnienia przygotowane przez nauczyciela. W szkole ponadgimnazjalnej można poszerzyć zakres poruszanych
wątków i odwołać się np. do literatury afrykańskiej, która jest dostępna
w polskich przekładach. Pomocne mogą okazać się też książki Ryszarda Kapuścińskiego.
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Nauczyciel historii w polskiej szkole ma do spełnienia niezwykle ważną
funkcję. Być może będzie jedyną osobą w życiu swoich uczniów, która opowie
im o dziejach Afryki.

War t o pr zecz ytać :
P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, Historia Afryki, Gdańsk 2003.
R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka, Warszawa 2011.
Historia Afryki [red.] M. Diouf i P. Średziński, Afryka w Warszawie, Warszawa 2010.
Publikacja dostępna w wersji pdf na stronie www.afryka.org/afryka. pdf
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Rozdział 3

Polska też
była kolonią
Paweł Średziński

Fot. Paweł Średziński

R

ok 1885 jest tym samym dla większości rejonów Afryki, czym dla
Polski był rok 1795, kiedy nasz kraj zniknął z map Europy, a jego terytorium zostało podzielone między trzy europejskie mocarstwa. Można zatem
porównać dzieje naszego kraju z dziejami Afryki bądź też wybranego jej
regionu. Rozróżnienie państwa zaborczego od kolonialnego wskazałoby na
istnienie cech wspólnych między tymi dwoma systemami sprawowania
rządów okupacyjnych na podbitym terytorium.

Rozbiory
Trzy rozbiory Polski miały miejsce w sytuacji wewnętrznego osłabienia
kraju oraz jego pozycji w Europie. Sąsiednie państwa, Austria, Prusy i Rosja,
podsycały chaos wewnętrzny, działając na rzecz całkowitej dezintegracji coraz słabszego państwa, które byłoby niezdolne do podjęcia jakiejkolwiek
kontrakcji w przypadku zagrożenia zewnętrznego. W Warszawie działali
przedstawiciele zaborczych państw, którzy rozgrywali swoje interesy, przekupując przedstawicieli zamożnych rodów, mających ambicje do sprawowania kontroli nad polskim tronem. Działania państw zaborczych przyniosły
rezultat w postaci trzech zaborów. Rok 1795 był ostatecznym przypieczętowaniem tragicznego losu Polski. „Tort został podzielony.”

Administracja kolonialna
W przypadku Afryki i Polski narzędziem do sprawowania kontroli przez
państwa kolonialne był aparat administracji. Postać gubernatora czy też wielkiego księcia przypominała gubernatorów sprawujących władzę w imieniu
rządów Francji albo Wielkiej Brytanii. W tym drugim przypadku, podobnie jak
w sytuacji kolonii niemieckich i belgijskich, pojawiała się jeszcze postać króla
lub cesarza, tak jak na ziemiach polskich, postać władcy zaborczego państwa.
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Administrację kolonialną wspierało w obu omawianych przypadkach wojsko, do którego rekrutowano również miejscową ludność, lecz kontrolę nad
nim sprawowali dowódcy reprezentujący kraj kolonizujący. Wojsko było
wspierane przez służby porządkowe, które pomagały administracji kolonialnej w tłumieniu potencjalnych buntów i w walce z ruchami wyzwoleńczymi.
Administracja kolonialna i w Polsce, i w Afryce wspierała się też na
urzędnikach rekrutowanych spośród mieszkańców kontrolowanego terytorium. W zależności od poziomu represyjności systemu rządów kolonialnych,
mogli oni zajmować wysokie stanowiska. Jednak decyzyjność pozostawała
nadal w rękach zaborców. Wykorzystywano również miejscową arystokrację,
tradycyjnych przywódców, którzy reprezentowali władze kolonialne na
szczeblu lokalnym.

Infrastruktura
Poszerzenie terytorium o rozległe obszary kolonii miało potwierdzać mocarstwową pozycję zaborcy. O ile dyskusyjna może być mocarstwowość Belgii
lub Portugalii, o tyle w innych przypadkach możemy mówić o ich wysokiej
pozycji na arenie międzynarodowej. Nie bez powodu Wielka Brytania była
nazywana „Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”. W zależności
od możliwości danego kraju, ale i zaangażowania prywatnych przedsiębiorców, którzy występowali w roli plantatorów czy też właścicieli firm eksploatujących zasoby naturalne, na obszarze kolonii powstawała infrastruktura
niezbędna do eksportu pozyskanych surowców. Nie była ona identyczna
w posiadłościach Francji, Niemiec, Portugalii czy też Wielkiej Brytanii.
W Polsce też istniała różnica w poziomie rozwoju, zależna od warunków ekonomicznych panujących w kraju zaborcy. To dlatego ziemie polskie w chwili
ogłaszania niepodległości w 1918 roku, miały duże problemy z integracją
w jednym państwie trzech różnych rozbiorowych rzeczywistości. Elementem
integrującym była w przypadku Polski tożsamość narodowa. Z jeszcze większymi trudnościami spotkali się mieszkańcy kolonii w Afryce, bo granice nowych państw nie uwzględniały wspólnotowych powiązań pomiędzy ich
mieszkańcami, a tożsamość narodowa, wymuszona narzuconymi granicami,
dopiero zaczęła się tworzyć i była zjawiskiem nowym.
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Edukacja
Edukacja mogła stać się wygodnym narzędziem kontroli mieszkańców
okupowanych terytoriów. Jednocześnie, bardzo różnie wyglądało funkcjonowanie szkolnictwa. W zaborze pruskim i rosyjskim prowadzono zabiegi germanizacyjne i rusyfikacyjne, które miały osłabiać bądź wyrugować polskość,
którą traktowano jako czynnik dezintegrujący i zwiększający ryzyko działalności skierowanej przeciwko zaborcom. Z kolei w imperium Habsburgów
kwitło życie intelektualne i naukowe, w dwóch silnych ośrodkach Galicji,
w Krakowie i we Lwowie.
W podobny sposób można spojrzeć na Afrykę. W koloniach belgijskich czy
portugalskich dbałość o rozwój i edukację rdzennych mieszkańców kolonii
była na bardzo niskim poziomie. Natomiast Brytyjczycy potrafili otworzyć
koledże i inne placówki, których celem była edukacja Afrykanów. Panująca
w niektórych brytyjskich koloniach atmosfera pozwalała wykształcić w absolwentach kolonialnych szkół przyszłych liderów ruchu niepodległościowego.
Nie bez powodu jeden z najbardziej znanych działaczy antykolonialnych,
Kwame Nkrumah, pochodził ze Złotego Wybrzeża. Należy jednak pamiętać,
że mimo powoływania szkół przez Brytyjczyków, miały one pomóc przede
wszystkim w kształceniu kadr, wspomagających administrację kolonialną.

Koloniści
Koloniści, rozumiani jako osoby pochodzące z kraju kontrolującego terytorium zależne, pojawiali się i w Polsce, i na różnych terytoriach w Afryce.
Sytuacja ta nie dotyczyła wszystkich obszarów. W niektórych przypadkach
była to wyłącznie kolonizacja kadrowa, która oznaczała np. rusyfikację administracji i szkolnictwa. Inaczej było pod zaborem pruskim, gdzie Niemcy próbowali zgermanizować ziemie polskie, prowadząc na kontrolowanym przez
siebie obszarze akcję przejmowania własności ziemskiej od Polaków. Słynny
zakaz budowy domu, który kojarzony jest ze sprawą Michała Drzymały i jego
wozu, był jednym z przejawów takich działań.
Afryka była obszarem do skolonizowania trudniejszym. Po pierwsze, jej
stosunkowo odległe położenie ograniczało możliwości masowego osiedlania
kolonistów, z wyjątkiem Algierii. Nie pomagały w tym też warunki panujące
w afrykańskich koloniach, w tym choroby tropikalne, które przy ówczesnym
stanie wiedzy europejskiej medycyny, były trudnym przeciwnikiem. Jednak
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w miejscach, gdzie taka kolonizacja przez Europejczyków mogła zostać przeprowadzona, pojawiali się biali osadnicy z Europy. Pierwszym takim miejscem
była Afryka Południowa, gdzie przybyli holenderscy chłopi, tworząc społeczność Burów. Chociaż nie reprezentowali oni żadnego państwa kolonialnego,
a później walczyli nawet przeciwko Wielkiej Brytanii, która postanowiła przejąć kontrolę nad tą częścią Afryki, to można ich uznać za kolonistów europejskich, dążących przecież do wykrojenia sobie własnego terytorium na ziemiach, które należały do rdzennych mieszkańców. Burowie nie walczyli
zresztą za wolność czarnych Afrykanów. Koloniści francuscy pojawili się
w Algierii, a w mniejszym stopniu włoscy – w Libii. W obu przypadkach państwa, które utworzyły na tych dwóch terytoriach kolonię, sprzyjały ruchowi
osadniczemu – w Algierii przed wybuchem wojny było ich powyżej miliona.
Sporą aktywność wykazali Włosi, którzy próbowali przeprowadzić italianizację Libii, zwalczając wszelki opór wobec włoskich rządów.
Ziemie polskie były zatem terytorium łatwiejszym do skolonizowania i do
włączenia w granice państw zaborczych. Bezpośrednie połączenie lądowe
czyniło z Polski podzielonej między trzy kraje obszar, który mógł zostać przekształcony w integralną część Austrii, Prus czy też Rosji. Długość trwania tego
procesu zależała od kontekstu i siły ruchu przeciwnego tej przymusowej integracji.

Wyzwolenie
Zarówno w Polsce, jak i w różnych rejonach kontynentu afrykańskiego,
w okresie, kiedy kraje znajdowały się pod obcą kontrolą, dochodziło do formowania się ruchów wolnościowych, wynikających ze sprzeciwu wobec obcej
okupacji i rządów. Powstania narodowe w Polsce i ruchy antykolonialne
w Afryce łączył wspólny mianownik walki z obcym państwem, które narzucało swoje rządy.
Ostatecznie i Polska, i Afryka zostały zdekolonizowane. W obu przypadkach doszło do tego na drodze sformowania się ruchu na rzecz wyzwolenia,
którego liderzy stawali się na ogół pierwszymi przywódcami niepodległych
krajów. W Afryce proces ten był jednak znacznie bardziej skomplikowany, bo
poszczególne terytoria kolonialne, przekształcone w procesie dekolonizacji
w państwa, nie były zintegrowane etnicznie, a ich mieszkańców nie łączyła
świadomość narodowa, która pozwoliła Polakom odbudować państwo po
ponad stuletnim okresie zaborów.
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Rozdział 4

Jak mówić
o Afryce
na lekcjach geografii?
Marta Surowiec
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Fot. Paweł Średziński

L

ekcje geografii poświęcone Afryce mogą być okazją dla uczniów
do odbycia fascynującej podróży i głębszego oraz mniej standardowego
poznania tego ciekawego i egzotycznego kontynentu. Powinny też być okazją do przedstawienia prawdziwego i obiektywnego obrazu Afryki i jej
mieszkańców, zwrócenia uwagi zarówno na problemy kontynentu, jak
i pozytywne zagadnienia z nim związane. Mogą również stanowić punkt
wyjścia do pogłębionej rozmowy na temat uprzedzeń czy stereotypów, którymi na co dzień posługujemy się, myśląc i rozmawiając o krajach Afryki
i o ich mieszkańcach.

Wprowadzenie do lekcji
Warto rozpocząć lekcję od krótkiego quizu (burzy mózgów), który będzie
jednocześnie sprawdzeniem aktualnego stanu wiedzy. Można zapytać uczniów,
co kojarzy im się z Afryką, co mają przed oczami, gdy słyszą słowo: „Afryka”.
Z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że skojarzenia
uczniów będą podobne do skojarzeń dorosłych Polaków – Afryka może kojarzyć się im z głodem, klęskami żywiołowymi, wojnami, biedą, niskim rozwojem gospodarczym, dziką przyrodą.
Po wypisaniu pomysłów na tablicy, po kolei można zademonstrować fakty
dotyczące kontynentu afrykańskiego, które przeczą większości obiegowych
twierdzeń. Taka wymiana informacji będzie stanowić punkt wyjścia do przekazania konkretnych informacji na temat kontynentu.
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STEREOTYPY

FAKTY

Ludzie w Afryce
są biedni /
żyją w nędzy.

Na początku tego roku Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) opublikował raport zatytułowany Środek piramidy: dynamika klasy średniej w Afryce (The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle
Class in Africa). Raport pokazuje, że liczebność klasy średniej
w Afryce potroiła się w ciągu ostatnich trzech lat do 313 mln
osób, co stanowi ok. 34% całej populacji kontynentu.

Afryka to jeden,
wielki kraj,
w którym nic
nie ma, tylko
pustynia
i dżungla.

Afryka to ogromny kontynent (zajmujący ok. 1/5 powierzchni
lądów Ziemi), drugi (po Azji) co do wielkości i zaludnienia, na
którym żyje ponad miliard ludzi. Afryka składa się z 54 krajów, w których mówi się w sumie ponad 1000 języków.
To prawda, że część (nie wszystkie) krajów jest zrzeszona
w Unii Afrykańskiej, która ma symbolizować i wspierać współpracę pomiędzy poszczególnymi państwami. Trzeba jednak
patrzeć na Afrykę jak na każdy inny kontynent, na którym jest
wiele bardzo zróżnicowanych krajów i kultur.

Większość obszaru
Afryki porasta
gęsta dżungla,
a ludzie mieszkają
w wioskach.

To obraz Afryki utrwalony przez filmy przygodowe. Rzeczywiście, część kontynentu porastają lasy tropikalne. Jest to jednak
jego niewielka część. Afryka jest bardzo zróżnicowana pod
względem klimatu i roślinności: występują w niej również strefy
pustynne, górzyste, sawanny czy lasy nietropikalne, np. iglaste.
W Afryce są wielomilionowe miasta, w których żyje 40% Afrykańczyków (np. Lagos z 10 mln mieszkańców, Johannesburg czy
Nairobi). Szacuje się, że w latach 2000–2030 liczba mieszkańców
Afryki żyjących w miastach podwoi się. Afryka Subsaharyjska
jest uznawana za region, w którym w ostatnich latach najszybciej na świecie postępuje migracja ze wsi do miast.

Wszyscy
Afrykańczycy
są czarni.

To nieprawda. Afryka, tak jak większość kontynentów, jest
swoistym tyglem kulturowym i etnicznym. Duża część populacji
w Afryce ma pochodzenie azjatyckie i europejskie. Na północy,
w takich krajach, jak Egipt, Algieria czy Tunezja, mieszkają
przede wszystkim ludzie pochodzenia arabskiego i berberskiego
(biali). Z kolei na południu, w Namibii, RPA czy Zimbabwe, żyją
biali Afrykańczycy o korzeniach europejskich, a na wschodnim
wybrzeżu, w Tanzanii czy Kenii, można spotkać liczne grupy
mieszkańców pochodzenia arabskiego, perskiego i hinduskiego.
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Kolor skóry „czarnych” Afrykańczyków też jest bardzo zróżnicowany, w zależności od regionu i grupy etnicznej, do której
należą – od jasnobrązowego do hebanowego.
W Afryce wszyscy
ludzie chorują na
AIDS.

To prawda, że około 70% wszystkich osób z HIV/AIDS mieszka
w Afryce, jednak występowanie tej choroby nie ogranicza się do
kontynentu afrykańskiego. Chorzy mieszkają na wszystkich
kontynentach świata, a najwyższe wskaźniki rozprzestrzeniania
się AIDS można zaobserwować w Europie Wschodniej, Azji
Centralnej i Ameryce Łacińskiej.

Wszędzie w Afryce
można zobaczyć
dzikie zwierzęta,
takie jak lwy czy
słonie.

Większość dzikich afrykańskich zwierząt to gatunki chronione,
które żyją w niedostępnych obszarach buszu. W Afryce, która
ma 30 mln kilometrów kwadratowych powierzchni, żyje obecnie tylko 20 tys. lwów i około 500 tys. słoni. Stało się tak między
innymi z powodu wyniszczających populacje dzikich zwierząt
polowań, a także działań wojennych. Aby zobaczyć w Afryce
dzikie zwierzęta, czasem trzeba przez wiele godzin tropić je
w Parku Narodowym. Wielu Afrykańczyków, szczególnie tych
żyjących w miastach, lwa widziało jedynie na zdjęciu lub w zoo
– zupełnie jak przeciętni Europejczycy.

„Hasło «Afryka» uruchamia trzy obszary skojarzeń: złe warunki życia,
niebezpieczna, niestabilna sytuacja polityczna i piękna, dzika przyroda.
Informacje o Afryce docierają do respondentów poprzez programy informacyjne oraz nieliczne programy o tematyce podróżniczej lub przyrodniczej.
W programach informacyjnych Afryka jest przedstawiana zawsze w kontekście negatywnym: głodu (Etiopia, Sudan), chorób i epidemii (AIDS, malaria),
klęsk żywiołowych (susze), wojen (wojny domowe w Kongo, rzezie plemienne
w Ruandzie) itp. Programy przyrodnicze (Discovery) lub podróżnicze
(tu szczególnie często przywoływany był program Wojciecha Cejrowskiego)
skupiają się natomiast albo na dzikiej przyrodzie, albo na pokazywaniu kultury grup etnicznych. Akcentowane są egzotyka i różnice w sposobie życia,
z naciskiem na ciekawostki (np. magiczne rytuały).”*
* Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce,
przeprowadzone na zlecenia Fundacji „Afryka Inaczej” w 2010 roku. Pełny tekst raportu: http://afryka.org/badania/raport2010.pdf.
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Afryka – kontynent różnorodny
Warto na każdym kroku podkreślać, że Afryka to zbiór wielu krajów, kultur i krajobrazów, a nie monolit. Należy pokazywać różnice między arabskoberberskimi krajami Afryki Północnej a krajami Afryki Subsaharyjskiej. Poza
podstawowymi faktami, zwróćmy uwagę na nieznane, ciekawe informacje,
które pomogą uczniom zrozumieć ogrom i nieprzebrane możliwości kontynentu, a także poznać bliżej ludzi tam żyjących.
Lekcja może zostać zilustrowana krótką prezentacją zdjęć ukazujących
różne oblicza Afryki. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące
kontynentu, uzupełnione mniej znanymi faktami, które można wykorzystać
w celu urozmaicenia lekcji. W kolejnych rozdziałach podajemy również ciekawostki dotyczące kontynentu i poszczególnych krajów.

Podstawowa dane
Położeni e geogr a ficzne
Od Europy Afryka oddzielona jest Morzem Śródziemnym (najmniejsza odległość w Cieśninie Gibraltarskiej – 14 km), od Azji – Kanałem Sueskim i Morzem
Czerwonym; od zachodu Afrykę oblewa Ocean Atlantycki, od wschodu Ocean
Indyjski; największa rozciągłość południkowa 8 tys. km, równoleżnikowa –
7,5 tys. km. Najdalej wysuniętym na północ punktem Afryki jest Przylądek
Biały (37°20'18” N), na południe – Przylądek Igielny (34°49'58” S), na wschód –
Przylądek Hafun (51°24'40” E), a na zachód – Przylądek Almadi (17°31'48” W),
położony na półwyspie Przylądka Zielonego. Na północy leży największa gorąca pustynia świata – Sahara, a na południu najstarsza pustynia świata –
Kalahari.
Zasoby natur a lne
Afryka jest kontynentem bardzo bogatym w zasoby naturalne, których
wielkość nie została właściwie oszacowana, a wiele jest nieeksploatowanych.
W starym podłożu Afryki znajduje się wiele cennych surowców metalicznych:
rudy żelaza, niklu, miedzi, manganu, antymonu, chromu oraz bogate złoża
złota, srebra, platyny, uranu, tytanu i diamentów. W młodszych skałach występuje węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny i inne surowce pochodzenia osadowego. Korzysta z tego wiele krajów, np. Libia i Nigeria są producentami ropy naftowej w skali światowej, Republika Południowej Afryki ma
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jedne z największych złóż złota i diamentów, Zambia jest jednym z największych producentów miedzi. Szacunkowe zasoby energetyczne: ropa naftowa –
13,3 mld ton, gaz ziemny – 13,0 bln m³, węgiel kamienny – 50,2 mld ton. Lasy
tropikalne dostarczają cennego drewna, ale wyrąb prowadzony jest w zastraszająco szybkim tempie. Afryka jest jednym z głównych producentów kakao,
manioku, bananów, kawy i herbaty.
U ks z ta ł to wa nie ter enu
Najwyższy szczyt Afryki to wulkan Kibo (5895 m n.p.m.), leżący w masywie Kilimandżaro. Najdłuższa rzeka to Nil (6671 km długości), a największe
jezioro to Jezioro Wiktorii (pow. 68 800 km²). Najniższy punkt to depresja
jeziora Assal (153 m p.p.m.). Średnia wysokość kontynentu wynosi 658 m
n.p.m. Najgłębsze jest jezioro Tanganika (1 435 m). Największym półwyspem
w Afryce jest półwysep Somalijski (750 tys. km²). Największa wyspa Afryki to
Madagaskar (587 tys. km²).
Klimat i pr zyr oda
W Afryce, położonej po obu stronach równika, występują liczne strefy
klimatyczne: środkowa Afryka to strefa klimatów równikowych (równikowy
wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny, podrównikowy suchy); Afryka
Północna – strefa klimatów zwrotnikowych (skrajnie suchy, kontynentalnie
suchy); Afryka Południowa to strefa klimatów zwrotnikowych (skrajnie suchy,
kontynentalnie suchy, wilgotny (mały fragment) i morski (bardzo mały fragment z klimatów podzwrotnikowych).
Pod względem bogactwa przyrody żaden inny kontynent nie dorównuje
Afryce. Pełne spektrum klimatyczne doprowadziło do rozwoju niezwykle
różnorodnej roślinności. Umożliwiło to powstanie wielu gatunków zwierząt:
mnóstwo ssaków, np. antylop, gazel i innych kopytnych. Bogaty jest również
świat ptaków – ponad 1500 gatunków.
Afryka jest domem dla czterech z pięciu najszybszych na świecie zwierząt: żyją tutaj gepard, antylopa gnu, lew i gazela Thompsona. Wszystkie te
zwierzęta potrafią osiągnąć prędkość ponad 100 km/h. Afrykę zamieszkują:
największy ptak – struś i największe zwierzę lądowe – słoń, którego dorosłe
osobniki mogą osiągać wagę nawet 7 ton.
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Ludzie
Afryka ma najwięcej państw ze wszystkich kontynentów – 54 (z Saharą
Zachodnią i utworzonym w tym roku Sudanem Południowym). W Afryce występuje ponad 1000 języków. Niektóre, stosowane w kontaktach handlowych,
stały się językami wehikularnymi, umożliwiając porozumiewanie się ludom
o różnych językach ojczystych. Taką rolę pełni między innymi język hausa
w części Afryki Zachodniej czy też suahili w Afryce Wschodniej.
Od 1950 roku liczba ludności Afryki wzrosła prawie czterokrotnie – do
968 mln mieszkańców (2008), co stanowi 13,6% ludności świata. Zamieszkane
są głównie tereny wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża, a także wzdłuż
żyznych dolin rzecznych. Chociaż ludzie przeważnie żyją na terenach rolniczych, coraz większa ich liczba migruje do miasteczek i metropolii w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Około 30 metropolii w Afryce przekroczyło
milion mieszkańców. Przyrost naturalny jest najwyższy na świecie – ok. 24‰
rocznie, a populacja Afryki to w większości ludzie młodzi; blisko połowa nie
osiągnęła jeszcze piętnastego roku życia.
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D LA MŁODYCH POD RÓŻNIKÓ W:
RE PUBLIKA PO Ł UDNIOWEJ AF R YKI
Kraj ten jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce, z trzech
stron otoczonym przez ocean, ma powierzchnię 1 219 912 km², czyli prawie czterokrotnie większą od Polski.
RPA leży w południowej części kontynentu afrykańskiego, graniczy
z sześcioma krajami: Namibią, Botswaną, Zimbabwe, Mozambikiem, Suazi
i Lesotho. Co ciekawe, RPA w praktyce posiada aż trzy stolice: siedzibę rządu
– Pretorię, siedzibę parlamentu – Kapsztad i siedzibę władz sądowniczych –
Bloemfontein. Skutkiem burzliwej historii tego kraju jest jego znaczne
zróżnicowanie kulturowe, imponująca liczba języków urzędowych, bogata
struktura etniczna ludności i oryginalna kuchnia. Wśród 47 mln mieszkańców RPA wyróżnia się ludy afrykańskie, potomków holenderskich osadników – Afrykanerów, Anglików, ludność pochodzenia hinduskiego i tzw.
„populacje mieszane”.
RPA jest uważana za „najmniej afrykańskie” z państw Afryki. Przez długie
lata kraj ten zmagał się z niesprawiedliwością społeczną i rasizmem, dziś
jednak znajduje się na dobrej drodze ku prawdziwej demokracji i stania się
„krajem tęczy” – gdzie wszystkie kolory (tutaj w znaczeniu kolorów skóry
mieszkańców) znajdują się ze sobą w idealnej harmonii.
RPA jest prawdziwym rajem dla turystów – można tu odwiedzić najprawdziwszą kopalnię diamentów, przeżyć niezapomniane safari, uprawiać
sporty ekstremalne, takie jak rafting czy bungee jumping, chodzić po górach czy nurkować w miejscu, gdzie łączą się ze sobą wody dwóch oceanów. Kraj zaskakuje nowoczesnością miast, luksusem kurortów, a także
typowo afrykańskim krajobrazem tutejszych gór, pustyń i wybrzeży. W licznych parkach narodowych i rezerwatach przyrody południowej Afryki obserwować możemy dzikie zwierzęta, w tym przedstawicieli słynnej „afrykańskiej wielkiej piątki” – bawoły, lwy, lamparty, słonie, nosorożce, a także
nieprzebrane ilości innych zwierząt i ptaków.
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Ciekawostki na temat RPA
1.

Skały wokół Barberton w prowincji Mpumalanga należą do najstarszych formacji na Ziemi – maja ponad 3 mld lat.

2.

Wodospady Tugela są drugie pod względem wysokości na świecie –
woda spada w nich z 850 metrów.

3.

Kanion Blyde River jest trzecim co do wielkości kanionem świata
i największym kanionem porośniętym roślinnością zieloną.

4.

RPA oraz kraje z nią sąsiadujące są jednymi z najlepiej nasłonecznionych miejsc na świecie.

5.

Rosną tutaj najmniejsze (dziesięciomilimetrowe sukulenty) i największe rośliny świata (baobaby).

6.

Jedyna ulica na świecie, na której mieszkali dwaj laureaci Nagrody
Nobla, znajduje się w dzielnicy Johannesburga, Soweto – na ulicy
Vilakazi mieszkali Nelson Mandela i arcybiskup Desmond Tutu.

7.

Pierwsza na świecie operacja przeszczepu serca została przeprowadzona w RPA przez dr. Chrisa Barnarda.

8.

Trzy sąsiadujące kraje – RPA, Zimbabwe i Mozambik – tworzą największy na świecie, transgraniczny park narodowy, aby umożliwić
zwierzętom swobodną migrację. Park będzie miał powierzchnię
35 tys. km kwadratowych, większą więc niż Szwajcaria, Belgia czy
Tajwan.

9.

RPA jest drugim co do wielkości eksporterem owoców na świecie.
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Rozdział 5

„Dzika” Polska,
„dzika” Afryka
Paweł Średziński

Fot. Paweł Średziński

Z

czym Polacy kojarzą Afrykę? Wśród trzech głównych obszarów
skojarzeń nie może zabraknąć dzikiej przyrody. Przymiotnik „dzika” stał
się już jednym ze stałych atrybutów tego kontynentu. Całkiem niezasłużenie, bo również w Polsce możemy odnaleźć ową dzikość i powinniśmy
o niej opowiadać uczniom, aby docenili bogactwo i zrozumieli potrzebę
ochrony przyrody.

„Dzika Afryka”
Dzika przyroda należy do pozytywnych skojarzeń z Afryką. W opinii
Polaków, kształtowanej przez media, najczęstszymi obrazkami z kontynentu,
oprócz tych negatywnych związanych ze złymi warunkami życia i niestabilnością polityczną, są właśnie sceny z życia afrykańskiej przyrody. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” respondenci wskazali na filmy przyrodnicze emitowane przez kanały
tematyczne jako jedno z podstawowych źródeł wiedzy o kontynencie afrykańskim.
To, że Afryka jest sanktuarium dzikiej przyrody, przekłada się jednak na
utrwalanie stereotypów. W świadomości wielu osób, które usłyszą, że ktoś był
w Afryce, pojawia się skojarzenie: „dzikie zwierzęta”. A dzikość przyrody jest
przenoszona również na ludzi. „Dziki kontynent” i „dzikie plemiona” współgrają z „dzikimi zwierzętami”. Dlatego ważne jest oddzielenie świata zwierząt
od świata ludzi, pokazanie uczniom, że obok parków narodowych i rezerwatów przyrody, w Afryce funkcjonują ogromne metropolie i inne rodzaje ludzkich osiedli. Prowadząc lekcje geografii, warto pokazać, że Afryka nie jest
tylko tym „dzikim kontynentem” i że również przypatrując się uważnie Polsce, możemy odkryć niezwykły świat przyrody oraz ową „dziką” egzotykę,
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które nie wykluczają istnienia nowoczesnego świata ludzi; że dzikość może
współistnieć z nowoczesnością w warunkach zrównoważonego rozwoju.

„Dzika Polska”
Ryszard Kapuściński jeden ze swoich zbiorów reportaży zatytułował Busz
po polsku. Edward Redliński pisał: „My, Afrykanie znad Narwi, Sanu, Pilicy. Nie
szukałem egzotyki daleko. Była w nas i wokół nas.” Chociaż coraz trudniej
odnaleźć w Polsce miejsca, które znali Kapuściński i Redliński, nie oznacza to,
że Polska nie może być również „dzika”. Co więcej, okazuje się, że to właśnie
w naszym kraju znajdują się wyjątkowo cenne obszary przyrodnicze, których
nie znajdziemy w żadnym innym rejonie Europy.
Dzika Polska to tytuł serialu przyrodniczego, emitowanego w TVP. Przenosiliśmy się w nim w różne zakątki kraju, aby poznawać skarby polskiej natury.
Wśród nich można wymienić Puszczę Białowieską, ostatnią z wielkich puszcz,
w której żyją wilki, rysie i najbardziej znane z puszczańskich zwierząt, żubry.
Z kolei w Dolinie Biebrzy zaobserwowano 271 gatunków ptaków, w tym 180
z nich to gatunki lęgowe.
Z perspektywy miłośników przyrody pochodzących z Europy Zachodniej,
Polska jest nadal miejscem atrakcyjnym przyrodniczo. Jesteśmy krajem docelowym dla różnych form safari, zwłaszcza tych ukierunkowanych na obserwację ptaków w naturze. Okazuje się, że turyści z Holandii czy Wielkiej Brytanii odnajdują nad Biebrzą, Narwią i rozlewiskami innych polskich rzek ową
dzikość, która zniknęła już z krajobrazu państw położonych na zachód od
Odry.

Zagrożona „dzikość”
„Dzika Afryka” i „dzika Polska” są jednak wciąż zagrożone. Głównym
problemem staje się rosnąca presja ze strony człowieka, który przekształca
środowisko, degradując je, często w nieodwracalny sposób. Warto przekazać
uczniom wiedzę na temat tego, jak możemy pomóc w ochronie „dzikości”
przyrody, nie tylko w Polsce, ale również w Afryce.
Dobrym przykładem może być niszczenie lasów. W Afryce Równikowej
codziennie wycinane są ogromne hektary lasów. Nie wynika to jednak z popytu na rynku afrykańskim. Egzotyczne drewno coraz częściej trafia do naszych
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mieszkań i domów, między innymi w postaci parkietów. Podobnie sytuacja
przedstawia się w przypadku nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami
zwierząt. Kość słoniowa czy też róg nosorożca są nadal poszukiwanym poza
Afryką towarem. Rezygnując więc z zakupu pamiątek bądź leków, co do których nie mamy pewności, że nie zostały wykonane z zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, przyczyniamy się do ograniczenie nielegalnego
procederu.
Także na co dzień, w domu i poza nim, oszczędzając energię, przesiadając
się z samochodu do transportu miejskiego lub na rower, kupując energooszczędne urządzenia AGD, możemy mieć wpływ na globalne ocieplenie, które
odpowiada za anomalie pogodowe, długotrwałe susze albo klęski powodzi.
Z kolei przed wyrzuceniem sprzętu elektronicznego upewnijmy się, że zostanie odpowiednio zutylizowany w Polsce i nie trafi np. gdzieś na wybrzeże
Afryki, gdzie będzie przyczyniał się do zanieczyszczenia środowiska.
Omawiając temat związany z przyrodą Afryki, powinniśmy podkreślać,
że jesteśmy globalnie odpowiedzialni za to, co dzieje się na świecie. Tego zagadnienia nie może zabraknąć na lekcji poświęconej „dzikości” Afryki.
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Rozdział 6

Afrykanie
opowiadają o historii:
Senegal
Mamadou Diouf

Fot. faberfoto

S

enegalczycy uważają, że nazwa kraju pochodzi od Sunu Gaal,
co w języku wolof oznacza „naszą łódź”. Wieść głosi, że Francuzi mieliby
przekręcić słowa, co dało Senegal. O ile nie mamy pewności co do nazwy,
to wiemy, że na obszarze między rzekami Gambią i Senegalem zamieszkiwały rolnicze wspólnoty Sererów i Wolofów oraz pasterze Fulbe.

Terytorium obecnego Senegalu wchodziło w całości lub częściowo
w skład dawnych państw, między innymi: Ghany, Mali (XIV–XVI wieku), Dżolof
(XIV–XVI wieku). Na tych terenach powstało państwo Tekrur (IX–XIII w.),
jedno z najstarszych i najwcześniej zislamizowanych państw Afryki Zachodniej. Ta nazwa pojawia się w źródłach arabskich z X wieku. Wiedza o dawnym
Senegalu oparta jest przede wszystkim na ustnej tradycji, w której zachowała
się opowieść o mitycznym NDiadiane z rodu Ndiaye, założycielu państwa
Dżolof, do którego odwołują się grioci*. Król ten zjednoczył ludność Wolof na
początku XIV wieku. Według portugalskich misjonarzy, Dżolof rozpadł się
w 1549 roku na rzecz powstającego państwa Kajoru. Około połowy XV wieku
do wybrzeża obecnego Senegalu dotarli Portugalczycy, dając początek europejskiej penetracji (po nich przybyli Holendrzy, Anglicy, Francuzi) i handlowi
niewolnikami poprzez faktorie w ujściach Gambii i Senegalu. Wyspa Gorée,
nieopodal Dakaru, była do XIX wieku jednym z ważniejszych punktów wywozu niewolników do Ameryki. Handel niewolnikami osiągnął apogeum na początku XVIII wieku. Następne stulecia są okresami niestabilności, co wykorzystywali Portugalczycy, którzy pod wodzą kapitana Molto dotarli w 1456 roku
do Zielonego Przylądka. Dopiero Holendrzy założyli pierwsze przedstawicielstwo handlowe w postaci dwóch fortów na wyspie Gorée.
* Griot – oczy, uszy i usta społeczeństwa, muzyk, doradca, opowiadacz historii w Afryce
Zachodniej.
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Położone bardziej na północy Saint-Louis staje się centrum zainteresowań
Anglików i Francuzów z powodu strategicznego usytuowania w delcie rzeki
Senegal. Kto ma ujście Senegalu, ten ma otwartą drogę do eksploracji lądu.
W XVII wieku przewagę zdobyli Francuzi. Rok 1659 to wojskowa i handlowa
obecność Francji; u ujścia rzeki Senegal założono faktorię, późniejsze miasto
Saint-Louis. Aż do Traktatu Wiedeńskiego (1816 rok), w związku ze znaczeniem Gorée i Saint-Louis w handlu niewolnikami, te dwie miejscowości przechodziły raz pod flagę francuską, raz – brytyjską. W ciągu XIX wieku Francuzi
dokonali systematycznego podboju kraju, uniemożliwiając rozprzestrzenianie
się teokratycznych islamskich państw Wolofów i Tukulerów. W 1848 roku
w posiadłościach francuskich zniesiono niewolnictwo. Granice Senegalu
z angielską Gambią ustalono w 1889 roku.

Francuska Afryka Zachodnia
Dekret powołujący Francuską Afrykę Zachodnią został wydany 16 czerwca 1895 roku. Powstało w ten sposób Generalne Gubernatorstwo z siedzibą
w Senegalu z Saint-Louis jako stolicą. Na początku XX wieku kolonia, jaką był
Senegal, weszła w skład nowo powstałej Francuskiej Afryki Zachodniej
(ze stolicą w Dakarze), zajmując uprzywilejowaną pozycję w całym francuskim imperium kolonialnym.

Cztery Powiaty
W drugiej dekadzie XX wieku tak zwane „Les 4 Communes” – Cztery Powiaty – określają znaczenie Senegalu w afrykańskiej polityce Francji. Już w 1916
roku, w uznaniu senegalskiego wysiłku wojennego, mieszkańcy czterech
miejscowości (Saint-Louis, Rufisque, Gorée i Dakar) otrzymują obywatelstwo
francuskie, z czym wiązał się uprzywilejowany status społeczno-polityczny.
Miasto Saint-Louis i wyspa Gorée zajmują szczególne miejsca, nie tylko
w historii Senegalu, ale i całego terytorium Francuskiej Afryki Zachodniej.
Gorée – wyspa położona niedaleko (pół godziny promem na wschód) od
portu w Dakarze, stolicy Senegalu. Między XVI a XIX wiekiem Fort D'Estrees
na tej wyspie był bazą handlu niewolnikami. Tutaj ich więziono, sprzedawano,
a następnie ładowano na statki i wysyłano przez Atlantyk do Ameryki Południowej, na Karaiby oraz do Ameryki Północnej. Była to największa tego typu
baza w Afryce. W XX wieku pozostałe świadectwa handlu ludźmi znalazły
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swoje miejsce w muzeum i zostały wciągnięte na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. W 1992 roku odwiedził ją Jan Paweł II.
Saint-Louis (Ndar w języku wolof) – miasto w północno-zachodnim
Senegalu, ośrodek administracyjny regionu Saint-Louis, przy ujściu rzeki
Senegal do Atlantyku. Miasto zostało założone w 1659 roku jako pierwsza
francuska osada kolonialna w Afryce. Pierwotnie Saint-Louis leżało na wyspie
na rzece Senegal, jednak w kolejnych wiekach rozrosło się i objęło swoim
zasięgiem także stały ląd, po obu stronach rzeki. Pod koniec XVIII wieku istniało tu tętniące życiem miasto portowe i handlowe, liczące około 10 tysięcy
mieszkańców z różnych stron świata. W XIX wieku Saint-Louis było stolicą
Francuskiej Afryki Zachodniej. W roku 1904 stolicę przeniesiono do Dakaru,
jednak Saint-Louis pozostawało siedzibą władz kolonii Senegalu i połączonej z
nią Mauretanii. Dopiero w 1958 roku, po rozpadzie kolonialnej potęgi Francji
w Afryce, miasto straciło swoją rangę, pozostając jednak jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych Senegalu. W 2000 roku położone na wyspie
zabytkowe centrum Saint-Louis wpisano na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

Senegalscy Strzelcy
Każdego roku 4 kwietnia (święto niepodległości) przy alejach Centenaire
w Dakarze, staje główna trybuna, na której miejsca zajmują przedstawiciele
władz z prezydentem kraju na czele. Tak jest od 50 lat. Co roku tak zwani
„Anciens Combattants” – odznaczeni medalami weterani maszerują przed trybuną, często przemieszczając się już na wózkach lub opierając się na laskach.
Ta chwila jest przejmująca. Były prezydent Senghor (w latach 1960–1981)
schodził z trybuny, by na krótką chwilę dołączyć do swoich kompanów (sam
był jeńcem podczas II wojny światowej). Korpus Strzelców powstał z inicjatywy generalnego gubernatora Francuskiej Afryki Zachodniej, Louisa Faidherba,
który wolał mieć swoje miejscowe oddziały, skoro metropolia na kwapiła się
z wysyłaniem żołnierzy. Byli niewolnicy, którzy zostali odkupieni i wyzwoleni, w latach 1857–1905 tworzyli grupę rekrutów. Z czasem ściągnięto jeńców
wojennych i ochotników. Pod koniec XIX wieku lokalna afrykańska arystokracja zaciągała się do korpusu jako podoficerowie. Strzelcy nie byli tylko
Senegalczykami. Pochodzili z całego francuskiego terytorium w Afryce. Bambara i Tukuler byli etnicznie najliczniejsi.
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Po 1905 roku Strzelcy nabrali większego znaczenia, ponieważ byli potrzebni
jako siły porządkowe na olbrzymim obszarze pod administracją Francji.
W roku 1914 korpus liczył 14 tys. strzelców w samej Afryce Zachodniej i 15 tys.
na innych obszarach, zwłaszcza w Maroku. Sześć batalionów natychmiast po
przystąpieniu Francji do wojny przerzucono do Europy. Strzelców od razu
skierowano do walk. W październiku następnego roku, blisko 30 tys. nowych
rekrutów wzmocniło siły zaangażowane we Francji. Dekret z tego samego
miesiąca nakazał mobilizację każdego Afrykańczyka w wieku 18 lat. W ten
sposób wcielono 51 tys. mężczyzn do 1916 roku. Około 135 tys. Afrykańczyków
walczyło we Francji, z czego 30 tysięcy poległo. Po wojnie wielu weteranów
skierowano do pracy w administracji kolonialnej.
Podczas II wojny światowej Francja, znów potrzebując żołnierzy, werbowała ich w koloniach. Pierwszym wyzwaniem był rok 1940. Jak podaje Jean
Claude Jauffrey, między majem a czerwcem Niemcy zmasakrowali około tysiąca strzelców w Aubigny i okolicach Lyonu. W trakcie wojny strzelcy tworzą
słynne Bataillons de Marche pierwszej dywizji Wolnej Francji, a także pułk
w Czadzie. Niestety, 1 grudnia 1944 roku, o trzeciej nad ranem, francuska
armia dokonała mordu na kilkudziesięciu strzelcach w obozie Thiaroye pod
Dakarem. Żołnierze po demobilizacji, bez broni czekali na żołd i powrót do
swoich wiosek. Kiedy dowiedzieli się, że nie będą rozliczani jak ich francuscy
koledzy, zbuntowali się. Senegalski reżyser Ousmane Sembene nakręcił
w 1988 roku film Camp de Thiaroye, którego podstawą były tamte wydarzenia.
Po prawie 50 latach sporów i po premierze filmu Indigenes pokazującego rolę
północnoafrykańskich oddziałów w Europie w latach 1943–45, francuski parlament uchwalił 15 listopada 2006 roku rewaloryzację rent żołnierzy z dawnych kolonii. 84 tys. weteranów kolonialnych z 23 państw powinno z tego
skorzystać. Oczywiście, jeśli się zgłoszą! Bo ilu afrykańskich weteranów dożyło do dzisiaj? Żaden.

Początki szkolnictwa
Zachodnia szkoła pojawiła się w zachodniej Afryce w pierwszej połowie
XIX wieku, zwłaszcza przy kościołach. Gubernator Faidherbe, gdy tylko rozpoczął swoje urzędowanie (1854 rok), postanowił oprzeć się na szkolnictwie i
nauce języka francuskiego jako metodzie rządzenia. Rok później powołano
„Ecole des otages” – „szkołę zakładników”, do której chodzili synowie tradycyjnych przywódców oraz tłumaczy.
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Pierwsza szkoła dla nauczycieli – Ecole normale – powstała w Saint-Louis
w 1903 roku jako filia „szkoły zakładników”. W związku z coraz większą liczbą
uczniów z całej kolonii, placówkę przeniesiono na wyspę Gorée w 1913 roku,
zmieniając jej nazwę na Ecole normale d'instituteurs – szkoła nauczycieli. W 1915
roku w Dakarze umarł generalny gubernator Afryki Zachodniej, William
Ponty. Kilka tygodni potem został patronem szkoły. Od tego momentu kształci
ona w trzech kierunkach: nauczycielskim, administracji i handlu oraz medycyny.
Kierunek medyczny przygotowywał kandydatów do Szkoły Medycyny
Francuskiej Afryki Zachodniej w Dakarze, która była pierwszą uczelnią (1918
rok) i zarazem zalążkiem Uniwersytetu Dakaru – powstał w 1957 roku. Trzy
dekady później uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Cheikha Anta Diopa,
na cześć wybitnego senegalskiego naukowca. Drugi uniwersytet im. Gastona
Bergera znajduje się w Saint-Louis i działa od 1990 roku.

Religia
Duchowni islamscy mają niesamowitą władzę w swoim ręku, ze względu
na głębokie zaangażowanie religijne ludności. Władza kalifów bractw Muridów (ze stolicą Tuba) i Tidżanów (Tiwauan) sięga o wiele dalej niż samo państwo czy wpływy partii politycznych. Dlatego też politycy przed wyborami
usilnie ubiegają się o ich poparcie. Szczególnie aktywne jest bractwo Muridów
ze stolicą w mieście Tuba (drugie miasto co do liczebności mieszkańców –
ponad 500 tys.). Widocznym znakiem ich potęgi jest „wielki meczet” – „Grande
Mosquee” – i organizowane do niego pielgrzymki – Magal.
Wśród świętych miejsc należy wymienić także katolickie sanktuarium
w Popenguine, do którego w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny docierają pieszo tysiące wiernych z całego Senegalu. Należy dodać, że
wierzenia animistyczne są głęboko zakorzenione w duszach Senegalczyków.
W miejscowości Kaolack odbywa się „La Fȇte de Mbossé”, czyli wrześniowe
święto warana, podczas którego ludność oddaje miasto pod opiekę ducha
Mbosse. U Sererów ogólna nazwa bóstw opiekuńczych to Pangol. W samym
Dakarze rybacy Lebu składają ofiary (zwierzęta) i proszą o zapewnienie udanych łowów i bezpieczeństwo. Rab, czyli duchy tej wspólnoty, mieszkają
w pobliżu morza.
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Rozdział 7

Afrykanie
opowiadają o historii:
Mali
Dramane Samake

Fot. Max Power

W

spółczesna Republika Mali była kolebką wielu imperiów

i królestw Afryki Zachodniej. W mojej opowieści o przeszłości kraju,
z którego pochodzę, chciałbym przybliżyć kilka, moim zdaniem najważniejszych, wydarzeń z malijskich dziejów.

Imperium Ghany
Początki imperium Ghany sięgają IV wieku. Władcą był Tounka („Król złota”). Wspomagała go rada wysokich urzędników i administratorów, którzy
kontrolowali państwa wasalne i handel. Od VII wieku arabscy autorzy zaczęli
pisać o imperium, zwanym Ghana, kraju złota.
Imperium Ghany było położone w pętli dwóch rzek: Senegalu i Nigru.
Ghana osiągnęła szczyt swojej potęgi między IX a XI wiekiem. Imperium bogaciło się na handlu złotem, kością słoniową i niewolnikami, pełniąc rolę pośrednika między Afryką Północną a Afryką na południe od Sahary. Imperium
Ghany było znane jako „imperium złota”. Całe produkowane tam złoto było
własnością króla, szczególnie zaś bryłki tego kruszcu. Dochody króla pochodziły z państw wasalnych oraz z podatków płaconych przez karawany transportujące sól.
Częste kontakty między imperium Ghany a krajami muzułmańskimi miały
duży wpływ na rozprzestrzenianie się islamu na tym terytorium w IX wieku.
W roku 1076 Almorawidzi z Maroka podbili Imperium Ghany. W rezultacie ich
inwazji nastąpił upadek Ghany.
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Imperium Mali
Według niektórych źródeł Mali czy Meli (w zależności od wymowy) oznacza hipopotama. Imperium Mali zapisało się na kartach historii, a przede
wszystkim w tradycji ustnej, która przetrwała w pamięci opowiadaczy historii
– griotów, dzięki postaci Sundiaty Keity.
Kim był Sundiata Keita? Posłużę się tutaj fragmentem artykułu Marty Jackowskiej-Uwadizu, opublikowanym na łamach afryka.org:
„Sundiata Keita był jedną z najważniejszych postaci w historii Mali, a nawet
całej Afryki Zachodniej. Jego życie to połączenie historii i legendy. Grioci od dawna
śpiewają o tym władcy, a zwłaszcza o jego początkach:
Dawno temu królem państwa Mali był Nare Maghan Konate. Był już żonaty
i miał jednego syna, kiedy pewnego dnia odwiedził go myśliwy przepowiadający przyszłość. Zapowiedział mu, że ożeni się z brzydką kobietą i będzie miał z nią syna,
który pewnego dnia zostanie królem. Król Nare zdziwił się tą przepowiednią i właściwie o niej zapomniał. Aż pewnego dnia zjawiło się na jego dworze dwóch myśliwych
wraz z brzydką i garbatą kobietą. Król, nie zastanawiając się wiele, poślubił ją i z tego
związku urodził się, według griotów, w 1190 roku Sundiata Keita.
Urodził się kaleką, z zupełnie sparaliżowanymi nogami. Po śmierci ojca on i jego
matka byli wciąż poniżani przez przyrodniego brata Sundiaty. W dniu kiedy zostało
mu odebrane należne miejsce do tronu przysięga swojej matce: „oto dzień w którym
będę chodził”. I tak oto spotyka się ze swoim przeznaczeniem. Jednak nienawiść brata
doprowadza do wygnania Sundiaty i jego matki z kraju. Zostaje on myśliwym. Tymczasem Mali zostaje najechane przez króla Soso, który zabija wszystkich potomków
króla Nare. Obawia się on teraz tylko Sundiaty, zwłaszcza że przepowiedziano mu,
że zostanie zwyciężony przez bohatera z Mali.
Sundiata przez lata przygotowuje się do ataku na króla Soso. Gdy nadchodzi
odpowiedni moment gromadzi wojowników z kilku małych państw i najeżdża Soso.
Król Soso zostaje zgładzony. Sundiata tymczasem jednoczy wszystkie przyjazne mu
małe państwa w jedno Imperium Mali, którego stolicę umiejscawia w Niani, swoim
miejscu urodzenia. Nazywa siebie Mansa, król królów, który to przydomek będzie
obowiązywał kolejnych władców Mali.
Tyle legenda.
Jego imperium w czasach największej świetności rozciągało się od Atlantyku po środkowy bieg Nigru. Sundiata znany jest ze swojej tolerancji i mądrości.
Stworzył też jedną z pierwszych deklaracji praw człowieka.”

– 70 –

Kurukan Fuga
Deklaracja praw człowieka, którą stworzył Sundiata Keita, nazywana jest
Kartą (Aktem) Kurukan Fuga. Została ogłoszona w 1236 roku. Dziś jest
uznawana przez część historyków za jedną z pierwszych deklaracji praw
człowieka na świecie. Karta Kurukan Fuga pojawiła się bowiem na 61 lat przed
angielską Magna Carta i 553 lat przed deklaracją francuską. Jak do tego doszło? W 1236 roku w Kangabie, po krwawej bitwie pod Kiriną, Sundiata Keita
oraz przedstawiciele ludu Mande spotkali się wraz z sojusznikami. Jeśli ten
podstawowy tekst, znany również jako Karta Mande, nie był znany poza terytorium Afryki, to ze względu na jego ustny charakter.
Najważniejsze ustalenia Kurukan Fuga nawiązywały do prawa do życia
i do nienaruszalności fizycznej czy też równości płci. Karta dzieliła też mieszkańców imperium Mali na klany, określające ich pozycję i rolę społeczną,
w tym na klany odpowiedzialne za obronę kraju, za nauczanie islamu oraz
zajmujące się handlem i rzemiosłem, a także niewolników. Karta przyznawała
każdemu prawo do życia i nienaruszalności fizycznej, jakkolwiek każda próba
targnięcia się na życie drugiego człowieka miała być karana śmiercią. Kurukan Fuga wspominała też o potrzebie przestrzegania praw kobiet i unikania
stosowania wobec nich przemocy fizycznej. Zalecała też dobre traktowanie
niewolników. Karta przyznawała też władzę nad imperium Mali rodzinie Sundiaty Keity*.
Po upadku Imperium Mali, w jego miejscu pojawiły się kolejne państwa,
w tym Imperium Songhaj. Korzystały one z dobrodziejstw rzeki Niger, która
pełniła ważną rolę w funkcjonowaniu ówczesnych imperiów. U schyłku XVIII
wieku i w następnym stuleciu rzeka to pomogła Europejczykom odkryć dla
nauki, a następnie podbić, tę część Afryki.

Odkrycia Europejczyków i podbój kolonialny
Pierwszą wyprawą, która odkryła Mali dla Europy była podróż irlandzkiego majora Haytona w 1790 roku. Następnym podróżnikiem był szkocki lekarz
Mungo Park w 1796 roku. Od tego momentu europejskie misje eksploracyjne
następowały jedna po drugiej.
* Tekst Kurukan Fuga za www.afrimap.org/english/images/documents/OECD_ KurukanFuga.pdf
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W 1825 roku szkocki porucznik Aleksander Gordon Leng na czele karawany ruszył z Trypolisu w kierunku Mali. Po trzynastu miesiącach podróży
w sierpniu 1826 roku udało mu się dotrzeć do Timbuktu. Był pierwszym Europejczykiem, który miał odwiedzić to miasto. Leng mógł przebywać w Timbuktu tylko przez miesiąc. Po miesiącu pobytu wraz z karawanami, opuścił miasto
i udał się do Maroka, ale został zamordowany 50 km za miastem przez arabskich żołnierzy.
Drugim Europejczykiem, a pierwszym Francuzem, który odwiedził Timbuktu, był René Caillé. W przeciwieństwie do angielskich odkrywców wspieranych i finansowanych przez różnego rodzaju instytucje, René Caillé rozpoczął swoją przygodę, nie posiadając wielkich mecenasów. Nauczył się arabskiego i przyjął islam. Z wybrzeża Gwinei, gdzie dotarł w 1827 roku, osiągnął
Kurusę i Dżenne, skąd łódką dotarł do Timbuktu 20 kwietnia 1828 roku. Timbuktu było wówczas miastem, którego świetność należała do przeszłości:
niewiele karawan napływało z basenu Morza Śródziemnego. Oś handlu przeniosła się na zachód, w kierunku Oceanu Atlantyckiego. Po roku podróży
udało mu się ustalić, że rzeka Niger skręca na południe i wpada do Zatoki
Gwinejskiej, a nie do Nilu, jak myślano wcześniej. Informacje zebrane przez
różnych eksploratorów utorowały drogę późniejszym podbojom kolonialnym.
Francuska penetracja kolonialna zaczęła się w Senegalu. Przechodząc dalej
na wschód Francuzi stopniowo podbili całe terytorium, które stało się Sudanem Francuskim, a później, po odzyskaniu niepodległości, otrzymało nazwę
Mali. Do końca XIX wieku francuskie imperium kolonialne objęło obszar,
który dziś znajduje się w granicach Mali.
Terytorium malijskie, znane jako Górny Senegal-Niger, zostało w 1895
roku kolonią francuską, częścią zintegrowanej Francuskiej Afryki Zachodniej
(Afrique Occidental Française – AOF), z częścią Mauretanii, Burkiny Faso i Nigru.
W 1920 roku Górny Senegal-Niger nazwany został Sudanem Francuskim. Ten
czas kolonialnej zależności zakończył się po II wojnie światowej, która stała
się impulsem do powstania zorganizowanego ruchu antykolonialnego.
Tuż po II wojnie światowej życie polityczne w Sudanie Francuskim zaczęło się ożywiać. Aktywny w nim udział wzięli Afrykanie. To wtedy na scenie
politycznej pojawił się Modibo Keita, pierwszy przywódca niepodległego Mali.
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Niepodległe Mali
W dniu 22 września 1960 roku Republika Mali ogłosiła niepodległość.
Pierwszy malijski prezydent Modibo Keita zadeklarował, że Mali jest jednym
z krajów niezaangażowanych, co oznaczało, że nie należy ani do tzw. obozu
kapitalistycznego, ani do komunistycznego. Był też jednym z założycieli
Grupy Casablanki, która utorowała drogę powstaniu Organizacji Jedności
Afrykańskiej. W styczniu 1961 roku Keita wsparł Algierczyków w ich walce
o niepodległość i zażądał natychmiastowego wyjazdu wszystkich żołnierzy
francuskich stacjonujących nadal w Mali.
Keita próbował nawiązać bliższe stosunki z niepodległymi Ghaną i Gwineą. W tym celu przyłączył Mali do Unii Stanów Afrykańskich (1961 rok),
która miała być zalążkiem zjednoczonej Afryki. Eksperyment jednak się nie
powiódł i już w 1962 roku Unia przestała istnieć.
Keita, pomimo deklaracji niezaangażowania w sojusz z żadnym z walczących w czasie zimnej wojny bloków, inspirował się socjalizmem. Państwo
starało się zwalczyć tradycyjnych przywódców i rozwijać system społeczności
socjalistycznej na wsi, w celu promowania „zbiorowego rolnictwa” na wsiach.
Pola zbiorowe (maliforo w języku bambara) stały się obowiązkowe w każdej
wsi. Ten system kolektywnego rolnictwa nie podobał się jednak rolnikom,
którzy byli zmuszani do sprzedaży swojej produkcji po bardzo niskich cenach
ustalanych przez państwo. Miało to zapewnić utrzymanie i rozwój ośrodków
miejskich. Eksperyment Keity nie powiódł się. W dniu 19 listopada 1968 roku
wojskowi obalili rządy pierwszego prezydenta Mali.

Druga republika
Po wojskowym zamachu stanu pułkownik Moussa Traoré został przewodniczącym Wojskowego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Comité Militaire de
Liberation Nationale – CMLN) i tym samym prezydentem. 7 grudnia 1968 roku
Komitet zniósł konstytucję z 22 września 1960 roku, zastępując ją konstytucją
tymczasową. CMLN stało się najwyższym organem państwa, obiecując szybkie
przyjęcie nowej konstytucji oraz wybory rok później. Pomimo zakazu zakładania partii politycznych, działała Malijska Partia Pracy (Parti Malien du Travail
– PMT). Jej członkowie byli prześladowani i musieli pracować w podziemiu.
2 czerwca1974 roku wojskowi doprowadzili do przyjęcia nowej konstytucji.
W ten sposób powstała druga Republika Mali.
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Wpływ wojska na politykę Mali był ogromny. 30 marca 1976 roku została
utworzona jedyna legalna partia złożona z wojskowych – Demokratyczna
Unia Ludu Malijskiego (Union Démocratique du Peuple Malien – UDPM). Autorytarny reżim ustanowił także Krajowy Związek Młodzieży Mali (Union Nationale
des Jeunes du Mali – UNJM), aby kontrolować młodzież i zmniejszyć wpływ
związków studenckich, które miały powiązania z nielegalnie działającymi
partiami politycznymi.
Młodzież, szczególnie uczniowie szkół średnich i studenci, była głównym
obiektem prześladowań reżimu Moussy Traoré. 17 grudnia 1979 roku rząd
ogłosił pobór do wojska. Doprowadziło to do fali protestów. W Bamako kobiety protestowały przeciwko rejestrowania swoich dzieci w komisjach wojskowych. Do ruchu przyłączyli się uczniowie i studenci. Policja użyła broni do
rozpędzenia tłumu. W całym kraju zginęło 15 osób. W tej sytuacji władze były
zmuszone do podjęcia negocjacji ze Związkiem Uczniów i Studentów Mali
(Union Nationale des Eleves et Etudiants du Mali – UNEEM) za pośrednictwem
Krajowego Związku Kobiet Mali (Union National des Femmes du Mali – UNFM).
W styczniu 1980 roku doszło do porozumienia i ponownego otwarcia szkół.
Władze nie zrezygnowały jednak z prób rozprawienia się z oponentami.
Według rządu tylko jedna organizacja mogła reprezentować młodzież, a był
nią związany z reżimem Krajowy Związek Młodzieży Mali. W 1980 roku doszło
do kolejnych studenckich protestów. Dopiero w 1991 roku koszmar Mali się
skończył. Moussa Traore został aresztowany przez ppłk Amadou Toumani
Touré i rozwiązano monopartię. Wojskowi utworzyli przejściowy Komitet
Pojednania Narodowego i doprowadzili do wprowadzenia rządów wielopartyjnych. Pierwszym prezydentem trzeciej republiki został Alpha Oumar
Konaré, który wcześniej studiował w Polsce.
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Rozdział 8

Afrykanie
opowiadają o historii:
Madagaskar
Desire Rasolomampionona
współpraca: Katarzyna Okulska

Fot. Gail Johnson

H

istoria Madagaskaru nie jest do końca zbadana i udokumentowana. Przyczyniło się do tego kilka czynników. Przede wszystkim uwarunkowania historyczne, czyli zetknięcie się wielu kultur ludności napływowej,
w tym przeważający wpływ tradycji afrykańskich, gdzie kultywuje się przekaz ustny rodzimej historii i tradycji. Następnie presja kolonizatorów na
dostosowanie zwyczajów narodu podbitego do swojego własnego systemu
organizacyjnego państwa i społeczeństwa, działalność misyjna oraz chrystianizacja wyspy.

Konieczność szybkiego dorastania społeczności malgaskiej do zupełnie
nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz brak zainteresowania ze strony
władz kolonialnych zachowaniem miejscowej tradycji i kultury powodowały
skupianie się ludności na działaniach mających na celu przetrwanie, nie zaś
tworzenie dokumentacji. Dopiero druga połowa XX wieku stała się sprzyjającym momentem do badań etnograficznych i historycznych. Pojawiło się wiele
publikacji o Madagaskarze i kulturze ludzi tam mieszkających. Często takim
badaniom poświęcali się i nadal się tym zajmują misjonarze żyjący wraz
z miejscową ludnością. Zapisy historii, rysunki, a także zdjęcia niepowtarzalnych, unikatowych zwyczajów, ceremonii występujących w obyczajowości są
niezmiernie cenne. Historia Malgaszy jest burzliwa, a ich zwyczaje niezwykle
barwne. Stanowią przykład dziejów migracji ludzi między kontynentami,
zdobywania nowych ziem, odkryć geograficznych, ale także zachłanności
człowieka i jego skłonności do siania zniszczenia w sferze kultury i środowisku naturalnym w imię zdobywania bogactw.
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Nazwa Madagaskaru
Pierwszą „zarejestrowaną” nazwą wyspy było arabskie Waqwaq. Przekaz
ustny podaje także nazwę Nosin'omby, którą nadali wyspie sami mieszkańcy.
Jeszcze inną nazwą było Al-Qomr, z czego wywodzi się nazwa Komorów, mimo że Madagaskar nie zalicza się do nich. W języku suahili funkcjonowała
nazwa Buki. Wielość nazw Madagaskaru w różnych językach świadczy o tym,
że wyspa była znana od bardzo dawna i stanowiła istotne miejsce na mapie
ówczesnych żeglarzy. Pierwsza europejska nazwa to Wyspa św. Wawrzyńca
(St. Lawrence Island), którą nadali Portugalczycy. Nazwa Madagaskar została
użyta i wprowadzona przez Marco Polo, który najprawdopodobniej podczas
swoich podroży przepływał niedaleko wyspy. Żeglarz i odkrywca nowych
lądów nigdy na tej wyspie nie wylądował, a nazwa była zapewne potrzebna do
identyfikacji terytorium w Opisaniu świata, które na podstawie opowiadań
znanego z fantazjowania Marco Polo stworzył Rustichelle. Madagaskar według jego słów był miejscem, gdzie ludzie jedzą słonie wielkie jak góry.
Madagasikara, od protomalajskiego „kraniec Ziemi”, w związku z odległością wyspy od południowo-wschodnio-azjatyckiej ojczyzny Malajów.

Madagaskar – polska wyspa
W historii Madagaskaru i Polski można znaleźć pewne „miejsca wspólne”.
Pewien wątek dla obu państw stał się wspólnym wycinkiem drogi do współczesności. Stało się tak za sprawą osób, czy to szukających przygód, bogactw,
splendoru lub sławy, czy skromnych, cichych, całkowicie oddanych innym.
„Za panowania króla Stanisława
Żył sobie pewien szlachcic na Podolu
Wysoko później go wyniosła sława…”.
Tak zaczyna się mało już znany obecnie utwór polskiego wieszcza, Juliusza Słowackiego. Tyle wie przeciętny Polak: że był jakiś Beniowski. Maurycy
hrabia Beniowski. Jedynie dociekliwi oraz znawcy historii podbojów świata
i opowieści podróżniczych zdają sobie sprawę, jak barwną postacią był ów
człowiek.
Drugą postacią łączącą Polskę z Madagaskarem był jezuita ojciec Jan Beyzym. Urodzony 15 maja 1850 roku na Wołyniu w Beyzymach Wielkich, szlachcic po ojcu herbu własnego, po matce – Szreniawa, poświęcił się opiece nad
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„najnieszczęśliwszymi z nieszczęśliwych”. Na Madagaskar przybył w 1899
roku jako misjonarz. W Maranie niedaleko Fianarantsoy niewielkie schronisko
dla trędowatych rozbudował w szpital na ok. 150 chorych. Budowa trwała
8 lat, a ojciec Beyzym często sam osobiście na niej pracował, wykorzystując
swój talent rzeźbiarski. Zmarł z wyczerpania 2 października 1912 roku. Szpital
istnieje i funkcjonuje do dziś.

I okres historyczny – lata 400–1099:
okres zaludniania wyspy
Pierwsze miasta powstały w Mezopotamii i Indiach w części północnowschodniej. Powstały tam zaczątki organizacji i administracji miast. Było to
spowodowane potrzebą nabywania coraz to nowych towarów. Grecy i Rzymianie obejmowali swoją handlową działalnością coraz dalsze rejony świata,
towary ich docierały do Indii i Mezopotamii. Kupcy poszukiwali nowych rynków zbytu i nowych towarów, docierając również do wschodniego wybrzeża
Afryki, w dzisiejsze rejony Mozambiku. Istnieją ślady ożywionego handlu
z ludami zamieszkującymi Indonezję i Borneo. Istniały, jeszcze przed naszą
erą, regularnie wykorzystywane szlaki morskie wymiany handlowej z Austronezją1, co opisał Pliniusz Starszy, rzymski geograf. Istnieją ślady handlu
z dzisiejszym Zanzibarem, gdzie znaleziono podczas badań archeologicznych
kości kurczaka pochodzącego najprawdopodobniej z Azji Wschodniej.
Największymi podróżnikami byli Chińczycy, jednak nie ma dowodów na
to, by dotarli do Zanzibaru, zatem towary do Afryki docierać musiały pośrednio, innymi drogami. Chińczycy uważali, że dalekie podróże są nieopłacalne
i korzystali z towarów przywożonych przez Europejczyków i Arabów. Wśród
nich znajdowały się produkty z Afryki. Jednym z głównych punktów wymiany
towarów były Indie.
Portugalczycy, aby dotrzeć do Indii, opływali Przylądek Dobrej Nadziei.
Prawdopodobnie na Madagaskar trafili przypadkowo w poszukiwaniu źródła
wody pitnej lub zagnani na wyspę jakimś huraganem lub cyklonem.
Badania archeologiczne pozwalają przypuszczać, że aż do czasu zastosowania przez człowieka żelaza do wyrobu narzędzi, Madagaskar nie był zamieszkany. Niektórzy naukowcy zakładają, że pierwsi mieszkańcy Madagaskaru pojawili się około V w. p.n.e., przypływając z Azji Wschodniej. Najwcze1

Region obejmujący Australię, Indonezję, Malezję, Nową Gwineę i Nową Zelandię.
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śniejsze ślady bytności człowieka pochodzą prawdopodobnie z ok. 405 roku
n.e. Nie ma na to tzw. „twardych dowodów” i być może data ta zostanie jeszcze potwierdzona dokładniejszymi badaniami. Bezsprzeczne jest natomiast,
iż znalezione w grocie w okolicach Diego Suarez (północne wybrzeże) kości
zwierząt, prawdopodobnie jedzonych przez ówczesnych mieszkańców bądź
przyjezdnych, datowane są na lata 685–745 roku n.e. Badania przeprowadzono za pomocą datowania izotopem węgla C-14.
Prawdopodobnie Madagaskar był pierwotnie wykorzystywany jako przystań dla żeglarzy, gdzie mogli uzupełniać zapasy wody i jedzenia. Nie wiadomo, czy zdawali sobie sprawę z tego, że Madagaskar jest wyspą i czy ją opływali od strony Kanału Mozambickiego czy też uważali ją za część kontynentu
afrykańskiego.
Jeżeli chodzi o ustalanie pochodzenia Malgaszy, istnieje wiele hipotez.
Do prześledzenia rodowodu mieszkańców wyspy wykorzystywana jest analiza
języka, jakim się posługują. Badania lingwistyczne języka malgaskiego oraz
badania historyczne wykazały, że pierwsi przybysze pochodzili z Komorów.
W języku malgaskim znaleziono elementy języka arabskiego, bantu (Afryka)
i języków indonezyjskich (Austronezja), przy czym największy wpływ miały
te ostatnie. Stąd wniosek, że obecni mieszkańcy Madagaskaru pochodzą od
żeglarzy wędrujących z Azji do Afryki przez Komory. Pierwszym dokumentem
pisanym, poświęconym językowi Malgaszy, był słownik języka malgaskiego
wydany w 1603 roku, autorstwa Frederica de Houtmana (1571?–1627). Autor
analizował podobieństwa malgaskiego i języków malajskich. De Houtman
wiele lat spędził w Indonezji, a lata 1595–1597 na Madagaskarze.
Badania z 1955 roku wykazały, że język mówiony jest najbardziej zbliżony
do tego, jakiego używa się na wyspie Borneo, w regionie Barito. Oprócz języka
istnieją ślady świadczące o tym, że inne ludy miały również duży wpływ na
obecną ludność Madagaskaru. Są to między innymi niektóre elementy wierzeń,
np. wiara w złe i dobre duchy, kult przodków, którego podstawą jest wiara
w pośrednictwo przodków w relacji żyjących z Bogiem.
Po opanowaniu północnego wybrzeża Madagaskaru ludność przesuwała
się w głąb wyspy, zdobywając nowe terytorium do zamieszkania. W kolejnej
fali emigracji spoza wyspy ludność napływowa zmierzała już do nowo zdobytych rejonów, gdzie osiadając, mieszała się z dotychczasowymi mieszkańcami.
Nowo przybyli szybko asymilowali się, przyjmując język, zwyczaje i zastany
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system organizacji życia. Dostosowanie się do warunków bytowania stanowiło
konieczność do przetrwania w nowych warunkach.

II okres historyczny – 1100–1599
Okres ten jest etapem silnej eksploatacji naturalnych zasobów wyspy
przez mieszkańców i przybyszów. Następowało gwałtowne wypalanie drzew
w celu pozyskiwania ziemi pod uprawy rolne. W tym czasie miało miejsce
przenikanie kultur nowo przybyłych oraz dotychczasowych mieszkańców.
Z badań archeologicznych wynika, że najstarszy ślad grupowego zamieszkiwania (miasto) Madagaskaru pojawił się w ok. 1100 roku n.e. w rejonie północno-zachodnim wyspy. Miasto miało drewnianą zabudowę. Używano żelaznych
narzędzi, które wyrabiano za pomocą znanej w Azji Południowo-Wschodniej
technologii. Pierwsze ślady zamieszkiwania na południowym krańcu wyspy
datuje się na lata 940–1060 roku n.e. Uprawiano rolnictwo mieszane, hodowano bydło, wytwarzano naczynia ceramiczne, używano narzędzi żelaznych,
aczkolwiek nie wiadomo, czy wytwarzano je lokalnie.
Z badań wynika również, że ok. 1100 roku na Madagaskarze wszelkie tereny nadające się do zamieszkania zostały zajęte. Nie została stwierdzona
liczebność ówczesnych osadników, jednakże ślady wskazują na stosunkowo
niewielką ich liczbę. Ekspansja osadników następowała od wybrzeży w kierunku wyższych partii wyspy znajdujących się w jej środkowej części. Tereny
te do dnia dzisiejszego są najgęściej zaludnione ze względu na sprzyjający
klimat. Panują tam niższe temperatury w porze letniej, sprzyjające uprawom
rolnym. Rozwinął się tam zwłaszcza handel. Archeolodzy znaleźli pozostałości
ceramiki chińskiej, co dowodzi wymiany handlowej z rejonami Azji Południowo-Wschodniej.
W p ływ ku ltury is la ms kiej
Po śmierci proroka Mahometa islam rozpowszechniał się w Afryce
Wschodniej bardzo szybko. Wpływy te nie ominęły również Madagaskaru.
Szlak, którym przewożono wydobyte złoto, prowadził od Zimbabwe, przez
Mozambik, Madagaskar do Indii. Najstarsza złota moneta znaleziona na Madagaskarze została wybita w 1121 roku. Odkryto ją podczas badań archeologicznych grobu należącego prawdopodobnie do muzułmańskiego dygnitarza.
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Szlakiem handlowym przez północne rejony Madagaskaru Arabowie
przewozili także afrykańskich niewolników. W niewolę trafiali również
mieszkańcy samego Madagaskaru, co świadczy o znacznie już liczniejszym
w tym okresie zaludnieniu wyspy. Szlak handlowy wykorzystywali też Jawajczycy. Podobieństwo języków mieszkańców Jawy i Malgaszów ułatwiało
wymianę handlową.
Wpływy islamskie pochodziły również od ludów Indonezji, które prowadziły bardzo regularny i ożywiony handel z mieszkańcami Madagaskaru.
Część handlarzy muzułmańskich niearabskich osiedliła się na wyspie i otrzymała swoja własną nazwę Antalaotra – „Ludzie zza Morza”. Muzułmanie wprowadzili swoje tradycje, kalendarz, system miar, religię, pierwsze pismo sorabe
(soratra – „pisać”, „pismo” w języku malgaskim), także astrologię. Na Madagaskarze istnieje do dziś podział społeczeństwa na kasty, co pośrednio jest również spadkiem odziedziczonym po muzułmanach niearabskich. Podstawowym
podziałem jest podział na kastę białych – fotsy (szlachecka) i czarnych – mainty
(pozostali).

Zaludnienie regionów środkowych
Pierwszymi mieszkańcami byli tzw. lava-sofina („długie uszy”). Nazwa pochodzi od noszonych przez nich ciężkich, masywnych kolczyków. Inaczej
nazywano ich „Ankova”, skąd wywodzi się późniejsza nazwa „Hova”, oznaczająca wspólnoty wolnych (niebędących niewolnikami) rolników sprzed okresu
niewolnictwa. Lava-sofina przybyli najprawdopodobniej z Afryki. W kolejnych
falach migracji napływała ludność z Indonezji, która wprowadziła na Madagaskar tarasową uprawę ryżu, co było możliwe dzięki dogodnym warunkom
wegetacji.

II okres historyczny – okres królestw
i wpływów europejskich
Kró les tw o Sakalawó w
Największą rewolucją w dziejach Madagaskaru jest powstawanie królestw. Najstarsze, a na pewno najpotężniejsze w tym okresie, królestwa Sakalava („długie koty”) powstały na początku XVIII wieku Były to dwa, niezależne od siebie, konkurujące królestwa. Każde z nich prowadziło wymianę han-
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dlową z Arabami i Europejczykami. Przedmiotem handlu była broń i ludzie
jako niewolnicy. Oba królestwa tworzyły swoje osobne wojsko wykorzystywane w walkach o terytoria. Królowie obu państw pochodzili z dynastii Maroserana. Pierwszym, który zjednoczył je, tworząc królestwo Menabe („Wielkie
Czerwone”), był król Andriandahifotsy („Biały Szlachcic”), żyjący w latach
1614–1683. Do władzy doszedł, zabijając własnego wuja i wyganiając wszystkich, którzy mogli rościć sobie pretensje do dziedziczenia królestw. Jeden
z jego wygnanych braci, Tsimenata („Niewstydzący się”) utworzył własne
królestwo, Boina, tocząc walki i zdobywając ziemie na północno-zachodnim
krańcu wyspy. Andriandahifotsy umarł podczas negocjacji handlowych
z Europejczykami, gdzie jednym ze zwyczajowych warunków udanych rozmów był wstępny prezent w postaci beczki alkoholu. Podwładni sadząc, że ich
władca został otruty podczas rozmów, pozbawili życia europejskich kontrahentów.
Tsimenata kontynuował tradycje handlowe. Specjalizował się w handlu
własnymi poddanymi, sprzedawanymi Europejczykom w niewolę. Otrzymywał w zamian proch i amunicję potrzebne do walki o kolejne terytoria przyłączane następnie do królestwa. W tym okresie Tsimenata odkrył jeszcze jedną
korzyść ze znajomości z Europejczykami – zatrudniał ich jako doradców
w sprawach administrowania swoim państwem. Część z nich pozostała na
Madagaskarze jako doradcy wojskowi oraz najemnicy. Niektórzy potrafili się
na tyle zasłużyć u króla, że otrzymali córki królewskie za małżonki i w ten
sposób mieli wpływ na politykę i sposób zarządzania państwem. W regionie
północno-wschodnim lokalny władca wydał córkę za mąż za angielskiego
pirata o imieniu Tom. W 1694 roku urodził im się syn, nadano mu imię po
ojcu. Znany był także pod imieniem malgaskim Similaho, w późniejszym
okresie Ratsimilaho. Wykształcony w Anglii, założył królestwo Betsimisaraka
(„Liczni Zjednoczeni”), jednocząc zamieszkałe w tym regionie rody.

Królestwo Imerina
Pows tanie
Początkowo składało się ono z dwunastu mniejszych państewek. Pierwsze
ich zjednoczenie nastąpiło za czasów króla Andriamasinavalona na początku
XVIII wieku. Udało się to dzięki wysokim daninom poddanych, którzy wzbogacili się, prowadząc handel przede wszystkim z plemieniem Sakalavów.
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Był to okres intensywnego rozwoju rzemiosła – kwitło garncarstwo, wyrób
tkanin, kowalstwo, a także hodowla bydła. Przed śmiercią władca podzielił
terytorium kraju pomiędzy czterech synów. Synowie zrujnowali dorobek ojca,
tocząc między sobą zaciekłe walki o władzę nad całym królestwem.
Andr ian ampoi nimer ina
Najbardziej znanym królem Imerina stał się jeden z wnuków Andriamasinavalona, Andrianampoinimerina, co oznacza „Szlachcic Serca Imerina”.
Okazał się sprytnym politykiem i sprawnym strategiem oraz rzutkim handlowcem. Udało mu się zjednoczyć poszczególne królestwa Imerina. Na wzór
swojego dziadka zawierał sojusze z królami innych regionów Madagaskaru
i umiał wykorzystać je do zdobywania nowych terytoriów i powiększania
swojego państwa. Był mistrzem manipulacji – zapoznawał się ze zwyczajami
i rytuałami państewek ościennych i umiał wykorzystywać je do swoich celów.
Najlepszym przykładem jest fakt, że potrafił wypracować kult własnej osoby
i panował jako syn boski, nietykalny pośrednik między niebem a ziemią.
Wszystkie transakcje w handlu niewolnikami były opodatkowane i zasilały
jego skarbiec. Wprowadził nowoczesny system nawadniania pól ryżowych. Do
dziś istnieje na stokach wzgórz otaczających stolicę zbudowane wówczas
największe pole ryżowe o nazwie Betsimitatatra. Dzięki niemu Antananarivo
była przez wiele lat największym producentem ryżu na wyspie. Andrianampoinimerina panował do roku 1809.
Radama I
Jego syn, Radama I, był pierwszym władcą otwartym na wpływy europejskie. Zorganizował bezpośredni handel z Europą, co pozwoliło mu zdobyć
środki na unowocześnienie armii. Praktycznie całe swoje życie spędził na
prowadzeniu wojen z niezdobytymi dotąd regionami Madagaskaru. Zawarł
sojusz strategiczny z angielskim gubernatorem sąsiedniej wyspy Mauritius,
Robertem Farquharem. Były to czasy wojen napoleońskich, podczas których
Mauritius został odebrany Francuzom przez Anglików. Dzięki temu sojuszowi
Radama I zapobiegł angielskiej ekspansji na Madagaskar.
Gubernator Mauritiusa i król Radama I zabiegali o wzajemne dobre stosunki. W tym czasie parlament angielski wprowadził zakaz handlu niewolnikami, natomiast na Madagaskarze handel ten stanowił jedno z głównych źródeł dochodu królestwa. Sytuacja ta kładła się cieniem na stosunkach między
państwami. Niemniej jednak, ze względu na walkę wpływów między Francją
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i Anglią, Anglia próbowała zapewnić sobie wpływy na Madagaskarze, między
innymi poprzez lobbowanie na rzecz urodzonego na Mauritiusie w 1773 roku
Jean-René, Malgasza francuskiego pochodzenia, który miał zostać gubernatorem największego portowego miasta na Madagaskarze, Tamatave. Dzięki
wybraniu go na gubernatora Anglicy umocnili swoje wpływy u króla Imerina.
Podpisano umowy, w ramach których Radama I wysłał swoich dwóch braci na
studia na Mauritius. Natomiast oficer brytyjskiej armii, James Brady, został
doradcą wojskowym króla. Główny traktat o współpracy podpisano w 1817
roku. Odegrał on szczególną rolę w dalszej historii Madagaskaru. Konsekwencją umowy był fakt, że Anglia zgodziła się pomóc w rozwoju Madagaskaru
w wielu dziedzinach. Warunkiem tej pomocy było dostosowanie się Madagaskaru do prawodawstwa angielskiego i rezygnacja z handlu niewolnikami,
a także zezwolenie na pracę misjonarzy chrześcijańskich na wyspie. Korzyściami było unowocześnienie wojska i zasilenie szeregów przez oficerów angielskich, dzięki czemu Radama I, wiecznie wojujący władca, dysponował
nowoczesną armią dowodzoną przez doświadczonych strategów. W tym okresie w obręb królestwa Imerina weszły prawie wszystkie ziemie Madagaskaru.
Nie udało się podbić jedynie dużej części królestwa Boina i częściowo rejonów
południowo-wschodnich wyspy. Jednak rozwojowi wojska nie towarzyszył
jednoczesny rozwój zaplecza, niezbędny podczas kampanii wojennej. Zaniedbano zabezpieczenie żywnościowe i po zakończeniu zwycięskich walk, jak na
ironię losu, duża część wojska królewskiego zmarła z wycieńczenia, głodu
i chorób. Król skonfiskował wówczas żywność w nowo zdobytych miastach,
nie dbając o ich rozwój ekonomiczny. Radama I był bardzo zdolnym człowiekiem, znał język francuski i kreolski, umiał pisać po malgasku, korzystając
z alfabetu łacińskiego i arabskiego (sorabe), jadł za pomocą noża i widelca,
co wówczas stanowiło ewenement, ubierał się po europejsku. Mówi się, że był
człowiekiem próżnym, lubiącym błyskotliwe nowinki, gadżety, jak byśmy to
dzisiaj nazwali. Wierzył w postęp i nowoczesność. Zatrudniał specjalistów
angielskich i francuskich wielu dziedzin. Jednym z najbardziej znanych był
Jean Laborde, syn francuskiego kowala. Wybudował on potężną fabrykę broni
i amunicji, w której zatrudniał 20 tys. pracowników, a której produkcja przeznaczona była na potrzeby wojska króla Radamy I. Na Madagaskarze kwitła
wówczas poligamia, w której przodował sam władca. Według zwyczaju król
brał za żony córki władców podbitych przez siebie królestw.
Misjonarze wysłani przez LMS (London Missionary Society) w 1820 roku mogli już poruszać się swobodnie po całym państwie. Głównym ich zajęciem było
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wprowadzanie oświaty i organizacja szkół. Misjonarze opracowali pierwszą
wersję alfabetu malgaskiego w oparciu o alfabet angielski. Działalność misjonarzy była popierana i nadzorowana przez dwór króla Radamy I.
R a n av alon a I
Po śmierci Radamy I w roku 1828 rządy w kraju przejęła jego żona, Ranavalona I. Doszła do władzy dzięki spiskowi wojskowemu zorganizowanemu
przez kilku oficerów, chcących zachować swe dotychczasowe przywileje.
Królowa zapisała się w dziejach jako bardzo krwawa prześladowczyni chrześcijan. Doszło do tego, kiedy jej doradcy wysłuchawszy nauk o Chrystusie
Królu, nie mogli pojąć, w jaki sposób w państwie może panować dwóch królów jednocześnie – Jezus Chrystus i Ranavalona. Pełni obaw o władzę swojej
królowej namawiali do wygnania Jezusa z Madagaskaru. Ranavalona I panowała do śmierci w 1861 roku. W 1869 roku miało miejsce uroczyste spalenie
talizmanów i innych symboli dotychczasowych wierzeń. Chrześcijaństwo
stało się uznaną religią.
P r o b lemy socj ologi czne
Problemem socjologicznym, jaki pojawił się podczas procesu transformacji i modernizacji kraju, nieustannie prowadzonych wojen, chrystianizacji
kraju oraz wprowadzania oświaty przez misjonarzy, była sytuacja ludności.
Mieszkańców wykorzystywano jako nieodpłatną, niewolniczą siłę roboczą
przy produkcji broni, w tkactwie itd. Mężczyźni szli na wojnę, nie dostając
żołdu, często narażeni byli na choroby, głód, a ich rodziny na nędzę. Grupa
ludzi skupiająca się wokół dworu królewskiego, oficerowie, ludzie pracujący
w miastach portowych bogacili się kosztem państwa, kontrolując cały prowadzony handel, nie odprowadzając cła do skarbu państwa. Kwitła korupcja.
Król Radama I posiadał we własnym skarbcu 22–50 tys. piastrów. 30 lat później królowa Ranavalona I miała fortunę wartą ok. 500–600 tys. srebrnych
piastrów. Dla porównania, francuski kupiec, Napoleon de Lastelle, który posiadał kilka przemysłowych manufaktur oraz obsługiwał jedną z linii transportu morskiego, posiadał niebagatelną fortunę 2,3 mln srebrnych piastrów.
Król Radama II podpisał kontrakt ze zrzeszeniem przedsiębiorców francuskich na udzielenie im koncesji na eksploatację ziemi i monopol na wydobywanie surowców mineralnych. W zamian za to dostał prowizję pieniężną
i poparcie polityczne. Naraził się tym jednak na niechęć, a w konsekwencji
spisek, w wyniku którego zginął po zaledwie dwóch latach panowania.
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Jego następczyni, królowa Ranavalona II, musiała zaciągnąć ogromną pożyczkę na anulowanie tego kontraktu w kwocie 240 tys. piastrów. 140 tys. pochodziło ze skarbca państwa, resztę pożyczyła od premiera, którego osobistą
fortunę można było oszacować na około 140 tys. piastrów. W tym czasie
1 piastr wynosił tyle, co miesięczne wynagrodzenie urzędnika.
W tym okresie istniał model władzy opartej na trzech nieformalnych filarach.
•

Pierwszy filar: teoretycznie najwyższą władzę sprawował król, natomiast
faktycznie po 1828 roku powstały układy polityczne, do których wchodzili
między innymi ministrowie, dowódcy armii. Powinni oni być neutralni
politycznie, kierowali się jednak jedynie swoim interesem finansowym
i prywatnym. Towarzyszyła im zwykle świta mniejszych dostojników,
również dbających o swoje interesy. Urzędnicy państwowi musieli nauczyć się lawirować między tymi ugrupowaniami politycznymi.

•

Drugim filarem było przekonanie o roli króla w utrzymaniu tzw. „ładu
kosmicznego”. Według porządku wierzeń Malgaszów nadrzędnym obowiązkiem monarchy, będącym pośrednikiem między przodkami a współczesnymi, jest przekazywanie błogosławieństwa hasina od poprzednich
królów. Bez takiego pośrednika ludzie nie mogliby żyć, nie byłoby urodzaju, nie padałby deszcz, nie świeciłoby słońce, ludzie byliby przeklęci.

•

Trzecim filarem władzy była wymiana towarowo-pieniężna. Za najważniejsze dobra uznawano w tym czasie srebrne monety, bydło i niewolników. Dobrami tymi dysponowała przede wszystkim rodzina królewska
i jej otoczenie, które stanowiło wcześniej wspomniany pierwszy filar.
Ich władza była tak silna, że w II połowie XIX wieku rządy państw europejskich i Stanów Zjednoczonych musiały wielokrotnie interweniować,
aby prawa ich podmiotów gospodarczych, działających na terenie Madagaskaru, były respektowane i nie zakłócony był zgodny z prawem obrót
gospodarczy.

Pomimo akcji wojskowych Radamy I, mających na celu zjednoczenie
wszystkich królestw w jedno, na którego czele stałby on sam, w rzeczywistości ani on, ani jego następcy nigdy nie osiągnęli pełni władzy nad całą wyspą.
Istniały regiony usiłujące nieustannie utrzymać swoją niezależność. Do nich
należał lud Sakalawów i plemię Bara. Drugim problemem, jaki się pojawił,
było odejście od kultowej pozycji króla w społeczeństwie. Poddani oddawali
dotąd cześć boską swojemu władcy. Pojawienie się pieniądza i warunkowane-
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go nim materialistycznego podejścia do życia wywołało zamęt wśród poddanych. Z tego też powodu Malgasze zaczęli masowo przyjmować chrześcijaństwo. Sytuacja ta zmusiła premiera państwa do ochrzczenia się, aby uzyskać
przychylność poddanych – konwertytów. Malgasze nie potrafili funkcjonować
bez wymiaru religijnego. Gdy zanikał kult króla-boga, szukali oni nowego
obiektu uwielbienia
Ra da ma I I (1 86 1– 18 63 )
Po śmierci królowej Ranavalony I w 1861 roku, jej syn, książę Rakoto,
został koronowany w Mahamasina i przyjął imię Radama II. Jego elastyczne
poglądy ekonomiczno-polityczne pozwoliły na inne spojrzenie na działalność
europejskich misjonarzy. Nowy władca wydał edykt królewski przywracający
poddanym wolność religijną. Król zniósł dotychczasowy obowiązek darmowej
pracy na rzecz królestwa, do której zobowiązani byli Malgasze. Radama II był
na tyle liberalnym i nowoczesnym władcą, że zezwolił na dostęp cudzoziemców do takich świętych miejsc, jak np. wzgórze Ambohimanga. Ambohimanga
było od początku istnienia królestwa Imerina miejscem najświętszym dla
Malgaszy.
Europejczycy starali się wykorzystać ten sprzyjający dla nich czas. Nastąpił okres dużych inwestycji w rozbudowę stolicy. Zbudowano wówczas pierwszą ulicę okalającą wzgórze zamkowe (Rova). Dziś można byłoby ją porównać
do obwodnicy. Niestety działania te przerwała przedwczesna śmierć króla.
Został on zamordowany w Rova 11 maja 1863 roku.
R a s o her i n a ( 18 63 – 18 68)
Królowa Rasoherina kontynuowała dzieło męża, utrzymując otwarcie kraju na Europę. Jedyną różnicą było przywrócenie zakazu wstępu cudzoziemców na święte wzgórze Ambohimanga. W pierwszym roku jej panowania
trzech misjonarzy angielskich, Pool, Sibree i Parrett, dołączyło do zespołu
budowniczych zamku Rova pod kierownictwem Jamesa Camerona i Jean Laborde'a. Od tego czasu architektoniczny styl angielski zapanował w stolicy.
W 1864 roku Rainilaiarivony został mianowany przez królową premierem.
Jego wpływ na politykę państwa będzie miał niebagatelne znaczenie przez
kolejnych kilkadziesiąt lat. Aby utrzymać władzę w swoich rękach, Rainilaiarivony żenił się z kolejnymi trzema królowymi Madagaskaru w latach od 1864
do 1895 roku.

– 88 –

Od 1866 roku zaczynają się pojawiać na Madagaskarze misje katolickie,
luterańskie i norweskie. Nie obyło się bez zgrzytów pomiędzy konfesjami.
Korzyścią dla państwa był rozwój edukacji, powstawanie nowych szkół,
zmniejszanie analfabetyzmu. Budowano nowe kościoły, których architektura
miała swoje korzenie w kanonie architektonicznym obowiązującym w państwach pochodzenia poszczególnych misji.
R a n a v al o n a I I ( 18 68 – 18 8 3 )
3 września 1868 roku odbyła się koronacja królowej Ranavalony II,
kuzynki Rasoherina. Podobnie jak jej poprzedniczka, przekaże większość
władzy w ręce premiera Rainilaiarivony. Jest to okres kontynuacji unowocześniania państwa. Królowa zniosła zakaz stawiania murowanych budynków
w obrębie całego Starego Miasta. Miało to na celu zapobieganie pożarom.
Dzięki temu rozpowszechniło się stosowanie cegieł i glinianych dachówek
w budowie domów. Bogaci ludzie zaczęli stawiać budynki ozdobione kolumnadami, z pięknymi parkietami i ozdobnymi kominkami. Królowa w 1869 roku
zleciła architektowi Cameronowi zaprojektowanie pokrycia ścian pałacu
Manjakamiadana kamieniem. W tym samym czasie powstało kilka ważnych
arterii miasta pokrytych brukiem. Ich budowę królowa powierzyła w 1888
roku angielskiemu inżynierowi o nazwisku Bouts. Pomimo tempa rozwoju
nadal jednak brakowało podstawowej infrastruktury miejskiej, jak mniejsze
ulice, kanalizacja, bieżąca woda.
Królowa, jako głęboko wierząca chrześcijanka, wiele dokonała na rzecz
wzmocnienia pozycji religii chrześcijańskiej w kraju. W 1869 roku królowa
i jej mąż zostali ochrzczeni w obrzędzie protestanckim. Wydano edykt zakazujący oddawania czci dotychczasowym bogom oraz nakazujący spalenia
talizmanów i wszelkich symboli niechrześcijańskich.
R a nav alona I I I ( 1883 – 1897 )
Ranavalonę III, kuzynkę Ranavalony II, ukoronowano w Andohalo, kiedy
miała 22 lata. To pod jej panowaniem okazało się, że francuska obecność jest
nieunikniona, kosztem wcześniej dominujących wpływów brytyjskich.
Na mocy umowy między Francją a Wielką Brytanią przeprowadzono podział
wpływów w tym regionie Afryki. Madagaskar przypadł w udziale Francuzom.
W 1890 roku Madagaskar został zmuszony do podpisania dekretu o uznaniu
protektoratu Francji. Od tego momentu nastąpił okres wzmożonego napięcia
politycznego pomiędzy obu krajami. Francuzi zbombardowali Rova w 1894

– 89 –

roku, powodując wiele zniszczeń materialnych. W 1895 roku nastąpiła eskalacja działań wojennych armii francuskiej. Po przegranej „bitwie Antananarivo”
30 grudnia 1895 roku wojska francuskie zdobyły miasto stołeczne i stacjonowały w nim. 6 sierpnia 1896 roku Madagaskar staje się oficjalną kolonią francuską. Gallieni przybył do Antananarivo 26 września tego samego roku.
Pierwszy gubernator generalny Laroche, nominowany przez rząd francuski,
oficjalnie zniósł niewolnictwo na wyspie. Gallieni oddala królową, która musiała opuścić Rova w nocy z 27 na 28 lutego 1897 roku. Udała się na wyspę
Reunion. Zmarła na wygnaniu w Algierze w 1917 roku.

III okres historyczny.
Okres protektoratu Francji 1896–1972
Ustawa z 1885 roku ustanawiająca protektorat nie była realizowana przez
9 lat. Przed 1894 rokiem Francuzi nie mogli realizować swoich planów stopniowego, dyplomatycznego wprowadzania Madagaskaru w protektorat. W
roku 1894 parlament podjął decyzję o zajęciu wyspy siłą. 12 grudnia 1894 roku
wojska francuskie wylądowały na brzegach Madagaskaru w porcie
Tamatave. 9 miesięcy później, 30 września, francuskim żołnierzom udało się
zająć stolicę państwa, Antananarivo. Stało się tak, ponieważ wojsko malgaskie, mimo że liczniejsze, było do tego stopnia skorumpowane, że wynik bitwy
można było zwyczajnie kupić, jak niektórzy zamawiają wynik meczu. Francuzi
w swym triumfalnym pochodzie napotkali jedynie nikły opór. W pierwszych
miesiącach większość terytorium malgaskiego opanował chaos. Pierwszy
gubernator nominowany przez Francję, Hippolyte Laroche, nie panował nad
sytuacją w kraju. Podjął kilka nietrafnych decyzji, między innymi zadekretował zniesienie niewolnictwa, co spowodowało, że 60% mieszkańców regionu
Imerina zmieniło swój status z niewolników na ludzi w pełni wolnych. Nie
potrafił opanować ognisk ruchu oporu powstających w wielu miejscach na
Madagaskarze. Na domiar złego aparat biurokratyczny zorganizowany przez
Francuzów wchodził w konflikty z dowództwem własnych wojsk. W latach
1895–96 powstawały nieliczne, źle zorganizowane jednostki ruchu oporu
malgaskiego, w skład których wchodzili świeżo wyzwoleni obywatele Imerina.
Atakowały one regularnie transporty z portu Tamatave do stolicy. W związku
z tym 6 sierpnia 1896 roku francuski parlament podjął ponowną decyzję
o aneksji Madagaskaru. Na wyspę wysłano wówczas pierwszego kolonialnego
gubernatora, Josepha-Simona Gallieni. Był to oficer wojsk biorących udział
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w pacyfikowaniu ludów w Afryce Zachodniej i Tonkinie. Jego doświadczenie
w opanowaniu chaosu i prób oporu było cenne. Pierwszą decyzją Gallieniego
było rozstrzelanie członków rodziny królewskiej. Najbardziej znanymi spośród nich byli wuj królowej Ratsimamanga oraz były szef garnizonu wojska
królewskiego w Tamatave i wiodący intelektualista protestancki Rainandriamampandry. Gallieni zadekretował zniesienie monarchii i w 1897 roku zesłał
królową Ranavalona III wraz z jej najbliższymi do Algierii. W tym czasie,
mimo represji, ogniska oporu rosły w siłę. Bojownicy o wolność trudnili się
jednocześnie rabunkiem, przez co nie mieli oparcia w mieszkańcach i przyczyniali się do zwiększania w kraju chaosu. Dopiero w 1917 roku nastąpił
względny spokój.
Gallieni był świadom, że utrzymanie nowych kolonii jest możliwe jedynie,
gdy w kraju nastanie względny pokój. Potrzebował pieniędzy, zarówno na ten
cel, jak i na gospodarczy rozwój kraju. Trzeba było udowodnić miejscowej
ludności, jakie korzyści niesie wyspie bycie kolonią pod protektoratem Francji. W 1900 roku parlament francuski podjął decyzję o autonomii finansowej
kolonii. Od tej pory kolonie miały być samowystarczalne i nie oczekiwać
wsparcia finansowego od rządu centralnego. Gallieni musiał przyjąć inną
strategię i usiłował ściągnąć na Madagaskar francuskich przedsiębiorców.
Zachętą miała być bezterminowa dzierżawa terytoriów na wyspie. Jedynie
6 dużych francuskich firm było tym zainteresowanych. Spośród 900 tys. ha
jedynie 550 tys. zostało między nich rozdzielone, pozostałe ziemie przejęło
2000 indywidualnych dzierżawców. Większość z nich pochodziła z wyspy
Reunion. Można powiedzieć, że akcja Gallieniego zakończyła się fiaskiem.
Przyczyniła się do tego przede wszystkim odległość od macierzy. Rezultatem
tej polityki był rabunek zasobów naturalnych, prowadzący prawdopodobnie
do zaniknięcia wielu endemicznych gatunków fauny i flory.
Trzecią próbą zdobycia środków finansowych na funkcjonowanie administracji kolonialnej Gallieniego było wprowadzenie podatku tzw. moralizatorskiego, „moralizing taxes”. Chodziło o zmuszenie ludności trudniącej się dotychczas rolnictwem lub rabunkiem do podjęcia regularnej pracy. Dzięki temu
nieoczekiwanie zwiększyła się liczba ludzi uczęszczających do szkół. Gallieni
utworzył korpus urzędników państwowych pochodzących głównie z regionów Imerina i Betsileo, w których szkolnictwo było najbardziej rozwinięte.
Innym problemem, z którym Gallieni musiał się uporać, była walka z patriotyzmem malgaskim. Korzystając z doświadczeń nabytych w innych podbitych krajach, uznał, że najlepszym sposobem będzie podzielenie i skłócenie
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społeczeństwa. Podjął działania mające na celu wykazanie, iż mieszkańcy
wybrzeży za czasów królów byli uznawani za niższą kastę. To spowodowało
powstanie wielu animozji, które odzywają się do dnia dzisiejszego.
Scheda po Gallienim jest mocno kontrowersyjna, gdyż z jednej strony doprowadził on do względnego spokoju w kraju, ludność masowo podjęła pracę
zarobkową, ale jednocześnie pozostawił społeczeństwo w skrajnej nędzy.
Kolejni gubernatorzy zauważyli, że większość więźniów na Madagaskarze to
byli więźniowie podatkowi, niemający z czego opłacać podatku „od głowy”.
W jednej z miejscowości 94% więźniów należało do tej właśnie kategorii.
W celu rozwiązania sytuacji wprowadzono obowiązek świadczenia pracy na
rzecz państwa. Niezależnie od tego, istniała pewna grupa ludzi bogacących
się. Im więcej ich było, tym wyższe podatki nakładało państwo, co przekładało
się na zmniejszanie konsumpcji. Sytuacja ta doprowadziła w 1929 roku do
krachu finansowego. W ten sposób Madagaskar podzielił los innych państw –
ofiar słynnego kryzysu finansowego lat trzydziestych. Większość podatków
była przeznaczana na obsługę płac urzędników kolonialnych (80%). W związku z tym system kolonialny w bardzo małym stopniu przyczynił się do rozwoju wyspy. Paradoksem jest to, że wprowadzenie minimalnego poziomu opieki
socjalno-zdrowotnej doprowadziło do gwałtownego wzrostu demograficznego. Mieszkańców oszacowano na 2,1 mln w 1900 roku, natomiast w 1930 roku
było już 3,7 mln Malgaszy, w 1960 roku – 5,5 mln, a 6,9 mln w 1971 roku. Rząd
kolonialny skupił się na rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej między
dużymi miastami. Sprzyjało to przede wszystkim rozrostowi aglomeracji
miejskich i dużej migracji ludności ze wsi. W 1900 roku 2,4% ludności zamieszkiwało miasta, natomiast w roku 1930 już 3,9%. Sama stolica liczyła
43 tys. mieszkańców w 1900 roku, a w 1960 roku już 200 tys. osób. 10 lat później – 600 tys.
Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miast rozwijała się świadomość
polityczna i możliwości organizowania się w różne ugrupowania polityczne.
Były to partie komunistyczna i nacjonalistyczna. Pierwsza nowoczesna grupa
nacjonalistyczna VVS powstała i rozwinęła się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Pierwsze czasopismo wydawane w 1936 roku przez komunistyczną partię malgaską, noszące tytuł „Malgaski Proletariat”, było kolportowane w wielu miastach, a nawet za granicami kraju (Kambodża). Władze kolonialne tolerowały działalność ówczesnych partii, lecz uważnie śledziły
i kontrolowały ich poczynania. Od momentu, gdy coraz więcej intelektualistów doszło do przekonania, że kolonizacja jest złem koniecznym, większość
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czyniła starania o doprowadzenie do wyrównania praw Malgaszów i Francuzów zamieszkujących kolonię.
Znaczącym autorytetem w życiu intelektualnym Madagaskaru był pastor
Ravelojaona. Był zwolennikiem walki o prawa dla rdzennej ludności. W 1939
roku został wybrany do reprezentowania Madagaskaru w Najwyższej Radzie
Kolonii2. W tym okresie prawo wyborcze miało jedynie kilka tysięcy Malgaszów. 20 lat później prawo do głosowania przysługiwało już wszystkim dorosłym obywatelom pochodzenia malgaskiego.
Aby przekonać się, czy wyrównanie praw Malgaszów i Francuzów zamieszkujących kolonię jest realne i właściwe, niektórzy intelektualiści malgascy przenieśli się do Francji. Jeden z nich, Jean Ralaimongo, nauczyciel szkoły
powszechnej, wyjechał i zatrudnił się we Francji jako pomoc domowa. Zaczął
organizować ruch na rzecz wyrównania praw obywatelskich Malgaszy i Francuzów. Jean Ralaimongo stał się natchnieniem dla wielu działaczy nacjonalistycznych. Był on jednym z pierwszych, którzy zainspirowali późniejszych
uczestników walk wyzwoleńczych. Pochodził z rodziny „Mainty”, czyli niewolników. Ralaimongo dosyć późno rozpoczął swoją ścieżkę kształcenia. Podczas I wojny światowej, gdy walczył w Armii Francuskiej, chłonął różnorakie
francuskie ideologie postępowe, np. ideę praw obywatelskch. Doszedł do wniosku, że jest ogromna różnica między głoszonymi ideami a realiami, w których
funkcjonuje ludność w koloniach. Zauważył, że w metropolii, czyli we Francji,
status społeczny zależy nie tylko od pochodzenia, ale że również można go
osiągnąć przez ciężką pracę oraz dostosowanie się do reguł panujących
w społeczeństwie. Na Madagaskarze zaś widoczna była ogromna bariera społeczna między Francuzami i nielicznymi asymilowanymi Malgaszami, posiadającymi obywatelstwo francuskie, a pozostałymi. W centrum stolicy funkcjonowały dwie ogromne dzielnice zarezerwowane wyłącznie dla administracji kolonialnej oraz dla obywateli Francji (Francuzów i asymilowanych).
Nawet cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali masowo na Madagaskar z nadzieją na
lepsze warunki życia, musieli się zrzeszać w lokalne stowarzyszenia etniczne,
wybierające spośród siebie reprezentanta interesów danej grupy wobec władz
kolonialnych. Jean Ralaimongo działał na rzecz równouprawnienia rdzennych
mieszkańców Madagaskaru i poprawy warunków ich życia.
Organ, którego członkowie są jednocześnie z mocy prawa członkami parlamentu
Francji. Początkowo byli przedstawicielami Zgromadzenia Konstytucyjnego. Po II wojnie
światowej niektórzy wchodzący w skład Najwyższej Rady Kolonii zostali przyjęci do
Parlamentu Francji.

2
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Trudności administracyjne w wyrównywaniu praw poszczególnych społeczności powodowały, że powstawało coraz więcej organizacji politycznych
walczących o równouprawnienie. Walki te były skupione początkowo na ułatwianiu procedur administracyjnych w celu uzyskania dla Malgaszy pełni
praw wynikających z obywatelstwa francuskiego. Do roku 1935 zaledwie 1500
Malgaszy spełniało formalne warunki do uzyskania obywatelstwa. Ta sytuacja
sprzyjała również rozwojowi nacjonalizmu, zwłaszcza w malgaskich kręgach
elitarnych.

Gospodarka w czasie kolonizacji
Do dziś większość Malgaszy żyje z uprawy roli. Administracja kolonialna
sprowadziła nowe rodzaje roślin uprawnych: kawę, wanilię, goździki, których
plantacje znajdują się na wybrzeżu wschodnim, oraz tytoń na wybrzeżu zachodnim. Również starano się unowocześnić uprawę ryżu i fasoli. Mimo to
niewielu rolnikom udało się osiągnąć sukcesy w rolnictwie. Większość stanowili względnie zamożni rolnicy francuscy, którzy wyemigrowali na Madagaskar w poszukiwaniu lepszego bytu. Nie wszystkich było stać na nowoczesną
technologię upraw. Dla przykładu, jedynie 39% rolników francuskich, uprawiających kawę, użyźniało pola za pomocą sztucznych nawozów. Drugim
podstawowym problemem w rolnictwie był brak siły roboczej. Zbyt wielu
ludzi wykorzystywano do przymusowej pracy na rzecz administracji kolonialnej. W tych okolicznościach większości ludności napływowej łatwiej było
trudnić się handlem. Byli to przede wszystkim Chińczycy, Hindusi, mieszkańcy wyspy Réunion oraz niektórzy zamożniejsi członkowie grupy etnicznej
Merina. Prowadzili różne formy działalności, np. zajmowali się lichwą, pożyczając farmerom pieniądze na bardzo wysoki procent, wskutek czego pożyczkobiorcy wpadali w pułapkę kredytową.
Dopiero po II wojnie światowej sytuacja w rolnictwie poprawiła się w znaczący sposób. Pod wpływem Wielkiej Brytanii rząd francuski zaczął zwracać
uwagę na problemy rolnictwa na Madagaskarze i uruchomił szeroko zakrojony program pomocy. Utworzono specjalny fundusz o nazwie FIDES (Fonds
d’Investissements pour le Développement Economique et Social), który miał działać
przez 10 lat, począwszy od 30 kwietnia 1946 roku. Nowa strategia rozwoju
rolnictwa polegała również na reaktywowaniu starej lokalnej struktury spo-
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łecznej o nazwie „fokonolona” – rada starszych3. Początki jej sięgają czasów
króla Andrianampoinimerina. Stanowiła ona podstawową formę samorządową w owym czasie. Stopniowo rady starszych zostały zamienione na wiejskie
gminy według wzorca francuskiego.
Uruchomienie programu pomocy FIDES zaowocowało powstaniem 37 tys. ha
nowych ziem uprawnych, wzrostem importu nawozów sztucznych do 6000 t
rocznie. Odnotowano również znaczący postęp w hodowli zwierząt. Pośrednio
nastąpił również duży zwrot w rozwoju infrastruktury. O ile w roku 1925 było
2400 km dróg (wszystkich rodzajów) oraz ok. 1300 samochodów, to w roku
1960 powstało 3000 km nowych dróg bitumicznych oraz 30 tys. km gruntowych bez asfaltowego utwardzenia, a liczba samochodów sięgała 30 tys. Niektórym plantatorom malgaskim zamożność pozwoliła odgrywać coraz większą
rolę w polityce, zwłaszcza gdy powstała nowa ustawa gwarantująca swobodę
polityczną na szczeblu malgaskich prowincji (Loi-Cadre4). Trzeba jednak
stwierdzić, że gospodarka Madagaskaru pozostała w głównej mierze uzależniona od Francji, a w 1951 roku dochody z eksportu pokrywały zaledwie 58%
kosztów towarów importowanych.

Madagaskar ma tradycję samorządu wiejskiego zwanego fokonolona – rada starszych – składającego się z mieszkańców wsi i innych lokalnych notabli. Po przeprowadzeniu reform,władze oficjalnie przywróciły fokonolona w 1972 roku w ramach próby
zaangażowania społeczności lokalnych w tworzenie planów rozwoju gospodarczego
i społecznego obszarów wiejskich. Fokonolona postrzegana była jako przydatna ze
względu na jej tradycyjną rolę utrzymywania porządku w gminie oraz zapewniania
społecznej i ekonomicznej pomocy członkom społeczności lokalnych. Za: http://countrystudies.us/madagascar/28.htm
4
Loi-Cadre (1956, Overseas Reform Act) – akt wprowadzający reformę prawną uchwalony przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w dniu 23 czerwca 1956 roku. Był to
punkt zwrotny w stosunkach pomiędzy Francją a jej imperium za granicą. Pod naciskiem populacji kolonii rząd nadał szereg uprawnień wybranym samorządom terytorialnym we Francuskiej Afryce Zachodniej, a także usunął nierówności w prawie do
głosowania. Był to pierwszy krok w tworzeniu Wspólnoty Francuskiej, porównywalnej
do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Terytoria Francuskiej Afryki Zachodniej, Francuskiej Afryki Równikowej oraz Madagaskar będą następnie głosować w referendum,
którego przedmiotem była nowa, zreformowana unia z Francją.
3
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Sytuacja po II wojnie światowej, rozwój
nacjonalizmu i ruchy wyzwoleńcze na Madagaskarze
Podczas I wojny światowej ok. 35 tys. mężczyzn z Madagaskaru zostało
wcielonych do wojska francuskiego. Wśród nich znalazł się wcześniej wspomniany Jean Ralaimongo. Po II wojnie światowej wielu malgaskich weteranów
zostało uczestnikami i współorganizatorami krwawego powstania na Madagaskarze w roku 1947.
Podczas II wojny światowej władze kolonialne na Madagaskarze przyłączyły się do rządu Vichy, który był zwolennikiem współpracy z Niemcami.
Wskutek tego Wielka Brytania zdecydowała się na nałożenie blokady gospodarczej na Madagaskar. W 1942 roku, w obawie przed wykorzystaniem portów
malgaskich przez siły państw Osi, Wielka Brytania wysłała na Madagaskar
kontyngent wojskowy składający się z żołnierzy wschodnio- i południowoafrykańskich mający za zadanie zabezpieczenie portów morskich. Obecność
brytyjskiego kontyngentu wojskowego pozwoliła malgaskim ruchom wyzwoleńczym na uzyskanie większej swobody oraz wolności słowa. Po przegraniu
wojny przez siły Osi, upadku rządu Vichy oraz przejęciu władzy przez układ
polityczny utworzony przez zwolenników generała de Gaulle’a (Wolna Francja), rząd Francji obiecał przyjąć nowy kierunek polityki kolonialnej, którego
ramy określono na słynnej Konferencji w Brazzaville5 (Kongo) w 1944 roku.
Po upadku Francji Charles de Gaulle uznał potrzebę zmiany stosunków między
Francją i jej koloniami w Afryce. W styczniu 1944 roku Wolni Francuzi, politycy i wysocy rangą urzędnicy z afrykańskich kolonii francuskich spotkali się w Brazzaville
(Afryka Równikowa). Konferencja Brazzaville zaowocowała szeregiem istotnych zmian
politycznych, społecznych i gospodarczych dotyczących kolonii. Deklaracja z konferencji (zwana także Deklaracją Brazzaville) zawiera następujące punkty:
1. Imperium francuskie pozostanie zjednoczone.
2. W każdej kolonii zostaną utworzone rządy półautonomiczne.
3. Obywatele kolonii Francji będą współdzielić równe prawa z obywatelami francuskimi.
4. Obywatele kolonii francuskich będą mieli prawo do głosowania w parlamencie
francuskim.
5. Ludność rodzima kolonii będzie mogła być zatrudniana na stanowiskach publicznych w koloniach.
6. Reformy gospodarcze będą zmierzały do zmniejszania wyzysku kolonii przez
Francję. Mimo to uzyskanie całkowitej niezależności kolonii wymagało jeszcze
podjęcia wielu działań i upływu czasu. Jak powiedział de Gaulle: „Cel misji cywilizacyjnej Francji wyklucza wszelką myśl o autonomii i możliwość rozwoju kolonii
5
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Na Madagaskarze odtworzono więc formalnie władze kolonialne. Jednak
ziarno zostało zasiane. W niektórych regionach kraju społeczności lokalne
uwierzyły w to, że Francuzi odejdą, a w ich miejsce przyjadą Brytyjczycy, aby
rozpocząć proces odzyskiwania niepodległości. Oprócz tego, trudności gospodarcze, które pojawiły się po zakończeniu wojny, zmusiły władze francuskie
do zwiększenia obciążenia podatkowego. W przypadku rolników podatek
został podwojony. Te okoliczności przyczyniły się do powstania organizacji
wyzwoleńczych. Spośród nich najbardziej znanym był ruch MDRM (Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache), czyli w wolnym tłumaczeniu:
Malgaski Ruch Demokratyczny na Rzecz Odnowy, który powstał w lutym 1946
roku. Pod koniec roku liczył już sobie 200 tys. członków6 na całym Madagaskarze. Dzięki Loi-Cadre, a jeszcze szczerzej dzięki rezolucjom konferencji
w Brazzaville, cele, o które Jean Ralaimongo i inni przez całe życie walczyli,
zostały osiągnięte. W chwili, gdy nowa konstytucja francuska z 27 października 1946 roku ponownie odtworzyła Imperium Francuskie i przekształciła je
w Unię Francuską, wszyscy mieszkańcy mogli masowo uzyskać obywatelstwo
francuskie. Pomimo tych osiągnięć w roku 1946 ruchy wyzwoleńcze zaczęły
się organizować i podejmować ostrzejsze działania na rzecz odzyskania niepodległości.
Ruch MDRM był na początku partią legalną, ale infiltrowaną potajemnie
przez inne radykalne grupy polityczne, takie jak PANAMA (Parti Nationaliste
Malagasy) – Malgaską Partię Nacjonalistyczną – oraz JINY (Radykalny Oddział
Zbrojny). Obie te grupy z kolei były infiltrowane przez tajne służby policyjne
i informatorów władz kolonialnych. MDRM był ruchem wielotendencyjnym,
wieloetnicznym, a grupy go tworzące miały własne cele polityczne, począwszy od różnych form kohabitacji z Francją, a skończywszy na pełnym odzyskaniu niepodległości, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Na przełomie
1946 i 1947 roku głównym celem ruchu było działanie propagandowe na rzecz
kandydatów do parlamentu francuskiego. Należy jednak zwrócić uwagę na to,
że jeszcze nie wszyscy Malgasze mieli w tym czasie prawa wyborcze.
Funkcjonowała również druga frakcja polityczna, oparta na odwiecznej
rywalizacji (animozji) między ludźmi z płaskowyżu a Malgaszami, zamieszkującymi regiony wybrzeża (patrz: „polityka dziel i rządź” Gallieniego). Część

6

poza francuskim imperium. Samorząd musi zostać odrzucony. Nawet w odległej
przyszłości.”
Solofo Andrianja, Stephen Ellis, Madagascar: A short History, London 2009, s. 56.
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ludzi z wybrzeża bała się, że wyzwoleńcze ruchy polityczne doprowadzą do
przywrócenia starego Imperium Merina sprzed kolonizacji. Ta tendencja
polityczna, wyraźnie popierana przez Francuzów, przekształciła się w ruch
polityczny o nazwie PADESM (Parti des Désherités de Madagascar) – Partia
Wydziedziczonych Madagaskaru. Należeli do niej przede wszystkim ludzie
„Mainty” oraz większość elity z wybrzeża, mającej dobre stosunki z władzami
kolonialnymi. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w MDRM znaleźli się
tacy członkowie elity z wybrzeży, jak Alexis Bezaka, Tata Max lub Justin
Bezara7.
W latach 1946–1947 na Madagaskarze zaczęła narastać przemoc na tle politycznym. 29 marca 1947 roku miał miejsce skomasowany atak na budynki
władz kolonialnych oraz domy osiedleńców francuskich. Fala przemocy bardzo szybko się rozprzestrzeniła w całym kraju. Również działacze partii
PADESM i urzędnicy władz kolonialnych stali się celem ataków. Władze kolonialne krwawo stłumiły powstanie. Trzech deputowanych do parlamentu
francuskiego z ramienia MDRM zostało skazanych na karę śmierci. Wielu
działaczy MDRM aresztowano bądź ponieśli oni śmierć w walkach. Głównym
skutkiem politycznym tych wydarzeń było całkowite wyeliminowanie partii
MDRM ze sceny politycznej i monopol PADESM. Było to dla Francji bardzo
korzystne rozwiązanie, gdyż PADESM nigdy nie dążyła do pełnej niepodległości kraju. Rząd francuski dążył do przygotowania strategii uniezależnienia się
Madagaskaru od Francji w taki sposób, aby nie utracić wpływów.
Po przygotowaniu tej strategii Generał de Gaulle przyleciał na Madagaskar, by 22 sierpnia 1958 roku w trakcie wiecu na Stadionie Mahamasina zadeklarować, wskazując pałac królewski Manjakamiadana odzyskanie niepodległości i samodzielnego państwa. „... jak za czasów, gdy wasi królowie mieszkali w tym pałacu”.

7
Alexis Bezaka, Tata Max, Justin Bezara byli działaczami politycznymi, założycielami i członkami partii MDRM.
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IV okres historyczny – okres współczesny
R e p u b li ka M ad a gas k aru ( Repoblikan ' I Madagasikara ).
R z ądy P hi lib er ta Tsi rana na ( 1 96 0–1 9 72 )
Rząd francuski ustanowił jako pierwszego prezydenta Madagaskaru Philibert Tsiranana, członka i założyciela partii PADESM, traktowanego przez
przeciwników politycznych jako wasala władz kolonialnych. Tsiranana był
członkiem komunistycznej grupy studentów oraz Międzynarodówki Socjalistycznej, dlatego też zdobył mandat deputowanego w parlamencie Unii Francuskiej. Tsiranana utworzył w 1956 r. swoją własną partię o nazwie PSD
(Partia Socjaldemokratyczna), która dążyła do „umiarkowanej niepodległości”
kraju. Tsiranana umiał zjednać sobie swoich przeciwników politycznych. Jego
partia miała również poparcie partii socjalistycznej Francji, która kierowała
ówczesnym Ministerstwem ds. Koloni.
Tuż przed odzyskaniem niepodległości powstała partia AKFM (Antokon’ny
Kongresin’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara), która istnieje do dzisiaj. Jest to
partia ludzi będących zwolennikami odzyskania pełnej niepodległości. Istnieje
w niej szeroki wachlarz opinii politycznych (komuniści, nacjonaliści, socjaliści). Ich wspólnym mianownikiem jest całkowite odcięcie się od starych władz
kolonialnych.
Władze kolonialne zorganizowały pierwsze, ogólnomalgaskie referendum
na temat kształtu przyszłej Republiki Malgaskiej. Wygrała opcja „umiarkowanej” niepodległości, której orędownikiem jest partia PSD. Zgromadzenia prowincjonalne8 przemianowano na konstytucyjne zgromadzenie narodowe.
Rok później przyjęto nową konstytucję. Warto skupić się na chwilę nad tą
„umiarkowaną niepodległością” Madagaskaru. W praktyce oznaczyło to, że Madagaskar nie był do końca niepodległy. Partie opozycyjne uważały, że Madagaskar nie był wcale niepodległy. Dowodem potwierdzającym tę tezę miał być
fakt, że większość najważniejszych decyzji (jeżeli nie całość) była konsultowana z Francją. Konsule francuscy zasiadali w zgromadzeniach prowincjonalnych i mieli wpływ na kształt budżetu prowincji. Oficerowie malgascy kształceni w Akademii Wojskowej w miejscowości Antsirabe mieli instruktorów lub
nauczycieli francuskich. Przełożony służb specjalnych był Francuzem. Wojsko
8
Zgromadzenia prowincjonalne – instytucje utworzone pod koniec okresu zw.
Ancien Regime, tj. okres od odrodzenia do Rewolucji Francuskiej. Instytucje te posiadały
taką autonomię administracyjno-finansową, jak intendenci królewscy.
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francuskie miało swoje bazy na Madagaskarze. Wyspa Saint Marie była nadal
francusko-malgaska. Językiem oficjalnym był francuski. Polityka międzynarodowa również ukształtowana została zgodnie z priorytetami francuskiego
MSZ. Powszechne niezadowolenie wynikające z tej sytuacji powodowało powstawanie nowych partii opozycyjnych. Oprócz wcześniej wspomnianej partii
AKFM, której przewodniczącym i jednym z członków-założycieli był Richard
Andriamanjato9, w regionie południowo-zachodnim powstała partia MONIMA
(Madagasikara Otronin’ny Malagasy), czyli „Madagaskar dla Malgaszy”. Partia ta
została założona przez Monja Jaona10 z grupy etnicznej Antandroy. Na wschodzie, w regionie Betsimisaraka, Bezaka Alexis (były członek MDRM) założył
własną partię chrześcijańsko-demokratyczną.
Podczas pierwszych wyborów do rad gmin (wybory samorządowe), które
odbyły się 11 października 1958 roku, partia AKFM wygrała w dwóch dużych
miastach Antsiranana i Antananarivo. W miejscowości Toamasina (stolica regionu Betsimisaraka) wygrała partia chrześcijańsko-demokratyczna. W największej miejscowości na południu Toliara wygrała partia MONIMA. W głębi
kraju, gdzie struktury partii opozycyjnych były znacznie słabsze, sukces odniosła partia rządząca PSD.
Tsiranana rządził krajem żelazną ręką. Skutecznie neutralizował opozycję
wewnątrz własnej partii. Pomimo kruchej równowagi finansowej, jaką odziedziczył po władzach kolonialnych, umiał utrzymać stabilność finansową kraju. Był pragmatykiem. Prowadził politykę „brzucha” (udobruchanie rolników), aby zapewnić sobie zaplecze wyborcze, gdyż rolnicy stanowią ogromną
większość wyborców (ponad 80%). To wszystko odbywało się kosztem inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, wodną i energetyczną. Za prezydentuRichard Mahitsison Andriamanjato (ur. 1930) – pastor, były polityk malgaski.
W latach 1950–1957 studiował we Francji. Był także zaangażowany w ruch nacjonalistyczny. W 1957 roku wziął udział w konferencji Bandung i stał się czołową postacią
w sekcji ruchu nacjonalistycznego, występującej przeciwko Philibertowi Tsirananie.
Andriamanjato wkrótce dołączył do Rady Federacji Protestanckiej Madagaskaru. Stał
się również przewodniczącym Rady Kościołów w Afryce, członkiem Światowej Rady
Kościołów w Genewie i dyrektorem Christian Institute for Peace. W 1958 roku założył
partię AKFM. W 1959 roku został wybrany na burmistrza Antananarivo. Od połowy lat
dziewięćdziesiątych Andriamanjato nie udziela się publicznie. Jego syn, Ny Hasina
Andriamanjato, również jest politykiem.
10
Monja Jaona (1910–1994) – polityk, czynny uczestnik ruchów wyzwoleńczych na
Madagaskarze. Monja Jaona założył partię MONIMA, która między innymi doprowadziła do upadku reżimu Tsiranana w 1972 roku. Był także burmistrzem Toliara. Jego syn,
Monja Roindefo, jest również politykiem.
9
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ry Tsiranana niewiele się zmieniło pod kątem inwestycji od czasów kolonialnych, prócz nielicznych realizacji infrastrukturalnych, służących przede
wszystkim przedwyborczym celom propagandowym. Gospodarka była
w głównej mierze w rękach dużych koncernów francuskich. Handel detaliczny należał głównie do imigrantów hinduskich i chińskich. Ludność nie była
biedniejsza, lecz również nie miała możliwości wzbogacenia się. Jedyną drogą
rozwoju, wybieraną wówczas przez młodzież, było zdobywanie wykształcenia,
gdyż zapewniało ono zatrudnienie w administracji państwowej. Niewielu
Malgaszów zaryzykowało podjęcie kariery w firmach prywatnych.
W 1971 roku rozpoczął się kryzys polityczny, doprowadzający do upadku
rządu Tsiranana. Główną jego przyczyną były uciążliwe dla rolników z południa kraju metody gromadzenia podatków, dziedziczone jeszcze po czasach
kolonizacji. Zorganizowano bunt, zainicjowany przez partię MONIMA. Reakcja
rządowa była bardzo brutalna i doprowadziła do śmierci ok. 2–3 tys. osób
według szacunków historyków. Po tych wydarzeniach Tsiranana nie był
w stanie zapanować nad kolejnymi protestami społecznymi i buntem w łonie
własnej partii, zainicjowanym przez innego wpływowego polityka PSD, André
Resampa11. Pokolenie młodych polityków stanęło na czele protestów studenckich w maju 1972 roku, które doprowadziły do upadku rządu Tsiranana na
początku drugiej połowy tego samego roku.

Okres przejściowy Generał Ramanantsoa
(1972 – styczeń 1975)
Strajk studencki, powodujący duży kryzys polityczny, miał swój moment
kulminacyjny 13 maja 1972 roku. W tym dniu republikańskie siły porządkowe
(Forces Républicaines de Sécurité – FRS) nie wytrzymały prowokacji i zaczęły
strzelać do studentów, uśmiercając kilkudziesięciu z nich. Tsiranana musiał
oddać władzę generałowi Gabrielowi Ramanantsoa12, szefowi sztabu generalnego wojsk malgaskich, aby ten mógł bezpiecznie organizować okres przejAndré Resampa – urodzony w 1934 roku na Madagaskarze; pochodzenie etniczne
– Sakalava, z wykształcenia prawnik; polityk i współzałożyciel Partii Socjaldemokratycznej (PSD). W 1959 roku brał udział w negocjacjach, których przedmiotem była
niepodległość Madagaskaru. Zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych
w rządzie Tsiranana.
12
Gabriel Ramanantsoa (1906–1978) był prezydentem i premierem Madagaskaru
w latach 1972–1975.
11
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ściowy i zapewnić pokój w kraju. Generałowi Ramanantsoa wyznaczono okres
5 lat na uporządkowanie sytuacji politycznej na Madagaskarze. Do jego rządu
weszli przede wszystkim wojskowi oraz technokraci. Większość z nich rozpoczęła wtedy swoją karierę polityczną (komandor Didier Ratsiraka był ministrem spraw zagranicznych, pułkownik Richard Ratsimandrava kierował
MSW, prof. medycyny Zafy Albert, był ministrem zdrowia, a Emmanuel Rakotovahiny – ministrem rolnictwa). Pomimo prób uspokojenia nastrojów społecznych, kryzys polityczny nie został zażegnany. Ruchy skrajnej lewicy, organizowane przez Manandafy Rakotonirina, profesora socjologii na Uniwersytecie w Antananariwie, których struktury były znane pod nazwą KIM (Komity
Iombonan’ny Mpitolona) i KIT (Komity Iombonan’ny Tantsaha), skutecznie zdestabilizowały sytuację w kraju przez wzniecenie manifestacji i strajków między
1972 a 1975 rokiem. Dodatkowo pojawiło się zagrożenie ze strony frakcji wojskowej, która podjęła próbę obalenia generała Ramanantsoa w grudniu 1974
roku. Na początku roku 1975 generał Ramanantsoa został zmuszony podać się
do dymisji i przekazać władzę pułkownikowi Richardowi Ratsimandrava,
jednemu z najpopularniejszych ministrów swego rządu.
Richard Ratsimandrava był lubiany przez lud, lecz nienawidzony przez
dużą część establishmentu, ponieważ zagrażał interesom wielu ludzi. Był
zwolennikiem reaktywacji starej lokalnej struktury społecznej o nazwie fokonolona, o której była mowa wcześniej. Ratsimandrava chciał znacjonalizować
trzy największe korporacje francuskie, które działały na Madagaskarze.
11 lutego 1975 roku, sześć dni po przejęciu urzędu, pułkownik Richard Ratsimandrava został zabity przez komandosów z dawnej gwardii republikańskiej
z czasów Tsiranana, co doprowadziło do kolejnego kryzysu politycznego na
Madagaskarze. Rada wojskowa przejęła władzę i 15 czerwca 1975 roku desygnowała Didiera Ratsiraka na tymczasowego szefa państwa. 21 grudnia tego
samego roku Ratsiraka zorganizował referendum i został zatwierdzony jako
prezydent II Republiki Madagaskaru, której nazwa brzmiała odtąd Demokratyczna Republika Madagaskaru.
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Demokratyczna Republika Madagaskaru – DRM
Jest kilka kierunków charakteryzujących politykę Didiera Ratsiraki w tym
okresie. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną rząd ten charakteryzował się:
•

otwarciem na inne niż Francja kraje; chodzi tu między innym o ówczesne
kraje demokracji ludowej: Chiny, Koreę Północną i Wietnam;

•

zerwaniem relacji dyplomatycznych z Afryką Południową i Izraelem.

Pod kątem gospodarczym rząd DRM przeprowadził szereg nacjonalizacji
dużych firm, między innym przedstawicielstw firm zagranicznych, dużych
banków, firm ubezpieczeniowych i zakładów przemysłowych. Pod koniec
roku 1977 rząd kontrolował ponad 60% całej gospodarki. Długofalowym celem
tych działań było przekształcenie wszystkich wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych w zakłady „socjalistyczne”. W rzeczywistości te nowe
zakłady stały się siedliskiem wszelkiego rodzaju korupcji w najwyższych sferach rządu. Firmy nie były prowadzone według zasad rynkowych, nikt nie
dbał o ich rentowność. Wszyscy pracownicy, począwszy od prezesów, a skończywszy na sprzątaczkach, dbali jedynie o maksymalizowanie swoich własnych profitów i o to, aby nie tracić swego miejsca pracy. Majątek firm był
rozkradany. Pod koniec roku 1976 Didier Ratsiraka usiłował utworzyć system
jednopartyjny. Zaproponował, aby jedyną platformą, na której można legalnie
prowadzić działalność polityczną był Front Narodowy na Rzecz Obrony Rewolucji. Wszystkie partie, które chciały działać legalnie, musiały należeć do tej
platformy. Przywódcy partii zostali członkami Najwyższej Rady Rewolucji,
ciała konsultacyjnego działającego przy prezydencie. Jedynie nowa partia
MFM, która działała nielegalnie po wydarzeniach maja 1972 roku, oraz partia
MONIMA nie należały do Frontu. Konsekwencją polityki rządów Ratsiraki było
coraz większe ubóstwo mieszkańców, brak żywności, artykułów pierwszej
potrzeby i ogólne poczucie zagrożenia. Największe kościoły na Madagaskarze
(katolicki, ewangelicko-reformowany, luterański, anglikański) zgromadzone
w Unii Kościołów Chrześcijańskich na Madagaskarze (Fiombonan’ny Fiangonana
Kristiana eto Madagasikara – FFKM) zaczęły bić na alarm i co jakiś czas upominały ówczesny rząd i nawoływały do refleksji nad prawidłowością działania.
Pod koniec lat siedemdziesiątych kraj był na skraju bankructwa. Dochód
narodowy na głowę spadł do poziomu 80% PKB za czasów I Republiki (Philibert Tsiranana). Klasa średnia uległa całkowitej pauperyzacji. Rząd musiał
negocjować z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Waluto-
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wym otrzymanie pomocy finansowej. Warunkiem było przyjęcie i wdrożenie
planu restrukturyzacji zaproponowanego przez te instytucje. Bieda oraz brak
perspektyw rozwoju powodowały, że co jakiś czas pojawiały się protesty,
skutecznie tłumione, którym towarzyszył rozlew krwi. Miały miejsce walki
uliczne. W 1985 roku adepci sportu walki kung-fu sprowokowali młodzież
„Mainty” z biedniejszych dzielnic do bijatyki ulicznej. Młodzi ludzie „Mainty”
byli regularnie wykorzystywani przez rząd do tłumienia manifestacji lub
strajków. Ofiarami interwencji wojskowej padło kilkudziesięciu adeptów
kung-fu.
Pod koniec lat osiemdziesiątych partie opozycyjne żądały wprowadzenia
systemu wielopartyjnego, gdyż doszły do wniosku, że jedynie zdrowa konkurencja między partiami działającymi na scenie politycznej jest gwarancją
ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. Wprowadzono kilka zmian do
konstytucji. Skrócono mandat prezydencki z 7 do 5 lat. Polityka liberalna
prowadzona przez rząd za namową MFW i BŚ przyniosła wstępnie pozytywne
rezultaty w postaci dodatniego wzrostu gospodarczego. Niestety, nie wszyscy
odczuli poprawę sytuacji. Dzięki takiej mieszance wybuchowej zanosiło się na
jeszcze większy kryzys polityczny niż dotychczas.
W roku 1989 Didier Ratsiraka wygrał kolejne wybory prezydenckie. Rażące oszustwa wyborcze spowodowały, że opozycja zażądała dymisji prezydenta
lub udziału w procesie rządzenia. Prof. medycyny Albert Zafy, były minister
zdrowia w rządzie generała Ramanantsoa, a odwieczny rywal polityczny
Didiera Ratsiraki, został przywódcą sojuszu osiemdziesięciu partii opozycyjnych o wspólnej nazwie Forces Vives de la Nation. FFKM czuło, że sprawy polityczne mogą nabrać niekorzystnego obrotu i zaproponowało swoją mediację.
Postulowano zorganizowanie konferencji ogólnonarodowej poświęconej sytuacji politycznej na Madagaskarze. Didier Ratsiraka odmówił udziału w niej.
1 maja 1991 roku rozpoczął się strajk generalny, który na wiele miesięcy sparaliżował kraj. Momentem kulminacyjnym tego kryzysu okazał się 10 sierpnia
1991 roku, kiedy siły prezydenckie strzelały do tłumu maszerującego pod
pałac prezydencki w Iavoloha, zabijając kilkudziesięciu ludzi. Po tych wydarzeniach, w wyniku tajnych negocjacji między stroną rządową a opozycją,
powstał rząd przejściowy, który opracował nową konstytucję i zorganizował
nowe wybory w 1992 roku.
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Trzecia republika
Od chwili zakończenia soboru watykańskiego II wielu ludzi brało udział
w licznych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju ekumenizmu. Zarówno euforia po odzyskaniu niepodległości, jak i owoce Vaticanum II spowodowały,
że wielu intelektualistów stało się entuzjastami zwiększenia udziału kościoła
w życiu społecznym. FFKM stała się więc ważnym aktorem na malgaskiej
scenie politycznej. Intelektualiści chrześcijańscy zaczęli mieć wpływ na głoszone w kraju opinie polityczne. Sześć uczelni funkcjonujących na Madagaskarze nie było w stanie wykształcić wystarczającej liczby samodzielnie myślącej elity, która mogłyby konkurować z absolwentami szkół konfesyjnych.
Ubocznym efektem tego stanu rzeczy jest skłonność polityków, przywołujących różnorakie cytaty biblijne, do manipulowania opinią publiczną, prawem
oraz do wywierania wpływu na funkcjonowanie instytucji publicznych.
W 1993 roku zorganizowano kolejne wybory prezydenckie, zgodnie z kalendarzem ustalonym przez rząd przejściowy. W wyborach startowało sześciu
kandydatów. Wygrał je, w drugiej turze, prof. Albert Zafy. Jednak spokój polityczny był krótki. W ciągu trzech lat jego rząd był rekonstruowany 10 razy.
W wyniku wielu nieprawidłowości, braku dyscypliny i powszechnej korupcji
Bank Światowy zawiesił swój program pomocy w roku 1994. Po trzech latach
Albert Zafy został obalony na skutek uchwalenia impeachmentu zgłoszonego
przez jego oponentów politycznych w parlamencie malgaskim. W 1997 roku
zorganizowano kolejne wybory prezydenckie, a wygrał je poprzedni prezydent Didier Ratsiraka. Dla wielu biznesmenów i instytucji finansowych, pomimo wielu wad Ratsiraki, był on bardziej wiarygodnym kandydatem niż
chaotyczni opozycjoniści. Sytuacja ta wytworzyła się dzięki wieloletniej polityce Didiera Ratsiraki, prowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Był jedyną alternatywą dla kandydatury prof. Alberta Zafy.
W wyborach organizowanych w roku 2001 Ratsiraka był głównym faworytem,
ale pojawił się Marc Ravalomanana.

Prezydent Marc Ravalomanana
Marc Ravalomanana był przedsiębiorcą w typie self-made man. Utworzył
korporację TIKO, która do roku 2001 zatrudniała bezpośrednio 5 tys. osób
i pośrednio 10 tys. farmerów, dostawców surowców do jego fabryk. Do pierwszej kampanii prezydenckiej Marc Ravalomanana był symbolem sukcesu
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w przedsięwzięciach biznesowych, tak trudnego do osiągnięcia dla Malgasza.
Miał dodatkowy atut – był wiceprzewodniczącym Kościoła ewangelicko-reformowanego na Madagaskarze. W roku 1999 Marc Ravalomanana wygrał wybory na prezydenta miasta stołecznego Antananarivo. Wykorzystał tę pozycję,
aby przygotować się do wyborów prezydenckich. Jego kandydatura była dla
wielu Malgaszów zaskoczeniem. Po oswojeniu się z nową sytuacja, w której
pojawił się realny przeciwnik dla rządu Didiera Ratsiraki, większość opozycjonistów opowiedziała się po stronie Ravalomanana. Wiedząc o tym, że wybory na Madagaskarze były regularnie fałszowane, Marc Ravalomanana wykorzystał swoją potęgę finansową i swoje zaplecze techniczne, aby w dużym
zakresie kontrolować ich przebiegu. Polegało to na bieżącym zbieraniu
i publikowaniu w Internecie wyników wyborów w wybranych lokalach. Niezależna instytucja kontroli również zbierała własnymi metodami swoje wyniki.
Po pierwszej turze, zarówno zwolennicy Marc Ravalomanana, jak i niezależny
urząd kontroli stwierdzili, że Ravalomanana wygrał wybory. Zdobył według
ich szacunków ok. 50,5% wszystkich głosów. 25 stycznia 2002 roku, po wyliczeniu wszystkich głosów, Trybunał Konstytucyjny na Madagaskarze stwierdził jednak, że Marc Ravalomanana zdobył tylko 46,2% głosów, zaś Didier
Ratsiraka 40,9%. Zażądał zatem przeprowadzenia drugiej tury wyborów.
Zaczął się kolejny kryzys polityczny, który trwał kilka miesięcy i groził nawet
wybuchem wojny domowej. Po interwencji wojskowej kryzys skończył się
w czerwcu 2002 roku, a rząd Marca Ravalomanana uzyskał uznanie społeczności międzynarodowej dopiero po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, które potwierdziły jego popularność, gdyż jego partia polityczna TIM
wygrała te wybory. Ravalomananie przypisuje się poprawę infrastruktury
kraju, edukacji i zdrowia, ale spotykał się z krytyką za brak postępów w walce
z ubóstwem. W dniu 18 listopada 2006 roku miała miejsce kolejna nieudana
próba zamachu stanu.
Ravalomanana wystartował w kolejnych wyborach prezydenckich w dniu
3 grudnia 2006 roku. Według oficjalnych wyników wygrał je w pierwszej turze, zdobywając 54,79% głosów. Osiągnął najlepsze wyniki w prowincji Antananarivo, gdzie uzyskał poparcie 75,39% wyborców. Został zaprzysiężony na
drugą kadencję w dniu 19 stycznia 2007 roku. W lipcu 2007 roku rozwiązał
Zgromadzenie Narodowe przed końcem kadencji, po przeprowadzeniu referendum konstytucyjnego na początku roku. Ravalomanana uważał, że nowe
wybory będą musiały być przeprowadzone tak, aby skład Zgromadzenia
Narodowego odzwierciedlał zmiany konstytucyjne zatwierdzone w referen-
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dum. W grudniu 2008 roku MFW, Bank Światowy, Unia Europejska, Afrykański
Bank Rozwoju, główni donatorzy Madagaskaru, zawiesili wsparcie finansowe
dla budżetu państwa z powodu złego zarządzania poprzednimi funduszami.
Istniały podejrzenia niewłaściwego wykorzystywania środków wsparcia.
Ten stan rzeczy spowodował, że oponenci polityczni coraz poważniej myśleli
o dokonaniu kolejnego zamachu stanu, aby przejąć kontrolę nad sprawami
gospodarczymi państwa.

Aktualna sytuacja polityczna
Położenie geograficzne Madagaskaru nie sprzyja możliwości odegrania
istotnej roli światowej na scenie politycznej. Kraj ten jest od dawna na marginesie głębokich zmian w procesach globalizacji zachodzących w ciągu ostatnich lat, przyspieszonych dzięki szybkiemu rozwojowi technologii komunikacyjnej i telekomunikacyjnej. Swobodny przepływ idei i ludzi umożliwił wreszcie otwarcie się wyspy na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Niedobór
surowców na świecie, ponowne zainteresowanie Oceanem Indyjskim i kluczowymi drogami morskimi ma strategiczne znaczenie w optymalizacji kosztów transportu surowców. Kraje afrykańskie stają się sceną walki ekonomicznej między mocarstwami. Pojawienie się rynków wschodzących sprawia,
że walka ta jest jeszcze ostrzejsza. W tych okolicznościach na Madagaskarze
nastąpił przewrót wojskowy (17 marca 2009 roku). Pod naciskiem demonstrantów, wspieranych przez wojsko, prezydent Marc Ravalomanana przekazał władzę zarządowi wojskowemu, który pod naciskiem puczystów musiał
oddać władzę cywilnemu zarządowi o nazwie HAT (Haute Autorité de Transition
– Wysoka Władza Przejściowa). Organizatorzy puczu od momentu, gdy Andry
Rajoelina objął prezydenturę miasta, planowali zamach stanu. Marc Ravalomanana szukał schronienia w Republice Południowej Afryki. Od tego czasu
władze na Madagaskarze stały się nielegalne, nieuznane przez większość krajów świata. Do tej pory wysiłki mające na celu powrót do porządku konstytucyjnego nie doprowadziły do zmiany sutuacji.
Unia Afrykańska podejmowała kilka prób mediacji między poprzednimi
a obecnymi władzami, niestety bezskutecznie. Pod naciskiem społeczności
międzynarodowej i przy wsparciu władz Wspólnoty Południowego Regionu
Afryki (SADC) opracowano tzw. kartę Maputo, która była podpisana przez
większość partii i sił politycznych uczestniczących w życiu publicznym i politycznym na Madagaskarze. Niestety umowa ta pozostała tylko na papierze.
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Do tej pory nie wypracowano żadnego skutecznego i trwałego rozwiązania,
które pozwoliłoby na wyjście z impasu politycznego, społecznego i gospodarczego, w jakim znajduje się Madagaskar.
17 listopada 2010 roku przeprowadzono referendum, które miało umożliwić wprowadzenie przepisów przejściowych oraz przywrócenie ładu konstytucyjnego. Referendum było jednak kontestowane przez wiele sił politycznych, między innymi większość organizacji pozarządowych, zwolenników
trzech byłych prezydentów państwa oraz społeczeństwo międzynarodowe.
Ostatnia próba mediacji była przeprowadzona przez dr. Leonardo Simão
(SADC) i zaowocowała projektem planu szczegółowego, podpisanego przez
kilka grup politycznych HAT. W praktyce jednak plan miał na celu wzmocnienie władzy aktualnie rządzących osób.
Obecnie sytuacja jest niejasna i sprzyja wszelkim mechanizmom degeneracji władzy, a także korupcji. Państwo nie ma ram prawnych i instytucjonalnych. Sytuacja ta prowadzi do permanentnej niestabilności politycznej, ignorowania praw obywateli oraz zaniechania praktyki dobrego zarządzania państwem.
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Rozdział 9

Afrykanie
opowiadają o historii:
Tanzania
Stephano Sambali

Fot. Juan Llompart

T

anzania powstała ze zjednoczenia dwóch, dawniej odrębnych, państw: Tanganiki i Zanzibaru. W porównaniu do Zanzibaru Tanganika była
krajem o relatywnie dużej powierzchni i dużym zaludnieniu. W ramach tej
unii Zanzibar zachował częściową autonomię poprzez utrzymanie odrębnego organu rządzącego z wyłączeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Zagranicznych, Ministerstwa Obrony i Finansów, parlamentu i prezydenta.
Unia została powołana 26 kwietnia 1964 roku. Do dzisiaj trudno jest zrozumieć pobudki polityków, którzy dążyli do jej utworzenia. Najczęściej jako
podstawę do podjęcia tej decyzji podaje się długoletnią dobrą współpracę
Tanganiki i Zanzibaru oraz szeroko pojęte wzajemne dobre stosunki
między ludnością zamieszkującą oba państwa. Z powodu skomplikowanej
sytuacji politycznej unia ta przyniosła wiele problemów.

Mieszkańcy Zanzibaru czują się poszkodowani i twierdzą, że w powyższej
unii są całkowicie zdominowani przez położoną na kontynencie Tanganikę.
W wyniku braku porozumień żadne złoża na terenie unii nie są eksploatowane, co w efekcie przynosi ogromne straty dla kraju. Z drugiej strony mieszkańcy dawnej Tanganiki czują się pokrzywdzeni i uważają, że mieszkańcy
Zanzibaru wraz z ich rządem są traktowani zbyt liberalnie i otrzymują zbyt
wiele przywilejów. Trudno więc przewidzieć, czy Zjednoczona Republika
Tanzanii jako jedno państwo będzie w stanie się utrzymać i sprawnie funkcjonować w nadchodzącej przyszłości.
Chcąc poznać historię Tanzanii, musimy więc cofnąć się do czasów, kiedy
składała się ona z dwóch niezależnych od siebie państw – Tanganiki i Zanzibaru.
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Historia Tanganiki
Tanganika, jak większość krajów wschodniej Afryki, nigdy nie miała podziału terytorialnego oraz wydzielonych granic państwa. Nie było to także
królestwo, nie występowała tam monarchia. Ludność podzielona była na plemiona pod rządami lokalnych wodzów. Zanim rozpoczęła się ekspansja Europejczyków, którzy przybywali przede wszystkim jako misjonarze, tereny
te zaczęli zasiedlać Arabowie i Persowie. Zajmowali się oni przede wszystkim
wymianą handlową, uzyskując w ten sposób bezpośredni wpływ na rozwój
kraju, sposób życia rdzennych mieszkańców, ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych włącznie. W miarę upływu czasu do wybrzeży Afryki zaczęli
przybijać Europejczycy. Wtedy też zaczął się rozprzestrzeniać handel niewolnikami. Na terenie Tanganiki masowo wyłapywano niewolników, których
następnie przewożono na Zanzibar, a stamtąd dalej na rynki poza Afryką.
Ekspansja Europejczyków przyniosła wiele zmian. Najeźdźcy grabili kolejne tereny, aby poszerzać swoje wpływy, eksploatować siłę roboczą i dobra
naturalne. Oczywiście z czasem potęgowało to coraz liczniejsze konflikty.
Europejczycy narzucili linie graniczne sztucznie wytyczonych własnych kolonii. W ten sposób pod ich kontrolą powstały pierwsze mapy Afryki. Na mocy
Konferencji Berlińskiej z lat 1884–1885 Afryka została podzielona.
Wraz z wybuchem rewolucji przemysłowej w Europie dynamicznie wzrosło zapotrzebowanie na surowce naturalne. Ponieważ dobra europejskie okazały się niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb rozwijającego się przemysłu, zapoczątkowano ekspansję na inne kontynenty. Najbliższym był ląd afrykański. Położenie geograficzne Afryki, otoczonej wodą, umożliwiło łatwy
dostęp do lądu statkom transportującym do Europy pozyskane surowce. Wraz
z podbojem dokonanym przez Europejczyków zaczęły wybuchać liczne lokalne konflikty. Jako że kontynent afrykański nie był podzielony na państwa
oddzielone wytyczonymi granicami, ludzie zaczęli walczyć o ziemię i dostęp
do wody pitnej. Aby zażegnać wszelkie spory, Portugalczycy wnioskowali do
ówczesnego niemieckiego kanclerza, Otto von Bismarcka, aby rozwiązał ten
problem. W rezultacie zaakceptowano utworzenie nowych kolonii niemieckich.
Przedstawiciele 14 europejskich potęg i Stany Zjednoczone Ameryki zadecydowały o podzieleniu i kolonizacji Afryki, a także przyszłej wzmożonej
eksploatacji kontynentu afrykańskiego. Żaden afrykański przywódca nie został zaproszony na posiedzenie, nikt nie został wtajemniczony w ustalenia.
Spośród 14 uczestników konferencji, Francja, Niemcy, Wielka Brytania
– 112 –

i Portugalia stały się liderami w kolonizacji czarnego kontynentu. Wielka
Brytania otrzymała terytorium Egiptu, Sudanu (Anglo-Egipski Sudan), Ugandy, Kenii (Brytyjska Afryka Wschodnia), Zimbabwe (Rodezja), Botswany, Zambii i Afryki Południowej. Brytyjczycy kontrolowali również Nigerię i Ghanę,
czyli tzw. Złote Wybrzeże. Francja uzyskała największe wpływy we Francuskiej Afryce Zachodniej i Francuskiej Republice Równikowej od Mauretani do
Czadu w Gabonie i Republice Konga. Belgowie i król Leopold II kontrolowali
Demokratyczną Republikę Konga (Kongo Belgijskie). Pod jego rządami więcej
niż połowa ludności straciła życie.
Pozostałe kraje uzyskały mniejsze wpływy. Portugalia zagarnęła Mozambik i Angolę, Włochy – Somalię i część Etiopii. Tanganika, a wraz z nią Togo,
Kamerun i Namibia dostały się pod rządy Niemiec. Najmniejsze wpływy przypadły Hiszpanii, która objęła rządy nad równikową Gwineą i enklawami
w Maroku.

Niemiecka Afryka Wschodnia (1885–1919)
Afrykańscy przywódcy nigdy nie zaakceptowali niemieckiej kolonizacji.
Rozpoczęto walki partyzanckie. Celem kolonizatorów było pozyskiwanie
surowców naturalnych. Aby je zdobyć, kolonizatorzy musieli przemieszczać
się w głąb kraju. I tu natrafiali na opór rebeliantów. W walkach z okupantem
wzięło udział wielu wodzów. Do najbardziej znanych należą:
W ód z M kw aw a
Wódz plemienia Hehe Mkwawa był doskonałym strategiem wojennym,
świetnym przywódcą, znanym ze swojej tężyzny fizycznej. Jego ludziom udało
się nawet wygrać pierwsze starcia z armią niemiecką. Niestety Niemcy,
wsparci posiłkami, odnieśli w końcu zwycięstwo i zdominowali rządy Mkwawy. Jemu samemu udało się uciec i jeszcze przez długi czas prowadził ofensywę partyzancką z ukrycia. Po tym, jak ostatecznie został osaczony, popełnił
samobójstwo, nie chcąc oddać się w ręce wroga. Po jego śmierci niemieccy
żołnierze odcięli mu głowę, a czaszka została zabrana do Muzeum w Bremie.
W latach późniejszych została ona przeniesiona do Muzeum Pamięci Mkawy
w Kalenga, niedaleko miasta Iringa, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.
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W ód z Isi ke
Stał na czele plemienia Nyamwezi, które jest także moim plemieniem.
To jedno z plemion najdłużej stawiających opór Niemcom. Obrona pod rozkazami dzielnego przywódcy trwała 5 lat. Zdesperowani Niemcy zdecydowali się
w końcu na użycie ciężkiej artylerii. Isike czując, że nie zdoła utrzymać obrony, popełnił samobójstwo, wysadzając się wraz z arsenałem broni. Po śmierci
wodza Nyamwezi w dalszym ciągu stawiali opór najeźdźcom.
Kinje ke ti le Ngwale i woj na Maji-Maji (1905– 1907)
Po objęciu rządów na tych terenach Niemcy rozpoczęli wdrażanie swoich
praw i nakazów. Wprowadzili system podatkowy uwzględniający również tzw.
podatek od głowy. Podatek ten polegał na ściąganiu opłat za każdego dorosłego obywatela. Wprowadzili szkoły, rozpoczęli budowę dróg i komunikacji
kolejowej. Wszystkie te zmiany były realizowane pod przymusem, bez porozumienia z ludnością. Największym punktem spornym stał się problem wymuszenia uprawy bawełny jako głównej uprawy przemysłowej. Bawełna była
wielce pożądanym towarem w europejskich fabrykach. Ludności nakazano
zaprzestanie uprawy roślin jadalnych, co znacznie pogorszyło warunki bytowe i w rezultacie doprowadziło do powstania ruchu oporu. Sytuację tę wykorzystał przywódca duchowy – Kinjeketile Ngwale. Zaproponował on ludziom
cudowny specyfik, „magiczną wodę”. Miała ona zamieniać niemieckie kule
w wodę. „Woda” w języku swahili to „maji”, stąd też wywodzi się historyczna
nazwa: wojna Maji-Maji. Ten wojenny specyfik w rzeczywistości był zwykłą
wodą zmieszaną z innymi składnikami, niemającą żadnej siły chroniącej ani
uzdrawiającej. Niestety ludzie wierzyli w jej skuteczność i ochronę, walczyli
odważnie, idąc na pewną śmierć.
Do najbardziej brutalnych walk doszło, kiedy wojna Maji-Maji ogarnęła
plemię Ngoni. Jest to plemię mające korzenie w Afryce Południowej. Emigrowali oni z pierwotnie zamieszkiwanych terenów, aby uciec od brutalnych
rządów królestwa Zulu, stworzonego w początku XIX wieku przez Czakę Zulu.
Wielu ludzi błędnie uważa, że Shaka Zulu jest nazwą plemienia. W istocie jest
to królewskie nazwisko. Plemię Ngoni lub Nguni w wyniku wojen Zulu Czaki
przywędrowało z południa w XIX wieku między innymi na teren dzisiejszej
Tanzanii Ngoni, znani jako znakomici wojownicy, wzmacniali siłę oporu, biorąc czynny udział w wojnie Maji-Maji. Liczba ofiar tego konfliktu jest szacowana od 250 tys. do 300 tys. ludzi. Wśród tej ogromnej liczby większość to
rdzenni mieszkańcy Afryki. Uważa się, że liczba poległych Afrykańczyków
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walczących po stronie Niemiec to 350 osób, a białych Europejczyków zaledwie
23. Była to jedna z najbardziej krwawych i brutalnych wojen w historii Afryki.
Powstańcy Maji-Maji zginęli głównie z głodu, wskutek pacyfikacji wiosek
przez oddziały niemieckie

Narodziny Tanganiki (1920–1960)
Po I wojnie światowej Niemcy stracili wszystkie swoje kolonie. Od 1920
roku Niemiecka Afryka Wschodnia zmieniła nazwę na Tanganikę i uzyskała
mandat terytorialny Ligi Narodów Zjednoczonych. W 1924 roku Tanganika
została podzielona na Tanganikę, Rwandę i Burundi. Rwanda i Burundi dostały się pod wpływy Belgii. Tanganika została pod rządami Wielkiej Brytanii.
Brytyjczycy wprowadzili liczne zmiany: angielski jako język oficjalny, lewostronny ruch drogowy. Prowadzili odmienną od Niemców politykę. Nigdy nie
chcieli inwestować w kraj czy też rozwijać go. Stan ten trwał, dopóki Tanganika nie odzyskała niepodległości.
N ie podle głość T angan i ki (Ju liu s Kambarage Nyere re)
W staraniach Tanganiki do uzyskania niepodległości tylko jeden człowiek
był w stanie zorganizować ludzi, udać się do ONZ i wywalczyć wolność dla
swojego narodu. Tym człowiekiem był Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Mwalimu, czyli nauczyciel, to jego ulubiony tytuł, którego używał przez całe
życie. Dzięki Nyerere 9 grudnia 1961 roku Tanganika odzyskała niepodległość.
Pozostała niezależnym krajem do roku 1964, kiedy to 26 kwietnia połączyła
się z Zanzibarem. W wyniku tej unii powstał jeden kraj – Tanzania.
Cm en tar z wy gn ańcó w po ls ki ch 1942 –1952
Podczas II wojny światowej wielu Polaków zmuszonych było do wyjazdu
z Polski. Około 20 tys. z nich dotarło do brytyjskich kolonii w Afryce. Większość stanowiły kobiety, dzieci i mężczyźni niezdolni do służby wojskowej.
Na terenach Tanzanii powstały 22 osady Polaków. Wybudowali oni swoje
rezydencje, szkoły, szpitale, kościoły i cmentarze. Zamieszkiwali na różnych
terenach w całej Tanzanii. Tengeru w regionie Arusha jest znane z obecności
Polaków. Znajduje się tam największy cmentarz polski w Tanzanii. Znane
są trzy inne miejsca, gdzie również znajdują się polskie cmentarze: Ifunda
(region Iringa), Kidugalo (Njombe) oraz mały cmentarz w Bingwa (Morogoro).
Nekropolie stanowią swoistą atrakcję turystyczną, są chętnie odwiedzane nie
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tylko przez Polaków, ale również przez przedstawicieli innych narodów, szukających grobów bliskich lub śladów ich bytności na tych terenach.

Historia Zanzibaru
Zaznzibar to wyspa na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Tanganiki. Nazwa
pochodzi z języka perskiego „zanzi” – „rdza” i bar” – „wybrzeże”. Zaznzibar
to kraj, którego historia sięga dalej niż Tanganiki. Jak w przypadku wielu
krajów posiadających długą historię, granice Zanzibaru zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej i towarzyszących jej wydarzeń.
Pierwszymi osadnikami na Zanzibarze byli imigranci z Tanganiki, którzy
szukali urodzajnej gleby, wody i ryb. Pierwszymi etnicznymi grupami byli tam
Hadimu, którzy zajęli obszar głównej wyspy na południe od Tumbatu, teraz
stanowią ponad 60% ludności Zanzibaru. Wyspę Pemba zamieszkują osadnicy
o tej samej nazwie oraz Tumbatu, którzy osiedlili się w południowej części
Pemby. Ludzie żyjący na Zanzibarze zakładali rodziny, społeczności, budowali
osady, które jednak nie zjednoczyły się. W związku z rozbiciem na małe grupy
byli podatni na ataki i wpływy ze strony ludności napływowej, zarówno
z Europy, jak i Azji.
Pierwszy Azjata, Hassan bin Ali – sułtan Shirazu, przybył na Zanzibar
w 950 roku. Towarzyszyło mu jego 6 synów i liczni poddani. Za jego przykładem (ok. X wieku) podążyli Arabowie z Omanu. Przywieźli ze sobą religię,
tj. sunnicki islam. Wyznaje go 95% ludności. Pozostałe religie to: hinduizm,
chrześcijaństwo i inne wyznania.
Wraz z pojawieniem się Arabów, narodził się nowy język, zwany suahili.
Pochodzi on od arabskiego słowa „sawahil”, co oznacza „wybrzeże”. Suahili
zawiera wiele arabskich słów, jednakże gramatyka oparta jest na podstawie
języków z grupy bantu. Język ten stał się głównym językiem na Zanzibarze,
jak również wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego. Był używany nawet w głębi
lądu, aż do Zimbabwe, Konga i Komoro. Wraz z Arabami przybyli również
Hindusi, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój kraju. Otwierali sklepy
i warsztaty rzemieślnicze, co sprawiło, że Zanzibar stał się jednym z największych ośrodków handlu. Handlowano wieloma przedmiotami, jak kość słoniowa, drewno, ubrania, biżuteria. Kwitł również handel niewolnikami.
Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli do Zanzibaru, byli Portugalczycy. Zaczęło się od podróży Vasco da Gamy. W 1489 roku odbyła się pierw-
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sza z nich. Wiodła wokół Przylądka Dobrej Nadziei aż do Kalkuty w Indiach.
Wtedy właśnie, podczas poszukiwania nowych szlaków, przypadkowo odkryto
Zanzibar, Mozambik, wyspę Kilwę i Mombassę. Wszystkie te terytoria były
wówczas pod władaniem arabskich sułtanów. Arabowie stanowili poważną
przeszkodę dla żeglarzy. Portugalczycy, przygotowując się do wyprawy nie
planowali inwazji, nie mieli wystarczającego zaplecza militarnego, postanowili zatem zorganizować drugą wyprawę. Doszło do niej w 1502 roku. Próbowano nawiązać porozumienie, na mocy którego Zanzibar przeszedłby pod rządy
króla Portugalii i byłby zobowiązany do płacenia rocznego podatku w złocie.
Propozycja ta została odrzucona i tym samy rozpoczęła się wojna z Arabami.
Tym razem Portugalczycy zadbali o należyty ekwipunek oraz potężne bojowe
okręty. Arabowie przegrali walkę i stali się poddanymi Portugalczyków.
Portugalia nigdy nie zamierzała dbać o rozwój swojego terytorium na
Zanzibarze. Jedynym celem było zbieranie podatków od marionetkowego
rządu Zanzibaru. W 1699 roku ludność umęczona uciskiem dokonała przewrotu
z pomocą sułtana Omanu Seif bin Sultana. Jednak wojna ta toczyła się między
Arabami a Europejczykami, nie angażując rdzennej ludności Zanzibaru.

Sajjid Said bin Sultan (1806–1856)
W roku 1832 Sajjid Said bin Sultan, po wygraniu wojny z innymi sułtanami, jako władca terenów między Omanem i Zanzibarem przeniósł swoją siedzibę z Mascatu (Oman) na Zanzibar. Zapoczątkował uprawę goździkowca.
Do pracy na plantacjach przymuszał ludność, głównie plemienia Hadimu.
Tych, którzy stawiali opór, przesiedlano na wschodnie części wyspy. Od tego
czasu Zanzibar stał się jednym z największych producentów goździków na
świecie. Wraz z tworzeniem plantacji, zapoczątkowano również inne uprawy,
głównie służące produkcji przypraw. Niestety, w tym okresie Zanzibar słynął
również z handlu niewolnikami. Ci, którzy mieli okazję odwiedzić wyspę,
widzieli pomieszczenia, w których przetrzymywani byli niewolnicy, traktowani jak produkty w sklepach.
Skutkiem rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej przez Europejczyków i Amerykanów, było zastąpienie pracy niewolników przez maszyny,
co okazało się znacznie wydajniejsze. Europejczycy oficjalnie znieśli handel
niewolnikami, niemniej jednak handel trwał jako nielegalny proceder. Sajjid
Said zgodził się podpisać „Traktat Moresby” i zakazać sprzedaży ludzi na
Zanzibarze. Zgodził się również na ograniczenia działalności części portów,
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w których byli zatrudniani niewolnicy. Aby upewnić się, czy rząd przestrzega
ustalonych zasad, rządy USA i Wielkiej Brytanii nawiązały oficjalne stosunki
z Sajjidem, otwierając na Zanzibarze konsulaty – USA w 1936 roku, a Wielkiej
Brytanii w 1940 roku. Francja dołączyła do Amerykanów i Brytyjczyków, również otwierając swój konsulat.

Brytyjczycy w Zanzibarze
Podczas panowania Sajjida Saida granice Zanzibaru zostały przesunięte
aż po Dar es Salaam, Kilwę, Bagamoyo, północny Mozambik, Mombassę,
a nawet na część Somalii. Ponieważ jedyną formą transportu była wtedy
żegluga, główny dostęp do Afryki Wschodniej wiódł przez Zanzibar.
Również misjonarze swoją religijną posługę rozpoczęli od Zanzibaru. Najbardziej znanymi byli Brytyjczycy: David Livingstone, Richard Burton i John
Speke. Wielu ludzi w Afryce mówi, że biały człowiek przyniósł im Biblię i powiedział, aby zamknęli oczy i pomodlili się. Kiedy znów otworzyli oczy, mieli
w ręku Biblię, a biały człowiek ich ląd. To żart, w którym jest trochę prawdy,
ponieważ głównym zadaniem misjonarzy było przygotowanie drogi dla osadników spoza Afryki. Nie można jednak nie wspomnieć o ogromnym wpływie
misjonarzy na zniesienie handlu niewolnikami. Legenda Davida Livingstone’a
zbudowana została dzięki jego wysiłkom mającym na celu walkę z handlem
niewolnikami.
Wpływy brytyjskie na Zanzibarze zaczęły rosnąć, gdy sułtan Sajjid Said
zmarł. Jego dwaj synowie, Thuwain i Majid, wdali się w konflikt o ziemię.
Ta sporna kwestia została rozwiązana w kwietniu 1861 roku przez lorda Charlesa Canninga, który był gubernatorem generalnym Indii. Podzielił on sułtanat na dwie części, Thuwain stał się sułtanem Omanu, a Majid – sułtanem
Zanzibaru. Częścią umowy z gubernator Canningiem była niepodległość
Zanzibaru. Kraje, takie jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, uznały ją. Porozumienia zostały jednak przez rząd niemiecki i brytyjski złamane, a kraje te
zajęły całą ziemię. Sultan Majid pozostał tylko z Zanzibarem. Mimo tego podziału na wyspie w dalszym ciągu odczuwało się silne wpływy brytyjskie.
W efekcie w roku 1890 Zanzibar dostał się pod protektorat brytyjski.
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Niepodległość Zanzibaru
Wiele krajów w Afryce uzyskało niepodległość na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zanzibar dołączył do tej listy w grudniu 1963 roku.
Jednakże Wielka Brytania, dając niepodległość Zanzibarowi, przygotowała
rodzaj „tykającej bomby”, zwłaszcza na wyspie Ugudźia – największej wyspie
Zanzibaru, znanej jako Zanzibar. W efekcie miesiąc później, 12 stycznia 1964
roku, nastąpiła krwawa rewolucja prowadzona przez Okello. Tysiące osób
zginęło w walkach lub zostało wydalonych z Zanzibaru.
Abeid Aman Karume został prezydentem Republiki Zanzibaru i Pemby.
W tym samym roku, 26 kwietnia, do Zanzibaru dołączyła Tanganika, tworząc
Tanzanię. Mwalimu Nyerere został pierwszym prezydentem Tanzanii. Główna
partia Zanzibaru, Afro-Shirazi Party (ASP), połączyła się z rządzącą partią
Taganiki Tanganyika African National Union (TANU). 5 kwietnia 1977 roku
powstała Chama Cha Mapinduzi (CCM), co znaczy partia rewolucyjna.

Tanzania jako państwo
Od momentu swego powstania Tanzania nie była krajem demokratycznym. Cały czas pozostawała pod rządami jednego prezydenta. Wybory były
tylko formalnością i odbywały się w systemie „tak” lub „nie”, ponieważ pod
uwagę brany był tylko jeden kandydat. W roku 1967 Nyerere ogłosił deklarację z Aruszy. Na jej mocy większość dobytku ludzi została uwłaszczona.
Do dnia dzisiejszego w centrum miasta Arusza, od którego pochodzi nazwa
deklaracji, mieści się pomnik upamiętniający to wydarzenie. Nacjonalizacja
miała swoje dobre i złe skutki. Do tych pierwszych należało wprowadzenie
bezpłatnej edukacji, lecznictwa. Niestety złe skutki przeważały. Duże firmy,
należące do obcych państw, po utracie swojego majątku zorganizowały sabotaż, namawiając do bojkotu produktów pochodzących z Tanzanii. W wyniku
tego drastycznie obniżył się eksport sizalu. Innym negatywnym efektem była
utrata „know how”, które pozostało w rękach zagranicznych inwestorów.
W wyniku tego większość upaństwowionych firm upadła.
Dla ówczesnej Afryki istotnym problemem były spory polityczne. Chodziło o przejęcie władzy przez przeprowadzenie zamachu stany i usunięcie prezydenta. Przeprowadzono liczne próby ataków, zarówno na prezydenta Nyerere, jak i Abeida Karume, prezydenta Zanzibaru. W roku 1972 w jednym
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z takich zamachów prezydent Karume został zamordowany. Na nowego prezydenta wybrano Abdula Jumbe.
Na początku lat siedemdziesiątych Nyerere rozpoczął dwie największe
operacje, za które na zawsze wpisał się w historię Tanzanii jako ojciec narodu.
Pierwsza z nich to wprowadzenie „udżama wioski”. „Ujamaa” znaczy „afrykański socjalizm”. Była to jedna z największych operacji politycznych przeprowadzonych w Tanzanii. Polegała na zgromadzeniu rozproszonej ludności
na jednym terenie i tym samym utworzeniu wsi. Dzięki temu rząd był w stanie przeprowadzić spis ludności, poznać potrzeby obywateli i wdrażać procedury umożliwiające ich realizację. Zaczęto budować szkoły, szpitale, drogi itp.
Zmieniło to całkowicie strukturę społeczeństwa. Druga operacja to wprowadzenie obowiązkowej edukacji na poziomie podstawowym. Jednocześnie
umożliwiono naukę dorosłym. W rezultacie, według danych z 1975 roku, prawie 97% Tanzańczyków potrafiło pisać i czytać.
Lata siedemdziesiąte to bardzo burzliwy okres w dziejach Tanzanii i Afryki. Samo państwo rozwijało się dynamicznie, zarówno społecznie, jak i ekonomicznie, niestety pozostawało jednak pod wpływem napięć wynikających
z sytuacji w innych krajach kontynentu. Prezydent Nyerere wspierał walki
o niepodległość w takich krajach, jak np. Mozambik, Zimbabwe. Wspierał
działania, których celem było obalenie apartheidu w Republice Południowej
Afryki. W styczniu roku 1979 rządzący Ugandą dyktator Idi Amin zaatakował
Tanzanię. Już w kwietniu walki zakończyły się zwycięstwem Tanzańczyków.
Jednakże pozostawiły poważnie nadszarpniętą gospodarkę. Sklepy świeciły
pustkami i – podobnie jak w Polsce za czasów komunizmu – wprowadzono
kartki.
W latach osiemdziesiątych XX wieku Europa przeżywała burzliwe przemiany. Pod wodzą Jana Pawła II, Lecha Wałęsy i innych liderów obalono komunizm. Natchnięty tymi przemianami Nyerere zdecydował się zrezygnować
z pełnienia roli głowy państwa i przeprowadził pierwsze wybory wielopartyjne. Wyłoniły one kolejnego prezydenta – Alliego Hassana Mwinyi. Zgodnie
z nowym prawem pozostał on u władzy przez dwie kadencje. Po zakończeniu
tego okresu chciał zmienić konstytucję i dalej piastować urząd prezydencki.
Na drodze stanął mu Nyerere – mimo że nie był już prezydentem, pozostał
bardzo wpływowym człowiekiem – który nie dopuścił do złamania praw konstytucji. Następnie wprowadził do rządów Benjamina Mkapę, a ten pozostał
na stanowisku przez kolejne dwa lata. Obecnie na terenie Tanzanii działa
wiele partii, wiodącą rolę odgrywają Chama Cha Mapinduzi (CCM), Chama cha
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Demokrasia na Mageuzi (CHADEMA) i Civic United Front (CUF). Podobnie jest na
Zanzibarze, gdzie również funkcjonuje system wielopartyjny. Główne partie
to: Chama Cha Mapinduzi (CCM) i Civic United Front (CUF). CCM jest bardziej
popularna w Ugudźia, a CUF w Pemba.
Jak już pisałem we fragmencie poświęconym historii Zanzibaru, ludność
tych terenów jest bardzo podzielona. Ugudźia zawsze oskarża Pemba, nazywając ich zdrajcami, którzy wsparli sułtana. Konflikty te przenoszą się na
współczesną politykę. Przykładem może być rok 2001, kiedy to CUF wygrała
wybory. Wyniki zostały sfałszowane i ostatecznie zwycięstwo przyznano
CCM. Dzisiejszy Zanzibar jednoczy się przeciwko wspólnemu wrogowi, którym w powszechnej świadomości jest społeczeństwo na lądzie. Oskarża się je
o narzucenie rządów i zamiar zawłaszczenia ropy naftowej. Z kolei mieszkańcy stałego lądu mają za złe mieszkańcom z wysp, że domagają się zbyt wiele
i otrzymują zbyt wiele w porównaniu do wielkości swojego terenu. Trudno
jest przewidzieć dalsze losy tej unii. Wielu jest zadnia, że wkrótce może się
ona rozpaść. Tanganika i Zanzibar znów staną się niezależnymi państwami.
Niektórzy uważają, że Zanzibar może rozdzielić się na dwa kraje – Pembę
i Ugudźię. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ miałoby to negatywne skutki dla wszystkich Tanzańczyków.

Sport
Tanzania miała swój udział na arenie sportowej. W latach ubiegłych mieliśmy wybitnych sportowców – lekkoatletów, bokserów i piłkarzy. Jedną
z największych legend był Filbert Bayi. Ustanowił on w roku 1974 światowy
rekord w biegu na 1500 m. Ten wybitny biegacz dominował na stadionach
aż do olimpiady w Moskwie w 1980 roku. Został pokonany w biegu z przeszkodami na 3000 m przez Polaka, Bronisława Malinowskiego, i zajął drugie
miejsce.
Niestety dzisiejszy poziom sportu nie dorównuje temu sprzed lat. Mimo
starań nie udaje nam się odbudować minionej potęgi. Wynika to przede
wszystkim z braku funduszy. Tanzańczycy mają nadzieję, że kiedyś nastaną
rządy ludzi kochających sport i będziemy mogli konkurować ze światowymi
sportowymi potęgami.
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Rozdział 10

Afrykanie
opowiadają o geografii:
Senegal
Mamadou Diouf

Fot. GoLo

S

enegal, państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim,
znajduje się u wrót Sahary, w strefie nazywanej Sahelem. Jego powierzchnia
2
wynosi 196 722 km , nie jest więc krajem dużym. Linia brzegowa Senegalu
jest dobrze rozwinięta, występuje w niej kilka głębokich zatok, a stolica
kraju jest położona na najbardziej wysuniętej na zachód części kontynentu,
na Półwyspie Zielonego Przylądka (Cap Vert).

Senegal leży w pasie klimatu podrównikowego, podzielonego na dwie
strefy: wilgotny na południu i suchy na północy (region Sahelu). Na wybrzeżu
klimat ma łagodne morskie cechy. Na obszary południowych (Casamance)
odnotowuje się opady w wysokości 1200 mm rocznie, dochodzące maksymalnie
do 1700 mm. Pora deszczowa trwa zazwyczaj pół roku. Im dalej na północ, tym
opady są mniejsze, a pora deszczowa skraca się do zaledwie trzech miesięcy.
Średnie opady na północy wynoszą około 400 mm. W głębi lądu zmniejszają
się, zaznacza się też wpływ bardziej kontynentalny. Temperatury są wysokie
przez cały rok. Zachodnie obszary cechują się wartościami rzędu 20–24°C,
a obszary w głębi lądu – wartościami wyższymi: 28–34°C. Obecność oceanu
łagodzi znacznie temperatury, roczne amplitudy są niewielkie. Najchłodniej
jest w styczniu, a najcieplej w lipcu, dotyczy to zwłaszcza obszarów północnych. Na południu rozpiętość temperatur w ciągu roku jest niewielka i nie
przekracza 10°C. Susza nawiedza Senegal najczęściej na północny i w centralne jczęść kraju, na południu natomiast częstym zjawiskiem są burze.
Większość rzek znajduje się na południu kraju i w jego środkowej części,
choć główna rzeka, Senegal (1700 m), przepływa przez rejony północne.
Drugą dużą rzeką jest Gambia. Senegal graniczy z Mauretanią, Mali, Gwineą,
Gwineą Bissau i Gambią. Powierzchnia kraju jest przeważnie nizinna, jedynie
na południowym wschodzie znajdują się tereny wyżynne (do 500 m n.p.m.)
stanowiące przedgórze masywu Futa Dżalon, z którego wypływają największe
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rzeki: Gambia, Casamance, Senegal, uchodzące później do Oceanu Atlantyckiego.
Roślinność ma układ strefowy, który pokrywa się z pasami klimatu suchego i wilgotnego. Na południu rosną wilgotne lasy tropikalne. To właśnie zielony region Casamance, którego krajobraz ukształtowany został przez obfitą
roślinność – pola ryżu, palmy i drzewa owocowe. Roślinność szybko się zmienia, kiedy kierujemy się na północ. Tam rośnie sucha sawanna sudańska
z wysokimi trawami, akacjami i baobabami. Północne i północno-wschodnie
krańce Senegalu są porośnięte niższymi trawami i kolczastymi krzewami.
Środkowa i północna część kraju leży w strefie Sahelu (stepy i półpustynie).
Na wybrzeżu rosną głównie palmy, a w dolinach rzek miejscami, zwłaszcza na
południu, rosną bujne lasy. Na wybrzeżu, zwłaszcza Petite Cote i Casamance,
dominują lasy namorzynowe.

Turystyka
„Jedźcie do Senegalu, bramy Czarnej Afryki, mniej niż 5 godzin lotu od
Europy, 700 kilometrów plaży drobniutkiego piasku. Od grudnia do maja to
Kalifornia Afryki. Przyjemne morze pod wpływem prądów kanaryjskich, błogie powietrze, radosne słońce na bezchmurnym niebie ogrzewa, wzmacnia
i daje białej skórze aksamit czarnej skóry. Odwiedzicie plażę Kayar, gdzie
bywają wspaniali rybacy, park Niokolo Koba, gdzie żyją wolne lwy, słonie,
hipopotamy i bawoły...” Tak pisał pierwszy prezydent, ale przede wszystkim
poeta, Leopold Sedar Senghor, zachęcając do zwiedzania swojego kraju.
Już w latach trzydziestych XX wieku Touring-Club de France organizował
specjalne wyprawy. Specjalne foldery zachwalały przyrodę, różnorodność
etniczną: „Dźwięki tam-tamów, liczna zwierzyna na odstrzał”. W ten sposób
Francuska Afryka Zachodnia stała się tropikalnym przedmieściem Europy.
Druga wojna zahamowała ruch turystyczny, ale w latach sześćdziesiątych
Senegal znów stał się najważniejszym punktem turystycznym w regionie.
„Club Med” otworzył pierwszą wioskę wakacyjną w Cap Skiring w 1973 roku.
Casamance zainaugurował erę „obozowisk wiejskich”. Turystyka masowa
ruszyła na dobre. Nowe możliwości nad morzem przyciągnęły Europejczyków
i Amerykanów. Senegal dostał się do czołówki afrykańskich krajów witających
turystów, tuż za Egiptem, Marokiem i Kenią. W ciągu następnych 20 lat liczba
hoteli gwałtownie rosła. Równolegle rozwinął się inny rodzaj turystyki dla
młodych osób szukających odrobiny autentyczności, ale także sportu, spokoju
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oraz poznania kultur. Słynne „Campements Ruraux Integres” – „Zintegrowane
Obozowiska Wiejskie” – w Casamance były skierowane właśnie do nich.
Powstały całe „wioski” dla turystów także w Nianing lub Saly. W latach
osiemdziesiątych pokładano wielkie nadzieje w rozwoju turystyki, oczekując
miliona zwiedzających rocznie. Moda na wakacje nad morzem utrzymywała
się nadal. Odpoczynek, korzystanie ze słońca i morza o każdej porze, rekreacja nad wodą, wszystko to połączone z egzotyką – tego większość przyjezdnych szukała w Senegalu. Typowy pobyt ograniczał się do tygodnia w komfortowym hotelu lub wiejskim obozowisku, najczęściej na Małym Wybrzeżu.
Z kolei między Lac Rose – Jeziorem Różowym – a Saint-Louis rozciąga się
ogromna, nieznana masowej turystyce, plaża, 200 kilometrów „drobnego
piasku”. To Wielkie Wybrzeże. Uczestnicy Rajdu Dakar dobrze znają te okolice.
Tędy jeździły samochody, motocykle i ciężarówki podczas ostatniego etapu
wyścigu. Dziś turystyka jest drugą branżą gospodarki kraju, zaraz po rybołówstwie.
Rozwinęła się również turystyka pamięci. Dotyczy ona przede wszystkim
historii niewolnictwa i koncentruje się głównie na wyspie Gorée. Są historycy,
którzy umniejszają rolę tej wyspy w handlu niewolnikami, ale Senegalczycy
wierzą, że stąd wywożono synów i córki Afryki za ocean. Praktycznie każdy,
kto zwiedza Dakar po raz pierwszy, udaje się na wyspę. Wiele osobistości
światowej polityki było na wyspie: prezydenci Luiz Inácio Lula da Silva, Francois Miterrand, Jimmy Carter, Bill Clinton, król Baudouin i królowa Fabiola,
Nelson Mandela, piosenkarze: James Brown czy Jimmy Cliff. Polski papież też
odwiedził wyspę w 1992 roku. Z tego symbolicznego miejsca Jan Paweł II
przeprosił w imieniu Kościoła za ludobójstwo, jakim był handel ludźmi.
Senegal to kraj, w którym masowa religijność jest bardzo widoczna.
W piątek i niedzielę radio państwowe retransmituje modły z „wielkiego meczetu” w Dakarze, ale także mszę z tamtejszej katedry. Mimo iż kraj zamieszkuje około 90% muzułmanów, katolicy też mają swoje prawa, zaś instytucje
państwowe pozostają laickie. Zresztą pierwszy prezydent Senegalu, Leopold
Sedar Senghor, był katolikiem (około 5% ludności jest chrześcijanami wyznania katolickiego) i rządził moją ojczyzną przez 20 lat!!! To w Senegalu jest
słynne katolickie sanktuarium, o którym pisałem już wcześniej.
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Parki i rezerwaty
Senegalskie parki narodowe oraz inne obszary chronione należą do najciekawszych w zachodniej Afryce. Mimo że rocznie przyjmują zdecydowanie
mniej gości niż parki w Kenii czy Tanzanii, liczba gatunków do obejrzenia jest
nieprawdopodobna. Parków narodowych jest sześć: Niokolo Koba, Djoudj
(Dżiudz), Langue de Barbarie, Dolne Casamance, Sine Saloum i Madeleine. Dwa
pierwsze są najbardziej znane.
Inne niż parki narodowe obszary chronione zajmują aż 65% powierzchni
kraju. Jest ich około 30, a łączna powierzchnia wynosi 130 tys. km2! W związku
z tak dużą powierzchnią, rezerwaty nie są tak dobrze strzeżone, jak parki
narodowe. Z pewnością warto zwiedzić rezerwat Kalissaye w Casamance,
rezerwat fauny południowego Ferlo, las Bissine, rezerwat Doli, ekologiczny
rezerwat Mbour, Bandia, wioskę żółwi Noflaye, rezerwat Ferlo.
Rezerwaty chronią różne typy siedlisk: od namorzynów (lasy mangrowe),
poprzez mokradła, po busz i gęste lasy. Można w nich podziwiać zwierzęta
Afryki i ptaki wędrowne z Europy czy wreszcie fotografować bez ryzyka,
że jakiś terenowy samochód wjedzie w kadr, jak na safari!
Czasy kolonialne dopuszczały albo co najmniej tolerowały pewne zachowania zachodnich turystów: polowano na wszystko, gdzie tylko się dało. Kolekcjonowano przedmioty rytualne, a nawet czaszki griotów. Wydawało się,
że środowisko naturalne wytrzyma wszystko. Dziś na szczęście obowiązuje już
inne, bardziej racjonalne, podejście. Turyści szanują przyrodę i ludność lokalną. Starają się poznać obyczaje, mają też świadomość, że ich pobyt pomaga
lokalnej gospodarce.

– 128 –

Rozdział 11

Afrykanie
opowiadają o geografii:
Mali
Dramane Samake

Fot. michelealfieri

M

ali jest państwem położonym w miejscu, gdzie spotyka się
Sahara i Sahel – obszar graniczący od południa z Saharą. Jego powierzchnia wynosi 1 240 142 km². Mieszka w nim 14 mln mieszkańców. Mali sąsiaduje z następującymi państwami: Algierią, Mauretanią, Senegalem, Gwineą,
Wybrzeżem Kości Słoniowej, Burkiną Faso oraz Nigrem. Mali nie posiada
jednak dostępu do morza.

Krajobraz Mali jest raczej monotonny i przeważają w nim wyżynne równiny. W niektórych miejscach są jednak niewielkie góry, np. masyw Adrar des
Iforas. Najwyższym szczytem w Mali jest Hombori Tondo (1155 m n.p.m.).
Na północy Mali panuje klimat zwrotnikowy, suchy. Niskie opady i wysokie temperatury charakteryzują północ mojego kraju. Sytuacja zmienia się na
południu, gdzie klimat jest już podrównikowy, od suchego po wilgotny. Fakt,
że klimat Mali jest przeważnie suchy, naraża ten kraj na niebezpieczeństwo
długotrwałych okresów bez deszczu.
W tych warunkach życiodajnym źródłem wody jest rzeka Niger, trzecia
co do wielkości w Afryce. Przez Mali płynie na odcinku 1700 km. Na północy
Mali rzeki są okresowe z racji pustynnego charakteru tej części kraju. Sieć
rzeczna jest jednak słabo rozwinięta. Drugą stałą rzeką, która przepływa przez
terytorium Mali jest Senegal. Jednak to Niger pełni od wieków kluczową rolę
w życiu mieszkańców Mali.
Roślinność Mali zależy od warunków klimatycznych. Na północy jest bardzo uboga, bo dominują tam piaski pustyni. Na południe obok wysokich traw
pojawiają się akacje i baobaby.
W krajobrazie Mali dzikie zwierzęta, które kojarzą się nam z Afryką, należą do rzadkości. Wynika to ze zniszczenia ich środowiska życia. Nieczęstym
widokiem są duże ssaki, takie jak słonie. Podobnie nieliczna jest sieć obszarów
chronionych.
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Kraj jest podzielony na 8 regionów, będących odpowiednikami polskich
województwa i jeden dystrykt – stolicę, Bamako. Każde województwo ma
swoje atrakcje turystyczne, ponieważ w przeszłości Mali było kolebką wielkich imperiów i królestw. Najciekawsza turystycznie jest jednak północ,
i miejsca takie jak Timbuktu, Gao i Mopti. Można tam zwiedzić słynne meczety, odwiedzić Dogonów i Tuaregów.
Mali jest krajem bardzo biednym pod względem gospodarczym, ale pod
względem kulturowym jest to jeden z najbogatszych krajów świata. Gdyby
uznać, że szczęście daje muzyka, Mali znalazłoby się w czołówce. Różnorodność muzyki w tym kraju jest ogromna. Potwierdzeniem tego faktu są znani
na świecie malijscy artyści, przedstawiciele nurtu world music: Ali Farka Toure,
Salif Keita, Oumou Sangare, Amadou i Mariam, Rokia Traore, i wielu innych.
Co roku na przełomie stycznia i lutego w Segou odbywa się znakomity
FESTIVAL SUR LE NIGER (festiwal nad rzeką Niger) lub FESTIVAL DE SEGOU.
Trzydniowej imprezie towarzyszą koncerty, wystawy, pokazy i ekspozycje
poświęcone kulturze i tradycji wspólnot zamieszkujących nad rzeką Niger.
Turystów przyciągają nie tylko zabytki Timbuktu i Dżenne, ale także
ludzie zamieszkujący Mali. Tuaregowie, nomadyczna wspólnota z pustyni,
są jednym z najbardziej tajemniczych ludów Sahary. Posługują się językiem
tamaszek. Zamieszkują w kilku krajach Afryki. Najwięcej Tuaregów mieszka
właśnie w Mali i w Nigrze. Ich tradycyjnym zajęciem jest hodowla wielbłądów,
które dostarczały im mleka, mięsa i skóry. Służyły też za środek transportu po
pustyni. Równie ciekawa jest wspólnota Dogonów. Mieszkają na wschodzie
Mali, w pobliżu granicy z Burkiną Faso. Mają wyjątkowy system wierzeń.
Ich wioski wyróżniają się niezwykłą lokalizacją i architekturą.
Mali jest krajem wyjątkowym. Znajdziecie w nim ślady przeszłości Afryki.
Odkryjecie nieznaną Afrykę.
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Rozdział 12

Afrykanie
opowiadają o geografii:
Madagaskar
Desire Rasolmampionona
współpraca: Katarzyna Okulska

Fot. Nazzu

M

adagaskar, w języku malgaskim Madagasikara, to największa
wyspa Afryki, wciąż bardzo słabo poznana. Większość krajów afrykańskich
jest znanych w Europie i w świecie zachodnim przede wszystkim dzięki
rozwojowi turystyki. Turystyka na Madagaskarze pozostaje na przeciętnym
poziomie, co powoduje, że kraj nadal pozostaje na uboczu wielu procesów
zachodzących we współczesnym świecie. Położenie geograficzne Madagaskaru nie sprzyja możliwości odegrania istotnej roli na scenie politycznej
świata. Kraj ten jest od dawna na marginesie głębokich zmian w procesach
globalizacji, zachodzących w ciągu ostatnich lat, przyspieszonych dzięki
szybkiemu rozwojowi technologii komunikacyjnej i telekomunikacyjnej.
Swobodny obecnie przepływ idei i ludzi wreszcie umożliwił otwarcie wyspy
na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym.

Położenie i charakterystyka
Madagaskar leży w zachodniej części Oceanu Indyjskiego u południowowschodnich wybrzeży Afryki. Od kontynentu afrykańskiego oddziela go Kanał
Mozambicki. Jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie o powierzchni
całkowitej wynoszącej 587 040 km².
Wschodnie wybrzeże zajmuje szeroki na 50 km pas nizin. Przechodzą one
stromymi, nawet 500-metrowymi skarpami w górzystą część centralną kraju.
Wyżyny centralne tworzą zaokrąglone wzgórza na podłożu granitowym i na
ulegających erozji skałach wulkanicznych. Jest to rejon wygasłych wulkanów,
aluwialnych równin i bagien. Południe wyspy tworzą płaskowyże zbudowane
głównie ze skał krystalicznych, takich jak gnejsy, kwarcyty, granity, pokryte
sawannami i pustyniami. Na północy kraju znajduje się Masyw Tsaratanana
utworzony z gór wulkanicznych z najwyższym szczytem wyspy, wygasłym
wulkanem Maromokotro (2876 m n.p.m.). W części środkowej usytuowany
jest masyw Ankaratra (Tsiafajavona, 2642 m), a na południu – Andringitra
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(Boby, 2658 m). W górach istnieją liczne gorące źródła. Wybrzeże zachodnie
to kraina rozległych równin.
Linia brzegowa, wynosząca 4828 km, uformowana jest w liczne zatoki,
zatoczki i półwyspy, kiedyś zapewne stanowiące znakomite schronienie dla
piratów (lata 1680–1725) oraz niewielkie wyspy przybrzeżne (największa Nosy
Be). Największymi rzekami są: Ikopa, Betsiboka, Mahajmba, Mania, Mangoky,
Onilahy. Na terenie wyspy znajdują się również rzeki okresowe. Największym
i niezwykle malowniczym wodospadem jest Rian-drano Be.
Wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy ciągnie się Canal des Pangales rozpoczynający się na wysokości miasta Manakara. Tworzą go jeziora naturalne
i sztuczne połączone rzekami w jeden zbiornik wodny o długości około 600 km.
Stanowi on drogę transportu, źródło ryb słodkowodnych, a plaże go otaczające są atrakcją turystyczną.
W części Madagaskar pokryty jest wiecznie zielonymi lasami równikowymi. W celu ochrony jedynej w swoim rodzaju fauny i flory utworzono parki
narodowe. Park Narodowy Ambohitra, Park Narodowy Isalo, Baie de Baly
stanowią najważniejsze rejony chronione. Na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury i Przyrody UNESCO został wpisany w 1990 roku rezerwat Tsingy de
Bemaraha, a w roku 2007 las równikowy Atsinanana w północno-wschodniej
części wyspy. Prawdziwą ciekawostkę przyrodniczą stanowi zajmujący
powierzchnię 152 tys. ha, położony na wysokości 150–170 m n.p.m., rezerwat
Tsingy de Bemaraha. Zjawiska krasowe, jakim poddawane są wapienie dolnojurajskie, spowodowały utworzenie się niezwykłych form skalnych. Rezerwat
stanowią skały pocięte w „las” wapiennych igieł, wspaniały kanion rzeki Manambolo. Nienaruszone jeszcze cywilizacją lasy, jeziora i bagna namorzynowe
są siedliskiem rzadkich i zagrożonych gatunków lemurów i ptaków. Obszar
ten został objęty ochroną rezerwatową już w 1927 roku.
Jednak krajobraz wyspy od wielu stuleci jest wciąż zmieniany przez człowieka i dominującym, ale bardzo malowniczym, widokiem są tarasowe ryżowe pola na zboczach wzgórz. Ziemia ze względu na skład chemiczny ma kolor
mniej lub bardziej czerwonawej terakoty. W zestawieniu z bujną w dolinach
zielenią daje to niezwykły efekt kolorystyczny. Rozsypane gdzieniegdzie na
stokach drewniane wiejskie domy robią wrażenie niezwykłego, lecz naturalnego i harmonijnego zżycia się człowieka z przyrodą. Widok tarasów jest tym
piękniejszy, że w zalanych wodą uprawach ryżu odbija się niebo i wszelka
roślinność, co niejako podwaja bogactwo i różnorodność krajobrazu.
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Klimat
Klimat Madagaskaru jest zróżnicowany w zależności od regionu wyspy:
równikowy wybitnie wilgotny na wschodzie, podrównikowy suchy na zachodzie, podrównikowy wilgotny i monsunowy na północnym zachodzie oraz
zwrotnikowy pośredni między wilgotnym i suchym na południowych krańcach wyspy. Średnia roczna suma opadów wynosi od 2000–3000 mm na
wschodnim wybrzeżu do 350–400 mm na południowym zachodzie. Występuje
wyraźne zróżnicowanie na porę suchą i deszczową, jedynie w części wschodniej opady są całoroczne i maksymalne w okresie od grudnia do sierpnia.
Wschodnie wybrzeża Madagaskaru często nawiedzają cyklony znad Oceanu
Indyjskiego, ale także okresowe susze i inwazje szarańczy.

Fauna i flora
Madagaskar ma na tyle bogatą faunę i florę, że o roślinach i zwierzętach
można by napisać dwie odrębne książki. Ponieważ wyspa oddzieliła się od
kontynentu, jak obliczają naukowcy, co najmniej 60–80 mln lat temu, więc
zarówno roślinności, jak i zwierzęta rozwijały się w zupełnej izolacji od reszty
Afryki i świata. Występuje tu około 12 tys. gatunków endemicznych, co stanowi 80% całej populacji madagaskarskiej fauny i flory, z czego duża część
zagrożona jest całkowitym wyginięciem. Żyją tu przedstawiciele takich grup
zwierząt, jak: bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki.
F au n a
Na wyspie odnotowano występowanie 418 gatunków bezkręgowców,
z czego 379 jest gatunkami endemicznymi. Bogactwo owadów jest tutaj nieprzebrane. Występują tu, w różnych odmianach, modliszki, pluskwiaki, szarańczaki, chrząszcze, ćmy, muchówki, karaluchy (np. karaluch syczący) itp.
Na wyspie żyje też ponad 300 gatunków gadów, z czego ponad 90% nie występuje nigdzie indziej. Są to jaszczurki, w tym gekony, kameleony (np. kameleon lamparci Furcifer pardalis, kameleon karłowaty Brookesia minima), scynki
i iguany, węże (Fandrefiala – Ithcyphus miniatur; Madagascar leaf-nosed Snake,
Langaha madagascariensis; cat-eye Snake – Madagascarophis colubrinus), żółwie
(np. żółw madagaskarski Astrochelys yniphora; jest jednym z najrzadszych żółwi lądowych na świecie, występuje w północno-zachodniej części wyspy)
i krokodyle. Płazy reprezentowane są przez ponad 300 gatunków żab, w tym
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również 90% endemitów. Występują wśród nich gatunki żab przepięknie
ubarwionych, np. czerwona żaba pomidorowa (tomato frog) czy najróżniejsze
odmiany gatunku Mantella, których skóra pokryta jest jaskrawymi żółtopomarańczowo-czarnymi wzorami. Niestety, żaby Mantella są przedmiotem
pożądania wielu kolekcjonerów, dlatego też zagrożone są wyginięciem. Wśród
żabiej rzeszy są również gatunki trujące, krzykliwymi kolorami ostrzegające:
„Nie dotykaj mnie!”. Nie występują tu natomiast ropuchy, salamandry i traszki. Na wyspie żyje też 258 gatunków ptaków, z czego 115 to gatunki endemiczne, np. bielik madagaskarski (Haliaeetus vociferoides), ibis białoskrzydły
(Lophotibis crista), krogulec prążkowany (Accipter madagascariensis), czubak
madagaskarski (Aviceda madagascariensis), czapla siwa w odmianie Ardea cinerea firasa, prowadząca osiadły tryb życia na Madagaskarze, bilbile (Pycnonotidae). Uroda, unikatowość ubarwienia zarówno ptaków, płazów, jak i gadów
stała się ich przekleństwem. Wciąż są one obiektami poszukiwanymi przez
kolekcjonerów, co niestety stało się przyczyną zagrożenia dla całych populacji
tych gatunków.
Typowymi i najbardziej znanymi przedstawicielami ssaków są lemury
(„duchy nocy”), których występuje tu 20 z 49 zidentyfikowanych gatunków.
Zwierzęta te „ochroniła” przed wyginięciem izolacja wyspy, gdzie znalazły
schronienie w niezbędnych im do życia lasach. Naturalnymi ich wrogami są
cyweta i drapieżne ptaki. Wrogiem niejako „nabytym” jest człowiek, który
niegdyś polował, a wciąż wycina lasy Madagaskaru pod uprawne pola.
Wyspę zamieszkują również zagrożone wyginięciem indrisy, małpiatki,
których głos przypomina płacz małego dziecka, spędzające życie na drzewach
owadożerne palczaki madagaskarskie – także gatunek zagrożony, tenreki,
czyli kretojeże bezogonowe, kopiące nory i przesypiające porę suszy. Drapieżniki reprezentuje cyweta (Fossa fossana), stanowiąca endemiczny gatunek
łasz (Viverridae) – sporych rozmiarów, bardzo zwinne zwierzę podobne do
pumy, o masie ciała od 7 do 20 kg. Dawniej Madagaskar zamieszkiwały wymarłe dziś strusie malgaskie i dront dodo, którego jeszcze w XVII wieku można było spotkać na sąsiedniej wyspie Mauritius.
F lor a
Flora Madagaskaru, uzależniona od panującego w danym rejonie klimatu,
jest bardzo zróżnicowana. Wraz ze zmieniającymi się pasami klimatycznymi
zmienia się krajobraz wyspy. Od bujnych, wiecznie zielonych lasów równikowych, po przystosowaną do skrajnie niekorzystnych warunków roślinność
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pustynną. Najbardziej charakterystyczne dla krajobrazu Madagaskaru są
pielgrzany malgaskie (Ravenala madagascariensis) – gatunek drzewa z rodziny
strelicjowatych i potężne, długowieczne baobaby (Adansonia madagaskariensis.). Pielgrzan malgaski pochodzi z Madagaskaru, ale sadzony bywa jako
drzewo ozdobne w wielu krajach o klimacie tropikalnym. W pochwach liściowych gromadzi się często woda deszczowa nadająca się do picia, stąd popularna w wielu językach nazwa „drzewo podróżników”. Dawniej mylnie sądzono, że pióropusz liści układa się zawsze w płaszczyźnie północ–południe,
co dało inną nazwę potoczną: „drzewo kompasowe”. Na wyspie występuje
aż sześć z ośmiu gatunków baobabów (baobab Grandidiera – Adansonia grandidier, baobab Perriera, baobab fony, baobab Suareza, baobab za i baobab madagaskarski). Przystosowane są do życia w rejonach bardzo suchych, mogą przechowywać w swym pękatym pniu aż do 100 tys. litrów wody, a na czas pory
suchej pozbywają się liści.
W gąszczach lasów równikowych rosną także rośliny bardzo niebezpieczne, takie jak tanguin, który jest piorunująco działającą trucizną, którą – jak
głosi legenda – okrutna królowa Ranavalona kazała aplikować swoim podwładnym. Spotkamy tam także płasklę, łosie rogi (Platycerium Desv.), roślinę
należącą do rodziny paprotkowatych. Występuje w ok. 18 epifitycznych gatunkach, pochodzących z regionów tropikalnych i umiarkowanych Ameryki
Południowej, Afryki, południowo-wschodniej Azji, Australii i Nowej Gwinei,
z czego trzy są endemitami Madagaskaru. Co ciekawe, jeden z gatunków można nabyć w polskich kwiaciarniach jako roślinę doniczkową.

Ludność
Słowo „ludność” wydaje się bardzo encyklopedyczne, bezosobowe, nijakie
i bezbarwne. Powinno się pisać o ludziach, bo to oni tworzą historię, zarówno
tę dużą, obejmującą gatunek homo sapiens, jak i historie narodów, plemion czy
rodów. Na Madagaskarze mieszkają wyjątkowo barwni ludzie, zarówno pod
względem pochodzenia, jak i różnorodności kultur, zwyczajów, przekonań.
Zwykle są to ludzie pogodni i radośni, mimo bardzo trudnej przeszłości –
wyzyskiwania, prześladowań, polowań i niewolnictwa. Nie oszczędzali ich
nawet właśni książęta i królowie.
Protoplastami Malgaszów są prawdopodobnie austronezyjskie ludy z Azji
Południowo-Wschodniej (Borneo), które zasiedliły wyspę na przestrzeni II–V
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wieku, plemię Bantu z Afryki, które przybyło na wyspę w tym samym czasie
oraz po VII wieku n.e. Arabowie.
Z całą pewnością można powiedzieć, że Madagaskar zamieszkiwany jest
przez wiele grup etnicznych powstałych na przestrzeni wieków. Wszystkie
posiadają odrębny język, swoistą kulturę, poczucie więzi grupowej i świadomość odrębności od innych grup oraz własną nazwę. Ich nazwy zwykle odzwierciedlają miejsca lub warunki zamieszkiwania, a także charakterystyczny
rys danej grupy. Historia każdej z nich, jej podziały na rody, rodziny, wszystkie panujące w jej obrębie zwyczaje, obrosłe nierzadko legendami, przekazywane są z pokolenia na pokolenie ustnie. Na Madagaskarze, jak i w całej Afryce, panuje zwyczaj przekazu ustnego (oralnego). Nie sposób przedstawić tutaj
szczegółowo historię wszystkich zamieszkujących wyspę ludów. Można natomiast wymienić je w porządku alfabetycznym i dać krótką charakterystykę.
Antandroy – „Ludzie Cierni” – wojowniczy szczep zamieszkujący pustynne

tereny południowo-zachodniego cypla wyspy. Nazwa pochodzi od ciernistych
krzewów, w zasadzie pewnego gatunku kaktusa, rosnących na ubogich, pustynnych glebach. Kaktus ten stanowił główne pożywienie zarówno dla ludzi,
jak i bydła, które hodowali. Był to szczep prawdopodobnie najdłużej opierający się podbojom wszelkich najeźdźców, w tym kolonizatorów. Najdłużej też
zachował swój pierwotny styl życia. Pomogły mu w tym właśnie zarośla kaktusowe, dające schronienie przed „wizytami” nieproszonych gości. Jednak
i Antandroy’ów nie ominęła cywilizacja i niesione przez nią nieszczęścia.
W latach dwudziestych XX wieku kolonizatorzy wprowadzili na Madagaskar
pluskwiaka, czerwca kaktusowego (Dactylopius coccus), który do dziś służy do
wyrobu czerwonego barwnika, koszenili. Eksperyment udał się i przyniósł
plantatorom wysokie dochody. Czerwcom przypadły do gustu kaktusowe
zarośla i chętnie się nimi żywiły, aż do momentu, kiedy… zjadły wszystko, co
rosło. Antandroy’owie stanęli przed klęską głodu. Jedzenia nie mieli oni i ich
stada, które wkrótce zdechły. Ludzie musieli się ratować, wędrując w inne
rejony wyspy w poszukiwaniu źródeł pożywienia. Najczęściej trafiali, jak
większość Malgaszów, na plantacje swych ciemiężców. Stanowią około 5%
społeczeństwa.
Antakarana – „Ludzie Skał” – mała grupka licząca obecnie około 159 tys.
osób, zamieszkująca najbardziej na północ wysunięte tereny odcięte od reszty
wyspy górami Tsaratanana. W XVII i XIX wieku ziemie te stanowiły cel wypraw wojennych Merina i Francuzów. Legenda głosi, że król Tsimiaro, władca
Ludzi Skał złożył obietnicę, iż w zamian za ocalenie swojego ludu, Antakarana
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przyjmą islam. Tak też się stało, choć muzułmańskie praktyki religijne były
bardzo powierzchowne. Do dziś wyznają głównie lokalne religie etniczne.
Chrześcijanie stanowią 5% ludu Antakarana, w tym 1,98% to ewangelicy różnych odłamów.
Antambahoaka – mała grupka stanowiąca obecnie ok. 78 tys. osób mówią-

cych dialektem antambahoaka.

Antanosy – grupa składająca się z ok. 600 tys. osób, z czego 5% to chrześcijanie a 1,20% – ewangelicy. Pozostała część jest wyznawcami religii niechrześcijańskich.
Antesaka – „Ludzie Piasków” zamieszkujący południowy koniec Canal des
Pangalanes, grupa licząca sobie ok. 1 261 tys. wyznawców przede wszystkim
religii animistycznych.
Antefasy (Anteifasy) – 140-tysięczna grupa; 15% stanowią chrześcijanie,
z czego ok. 8% to ewangelicy.
Antemoro – 873 tys. osób; 5% stanowią chrześcijanie, w tym 11% ewangelicy.
Antemanambondro – ok. 59 tys. osób; wyznawcy przede wszystkim lokalnych odmian wyznań animistycznych.
Bara – plemię zamieszkujące płaskowyż w obszarze ograniczonym przez
miejscowości Beroroha, Midongy Sud, Sakaraha i rzekę Mangoky. Plemię Bara
pochodzi z Afryki (Bantu), są pasterzami prowadzącymi koczowniczy tryb
życia. Słyną ze zwyczaju każącego mężczyznom kraść bydło w celu udowodnienia swojej męskości. Tradycja trwa do dziś.
Betsileo jest to góralska grupa etniczna Madagaskaru, trzecia co do wielkości pod względem liczby ludności (1,5 mln, co stanowi 12,1% mieszkańców
wyspy). Ich nazwa oznacza „Wielu Niezwyciężonych”. Nazwa ta została przez
nich wybrana dla siebie po bohatersko odpartej inwazji króla Menabe (Sakalava) Ramitraho na początku XIX wieku.
Betsimisaraka – „Liczni i Nierozłączni” lub „Liczni Zjednoczeni” – największa grupa etniczna na wschodnim wybrzeżu wyspy, licząca około 1 177 tys.,
co daje 15% całej populacji malgaskiej. Zamieszkują pas biegnący wzdłuż
wybrzeża od rzeki Bemarivo do rzeki Mananjary. Był to – i jest nadal – lud
zajmujący się rolnictwem, ale też handlem i rybołówstwem. Założycielem
królestwa Betsimisaraka był syn malgaskiej księżniczki i angielskiego pirata,
Ratsimilaho, żyjący w XVIII wieku.
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Bezanozano – nazwa ta dosłownie oznacza „wiele małych warkoczyków”,
każdy więc zapewne domyśli się, że cechą wyróżniającą tę grupę spośród
innych był sposób czesania się, czyli splatania włosów w warkoczyki. Stanowią oni obecnie około 0,8% społeczności.
Mahafaly – grupa etniczna stanowiąca ok. 2% Malgaszów zamieszkująca

obszary pomiędzy rzekami Onilahy a Menarandra w południowo-zachodniej
części wyspy. Są to rejony z suchymi i ubogimi glebami, dlatego lud Mahafaly
zajmuje się przede wszystkim hodowlą bydła.
Merina – tworzą największą grupę etniczną na Madagaskarze, stanowiącą
25% społeczeństwa pochodzenia prawdopodobnie głównie indonezyjskiego.
Ludność Merina jest skoncentrowana na płaskowyżu centralnym i posługuje
się językiem urzędowym kraju. Nadal kultuwuje się tradycje austronezyjskie,
przejawiające się zwłaszcza w uprawie ryżu, manioku, ziemniaków, cebuli
i innych, a także w hodowli bydła i trzody chlewnej. Duży odsetek Merina
stanowią ludzie wykształceni. Większość z nich pracuje jako przedsiębiorcy,
inżynierowie, menedżerowie i urzędnicy państwowi.
Sakalava jest to zbiór grup etnicznych zajmujący większość zachodniego
wybrzeża wyspy, od miasta Tulear na południu do regionu Sambirano na
północy. Są to potomkowie ludności zamieszkującej część dawnego imperium
Sakalava z drugiej połowy XVII wieku.
Sihanaka – grupa etniczna skoncentrowana wokół jeziora Alaotra i miasta
Ambatondrazaka. Ich nazwa oznacza „Ludzie z bagien”, ponieważ żyją w regionie bagnistym.
Tsimihety – grupa etniczna zamieszkująca pobliże północno-środkowego
wybrzeża wyspy. Ich nazwa oznacza „Ci, którzy nie obcinają włosów”. Stanowią do dziś grupę swoistych buntowników nieuznających zhierarchizowanego
społeczeństwa i nie przestrzegających narzucanych im zasad czy uregulowań
prawnych. Aby zaznaczyć swoją odrębność, nie przestrzegali obyczajów nałożonych przez króla Radama I, między innymi nie ścinali włosów. Historia ich
autonomii sięga dynastii Maroansetra w XVI wieku.
Tanala – „Ludzie z lasu” – grupa zamieszkująca zalesione rejony południowo-wschodniego Madagaskaru.
Vezo – jest to grupa ludzi prowadzących półkoczowniczy tryb życia,
mieszkających na południowym wybrzeżu. Słowo „vezo” stosuje się w odniesieniu do osób, które żyją z połowu ryb morskich.
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Miejsca zamieszkiwania grup etnicznych pokrywają się z obszarami prowincji. Najliczniej zaludnione są nizinne rejony zachodniego wybrzeża (prowincja Toamasina, zachodnia część prowincji Fianarantsoa) oraz rejon środkowo-zachodni pokryty płaskowyżami (prowincja Antananarivo), gdzie usytuowana jest stolica państwa Antananarivo.

Podział administracyjny
Pierwszego podziału administracyjnego kraju dokonał francuski gubernator Joseph-Simon Gallieni. Madagaskar podzielony jest na sześć autonomicznych prowincji (faritany mizakatena), które dzielą się na dwadzieścia dwa regiony. Największe miasta i jednocześnie stolice prowincji:
Antananarivo (Tana, „Miasto Tysiąca” – 1 613 375 mieszkańców) – największe miasto zajmujące ok. 80 km², położone w północnej części Płaskowyżu Centralnego na wysokości 1 468 m n.p.m. nad rzeką Ikopa; jest stolicą państwa, a zatem siedzibą władz państwowych i administracyjnych. Założona
została w 1625 roku i pierwotnie stanowiła stolicę wodzów Hova, następnie od
1797 roku – królestwa ludu Merina. Stolicą całego Madagaskaru stała się
w wyniku podbojów króla Radamy I. W 1895 roku miasto zajęli Francuzi.
Antananarivo jest siedzibą wyższych uczelni: Uniwersytet Antananarivo,
Collège Rural d'Ambatobe i organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu oraz Unii Afrykańskiej. W prowincji Antananarivo rozwinął się przemysł spożywczy, tytoniowy i włókienniczy.

Zabytkami stolicy są:
•

Plac Andohalo – jest to plac, który niegdyś był miejscem koronowania
królów i królowych, królewskich uroczystości oraz przemówień władców
do ludu (kabary).

•

Pałac Królowej (zwany Rova lub Manjakamiadana – „króluje w pokoju”) –
budowę pałacu rozpoczęto za panowania Radama I i zakończono za czasów królowej Ranavalona I. Przy powstaniu pałacu pracowało dwóch
architektów: Jean Laborde i James Cameron.
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•

Park Ambohijatovo – nazywany również Analakely Park, jest położony
w centrum Antananarivo. Park został zbudowany przez Urząd Miejski Antananarivo. Rosną w nim wielkie eukaliptusy, drzewa jacaranda i casuarina. W 1987 roku został wzniesiony przy południowym wejściu do parku
pomnik ku czci ludzi, którzy zginęli podczas powstania w marcu 1947 roku (200 tys. osób). Na terenie parku znajduje się również pomnik dedykowany pamięci chrześcijańskich męczenników spalonych żywcem na wzgórzu Faravohitra lub zrzuconych w przepaść z gór Tsimihatsaka i Ambohipotsy w 1847 roku.

•

Manampisoa – apartament królowej Rasoherina na terenie Rova (drewniany budynek spalony został w 1995 roku).

•

Tranovola – pierwszy budynek z krużgankami dookoła wszystkich czterech fasad, zbudowany przez Radama I (drewniany budynek również spalony został w 1995 roku).

•

Świątynia Ambohipotsy – zbudowana na cześć Rasalama, jednej z męczennic z czasów prześladowań chrześcijan za panowania królowej Ranavalona I. Jej budowę rozpoczęto w 1863 roku i zakończono 17 listopada
1868 roku. Powstała pod kierunkiem Anglika Williama Poola.

•

Zoma – największe targowisko na Madagaskarze i w całej Afryce. Odbywa
się co piątek w Antananarywie, stąd też pochodzi jego nazwa, zoma – piątek. Zajmuje nie tylko główną ulicę i największy plac w stolicy, lecz rozlewa się również na wszystkie odchodzące od nich mniejsze uliczki i zaułki.

Fianarantsoa – stolica regionu Haute Matsiatra. Została zbudowana na początku XIX wieku przez Merina, jako stolica administracyjna nowo zdobytego
królestwa Betsileo. Miasto znajduje się na wysokości 1200 m n.p.m. i liczy
174 654 mieszkańców (stan z roku 2008). Fianarantsoa oznacza „dobre wykształcenie” w języku malgaskim, gdyż jest to kulturowe i intelektualne centrum wyspy. Tam swoją siedzibę ma uniwersytet Fianarantsoa (1972 rok).
W mieście znajdują się jedne z najstarszych ewangelickich katedr na wyspie,
najstarsze seminarium duchowne (również luterańskie), a także Archidiecezja
Fianarantsoa. Fianarantsoa uważane jest za stolicę wina na Madagaskarze,
ze względu na produkcję win z winogron rosnących w pobliskich winnicach.
Antsirabe – trzecie największe miasto Madagaskaru, liczy około 183 tys.
mieszkańców. Jest to stolica regionu Vakinankaratra. Miasto znajduje się na
wysokości około 1500 m n.p.m., w związku z tym klimat jest dość chłodny,
nawet jak na warunki klimatyczne na Madagaskarze. W Antsirabe zlokalizo-
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wane jest uzdrowisko powstałe za czasów kolonialnych. Do dziś funkcjonuje
okazały hotel o nazwie „Hotel des Thermes” zbudowany dla kuracjuszy przyjeżdżających do wód termalnych.
Mahajanga (149 863 mieszkańców) – największe miasto portowe nad Kanałem Mozambickim, stanowi ośrodek handlowy regionu, gdzie główną uprawą
jest ryż, kawa, bawełna, tytoń, trzcina cukrowa. Jest to także ośrodek przemysłu cukrowniczego, mięsnego, skórzanego, włókienniczego i cementowego.
W mieście znajduje się lotnisko oraz uniwersytet (założony w 1977 roku).
Symbolem miasta jest potężny baobab znajdujący się w centrum. Dookoła
drzewa zbudowano rondo.
Toamasina (Tamatave w języku francuskim; 200 568 mieszkańców) – czyli
„jak sól” albo „słony” – jest to miasto znajdujące się na wschodnim wybrzeżu
Madagaskaru nad Oceanem Indyjskim. Stanowi ono jeden z głównych węzłów
komunikacyjnych kraju. Znajduje się tam główny port morski oraz lotnisko
międzynarodowe.
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Rozdział 13

Afrykanie
opowiadają o geografii:
Tanzania
Stephano Sambali

Fot. Volker Haak

Z

jednoczona Republika Tanzanii to państwo powstałe w wyniku unii
Tanganiki i Zanzibaru. Historycznie granice Tanganiki nigdy nie uległy
zmianie, odkąd zostały wytyczone podczas konfederacji w Berlinie. Granice
Zanzibaru, nie ograniczają się tylko do jednej wyspy, natomiast zmieniały
się kilkakrotnie, w zależności od wpływów Arabów, Niemców i Anglików.

TANZANIA W SKRÓCIE
Całkowity obszar kraju wynosi 945 087 km2, łącznie z wyspami Mafią,
Pembą i Ungują; powierzchnia lądu wynosi 886 037 km2, a wody uznane
za terytorium kraju to 59 050 km2. Granice z krajami sąsiadującymi wynoszą 3861 km, z czego z Kenią – 769 km, z Ugandą – 396 km, z Rwandą –
217 km, z Burundi – 451 km, z Demokratyczną Republiką Konga – 459 km,
z Zambią – 338 km, z Malawi – 475 km i z Mozambikiem – 756 km. Linia
wybrzeża wzdłuż Oceanu Indyjskiego wynosi 1 424 km.

Klimat Tanzanii
Tanzania położona jest w strefie okołorównikowej. Charakteryzuje się
bardzo zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi: od tropikalnych panujących wzdłuż wybrzeża, wysp Zanzibaru oraz Mafii, gdzie temperatura prawie
nigdy nie spada poniżej 200C, a czasami przekracza 320C, do umiarkowanych
na terenach górzystych. Temperatura na tym obszarze, szczególnie tam, gdzie
uprawiana jest herbata, waha się miedzy 10 a 200C w ciągu zimnych i gorących
okresów całego roku. Większość Europejczyków nie zdaje sobie sprawy z wahań klimatu – szczególnie temperatur występujących w Tanzanii. Często zdarza się, że są oni zaskoczeni sytuacją i zmuszeni do poszukiwania cieplejszej
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garderoby. Sytuację tę opisać można, używając żartobliwego stwierdzenia
Polaków: „Zima nas zaskoczyła.”
W Tanzanii nie występują cztery pory roku, jak w Europie. Wyróżnia się
porę suchą i deszczową.

Ukształtowania terenu
Tanzania ma szczęście, posiadając dostęp do morza. Wybrzeże Oceanu
Indyjskiego jest najniżej położonym terenem w Tanzanii. Najwyższym punktem w Tanzanii i jednocześnie w Afryce jest góra Kilimandżaro wznosząca się
na wysokość 5 895 m n.p.m.
Wybrzeże Tanzanii jest terenem płaskim z nielicznymi wzgórzami.
Na północy i południu występują tereny górzyste. Wyliczyć można takie regiony, jak: Mgorogoro, Iringa i Mbeyana na północy oraz Arusha, Kilimanjaro,
Tanga. Centralna Tanzania to tereny płaskowyżu z kilkoma regionami półpustynnymi, jak Dodoma, Singida, Tabora. Niewielkie obszary półpustynne występują również w regionach Shinyanga i Mwanza. W wielu regionach występują również sawanny. Są to obszary półpustynne z rzadka porośnięte drzewami, bogate w rośliny z gatunku traw. Tereny te to najczęściej parki krajobrazowe, objęte ochroną z racji idealnych warunków życia dla dzikich zwierząt. Liczne parki narodowe są ważną atrakcją turystyczną i stanowią istotny
element w przychodzie narodowym. Niektóre z nich są zarejestrowane i objęte programem ochrony, inne dopiero starają się o ten status. Największym,
nie tylko w Tanzanii, ale i na całym świecie, a jednocześnie najbardziej znanym, jest park Serengetti. Innym, równie atrakcyjnym turystycznie i przyrodniczo miejscem jest krater Ngorongoro. Jest to niezwykłe miejsce na świecie, gdzie występuje mnóstwo gatunków zwierząt, przy czym roślinożercy
i drapieżniki żyją obok siebie na ograniczonym terenie krateru. Kolejnym,
tym razem mniejszym rezerwatem, jest Selous, znany z wielkiej liczby żyjących w nim słoni. Wymieniając znane na świecie zakątki dzikiej przyrody, nie
można pominąć Narodowego Parku Gombe. Został on rozsławiony przez
dr Jane Goodall, która przez wiele lat badała życie szympansów. Pozostałe,
mniej znane parki narodowe Tanznii, to Mikumi, Combe, Tarangire, Lake
Manyara, Arusha, Ruaha, Saadani, Góry Udzungwa, Mkomazi Game Reserve,
Amani, Kigosi, Lukwika-Lumesule, Maswa, Góry Mounduli itd. Tereny te są
preferowane przez turystów, doceniających ustronne miejsca, rzadko uczęsz-
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czane przez ludzi. Jedynym minusem tych rezerwatów jest fakt, że na ich
obszarze żyje znacznie mniej zwierząt.
Stolicą Tanzanii jest Dodoma, jednak większość przedstawicieli rządu
i dyplomatów wciąż urzęduje w Dar es Salaam, dawnej stolicy państwa.
Dar es Salaam jest również najliczniej zamieszkanym miastem Tanzanii. Znajduje się tam port, z którego kursują promy, umożliwiające przeprawę na Zanzibar. Na wyspę można również dolecieć samolotem. Wyspa Zanzibar zwana
Ugudźia, jest oddalona od Dar es Salaam o 73 km. Wiele osób podróżuje
z Ugudźia dalej do Pemby. Zanzibar jest zlokalizowany 73 km od Dar es Salaam,
a 219 km od Mombasy – portu w Kenii. Ugudźia ma powierzchnię 3 354 km2,
długość prawie 86 km, a szerokość – 39 km. Druga wyspa tworząca Zanzibar –
Pemba – znajduje się bliżej Mombasy i regionu Tanga. Pemba leży 40 km na
północny wschód od Ung. Ma powierzchnię 1 537 km2, długość prawie 68 km
i szerokość – 23 km.
Zanzibar jest wyspą o bardzo wilgotnym i gorącym klimacie. Stwarza to
idealne warunki do uprawy goździkowca i innych roślin korzennych. Jednakże sytuacja Zanzibaru nie jest łatwa. Wraz ze wzrostem populacji wzrastają
napięcia miedzy mieszkańcami tych terenów. Ich główną przyczynę stanowi
brak ziemi pod uprawy. Innym znaczącym problemem jest stałe podnoszenie
się poziomu Oceanu Indyjskiego. Istnieje obawa, że w przyszłości wyspy mogą
zostać całkowicie pochłonięte przez wodę.
Inną wyspą, mniej znaną na świecie, jest Mafia. Mierzy ona 394 km2. Jest
bardzo popularnym celem wypraw turystycznych, których uczestnicy zainteresowani są nurkowaniem i innymi sportami wodnymi. Otoczenie sprzyja
relaksowi z dala od zgiełku cywilizacji.
Jednym z miejsc najbardziej rozpoznawalnych na świecie jest Kilimandżaro. Góra znana jest ze swojej śnieżnej czapy utrzymującej się przez cały rok
i charakterystycznego kształtu. Jednakże wraz ze zmianami klimatycznymi
pokrywa śnieżna sukcesywnie maleje. Drugim wzniesieniem Tanzanii jest
góra Meru. Jest ona usytuowana w regionie Arusha, zaraz obok Kilimandżaro.
Wielu ludzi pyta rdzennych Afrykańczyków w pobliżu tego szczytu, czy ci
widzieli śnieg. Na odpowiedź twierdzącą reagują śmiechem. A przecież wszyscy znają Kilimandżaro i jego śnieżną pokrywę. Góra Meru znajduje się 70 km
od Kilimandżaro. Jej wysokość to 4 566 m n.p.m. Ci, którzy mieli okazję wspinać się na Kilimandżaro, wiedzą, że specyfika tamtejszego klimatu wymaga,
aby wspinaczkę na sam szczyt rozpocząć wcześnie rano. Ten ostatni etap
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zdobywania szczytu jest najłatwiejszy do przebycia, zanim jeszcze wzejdzie
słońce. Kiedy patrzy się z samego szczytu w dół, można dostrzec jedynie górę
Meru wznosząca się ponad pierzyną białych obłoków. Obie góry są pochodzenia wulkanicznego, a Meru to wciąż aktywny wulkan, podczas gdy Kilimandżaro jak na razie pozostaje w uśpieniu.
Tanzania, w odróżnieniu od wielu innych państw Afryki, ma pod dostatkiem wody. W granicach kraju znajduje się kilka jezior: jezioro Wiktorii, jezioro Niassa i Tanganika. To ostatnie jest drugim, po syberyjskim Bajkale, najgłębszym jeziorem świata. Tanganika jest położona w Wielkim Rowie Zachodnim, jednym z Wielkich Rowów Afrykańskich, w gigantycznej rozpadlinie,
która powstała na skutek ruchów tektonicznych. Utworzenie tego rowu, który
rozpoczyna się w Jordanii, a kończy w Tanzanii, właśnie na obszarze jeziora
Tanganika, spowodowało powstanie krateru Ngorongoro i jeziora Niassa.
Na terenie Tanzanii znajduje się również małe jezioro o nazwie Natron. Jest to
miejsce zamieszkiwane przez flamingi. Przez terytorium Tanzanii płynie
również kilka rzek, np. Rufidżii, Pangani, Ruwuma itd. Wiele z nich to rzeki
okresowe, wypełnione wodą tylko w okresie pory deszczowej.

Z CZEGO JESZCZE SŁYNIE TANZANIA?
W Tanzanii zostały dokonane ważne odkrycia paleoantropologiczne.
To w tym kraju został zlokalizowany „raj”, z którego wywędrował Homo
sapiens. Jedne z najsłynniejszych miejsc związanych z odkryciami dotyczącymi pradziejów człowieka jest zlokalizowane w Wąwozie Olduvai.
Tanzańska przyroda przyciąga rzesze turystów, pragnących ją obserwować. Jednym z najsłynniejszych parków narodowych jest Serengeti.
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Rozdział 14

Polak w Afryce,
Afrykanin w Polsce
dialog Senegalczyka i Polaka
o geografii i historii ich ojczyzn

Fot. Paweł Średziński

MAMADOU DIOUF: O Warszawie czytałem pierwszy raz jeszcze w liceum.
Do dziś pamiętam mój podręcznik do fizyki i chemii. Wtedy wszystkie dobre
książki miały na ostatnich stronach krótką biografię wybitnych naukowców.
Lubiłem o nich czytać. Pamiętam, że było wśród nich mało kobiet w takich
dziedzinach, jak fizyka i chemia, ale kiedyś trafiłem na Marię Skłodowską
Curie. Zaskoczyło mnie miejsce jej urodzenia. Wszystko to działo się w liceum
w Dakarze.
PAWEŁ ŚREDZIŃSKI: W szkole podstawowej o Afryce usłyszałem po raz
pierwszy przy okazji lektury W pustyni i w puszczy. Potem był Alfred Szklarski
i jego Tomek na Czarnym Lądzie. Nikt nam nie mówił nawet o Nelsonie Mandeli.
Wiedziałem tylko tyle, że Afryka jest kontynentem, gdzie występują różne
dzikie zwierzęta, które mogłem zobaczyć w ogrodzie zoologicznym. Dopiero
w liceum zacząłem nagle interesować się Afryką. A zaczęło się od zakupu
płyty z muzyką Alego Farki Toure, mistrza malijskiego bluesa. Od tego momentu zaczęło się moje zainteresowanie Afryką.
MD: Na lekcji geografii mój nauczyciel dzielił Europę na dwa bloki. Omawialiśmy Polskę jako jeden z krajów bloku socjalistycznego, więc było o niej niewiele, więcej uwagi poświęcano oczywiście ZSRR. Takie były moje pierwsze
kontakty z krajem o nazwie Polska.
PŚ: Jak już wspominałem, ja poznałem najpierw Afrykę według Henryka Sienkiewicza, którą opisał w powieści, chociaż prawie jej nie znał. Wtedy o tym,
że w Afryce jest inaczej, nie wiedziałem. Widziałem w niej położony daleko
stąd kontynent, gdzie żyją afrykańskie plemiona, obok lwów, żyraf i słoni.
MD: Szkoda, że Afryka nie wiedziała o tym, że w Europie to Polacy są mistrzami budowy państwa szczególnego rodzaju – państwa podziemnego.
Tak pisze mój ulubiony polski historyk, Janusz Tazbir. Może poszłoby naszym
pradziadkom szybciej, gdyby Kościuszko, zamiast do Ameryki, przypłynął
do Afryki przed konferencją w Berlinie i podziałem „afrykańskiego tortu”.
Kolejnych dowodów dostarczyła walka Polaków z zaborcami i okupantami.
PŚ: Wydaje mi się, że Polskę i Afrykę łączy wspólna historia. Był w tej historii
okres zniewolenia, zależności od innych państw, walki z zaborcą. Dziś pasjo-
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nuje mnie entuzjazm pokolenia charyzmatycznych afrykańskich przywódców, którzy stając na czele ruchu antykolonialnego, wyzwalali kolejne kraje
Afryki.
MD: Mieszkam tak długo w Warszawie, że naprawdę czuję rytm tego miasta.
Sporo podróżuję po Polsce i często słyszę, że Starówka jest plastikowa, arogancka i coś tam... Że po wojnie ją odbudowano – to chyba powód do dumy.
Trzeba się z tego cieszyć. Wiadomo, że tylko ten, który walczył, cierpiał. Więc
ci, którzy nie walczyli i dzięki temu zachowali swoją przedwojenną architekturę, niech się cieszą z tego. Ale niech nie mają pretensji!
PŚ: Z dawnego Białegostoku, z którego pochodzę, też zostało niewiele. Atmosferę takich miejsc tworzyli ludzie, wywodzący się z kręgu wielu kultur. Dziś
nie ma już białostockich Żydów. Pozostały stare fotografie i nieliczne materiały filmowe. Wśród afrykańskich miast, które odwiedziłem, najmilej wspominam Akrę, stolicę Ghany. To miasto nie ma w sobie żadnej sztuczności, żyje
i pulsuje swoim rytmem.
MD: O papieżu Polaku dowiedziałem się, jak wszyscy w Afryce, z mediów.
Senegal jest szczególnym krajem, jeśli chodzi o religię. Ponad 90% ludzi to
muzułmanie, ale państwo jest laickie. Pierwszym prezydentem, który rządził
przez 20 lat, był katolik. W mojej rodzinie są animiści, jak ojciec, starsza siostra jest muzułmanką, a młodsza wyszła za katolika, jeden z młodszych braci
jest katolikiem. Sam jestem animistą. Wybór papieża Polaka, Wałęsa, Solidarność i strajki w Gdańsku oraz biało-czerwoni na mundialu w Hiszpanii w 1982.
Taki był mój obraz Polski na początku lat osiemdziesiątych. To wszystko
sprawiło, że zdecydowałem się zobaczyć to egzotyczne miejsce.
PŚ: Desmonda Tutu zobaczyłem po raz pierwszy na ekranie telewizora.
Dopiero później przeczytałem niezwykłą historię jego życia. Ale największa
fascynacja dotyczyła wspomnianego już przeze mnie muzyka z Mali. Kupowałem kolejne albumy, tłumaczyłem sobie teksty jego utworów. Pochodzę
z katolickiej rodziny. Wychowywałem się jednak obok prawosławnych i muzułmanów – na tym polegała wyjątkowość moich rodzinnych stron.
MD: Przychodzi taki moment, że zaczynasz kibicować reprezentacji Polski
w piłce nożnej czy miejscowym sportowcom na dużych imprezach, jak olimpiady: Małyszowi – szkoda, że „orzeł z Wisły” wybrał wyścigi samochodowe –
albo Radwańskiej… Od dawna już się w to angażuję, więc nie widzę siebie jako
obcego.
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PŚ: W moim życiu nastąpił taki moment, że jeżeli oglądam mecze piłki nożnej,
to są wśród nich wyłącznie spotkania z udziałem afrykańskich drużyn. Jestem
też fanem klubu Hearts of Oak z Akry. W Afryce czułem się „swoim obcym”.
Jednak nigdy nie czułem się intruzem.
MD: Bardzo mnie cieszy zniknięcie kolejek przed zachodnimi ambasadami
w Warszawie. Pamiętam ten przykry widok. Długie sznury oczekujących. Normalność to coś, czego człowiek po prostu potrzebuje. Patrząc z perspektywy,
Polskę i Afrykę łączy wiele, mam na myśli przede wszystkim podobieństwo
losów. Od czasu zaborów, wyłączając dwudziestolecie międzywojenne, historie naszych krajów mają wiele miejsc wspólnych. Zabory i kolonializm
w moim odczuciu to jedno i to samo. Dlatego imponują mi osiągnięcia Polski
w ostatnim dwóch dekadach. Nastąpiły pozytywne zmiany. Pozwoliło mi to
mieć nadzieję, że jednak można dokonać czegoś pozytywnego w stosunkowo
krótkim czasie. Lekcja przemian w Polsce po 1989 roku mogłaby posłużyć za
przykład Afryce.
PŚ: Kiedy chciałem przekroczyć granicę Ghany z Burkiną Faso, nie musiałem
brać ze sobą paszportu. Po prostu zostałem przepuszczony i razem z innymi
osobami, wędrującymi między tymi dwoma krajami, mogłem podróżować bez
wizy. Wtedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej i jeśli wybierałem się w podróż po Europie, musiałem mieć ze sobą dokument podróży.
Dlatego dziś wspominam sobie to lokalne Schengen na pograniczu dwóch
afrykańskich krajów.
MD: W Afryce Zachodniej istniały potężne królestwa, np. państwo Mali. Było
to w XIII wieku! Grioci do dziś wspominają Sundiatę Keitę. Kojarzy mi się
z polskim królem Kazimierzem Wielkim, który żył dokładnie sto lat po Sundiacie. Ten ostatni król z dynastii Piastów jest jednym z moich ulubionych
władców wśród nadwiślańskich koronowanych głów.
PŚ: Wędrując przez Sudan natknąłem się na piramidy, mniejsze i inne niż te,
które wcześniej widziałem w Egipcie. Było to kolejne świadectwo, jak potężną
cywilizację stworzyli faraonowie. Fascynujące w historii Afryki jest jednak to,
że większość tradycji przetrwała w formie ustnej i była przekazywana kolejnym pokoleniom. Najbardziej do mnie przemawia inny fragment historii,
dotyczący początków ludzkości. Wszyscy pochodzimy z Afryki!
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Rozdział 15

Różnice w rozwoju Afryki.
Dlaczego Afryka
nie wszędzie jest taka sama?
Marta Surowiec

Fot. Paweł Średziński

N

ietrudno znaleźć przykłady intensywnie rozwijających się
w ostatnich latach krajów afrykańskich – zarówno jeżeli chodzi o wzrost
poziomu gospodarczego, poprawę infrastruktury, dostęp do podstawowych
udogodnień, jak i demokratyzację. Nadal jednak na kontynencie afrykańskim występują drastyczne różnice w rozwoju poszczególnych państw.

Rozbieżności w rozwoju państw afrykańskich mają złożone podłoże.
Znaczenie fundamentalne i charakterystyczne dla tego rozległego kontynentu ma zróżnicowany dostęp do zasobów naturalnych, a także różnice w żyzności ziemi, co wynika między innymi z występowania różnych stref klimatycznych. Kolejnym ważnym czynnikiem jest niejednolite dziedzictwo postkolonialne, które przełożyło się nie tylko na sytuację polityczną, stopień demokratyzacji i rozwój systemu społecznego, ale też na poziom infrastruktury
poszczególnych państw.
Natomiast jeśli chodzi o czynniki, które miały największy wpływ na rozbieżności w rozwoju państw afrykańskich na przestrzeni ostatnich lat, należy
wymienić: sytuację polityczną, w tym wojny, poziom rozbudowania i dostępu
do infrastruktury, rozwój rynków kapitałowych, turystykę czy dostęp do
instytucji życia społecznego i politycznego.

Różnice wynikające z dostępności
zasobów naturalnych
Według danych Banku Światowego, niektóre kraje afrykańskie w latach
2000–2010 znalazły się wśród najszybciej rozwijających się krajów świata.
Dzieje się tak przede wszystkim dzięki rosnącym cenom i zapotrzebowaniu na
surowce naturalne, ale też coraz bardziej intensywnemu eksploatowaniu
przez kraje afrykańskie zasobów naturalnych. Surowce energetyczne, głównie
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ropa naftowa, stanowią większość wydobycia i podstawę gospodarek państw
arabskich oraz Angoli czy Nigerii.
Z kolei Demokratyczna Republika Konga posiada 70% wszystkich światowych złóż niezbędnego w nowoczesnej produkcji koltanu, a także 30% światowych złóż diamentów. Namibia natomiast jest jednym z największych światowych producentów dwóch minerałów: diamentów (które są największym
źródłem dochodów z eksportu – 1170 mln USD rocznie, czyli 40,8% wpływów
z eksportu) i rudy uranowej (5. miejsce pod względem wielkości wydobycia
na świecie). Republika Południowej Afryki jest największym światowym producentem złota, platyny, rud chromu, wanadu i manganu. Pod względem
wydobycia diamentów zajmuje 5. miejsce w świecie, węgla – 6., żelaza – 8.
W 2007 roku pięć podstawowych surowców mineralnych kraju (platyna, złoto,
węgiel kamienny, diamenty oraz ruda żelaza) przyniosło 32,1% wpływów
eksportowych RPA (wg danych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Najszybciej rozwijającym się ostatnio krajem kontynentu, dzięki eksploatowaniu bogatych złóż ropy naftowej, jest Angola, która z kraju nękanego
wieloletnią wojną domową wyrasta na światowego potentata, a jej stolica,
Luanda, na jedną z najdroższych metropolii świata.
Niestety rozwój napędzany wydobyciem nie przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców większości afrykańskich krajów, nie generuje wystarczającej ilości miejsc pracy ani nie wpływa na poprawę infrastruktury.
Prowadzi jedynie do bogacenia się wąskich elit, podczas gdy większość społeczeństw nadal żyje na granicy ubóstwa.
Do najlepiej rozwiniętych krajów Afryki trzeba zaliczyć przede wszystkim
te położone na północy i południu kontynentu (Egipt, Tunezja, Libia, Algieria,
Maroko na północy, Namibia i RPA na południu), mające dostęp do morza/oceanu i bogate w surowce mineralne. Największy udział w gospodarce
tych krajów ma przemysł wydobywczy, a główne zasoby naturalne to ropa
naftowa, gaz ziemny, uran, platyna, cyna, miedź oraz złoto i diamenty.

Historia i dziedzictwo postkolonialne
Jednym z najpoważniejszych problemów hamujących rozwój krajów afrykańskich są ich nienaturalne granice państwowe, całkowicie pomijające miejscową strukturę etniczną. Zostały one w większości wytyczone arbitralnie
przez mocarstwa kolonialne w XIX wieku. W okresie postkolonialnym skut-
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kowało to licznymi konfliktami etnicznymi i religijnymi, które w niektórych
rejonach żywymi do dzisiaj.
Zdobywanie niepodległości przez kraje afrykańskie trwało długo i było
niezwykle trudne, a narody Afryki osiągnęły ją dwojako: w rezultacie walki
zbrojnej lub na drodze pokojowej, dzięki przekazaniu Afrykanom władzy
przez metropolie. Do zbrojnych powstań antykolonialnych doszło jedynie
w kilku krajach: na Madagaskarze (1947–48), w Kenii (powstanie Mau-Mau
1952–57), Algierii (wojna 1954–62), Kamerunie (powstanie Bamileke 1956–59),
w portugalskich koloniach – Angoli, Mozambiku i Gwinei (lata sześćdziesiąte
i pierwsza połowa lat siedemdziesiątych), Rodezji (obecnie Zimbabwe; 1965–79)
i Namibii (1966–88). Pozostałe kolonie afrykańskie uzyskały niepodległość na
drodze pokojowej, gdy metropolie ustępowały pod międzynarodowym naciskiem, licząc jednocześnie na zachowanie wpływów politycznych i gospodarczych. Istotne znaczenie miała również zapoczątkowana u schyłku lat czterdziestych rywalizacja państw bloku komunistycznego z Zachodem, gdyż ZSRR
i jego sojusznicy poparli wyzwoleńcze dążenia ludów afrykańskich, żywiąc
nadzieję na ograniczenie wpływów państw zachodnich w Afryce i wciągnięcie
nowo powstałych państw w orbitę oddziaływania systemu komunistycznego,
a tym samym wykorzystanie ich w rywalizacji z Zachodem.
Młode państwa afrykańskie musiały od razu zmierzyć się z wieloma problemami, w tym z wyraźnymi brakami w rozwoju społecznym i gospodarczym
w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Dużym problemem była utrata, właściwie z dnia na dzień, wykwalifikowanej kadry, elit intelektualnych i politycznych, które dotychczas w większości wywodziły się spośród urzędników
administracji kolonialnej. Słabość nowo powstałych instytucji państwowych
sprzyjała wzrostowi korupcji i częstych przewrotów politycznych, prowadzących do rządów autorytarnych o często brutalnym charakterze.
Powstałe w wyniku dekolonizacji niepodległe państwa afrykańskie w odmienny sposób próbowały umacniać swoją państwowość oraz rozwijać
gospodarkę. Część z nich wybrała model socjalistyczny czy wręcz komunistyczny (np. Ghana, Mali, Tanzania, Somalia, Angola, Zambia, Zimbabwe).
Spowodowało to jednak regres gospodarczy, a w niektórych przypadkach
doprowadziło do krwawych wojen domowych (np. w Mozambiku, Ugandzie,
Somalii czy Angoli).
Trzeba pamiętać, że pomimo dawno zakończonego procesu dekolonizacji,
dawne metropolie w różnym stopniu do dzisiaj próbują zachować wpływ na
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gospodarkę i politykę swych byłych kolonii, podtrzymując ich zależność,
co jest określane jako neokolonializm. Ta sytuacja dodatkowo pogłębia różnice rozwojowe pomiędzy krajami Afryki.

INFORMACJE NA TEMAT KRAJÓW AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ
Afrykańskie wskaźniki rozwoju 2011 (The Africa Development Indicators)
zawierają najbardziej aktualne dane zebrane przez Bank Światowy, dotyczące krajów Afryki Subsaharyjskiej (na południe od Sahary) – makroekonomiczne, społeczne, przemysłowe, infrastrukturalne, zdrowotne, polityczne.
Nigerię zamieszkuje największa populacja w Afryce Subsaharyjskiej (ponad 160 mln ludzi), co jednocześnie stanowi 18% populacji całego kontynentu.
Uśredniony wzrost gospodarczy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej wynosi
ok. 2%, przy czym najwyższy zanotowała Nigeria (9%), a 11 krajów może
pochwalić się wzrostem ponad 5-procentowym (dla porównania w Polsce
wskaźnik ten wyniósł w 2010 roku 3,8%, a w Hiszpanii w 2008 zanotowano
spadek o 3,7%).
Największe zużycie energii elektrycznej na mieszkańca notuje RPA (4,759
kW/h), a najniższe – Etiopia (4,23 kW/h). Dla porównania w Polsce zużywa
się średnio 3,589 kW/h).
Wskaźnik niedożywienia w państwach Afryki Subsaharyjskiej wynosi 42%,
podczas gdy najwyższy notuje się w Azji – 47%. Najniższy wskaźnik niedożywienia wykazuje Ameryka Północna – 4%.
Średnia długość życia wynosi w Afryce 52 lata w porównaniu do 71 lat
w Ameryce Północnej i średniej światowej na poziomie 69 lat.
Liczba ludności zamieszkującej miasta w Afryce wzrosła w latach 1990–
–2009 o 114 mln i przekroczyła 310 mln. W tym samym okresie średni odsetek osób mieszkających w miastach całego świata wzrósł o 51%, osiągając
liczbę 3,4 mld.
Tanzania ma najwięcej kobiet w wieku 15–24 lata wśród siły roboczej
(82%), podczas gdy w Sudanie ta proporcja jest najniższa – 25%. Uganda
ma z kolei największy udział mężczyzn w sile roboczej (83%), a RPA – najniższy (34%).
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W latach 2000–2009 w Rwandzie i Ugandzie najbardziej wzrosła średnia
długość życia mieszkańców (odpowiednio 8 i 7 lat). Z kolei odwrotny kierunek zauważono w Lesotho, RPA i Swazilandzie, gdzie średnia długość
życia spadła o 4 lata.
Na Seszelach na jednego nauczyciela przypada średnio 22 uczniów.
Średnia liczba urodzonych dzieci przypadających w Afryce Subsaharyjskiej na jedną kobietę spadła z 7 w 1980 roku do 5 w 2009 roku.
Aby założyć biznes, w Gwinei Bissau trzeba było poświęcić 216 dni na
formalności, a w Rwandzie tylko 3.
Rwanda ma największą liczbę kobiet w parlamencie – 56% wszystkich
miejsc. Najmniej posłanek jest na Komorach – poniżej 3%.
Źródło: Worldbank.org

Różnice w rozwoju gospodarki i infrastruktury
W ostatniej dekadzie prawie wszystkie kraje kontynentu afrykańskiego
zrobiły znaczne postępy pod względem rozwoju demokracji, wzrostu ekonomicznego oraz ułatwienia obywatelom dostępu do podstawowych świadczeń
socjalnych. Przed kryzysem w 2008 roku kraje afrykańskie zanotowały rekordowe wzrosty gospodarcze, co w niektórych przypadkach pozwoliło na
zwiększenie inwestycji na rozwój trwałej infrastruktury i zaplecza socjalnego.
W swoim przemówieniu z 11 października 2011 roku wiceprezes Banku Światowego, Obiageli Ezekwesili, podkreśliła, że Afryka to kontynent, w który
warto inwestować, to „ekscytująca, nowa Afryka, na progu gospodarczej rewolucji, podobnej do tej w Chinach czy Indiach.” Określiła ona kontynent jako
region nieskończonych możliwości dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa, ale
też miejsce, gdzie nadal trzeba doinwestować sektor telekomunikacyjny czy
usprawnić przesył danych (źródło: Worldbank.org).
Mimo gwałtownego rozwoju, kraje Afryki Subsaharyjskiej pozostają nadal
w gronie rozwijających się, z najwyższymi na świecie odsetkami mieszkańców
żyjącymi na granicy ubóstwa (średnio odsetek ten wynosi ok. 45%). Jednocześnie w wielu krajach produkuje się zbyt mało energii elektrycznej, aby zaspokoić rosnące potrzeby mieszkańców, a w niektórych regionach szwankuje
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transport – sieć kolejowa i drogowa jest niewystarczająca, aby zapewnić
sprawną wymianę handlową między poszczególnymi krajami. Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy w 2009 roku w 24 krajach Afryki dowiodło,
że słaba infrastruktura (sieć energetyczna, wodociągi, drogi, łącza telekomunikacyjne) obniża wzrost gospodarczy tych krajów średnio o 2% rocznie, obniża też produktywność biznesu o 40% (źródło: Worldbank.org). Jednocześnie
takie kraje, jak RPA czy Namibia, mogą poszczycić się doskonale rozbudowaną
siecią autostrad i kolei.
Ważnym czynnikiem określającym różnice pomiędzy krajami Afryki jest
stopień rozwoju sektora finansowego i bankowego, jako ważnego elementu
rozwoju gospodarczego w poszczególnych państwach. Dużą wagę przywiązuje
się ostatnio do wspierania rozwoju własnej przedsiębiorczości Afrykańczyków
i małych firm, dzięki którym tworzy się w Afryce klasa średnia.
W miastach Afryki mieszka ok. 40% ogółu ludności (jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem świata), przy czym największy odsetek ludności
miejskiej (50% i więcej) mieszka w Kongu, RPA, Algierii, Tunezji. Największe
miasta po Kairze i Lagos, to Kinszasa, Aleksandria, Chartum, Casablanca,
Algier, Abidżan i Kapsztad
Światowi analitycy zauważają, że państwa Afryki Subsaharyjskiej, pomimo że w większości ich rozwój jest niezrównoważony, a głównym źródłem
dochodów pozostaje handel surowcami naturalnymi z krajami wysoko
uprzemysłowionymi, wydają się w miarę odporne na spadek koniunktury na
rynkach światowych. Należy też pokreślić znaczącą rolę Chin w rozwoju gospodarczym państw afrykańskich – chodzi tutaj zarówno o wymianę handlową,
jak i wydobycie surowców i inwestycje infrastrukturalne. Tylko w 2007 roku
chińskie firmy zainwestowały w Afryce ponad miliard USD.
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ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA
JAKO CZYNNIK ROZWOJU NIEKTÓRYCH KRAJÓW AFRYKI
Kraje Afryki mają do zaoferowania mnóstwo atrakcji turystycznych – piękne
krajobrazy, starożytne budowle, niespotykaną gdzie indziej przyrodę i słońce przez cały rok. Nic więc dziwnego, że są intensywnie promowane jako
wymarzony cel wakacji. W ostatnich latach co roku kraje afrykańskie
odwiedza ok. 28–30 mln turystów, głównie z Europy i Ameryki Północnej
(według danych Banku Światowego). Turystyka staje się więc filarem
gospodarek wielu państw afrykańskich, ale też ważnym czynnikiem rozwoju społeczności lokalnych – szczególnie inicjatywy regionalne, do pewnego
stopnia uniezależnione od centralnego, państwowego zarządzania, mają
dzięki turystyce szansę na rozwój i dodatnio wpływają na dobrobyt mieszkańców, stymulują lokalną małą przedsiębiorczość, umożliwiają zatrudnienie również pośrednio, dzięki większemu zapotrzebowaniu na usługi czy
towary. Turystyka umożliwia tym samym mieszkańcom państw afrykańskich wykorzystanie najłatwiej dostępnych dóbr w postaci naturalnego środowiska i warunków przyrodniczych, które są atrakcyjne dla turystów,
a więc stanowią naturalną przewagę konkurencyjną.
Ekonomiści i analitycy zwracają jednak uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju turystyki, która na masową skalę stanowi co prawda poważne
źródło dochodów danego kraju, ale też może zagrażać środowisku naturalnemu, prowadzić do zubożenia ludowych tradycji czy nadmiernie uzależniać mieszkańców od zarobków płynących z obsługi turystów, co może
mieć tragiczne konsekwencje w przypadku załamania rynku, np. w okresach kryzysu gospodarczego w państwach rozwiniętych.
Najbardziej popularnym wśród turystów (również wśród Polaków) krajem
Afryki jest Egipt – w 2008 roku odwiedziło go 12,8 mln turystów, co wygenerowało ok. 11 mld USD przychodów (według danych Banku Światowego).
Przemysł turystyczny w Egipcie zatrudnia ok. 12% całej siły roboczej kraju.
Drugim pod względem popularności wśród turystów krajem jest Republika
Południowej Afryki. Rozwój przemysłu turystycznego traktuje się tam priorytetowo, a bezpośrednio i pośrednio w turystyce zatrudnionych jest ponad
100 tys. osób (dane Departamentu Turystyki Republiki Południowej Afryki
za rok 2009). We wschodniej Aryce najczęściej odwiedzane są Kenia i Tanzania – przede wszystkim z powodu atrakcyjnych parków narodowych oraz
możliwości łączenia safari z wypoczynkiem na plażach Oceanu Indyjskiego.
W Kenii w 2010 roku przychody z turystyki były rekordowe i przekroczyły
690 mln USD (wg danych kenijskiego Ministerstwa Turystyki). Z kolei turystycznymi „gwiazdami” Afryki Zachodniej są Gambia i Senegal, do których
najczęściej przyjeżdżają Europejczycy uciekający przed zimowym chłodem.
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Rozdział 16

Co się stało
w Ghanie,
kiedy ogłaszała
niepodległość?
Paweł Średziński

Fot. Paweł Średziński

K

raj, który znamy dziś pod nazwą Ghana powstał z połączenia
czterech terytoriów. Były to: kolonia właściwa, czyli Złote Wybrzeże, obejmująca pas ziem wzdłuż brzegów Zatoki Gwinejskiej, kraj Aszantów, gdzie
wcześniej istniało silne królestwo tej wspólnoty, pokonanej nie bez trudu
przez Brytyjczyków, Terytoria Północne, zdominowane przez wyznawców
islamu, mających odrębne pochodzenie od ludów Akan z południa i Aszantów oraz Togo Brytyjskie, znane dziś jako Region Wolty, który Wielka
Brytania przejęła w rezultacie odebrania Niemcom ich kolonii w Afryce po
I wojnie światowej.

Chociaż miejscowe afrykańskie elity już od wielu lat zabiegały o uznanie
swoich praw, prawdziwym liderem ruchu na rzecz wyzwolenia Złotego
Wybrzeża był Kwame Nkrumah (1909–1971), który wrócił na ojczystą ziemię
po studiach w Stanach Zjednoczonych. Należał on do grupy Afrykanów wykształconych na Zachodzie i sympatyzujących z ruchem lewicowym. W czasie
swojego pobytu w Londynie Nkrumah zaangażował się też w ruch antykolonialny i panafrykański, poznając czołowych działaczy pochodzenia afrykańskiego, którzy przygotowywali Afrykę na chwilę, kiedy zostanie wyzwolona
spod kolonialnej opresji.
Nkrumah wrócił na Złote Wybrzeże w 1947 roku. Z racji swoich kontaktów, między innymi z komunistami w Wielkiej Brytanii, został uznany za
jednostkę podejrzaną. Zezwolono mu jednak na zejście na ląd, a on sam już
wkrótce zaangażował się w działalność polityczną, przyjmując stanowisko
sekretarza generalnego powołanej przed jego przyjazdem Zjednoczonej Konwencji Złotego Wybrzeża (United Gold Coast Convention, w skrócie UGCC).
W szeregach UGCC znaleźli się wybitni działacze na rzecz emancypacji kolonii
spod władzy Brytyjczyków. Była to jednak partia o charakterze umiarkowanym. Wkrótce okazało się, że Nkrumah był dla UGCC zbyt rewolucyjny i działacze partii dostrzegali w nim zagrożenie. Większość była jednak zgodna,
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że energiczny sekretarz generalny był doskonałym organizatorem, tworząc
filie swojego ugrupowania.
Niebawem po rozpoczęciu działalności politycznej został zatrzymany
przez brytyjską policję i, wraz z pięcioma innymi wybitnymi aktywistami,
zamknięty w związku z podejrzeniem o udział w zamieszkach, do których
doszło 28 lutego 1948 roku. Uliczne rozruchy nie zostały jednak sprowokowane przez Nkrumaha, ale przez zachowanie policji, która otworzyła ogień do
kombatantów protestujących przeciwko brakowi wsparcia ze strony władz
kolonialnych w związku z zakończoną przez nich służbą wojskową. Okazało
się, że mimo aresztowania osób podejrzanych o wzniecanie niepokojów, sytuacja w kolonii nadal się nie uspokajała. Dodatkowo, uprawy kakaowca, z których żyło 65% mieszkańców Złotego Wybrzeża, zaatakowała choroba, co skłoniło administrację kolonialną do masowego wycinania drzew. To posunięcie
wzbudziło sprzeciw farmerów, którzy również postanowili zaprotestować
i wezwać do zaprzestania wycinki upraw, a zamiast tego do leczenie chorych
roślin.
Wielka Brytania postanowiła zmienić kierunek swoich działań. Nkrumah
mógł nadal kontynuować swoją działalność polityczną. Kiedy okazało się,
że UGCC prezentuje coraz bardziej zachowawcze stanowisko w sprawie niepodległości i stało się jasne, że Nkrumah nie był już partii potrzebny, powstało
nowe ugrupowanie, Ludowa Partia Konwentu (Convention People’s Party,
w skrócie CPP). Prezentowało ono bardziej radykalne rozwiązanie, którego
ilustracją było hasło lansowane przez Nkrumaha: „Samorząd teraz!”. Nkrumah chciał bowiem zwiększenia udziału rdzennych mieszkańców Złotego
Wybrzeża we władzach kolonii. Prowadzone przez niego akcje, w tym akcja
wzorowana na biernym oporze stosowanym z powodzeniem w Indiach przez
Mahatmę Gandhiego, skłoniły Brytyjczyków do przyjęcia nowych konstytucji
dla kolonii, które utorowały drogę jednoizbowemu parlamentowi oraz afrykanizacji rady wykonawczej, odpowiednika rządu, którego liderem po wygranych przez CPP wyborach został Nkrumah.
Wśród założeń programowych Ludowej Partii Konwentu znalazły się:
„samorząd teraz”, powstanie demokratycznego rządu, jedność terytorialna
Kolonii, Kraju Aszantów, północy i Trans-Wolty, współpraca ze związkami
zawodowymi oraz realizacja wizji niezależnej i zjednoczonej Afryki Zachodniej. Nkrumahowi udało się stworzyć ludowy ruch masowy. Do jego szeregów
starał się pozyskać związki zawodowe, kobiety i hodowców kakao, którzy
stanowili najpoważniejszą grupę społeczną na Złotym Wybrzeżu. Z inicjatywy
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Nkrumaha zwołano Zgromadzenie Przedstawicieli Ludów Ghany (20 listopada
1949). Uznało ono decyzje Komitetu Cousseya za „nóż w plecy” i przygotowało alternatywny program zmian, przesłany później do Ministerstwa Kolonii.
Kontrpropozycja Nkrumaha pogorszyła i tak już złe stosunki CPP z administracją kolonialną. Zresztą Ludowa Partia Konwentu nie była nawet uznawana
przez metropolię za reprezentanta społeczeństwa. Tymczasem CPP zdecydowała o rozpoczęciu positive action.
Od samego początku kampanię konstruktywnego działania krytykowało
UGCC oraz wodzowie, ale położenie Nkrumaha skomplikował strajk generalny, zorganizowany niezależnie od CPP, przez Krajową Centralę Związków
Zawodowych. 8 stycznia 1950 roku, na wielkim wiecu w Akrze, Nkrumah ogłosił positive action i jej główne cele: nie samorząd, ale „pełny samorząd teraz”
i spełnienie postulatów strajkujących (ponowne zatrudnienie zwolnionych
pracowników meteorologii). Deklaracja strajku powszechnego spotkała się ze
zdecydowanym przeciwdziałaniem władz kolonialnych. W niespełna dwa
tygodnie od wiecu w Akrze gubernator aresztował wszystkich działaczy CPP
i związkowców, oskarżonych o wywołanie buntu, nielegalnego strajku oraz
szantażowanie rządu. Wyrokiem sądu Nkrumah trafił na rok do więzienia,
a administracja kolonii uznała kwestię CPP za rozwiązaną. Jednak struktury
CPP okazały się niezwykle trwałe. Pomimo nieobecności lidera, Ludowa Partia
Konwentu nie ustąpiła miejsca UGCC, zaś wobec doniesień o planowanych
wyborach powszechnych zamierzała wziąć w nich udział.
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego zapowiadała nowa konstytucja Złotego Wybrzeża, która wchodziła w życie 1 stycznia 1951 roku. Gubernator Arden-Clarke wyznaczył ich termin na: 5/6 lutego (wybory pośrednie do
kolegiów wyborczych), 8 lutego (wybory w kolegiach wyborczych, miastach
i na Terytoriach Północnych) i 10 lutego (wybory w radach wodzów). Ponadto,
konstytucja z 1951 roku ustalała skład Rady Wykonawczej, kierowanej przez
Leader of Government Business, na 3 ministrów ex officio (ministerstwo obrony,
spraw wewnętrznych oraz finansów i sprawiedliwości) i 8 afrykańskich ministrów wybieranych przez Zgromadzenie Ustawodawcze, ale indywidualnie
zatwierdzanych przez gubernatora, przewodniczącego Rady. Z kolei w Zgromadzeniu miało zasiąść 84 członków: w większości afrykańskich mieszkańców
kolonii. Prawo wyborcze miały wszystkie osoby powyżej 21. roku życia. Ostatecznie, w lutowych wyborach wystartowały cztery partie CPP i UGCC oraz –
powstałe tuż przed ich ogłoszeniem – Ludowa Partia Demokratyczna (PDP)
i Narodowa Partia Demokratyczna (NDP). Niekwestionowane zwycięstwo
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odniosła Ludowa Partia Konwentu (34 miejsca w Zgromadzeniu na 38 możliwych), pozostałe trzy zajęła UGCC, a jedno kandydat niezależny. Były to
pierwsze wybory powszechne w Afryce.
W Zgromadzeniu znalazł się Nkrumah, który w trakcie wyborów wciąż
odbywał karę więzienia, ale prowadząc kampanię przedwyborczą zza krat,
zdobył w Akrze 22 780 głosów na 23 122 możliwych. Sukces Nkrumaha i jego
partii zmusił gubernatora do zwolnienia lidera CPP z odbywania kary. Ponadto Kwame Nkrumah, jako przewodniczący partii większościowej, otrzymał
funkcję „kierownika rządu”, od 1952 roku premiera, odpowiedzialnego przed
Zgromadzeniem, a nie przed gubernatorem. Teraz idea „pełnego samorządu”
była wprowadzana przez prezesa rady ministrów. Po konsultacjach ze Zgromadzeniem, władzami lokalnymi i partiami politycznymi Nkrumah złożył
propozycje dalszych reform. Te posłużyły za podstawę przy przygotowaniu
tekstu nowej konstytucji. Powiększała ona skład Zgromadzenia z 84 do 104
członków, wybieranych w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich.
Powoływała rząd odpowiedzialny przed parlamentem, bez ministrów z urzędu. Gubernator zachował kontrolę nad sprawami zagranicznymi oraz policją
i obroną. W czerwcowych wyborach z roku 1954 zwycięzcą była ponownie
CPP, zyskując 79 miejsc na 104 możliwe, na drugim miejscu uplasowała się
Północna Partia Ludowa (NPP) z wynikiem 14 miejsc. Po raz pierwszy powstał
rząd złożony wyłącznie z Ghańczyków i nastąpiła afrykanizacja administracji.
Od tego momentu przywódca CPP konsekwentnie dążył do ogłoszenia
niepodległości przez Złote Wybrzeże. W granicach nowego państwa widział
nie tylko południową część dzisiejszej Ghany, ale także jej centrum z krajem
Aszantów, muzułmańską północ oraz region Wolty. Pomimo opozycji i tendencji odśrodkowych, Nkrumahowi udało się ten cel osiągnąć.
CPP uczyniła z wolności swoje hasło programowe. Nkrumah zwracał się
do wyborców językiem prostym i w ten sposób konstruował polityczne manifesty. W przedwyborczej odezwie z 1956 roku pytał: „Czy chcę niepodległości
za mojego życia? Czy chcę powrotu do feudalizmu i imperializmu?” Natomiast
na wiecach wolności domagały się tłumy. Nkrumah zamierzał trafić do mas
społeczeństwa, więc kampania wyborcza była ciągiem bezpośrednich spotkań
z mieszkańcami Złotego Wybrzeża, a „wolność” kluczem do zwycięstwa. Jednak do momentu ogłoszenia oficjalnych rezultatów wyborów, nikt nie mógł
być pewien politycznej przyszłości.

– 174 –

Wybory powszechne z 1956 roku zakończyły się niewątpliwym zwycięstwem Kwame Nkrumaha. 3 sierpnia Nkrumah na forum Zgromadzenia Ustawodawczego zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie jak
najszybszego przyznania niepodległości. Wniosek przewodniczącego CPP
przeszedł większością 72 głosów. Nikt nie był przeciw propozycji Nkrumaha,
ponieważ opozycja wstrzymała się od głosu. Rozpoczął się ostatni etap na
drodze do niepodległości.
18 września, a więc dwa miesiące po wyborach powszechnych, brytyjski
sekretarz do spraw kolonii ogłosił, że Złote Wybrzeże osiągnie pełną niepodległość w ramach Commonwealthu z dniem 6 marca 1957 roku. Wybór daty nie
był przypadkowy. 113 lat wcześniej, w 1844 roku, wodzowie z południa podpisali dokument, w którym uznawali władzę królowej brytyjskiej nad fortami
i osadami na Złotym Wybrzeżu. Właśnie na podstawie tego zobowiązania
Brytyjczycy sprawowali władzę nad Złotym Wybrzeżem przez następne stulecie. W rocznicę Bond of 1844 miała powstać niepodległa Ghana. W dwa dni po
zapowiedzi brytyjskiego rządu Kwame Nkrumah przemawiał w audycji radiowej do mieszkańców Złotego Wybrzeża: „Skończyła się pewna epoka, zaczyna
się następna.” – powiedział w komunikacie. Jednocześnie uprzedzał, iż zbliżał
się czas politycznej niepewności. Należało rozwiązać spór z opozycją, aby
każdy obywatel Złotego Wybrzeża, bez względu na to, czy należy do wspólnoty Dagomba czy Ewe, czy też jest Aszantem, mógł wziąć udział w uroczystościach z okazji uzyskania niepodległości.
W styczniu 1957 roku na Złote Wybrzeże przybył brytyjski sekretarz stanu do spraw kolonii, Lennox Boyd. Dzięki mediacji Boyda, obie strony konfliktu, rząd i opozycja, doszły do wstępnego porozumienia. Przeciwnicy Nkrumaha zrezygnowali z idei utrzymania drugiej izby Zgromadzenia Ustawodawczego i powołania Rady Państwa, w której zasiedliby tradycyjni przywódcy.
Natomiast rząd Nkrumaha zgodził się na powstanie regionalnych komisji
konstytucyjnych. Ich zadaniem było opracowanie raportu na temat proponowanych rozwiązań ustrojowych. Raport ten miał być przedstawiony na forum
parlamentu w ciągu dziewięciu miesięcy od momentu uzyskania niepodległości. Ponadto Lennox Boyd wyraził nadzieję, że tradycyjni wodzowie mogliby
odgrywać większą rolę w strukturach władzy, jakkolwiek termin ogłoszenia
niepodległości pozostawał niezmieniony. Zaspokojeniu aspiracji politycznych
lokalnych przywódców pomogło utworzenie Izby Wodzów. Jej kompetencje
ograniczały się do spraw dotyczących tradycyjnej władzy. Jednocześnie ustawa zasadnicza niepodległej Ghany gwarantowała powołanie zgromadzeń
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regionalnych, toteż projekt nowej konstytucji poświęcał najwięcej uwagi
zagadnieniom, takim jak granice regionów czy udział zgromadzeń regionalnych we władzach. Kompromis zawarty między Nkrumahem a opozycją
umożliwił rozpoczęcie właściwej procedury dekolonizacyjnej. 7 lutego 1957
roku w brytyjskiej Izbie Gmin odbyła się debata nad projektem konstytucji
i the Ghana Independence Act otrzymał moc prawną.
Nowe państwo nosiło nazwę Ghana. Złote Wybrzeże było nazwą kolonistów, a więc należało ją zmienić. Po raz pierwszy nowej nazwy użyła Zjednoczona Konwencja Złotego Wybrzeża, której lider Joseph B. Danquah był autorem koncepcji wskazującej właśnie na wielkie Imperium Ghany jako praojczyznę ludów Akan. Następnie przejęła ją Ludowa Partia Konwentu i dzięki kolejnemu zwycięstwu w wyborach, postanowiła przeforsować także tę zmianę.
Nkrumah celowo odwołał się do chwalebnej przeszłości Ghany, bo chciał
w ten sposób nawiązać do swojej idei odbudowy afrykańskiego imperium.
Dzień ogłoszenia niepodległości poprzedził cykl uroczystości, na których
pojawili się między innymi prezydent Tunezji, Bourguiba oraz księżna Kentu.
We wszystkich kościołach w kraju odbyły się specjalne msze i modlitwy
w intencji Ghany. 6 marca 1957 roku Złote Wybrzeże było już niepodległe.
W kilka dni później Nkrumah pożegnał brytyjskiego gubernatora, Charlesa
Ardena-Clarka. To właśnie dzięki jego poparciu przewodniczący CPP wprowadził Ghanę na drogę niepodległości.
W specjalnym przemówieniu z okazji ogłoszenia niepodległości Nkrumah
powiedział: „Długa bitwa nareszcie została skończona. A Ghana, wasz ukochany kraj, jest wolna na zawsze. Przy tej okazji chcę podziękować wodzom
i mieszkańcom tego kraju, młodzieży, rolnikom, kobietom, którzy walczyli
szlachetnie i wygrali tę bitwę. Chcę także podziękować kombatantom, którzy
współpracowali ze mną w realizacji zadania wyzwolenia naszego kraju spod
obcych rządów i imperializmu. […] Od teraz musimy zmienić nasze podejście
i nasz sposób myślenia. Od teraz musimy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy
już kolonialnym, ale wolnym i niezależnym ludem. Ale to zobowiązuje nas
do ciężkiej pracy. Polegam na milionach mieszkańców tego kraju, na wodzach
i ludzie, którzy pomogli mi zmienić przeznaczenie tego kraju. […] Stworzymy
naszą własną afrykańską osobowość i tożsamość. […] Po raz kolejny poświęcimy siebie w walce na rzecz wyzwolenia innych krajów w Afryce, nasza niepodległość będzie bez znaczenia, jeśli nie będzie powiązana z całkowitym
wyzwoleniem afrykańskiego kontynentu.”
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Ghana była liderem zmian w Afryce na południe od Sahary. Ogłoszenie
przez nią niepodległości odbyło się na drodze pokojowych przemian i transformacji. Przez kolejne lata była uznawana za wzór przekształcenia kolonii
w niepodległy kraj. Nkrumah nie utrzymał jednak władzy. W 1966 roku został
jej pozbawiony na drodze zamachu stanu, za którym stały Stany Zjednoczone.
Jednak do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych liderów dekolonizującej się Afryki, ikoną ruchu zjednoczeniowego, która co jakiś czas
powraca na forum obrad Unii Afrykańskiej. Jednocześnie jest „ojcem” kraju,
który dziś uznaje się za modelowy przykład demokracji w Afryce Zachodniej.
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Rozdział 17

Co się stało
w Senegalu,
kiedy ogłaszał
niepodległość?
Mamadou Diouf

Fot. GoLo

W

śród wszystkich francuskich kolonii w Afryce, Senegal najbardziej „skorzystał” z materialnej przychylności władz: budowa dróg, linii
kolejowych, największy kompleks uniwersytecki w Dakarze, nowoczesne
porty, pierwsze zakłady przemysłowe.

Jako najważniejszy ośrodek polityczny, administracyjny, militarny, ekonomiczny, a nawet kulturalny, Francuskiej Afryki Zachodniej, Dakar spełniał
zdecydowanie ważniejszą rolę niż zwykła stolica. Jego port obsługiwał także
Mauretanię, Gwineę, Dahomej (Benin), Mali, Niger, Górną Woltę (Burkiną Faso),
a nawet Wybrzeże Kości Słoniowej.
Z czasem tendencje niepodległościowe zaczęły się nasilać. Ruch ten zaktywizował się po I wojnie światowej. Był on spowodowany przede wszystkim
rozwojem świadomości niepodległościowej – potrzeby wyzwolenia terytorium kolonialnego, obalenia mitu i kompleksu niższości wobec kolonizatorów
oraz żądaniami niektórych elit. Wpływ na to miała między innymi historia
udziału wojsk afrykańskich w obu wojnach – żołnierze widzieli śmierć wielu
białych towarzyszy broni i wrogów, z którymi walczyli w imieniu Francji.
Ta sytuacja doprowadziła na początku lat sześćdziesiątych XX wieku do uzyskania niepodległości terytoriów we francuskich terenach Afryki Zachodniej.
W 1919 roku odbyły się pierwsze strajki robotników, które obudziły wolnościowe pragnienia Senegalczyków. W latach 1932–34 została opracowana
koncepcja „negritude”, co oznaczało „dumę z murzyńskości”. Opracowali ją:
Senegalczyk Leopold Sedar Senghor, pochodzący z Karaibów Aime Cesaire
(Martynika) oraz Leon Gontran Damas z Gujany. Działały związki zawodowe,
legalne już od 1937 roku.
Po II wojnie światowej partie polityczne zaczęły odgrywać role pierwszoplanowe: powstały pierwsze organizacje polityczne, między innymi Demokratyczny Blok Senegalski pod przywództwem Senghora (założony w 1948, prze-

– 181 –

kształcony w 1956 roku w Senegalską Unię Demokratyczną), BPS (Popularny
Blok Senegalski), Afrykańska Partia Niepodległości (PAI, założona w 1957
roku, o tendencjach marksistowskich).

Konferencja w Brazzaville*
W lutym 1944 roku, zanim ucichły walki na frontach, generał Charles
De Gaulle zwołał konferencję w Brazzaville, by omówić stosunki pomiędzy
Francją a jej koloniami. Jego pamiętne przemówienie uzasadniało podbój
kolonialny, gloryfikując misję cywilizacyjną Francuzów, którzy „zaprowadzili
pokój i otwierali na świat ogromną część Czarnej Afryki”. Charles de Gaulle
odsuwał wszelką myśl o autonomii i niepodległości afrykańskich posiadłości.
Według doktora Bara Ndiaye, generał podkreślał jedynie konieczność doprowadzenia do sytuacji, w której Afrykanie będą uczestniczyć w zarządzaniu
własnymi sprawami, lecz z zastrzeżeniem: „odsuwać wszelką myśl ewolucji
poza francuskim imperium; należy odrzucić ewentualne utworzenie – nawet
w odległej przyszłości – samodzielnego rządu w koloniach”. Mimo tych słów
generała, wielu w Afryce sądziło, że konferencja w Brazzaville miała na celu
pełną dekolonizację.
W kolejnych 15 latach po II wojnie na horyzoncie pojawiła się możliwość
przeprowadzenia niezbędnych reform. Już w sierpniu 1945 roku nowe rozporządzenie ustaliło, że wybory odbędą się na terytoriach zamorskich w dwóch
instancjach (kolegiach): z jednej strony obywatele Francji oraz czterech
Powiatów (według prawa powszechnego), z drugiej – „tubylcy”, czyli obywatele Imperium (według prawa lokalnego). W listopadzie tego samego roku
Amadou Lamine Gueye został wybrany przez pierwszą kategorię obywateli,
natomiast „tubylcy” wybrali Leopolda Sedara Senghora. Obaj politycy byli
Senegalczykami i członkami jednego ugrupowania.
Konstytucja z 1946 roku powołała Wspólnotę Francuską, co diametralnie
zmieniło status kolonii. „Imperium” zamieniono na „Unię Francuską”, a „kolonie” zostały „departamentami i terytoriami zamorskimi”. W kwietniu tego
samego roku uchwalono ustawę zwaną „Lamine Gueye”, zgodnie z którą
„wszyscy mieszkańcy terytoriów zamorskich są obywatelami równymi wobec
tych z metropolii”.
* Więcej o Konferencji w Brazzaville w rozdziale poświęconym historii Madagaskaru.
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Kolejne ustawy likwidowały indygenat – oficjalny niższy statut tubylców
– oraz przymusowe roboty. W wyborach z roku 1946 Senghor i Lamine Gueye
zostali ponownie wybrani. Dwaj deputowani i dwaj senatorowie reprezentowali Senegal we Francuskim Parlamencie. Senegal stał się integralną częścią
Republiki Francuskiej.
Senghor uzyskał mandat parlamentarny pod szyldem socjalistów (S.F.I.O
– Section Française de l'Internationale Ouvriére – Oddział Francuski Międzynarodówki Robotniczej). Zrozumiał jednak, że jedynie ugrupowanie złożone
z autentycznych Afrykanów będzie najwłaściwszą drogą do niezależności.
Dlatego w 1948 roku powołał Senegalski Blok Demokratyczny (BDS). Trzy lata
później, w wyborach parlamentarnych, wygrał bezapelacyjnie z kandydatem
S.F.I.O Laminem Gueyem. Rok później Zamorski Kodeks Pracy daje Afrykanom
prawo do urlopu płatnego i ogranicza tygodniowy czas pracy do 40 godzin.
Sprawy posuwały się do przodu w błyskawicznym tempie: wojna w Indochinach, początek konfliktu algierskiego, zachowawczość francuskiej polityki
kolonialnej, niepodległość byłych protektoratów Maghrebu oraz wysiłki Brytyjczyków w sprawie dekolonizacji w Afryce Zachodniej. Wszystkie te okoliczności były korzystne z perspektywy dalszej emancypacji kolonii i od 1955
roku senegalskie partie polityczne umocniły swoje pozycje.

Ustawa o reformach
W czerwcu 1956 roku Francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło
ustawę Gastona Deffere'a, ówczesnego ministra terytoriów zamorskich, oraz
Félixa Houphouët-Boigny'ego, polityka z Wybrzeża Kości Słoniowej, mera
Abidżanu. Dawała ona możliwości zorganizowania wyborów powszechnych
w koloniach oraz powołania Rady. Dawała też prawo głosu wszystkim, wzmacniając pozycję parlamentów terytorialnych, powołanych w 1946 roku, oraz
administracyjną decentralizację. Francuska Afryka Zachodnia została zlikwidowana i podzielona na osiem terytoriów, na których działała lokalna władza
wykonawcza (nie federalna, jak chciał Senghor) w Dakarze. Stanowczym
przeciwnikiem utrzymania tego tworu kolonialnego był Félix HouphouëtBoigny, minister w gabinecie de Gaulle'a (pierwszy prezydent Wybrzeża Kości
Słoniowej). Jego koncepcja przeciwstawiała się większości afrykańskich elit,
z Senghorem na czele. Ten ostatni uważał, że zburzenie istniejącej federacji
doprowadzi do powstania słabych gospodarczo niepodległych państw. Podkreślił, że ten arbitralny, sztuczny podział na osiem terytoriów to „bałkaniza-
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cja” Afryki. Według niego było to raczej dzieło przypadku i kuluarowych intryg, nie brano bowiem pod uwagę rzeczywistości geograficznej, etnicznej czy
językowej.

Referendalny rok 1958
Opinia Houphoueta Boigny'ego, że państwa afrykańskie nie dojrzały
do niepodległości, nie była zgodna z przekonaniami klasy politycznej. W lipcu
odbył się w Cotonu kongres Afrykańskiej Partii Zjednoczenia (Parti du Regroupement Africain – ruch utworzony w marcu i opozycyjny wobec starszej federacji RDA – Rassemblement Democratique Africain, powołanej przez Félix
Houphouët-Boigny w 1946 roku), której liderem był Senghor. Kongres konkretyzował etapowy proces niepodległościowy: suwerenność, zjednoczenie
Afryki w federację oraz wspólnota z Francją na nowych zasadach.
Nowa Konstytucja z 1958 roku zamieniła „Unię Francuską” na „Wspólnotę
Francuską” i dała koloniom autonomię. Dzięki temu, Senegal uzyskał statut
republiki, ale w ramach wspólnoty.
Po powrocie do władzy w 1958 roku wizja generała nieco się zmieniła, ale
widział w tych reformach instytucjonalny organizm francusko-afrykański,
w ramach którego państwa Afryki w kwestii pewnych uprawnień i reprezentowania ich na forum międzynarodowym zdawały się na Francję, która miałaby im zapewnić rozwój. De Gaulle był przekonany, że Afrykanie, gdy będą
mieli do wyboru Wspólnotę z Francją albo niepodległość, nie zawahają się
głosować na pierwszą opcję. Dlatego postanowił zwrócić się bezpośrednio do
mas i wyeliminować opór elit. W tym celu rząd francuski zorganizował swojemu szefowi propagandowy wyjazd do Afryki. Dbano o wszystko, przede
wszystkim o to, by prasa była pod ścisłą kontrolą. Niewiele gazet ośmielało się
krytykować De Gaullea. Jak podaje dr Bara Ndiaye, wyjątkami były senegalski
dwumiesięcznik „La Lutte” oraz togijska gazeta „La Muse Togolaise”, która
pisała: „Jest to nadczłowiek, magik. Dla nas, jeszcze zależnego narodu, (...)
apostołem asymilacji polegającej na wybieleniu Afrykanów, aby mieć Francję
o 100 milionach mieszkańców (...) Cudowne marzenie! (...) Ale to jest wojskowy... A wojskowy z natury jest kolonialistą”.
Po sukcesach swojej misji na Madagaskarze, w Kongu i na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, de Gaulle przyleciał do Dakaru. Powitał go minister spraw wewnętrznych, Valdiodio Ndiaye. Prezydenta Senghora nie było w kraju (oficjal-
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nie był na urlopie we Francji), a premier Mamadou Dia był na badaniach
lekarskich w Szwajcarii. Ich nieobecność niektórzy do dziś traktują jako
ucieczkę. Trzydziestopięcioletni Valdiodio razem z mecenasem Laminem
Gueyem, przewodniczącym parlamentu, musiał stawić czoło francuskiemu
prezydentowi. Młody minister wygłosił pamiętne i historyczne przemówienie,
w którym pojawiły się hasła będące wyrazem nastrojów panujących ówcześnie we wszystkich narodach Afryki: „mówimy niepodległość, jedność Afryki
i federacja”. Były to przełomowe słowa.
Referendum odbyło się 28 września. Ta data zapisała się na stałe w historii
całej Francuskiej Afryki Zachodniej. Tego dnia prawie wszystkie terytoria
powiedziały „TAK” Wspólnocie Francuskiej. Gwinea – z Ahmedem Sekou Toure
– była jedynym krajem, który nie chciał Wspólnoty. Uzyskała natychmiast
niepodległość. Senghor wahał się, świadczy o tym jego nieobecność. Prezes
rady ministrów Mamadou Dia był na „NIE”. Senghorowi udało się przekonać
premiera do głosowania na „TAK”, a następnie zwrócił się o wsparcie przywódców religijnych, którzy mieli ogromny wpływ na senegalskie społeczeństwo. W rezultacie, w czasie referendum konstytucyjnego w dniu 28 września
Senegal opowiedział się za projektem generała de Gaulle’a. Pomysł przeszedł
stosunkiem głosów 870 tys. na „TAK, 21 tys. na „NIE”. Narodziła się nowa
republika. 5 listopada rozpoczął się nowy rozdział, który dwa lata później
doprowadził do suwerenności. Stolicę przeniesiono z Saint-Louis do Dakaru.

Federacja Mali
Leopold Sedar Senghor i Modibo Keita, przeciwnicy „bałkanizacji”, połączyli siły. Ta krótkotrwała federacja początkowo dotyczyła czterech, a później
tylko dwóch republik autonomicznych Wspólnoty Francuskiej w Afryce Zachodniej. Federację utworzono 4 kwietnia 1959 roku, a w jej skład weszły:
Dahomej, Górna Wolta, Senegal i Sudan Zachodni (wcześniej Sudan Francuski). Siedzibą był Dakar. Delegaci wybrali Modibo Keitę z Sudanu na szefa
rządu.
Jednak po uzyskaniu pełnej niepodległości 20 czerwca 1960 roku w jej
skład weszły jedynie dwie ostatnie republiki. Houphouëtowi przeszkadzała
federacja nawet czterech państw. Pod jego presją wycofały się Dahomej i Górna Wolta. 20 sierpnia, po dwóch miesiącach istnienia i konflikcie między
przywódcami, nowe ciało rozpadło się na dwa niezależne państwa: Senegal
i Mali (wcześniej Sudan Zachodni). Pięć dni później, uchwalono Drugą Konsty– 185 –

tucję i Senghor został prezydentem Republiki. Kraj ogłosił niepodległość
i został członkiem ONZ.

POLECAM!
Polecam książkę senegalskiego naukowca, dr. Bara N'diaye, Niepodległość
byłych kolonii francuskich w Czarnej Afryce w kontekście polityki generała
De Gaulle'a, Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne, tom 1, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Olsztyn
2010.
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Rozdział 18

Co uprawiają
Senegalczycy?
Mamadou Diouf

Fot. GoLo

S

enegal znajduje się pod wpływem klimatu tropikalnego z dwiema
głównymi porami: sucha pora od listopada do czerwca i pora deszczowa od
lipca do połowy października. To one determinują rolniczy kalendarz.
Ponadto wyróżnia się cztery strefy klimatyczne, średnia opadów deszczu
zwiększa się od północy w kierunku południa.

Senegalskie rolnictwo jest przeważnie sezonowe i zależne od opadów.
Świadczą o tym duże wahania wielkości produkcji rolnej ostatnich dekad.
Zdecydowana większość rolników ma drobne gospodarstwa i uprawia ziemię
według tradycyjnych metod. Drugą charakterystyczną cechą jest kombinacja
upraw przemysłowych (orzeszki ziemne i bawełna) i roślin zbożowych (proso,
sorgo, kukurydza), nierzadko połączonych z małą hodowlą.
Uprawa drzew owocowych i warzyw koncentruje się od lat w rejonie
Niayes (atlantyckie wybrzeże, na północ od Dakaru) i na terenach nawadnianych w dolinach rzek, gdzie rozwinęła się uprawa ryżu. W rolnictwie dosyć
dużą rolę odgrywa hodowla bydła oraz rybołówstwo.
Na prawie 13 mln mieszkańców połowa ludności Senegalu pracuje w rolnictwie. Na powierzchni kraju równej prawie 200 tys. km2, ponad 80 tys. służy
bezpośrednio działalności rolnej, a około 60 tys. hodowli. Rolnictwo nie zapewnia samowystarczalności, prawie 400 tys. ton ryżu pochodzi z importu,
mimo iż produkcja krajowa osiąga następujące wartości: ryż (150 tys. ton),
proso (600 tys. ton), kukurydza (100 tys. ton), bawełna (50 tys. ton) oraz
orzeszki ziemne i warzywa. Chociaż ok. 70% ludności czynnej zawodowo to
rolnicy lub pasterze, to dochody z tej gałęzi gospodarki stanowią tylko 19%
PKB. Przemysłowymi uprawami są trzcina cukrowa i bawełna, które powoli
wypierają starą monokulturę orzeszków ziemnych.
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Orzeszki ziemne
Orzeszki ziemne (arachidy) są historycznym symbolem senegalskiego
rolnictwa. Gdyby zapytać na ulicach Dakaru, gdzie jest ojczyzna tej rośliny,
nikt nie wskazywałby na Amerykę, lecz właśnie na Senegal. Przybyła wraz
z Portugalczykami w XVI wieku, szybko zaadaptowała się do suchego klimatu.
Uprawiana jest prawie we wszystkich krajach Afryki Subsaharyjskiej: Nigeria,
Czad i Senegal są największymi producentami na kontynencie. Arachidy były
kiedyś jedynym i najważniejszym produktem eksportowym. Uzależniona od
pory deszczowej i polityki państwa, produkcja waha się od 500 tys. do 1 mln
ton! Produkcja jest przetwarzana na miejscu. Uprawa jest tradycyjną domeną
bractw muzułmańskich, szczególnie marabutów z bractwa Muridów, właścicieli gigantycznych obszarów pól uprawnych. Orzeszki ziemne, najważniejsza
roślina eksportowa Senegalu, zajmują ogromne powierzchnie upraw (30%
gruntów ornych kraju). Dawniej nazwano je „złotem Senegalu” (Sunu Or)
z powodu żółtego koloru kwiatów, a także dochodów z eksportu. Ta roślina
uprawiana zarówno na północy, jak i na południu pozwala żyć 40% ludności.
Senegalskie gleby bez potrzeby irygacji są optymalne dla jej wzrostu. 95%
produkowanego oleju arachidowego idzie na eksport, co plasuje Senegal na
pierwszym miejscu na świecie i daje dochody wysokości 90 mln dolarów.
Zbiory są jednak niepewne, np. w sezonie 2007/08 zbiory były katastrofalnie
małe. Zebrano wtedy ok. 200 tys. ton, przy średniej z ostatniej dekady sięgającej 600 tys. Na potrzeby masowego eksportu do Europy uprawę arachidów
promowali w czasach kolonialnych Francuzi. Po uzyskaniu niepodległości
w roku 1960, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy zachęcały kraj do większej produkcji w celu uzyskania dewiz. Całe regiony
uprawiały tę monokulturę. W wielu miejscach budowano fabryki do przetwarzania zbiorów.
Dziś niestety rynki się kurczą. Oleje roślinne pozyskiwane są nie tylko
z roślin tradycyjnie uważanych za oleiste, ale także z wielu innych – kukurydza, oliwka, rzepak, słonecznik, soja. Senegalski olej ma od lat swój znak jakości, co podkreślają jego producenci. Do dziś w handlu międzynarodowym
wśród towarów eksportowych Senegalu najważniejszymi, poza arachidami,
są tylko fosforyty oraz ryby.
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Proso
Gdyby to zboże było własnością jakiejś grupy etnicznej, byliby nią Sererowie. Proso jest jednym z najdłużej znanych ludzkości zbóż. Jest także najważniejsza uprawą Sererów. Roślina występuje w całym kraju, ale najwięksi
producenci pochodzą z Thies, Kaolack i Fatick, położonych w krainie Sererów.
Otoczone przez twardą okrywą nasienną ziarna są cennym źródłem białek,
witamin (szczególnie z grupy B) i soli mineralnych (przede wszystkim wapnia,
żelaza, potasu, krzemu i magnezu), nie zawierają natomiast glutenu (w związku z tym nie nadają się do wypieku chleba). Małe ziarna prosa przygotowywane są na wiele sposobów. Główne produkty to: kasza kuskus Thiers – jako
mąka oraz na słodko jako deser. To nadal bardzo popularne zboże, mimo iż
miasto konsumuje przede wszystkim ryż. Zresztą proso jest 3–4 razy tańsze
od ryżu. To „zboże biednych” bywa jedynym ratunkiem dla ludności wiejskiej.
W ostatnich dziesięciu latach produkcja prosa, która kiedyś oscylowała
w granicach 800 tys., spadła do ok. 400–600 tys.

Ryż
O ryżu można napisać bardzo dużo. Kultura społeczności Diola na południu Senegalu jest mocno związana z tym produktem. Uprawa ryżu ma kilka
ważnych aspektów. Jest to wyzwanie w skali regionalnej, które wiązało się
z budową zapory wodnej „Diama” w regionie rzeki; miała umożliwić nawadnianie. Jest to również wyzwanie ekonomiczne, dlatego że masowy import,
głównie z Tajlandii, zwiększa deficyt handlowy. Doprowadza też do przemian
kulturowych: tam, gdzie tradycyjne zboża tracą w oczach ludności na rzecz
importowanego produktu.
Zbiory i sadzenie ryżu są zadaniami dla kobiet, natomiast inne prace są
domeną mężczyzn. W Casamance uprawa rozciąga się na ogromnych polach,
natomiast w dolinie Senegalu jest skromniejsza. Te dwa regiony mają zupełnie odmienne podejście do ryżu. Ludność Casamance pracuje na własnych
rodzinnych polach, z narzędziami odziedziczonymi od przodkach. Ryż produkowany na południu jest praktycznie zużywany na potrzeby własne. Na północy sytuacja wygląda inaczej. Tutaj uprawa ta ma krótką tradycję i odbywa
się najczęściej na ziemi dzierżawionej, a przeznaczona jest na rynek. Jednak
Senegal dalej importuje ogromne ilości ryżu, około 700 tys. ton (przy około
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150 tys. ton produkcji własnej). I co najważniejsze ryż produkowany lokalnie
bywa droższy niż importowany!

Kukurydza
Uprawy tej rośliny nie są duże, mimo że są w Senegalu tereny nadające się
pod jej uprawę (Casamance oraz południowo-wschodnie rejony kraju). Kukurydzę można kupić na drodze, gdzie kobiety oferują pyszne, grillowane na
węglu drzewnym kolby. Gruboziarnista mąka kukurydziana staje się coraz
bardziej popularna. Uprawa kukurydzy jest traktowana właściwie jako dodatek. Najwięcej kukurydzy rośnie w dolinie rzeki Senegal, regionie Sine Saloum
(środkowy zachód) i oczywiście w Casamance.

Trzcina cukrowa
To jedna z później wprowadzonych upraw przemysłowych. Najważniejszym miejscem jej produkcji jest region rzeki Senegal. Podkreślić trzeba,
że praktycznie cała uprawa jest w rękach CSS (Compagnie Sucričre Sénégalaise –
Senegalskie Cukrownie), która należy do grupy przemysłowej Mimran. Polemika wokół monopolu tej francuskiej firmy wraca co jakiś czas. Ta grupa jest
na drugim miejscu, jeśli chodzi o zatrudnienie, tuż po sektorze publicznym.
Wiele osób zawdzięcza swoje przeżycie trzcinie cukrowej, której uprawa generuje bardzo dużo miejsc pracy w regionie. Potencjał jest ogromny i szanse
na samowystarczalność duże.

Goana: wielka ofensywa rolna
Goana to „Grande offensive pour la nourriture et l’abondance” – „wielka ofensywa na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego”. Ten ambitny program prezydencki ma doprowadzić do samodzielność żywnościowej Senegalu. Plan uruchomiono w październiku roku 2008. Optymistyczna wersja zakładała produkcję 2 mln ton kukurydzy, 3 mln ton manioku, 0,5 mln ton ryżu i 2 kolejne
mln dla innych zbóż (proso, sorgo, fonio). To wszystko w ciągu pół roku. Plany
dla sektora hodowli przewidziały także ogromną produkcję: 400 mln litrów
mleka i ponad 400 tys. ton mięsa. Koszty szacowano na prawie 350 mld CFA
(1 euro = 650 CFA). Po trzech latach przeciwnicy programu podkreślają, że
wciąż nie ma bezpieczeństwa żywnościowego w Senegalu: „Wystarczy udać
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się do portu w Dakarze i zobaczyć, ile nadal importujemy żywności” – argumentują swoją negatywną opinię eksperci.

Rybołówstwo
Sektor ten dostarcza 2,5% PKB i jest pierwszą gałęzią eksportową gospodarki (280 mln euro), generując ponad 60 tys. miejsc pracy na rybackich statkach i łodziach. W sumie sektor rybołówstwa zatrudnia aż 15% ludności, czyli
około 600 tys. osób, zmniejszając w ten sposób bezrobocie. W związku
z problemami w rolnictwa oraz hodowli, produkty morza i rzek pozwalają
pokryć zapotrzebowanie na białko zwierzęce w stosunkowo tani sposób.
We wszystkich regionach kraju (poza Tambakoundą) ryby są głównym źródłem zabezpieczającym te potrzeby w stopniu wyższym niż 70% (FAO, 2007).
Oprócz 700 km wybrzeża Atlantyku, sieć rzek jest dość interesująca: rzeka
Senegal (1700 km); Gambia (1150 km), z czego 477 na terytorium senegalskim;
rzeka Casamance (350 km) oraz rzeki Sine-Saloum (130 km). Do tego dodać
można naturalne i sztuczne jeziora, baseny retencyjne, akweny sezonowe
(jeziorka zwane marigot).
Tradycyjne przetwórstwo ryb morskich i śródlądowych stabilizuje rynek
świeżych produktów i spełnia ważną rolę społeczną: zdecydowana większość
zatrudnionych przy ich sprzedaży to kobiety. Dzięki temu ryby dostarczane są
w głąb kraju, gdzie świeża ryba jest rzadkością, i eksportowane do innych
państw Afryki Zachodniej. Obecnie największym zagrożeniem są połowy prowadzone na skalę przemysłową przez duże statki rybackie spoza Afryki.
Uszczuplają one zasoby ryb w wodach oceanu, co ma niekorzystny wpływ na
połowy miejscowych rybaków.
Najważniejsze produkty to: kethiakh – ryba opiekana na węglu drzewnym,
suszona i solona; guedj – fermentowana i suszona; metorah – wędzona i suszona; tambadiang – ryba cała solona i suszona; yeet i to ufa-cymbium – fermentowane i suszone mięczaki, pagne – suszony arcas.
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Hodowla
Dane senegalskiego resortu hodowli z 2005 roku szacują pogłowie zwierząt na ponad 3 mln bydła (zebu), 4 mln owiec i około 4 mln kóz. W związku
z dominacją islamu hodowla świń nie ma dużego znaczenia. W kraju przeważają trzy systemy chowu bydła i owiec:
•

system pasterski, ekstensywny, z wykorzystaniem rozległych obszarów
pastwisk naturalnych i pokonywaniem dużych odległości w poszukiwaniu
żerowisk;

•

system pastwiskowo-oborowy przede wszystkim w „basenie arachidowym” (środkowy zachód), w dolinie rzeki Senegal oraz na południu i południowym wschodzie kraju;

•

system intensywny, wypas bydła lub produkcja mleka, najczęściej w pobliżu rejonów miejskich (z ich rozwiniętym przemysłem spożywczym
i chłonnym rynkiem zbytu), ale także w rejonie niektórych wiosek „basenu arachidowego”.

Sady i ogrody warzywne
Początkowo sady i ogrody były skupione w rejonie Niaye (z powodu bliskości stolicy, łagodnego klimatu i zasobów wodnych), ale obecnie tereny
produkcyjne znacznie się poszerzyły. Niayes produkuje obecnie jedynie 60%
zbiorów (przede wszystkim pomidorów, cebuli, sałaty, papryki), dolina rzeki
Senegal 20% (pomidory, cebula), pozostałą część zapewniają regiony Thies
i Kaolack (zwłaszcza arbuzy). Ten rodzaj produkcji nadal się rozwija.
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Rozdział 19

Co uprawiają
Tanzańczycy?
Stephano Sambali

Fot. Eric Isselée

R

olnictwo jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania większości państw afrykańskich. Jest to swoisty kręgosłup podtrzymujący
struktury gospodarcze oraz jedno z głównych źródeł utrzymania również
dla Tanzanii. Większość rolników tego kraju to chłopi małorolni, których
gospodarstwa są niezmechanizowane. Istnieje mała grupa używająca do
pracy na roli zwierząt – byków i mułów. W ostatnich latach część rolników
zaopatrzyła się w charakterystyczne chińskie traktory ręczne, zwane
„power tiller”, które znacznie ułatwiają prace polowe. Na duże ciągniki
nadal stać bardzo niewiele gospodarstw, więc udział tego typu maszyn
w rolnictwie Tanzanii jest bardzo mały.

W pracy na roli dominującą rolę odgrywają kobiety, to one wykonują
większość prac. Zazwyczaj pomagają im również dzieci. Już kilkulatki przyuczane są do tego zajęcia, ponieważ w przyszłości to one przejmą odpowiedzialność za gospodarstwo. Dlatego tak ważne jest posiadanie dużej rodziny –
im więcej kobiet i dzieci, tym więcej rąk do pracy. Jest to jeden z powodów,
dla których w niektórych krajach afrykańskich rozpowszechniona jest poligamia.
Rolnictwo w Tanzanii uzależnione jest od klimatu. Np. w tych częściach
kraju, gdzie sucho jest przez większą część roku, uprawiane są najczęściej
rośliny, które będą w stanie przeżyć w tych trudnych warunkach. Jeśli susza
panuje również w innych częściach kraju, rząd Tanzanii wymusza uprawy
mniej wymagających roślin. Dzieje się tak ze względu na słabo rozwinięty
system nawadniania upraw. Obecnie pracuje się nad budową systemów irygacyjnych, które obejmą jak największą liczbę gospodarstw.
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W Tanzanii istnieją różne typy gospodarstw.
1. Gospodarstwa rolne, które zajmują się uprawą wielu rodzajów roślin jednocześnie. Wybór gatunków w dużej mierze zależy od położenia geograficznego, ilości opadów czy średnich temperatur występujących na danym obszarze. Np. kawa i herbata potrzebują niższych temperatur, dlatego są uprawiane na terenach górskich, w przeciwieństwie do ryżu, który
potrzebuje bardzo dużo wody i wysokich temperatur, dlatego uprawiany
jest na nizinach, gdzie skupionych jest najwięcej zbiorników wodnych.
2. Gospodarstwa skupiające się wyłącznie na hodowli zwierząt, np. Masajowie czy Tutsi. W Tanzanii panuje taki system, że hodowcy zwierząt automatycznie stają się również handlarzami, gdyż jako jedyni są w posiadaniu dóbr, takich jak mięso, mleko czy skóry. Zaspokajają potrzeby tych,
którzy zajmują się pozostałymi gałęziami rolnictwa.
3. Gospodarstwa mieszane, które trudnią się zarówno hodowlą roślin, jak
i bydła.
Ze względu na stale rosnące koszty utrzymania istnieje w Tanzanii pojęcie rolnictwa miejskiego. Jest to system podobny do działek pracowniczych
bardzo niegdyś popularnych w Polsce, jednak nieco bardziej rozwinięty.
Powierzchnie takich poletek uprawnych są różne: od bardzo małych, przydomowych ogródków, aż po wielkie pola. Ziemie te mogą znajdować się na
terenie posesji, często jednak położone są daleko od obszaru zabudowanego.
Plony z tych gospodarstw zaspokajają potrzeby mieszkańców miast, którzy
zwykle mają pozarolnicze źródło utrzymania, np. pracują w biurach czy
fabrykach, a dzięki tym działkom mogą obniżyć koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Oprócz uprawy roślin w ramach rolnictwa miejskiego hodowane są również zwierzęta lub ryby. Z uwagi na wysokie ceny gruntu w miastach, nie każdy może sobie pozwolić na ten rodzaj działalności, dlatego nie
jest to popularna forma rolnictwa.
Podobnie jak w innych zakątkach świata, tutejsze rolnictwo dzielimy
również ze względu na rodzaje uprawy roślin i hodowli zwierząt. W Tanzanii
hoduje się:
1. rośliny jadalne, które używane są przede wszystkim do zaspokojenia
potrzeb gospodarstwa domowego, a dopiero nadprodukcja przeznaczona
jest na sprzedaż; są to między innymi: kukurydza, proso, ryż, pszenica,
sorgo, maniok, fasola, ziemniaki, bataty, banany i plantany itd.;
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2. rośliny przemysłowe przeznaczone na sprzedaż lub eksport, np. kawa,
bawełna, orzechy nerkowca, tytoń, sizal, pyretrum, herbata, goździki, nasiona kwiatów i roślin oleistych itd.;
3. ryby oraz zwierzęta rzeźne i użytkowe, np. bydło, pszczoły, drób itd.

Rośliny jadalne
Kuku rydza
Najbardziej popularną i najczęściej uprawianą rośliną jadalną w Tanzanii
jest kukurydza. Jest ona stosunkowo mało wymagająca; nie potrzebuje dużego
nawodnienia ani żyznej gleby. W przeciwieństwie do gospodarstw europejskich kukurydza nie jest używana jako pasza dla zwierząt. Całość plonów
przeznaczona jest do spożycia. Jest to roślina, którą można zbierać w dwóch
etapach jej wzrostu. We wcześniejszej fazie, kiedy ziarna są jeszcze miękkie,
zbiera się niewielką liczbę kolb, które wykorzystuje się na bieżąco; można je
zjeść po ugotowaniu lub upieczeniu na grillu. Pozostawione na polu kolby
czekają, aż osiągną pełną dojrzałość, kiedy ziarna są już twarde (jak te, których używa się do sporządzania popcornu). Wtedy dopiero nadchodzi czas na
żniwa. Kukurydza zbierana jest z pola i po oddzieleniu ziaren od kolb chowana do spichlerzy.
Kukurydzę spożywa się najczęściej w postaci kaszy. Może mieć konsystencję wodnistą, czyli być przygotowana „na miękko”, lub też może być
przyrządzana „na twardo” (w języku suahili „ugali”). Ugali stosuje się podobnie, jak polskie tłuczone ziemniaki. Zazwyczaj ugali podawane jest z rozmaitymi sosami lub warzywami. Jest to najpowszechniejsza i najbardziej znana
potrawa w Tanzanii ze względu na szybkość i łatwość produkcji oraz cenę.
Innym popularnym zastosowaniem twardego ziarna kukurydzy może być
gotowanie razem z fasolą. Po dodaniu różnych składników przyrządza się
wiele rozmaitych potraw znanych w Tanzanii jako „Makande” (przypomina to
popularną w Polsce sałatkę warzywną z siekanej włoszczyzny).
M an i o k
Inną, mało wymagającą rośliną, bardzo popularną w Tanzanii, jest
maniok. Mieszkańcy Tanzanii mawiają, że kto ma maniok, ten ma wszystko.
Jest to jedna z najbardziej pożytecznych roślin znanych człowiekowi.
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W Tanzanii istnieją trzy rodzaje manioku: słodki, gorzki oraz trujący.
•

Maniok słodki: można go jeść nawet na surowo. Niektóre bulwy są bardzo
słodkie, inne mniej. Ta roślina nie wymaga specjalnych warunków do
wzrostu, dlatego maniok można uprawiać niemalże w każdej części
Tanzanii.

•

Maniok gorzki: korzenie tej odmiany są naprawdę gorzkie i trzeba być
ostrożnym, gdyż mogą one być trujące dla człowieka. Jednak po odpowiednim przygotowaniu można je jeść. By gorzki maniok nadawał się do
spożycia, bulwy obiera się ze skóry i pozostawia w wodzie na kilka dni,
aż staną się miękkie. Po tym czasie wodę wylewa się, a maniok przemywa
i suszy. Dopiero po tych zabiegach można mieć pewność, że cała trucizna
została usunięta.

•

Istnieje jeszcze jeden rodzaj manioku, który potrafi urosnąć wielki jak
drzewo. Jest to bardzo trująca odmiana i pod żadnym pozorem nie wolno
jeść jej korzeni. Jadalne są tylko liście. Gałęzie wykorzystuje się jako opał,
a ze względu na wysoką odporność na upał i suszę, liście tej odmiany manioku w porze suchej zapewniają cień domowi. Ze względu na niewielką
użyteczność nie jest to w Tanzanii popularna roślina uprawna.

Nietrudno się zatem domyślić, że to słodka odmiana manioku jest – spośród wyżej wymienionych – hodowana najczęściej. Ma ona niezwykle szeroki
wachlarz zastosowań.
•

Korzenie, które kształtem trochę przypominają wielkie buraki, można
podobnie jak ziemniaki ugotować, upiec na grillu lub pociąć na frytki
i usmażyć. Można także wysuszyć i zemleć na mąkę, która podobnie
jak mączka kukurydziana służy potem do przyrządzania np. ugali – taka
forma spożywania manioku jest najpopularniejsza. Są również inne zastosowania; korzeń tej rośliny jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym (np. puder dla niemowląt) i farmaceutycznym. Z tej części manioku powstaje również spirytus.

•

Łodygi świetnie nadają się do palenia w piecu.

•

Liście mają podobne zastosowanie, jak popularny w Europie szpinak.
Nie nadaje się wprawdzie do spożywania na surowo, ale bardzo dobrze
smakuje po ugotowaniu.
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Ryż
Ryż jest rośliną bardziej wymagającą niż kukurydza. Z tego powodu nie
może być uprawiany we wszystkich częściach Tanzanii. Jest za to wielkim
przysmakiem tutejszej ludności, zwłaszcza mieszkańców wybrzeża; dla nich
to nie ugali, a ryż jest podstawą pożywienia. W obiegu funkcjonuje nawet
dowcip, który opowiada o chorym człowieku, który niczego nie chciał jeść
i choć proponowano mu różne potrawy, za każdym razem odmawiał. Dopiero
kiedy podano mu ryż, odpowiedział: „Spróbuję”. Ryż spożywa się w Tanzanii
w różnych formach. Najprostsze danie, znane również w Polsce, to gotowane
ziarna, podawane z różnego rodzaju sosami. Bardzo popularną w Tanzanii
potrawą z ryżu jest pilau – gotuje się go z różnymi przyprawami, mięsem
i ziemniakami. Jest to danie świąteczne, przyrządzane na specjalne okazje.
Z ryżu robi się również mączkę, której używa się np. do smażenia placków
z wyglądu przypominających pączki zwanych w suahili „vitumbua”. Jest to
ulubione śniadanie Tanzańczyków.
B an any i p la n tan y
Nie każdy wie o tym, że w Afryce jest co najmniej tyle rodzajów bananów,
ile w Polsce jabłek. Są one bardzo popularne w Tanzanii, choć potrzebują
specjalnych warunków do wzrostu. Najlepiej czują się w dobrej glebie o odpowiedniej wilgotności – banany nie znoszą nadmiaru wody, ale nie można
ich również wysuszyć. Najwięcej bananów produkuje się w trzech regionach
Tanzanii: Arusha, Kilimandżaro, Bukoba i Mbeya. Dla mieszkańców tych regionów właśnie ta roślina jest podstawą pożywienia. Każda odmiana ma inne
zastosowanie w tamtejszej kuchni. Są np. specjalne banany, które gotuje się
z mięsem, a wywar podaje do picia na śniadanie (w regionie Arusha i Kilimanjaro zwany mtori). Istnieją także inne rodzaje, przyrządzane podobnie jak
purée ziemniaczane w Polsce, służące do przygotowywania obiadów i kolacji.
W tych regionach hodowane są również bananowce, z owoców których produkowany jest alkohol, zwany w Arusha i Kilimanjaro mbege, a w Bukoba –
rubisi. Jest tylko jedna odmiana banana (żółta, krótka i bardzo słodka) spożywana w tych regionach jako owoc bez gotowania. Występują też owoce bardzo podobne do bananów, jednak dużo większe. Są to bardzo popularne
w Tanzanii, Kenii i Ugandzie plantany, które po upieczeniu na grillu są prawdziwym przysmakiem.
Ciekawostką jest fakt, że drzewa bananowca często występują w uprawach obok kawy lub kakao. Rośliny te, podobnie jak banany, potrzebują duże– 201 –

go nasłonecznienia, ale nie znoszą suszy. Tanzańscy rolnicy znaleźli na to
sposób – obcinają niektóre liście z rosnących obok bananowców, a następnie
układają je na ziemi między krzewami kawy lub kakao. Powstaje w ten sposób
swoista symbioza i zapewnione są właściwe warunki wegetacji dla każdej
z tych roślin. Z tego powodu banany stanowią podstawę pożywienia również
w tych regionach, gdzie uprawia się najwięcej kawy i kakao.
S orgo i proso
Obie te rośliny skupiają w sobie cechy manioku i kukurydzy, a przy tym są
niezwykle odporne na warunki pogodowe. Stale są uprawiane w najsuchszych
częściach Tanzanii, jednak w okresach, w których przewidywane jest wystąpienie efektu „El Niño”, powodującego długotrwałe susze w Afryce, zaleca się
siew sorga i prosa zamiast np. mniej odpornej na takie warunki kukurydzy.
Zarówno sorgo, jak i proso mają podobne zastosowanie, jak kukurydza. Sporządza się z nich głównie ugali oraz alkohol.

Rośliny przemysłowe
Tytoń
Najbardziej znane rośliny przemysłowe hodowane w Tanzanii to między
innymi kawa, herbata, sizal i tytoń. Ten ostatni jest najbardziej wymagający,
ponieważ każdego roku potrzebuje nowej połaci ziemi, by zdrowo rosnąć.
Dodatkowo po zebraniu spala się wielkie ilości drewna, by wysuszyć liście.
Z tego powodu jest to najbardziej krytykowana przez ekologów roślina
uprawna w Tanzanii.
Si z al
Jest to odmiana agawy, z której produkowane jest przede wszystkim bardzo wytrzymałe włókno, wykorzystywane do wyrobu powrozów, mat, worków itp. Roślina ta jest niezwykle ważna dla gospodarki Tanzanii, gdyż kraj
ten jest jednym ze światowych potentatów sizalu. Produkcja włókna nie jest
jedynym zastosowaniem rośliny. Po procesie okorowania (usunięcia kory)
z tzw. odpadów produkcyjnych można uzyskać np. biogaz czy elektryczność.
Resztki te stanowią również doskonały nawóz, a nawet karmę dla zwierząt.
Z pnia sizalu w niektórych krajach produkuje się alkohol (np. tequila w Meksyku), jednak w Tanzanii jest on palony. Z soku oraz odpadków produkcyj-
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nych uzyskuje się również kwasy, kortyzon, cukry i inne substancje przydatne
w przemyśle farmaceutycznym
Pyre tru m
Pyretrum to kwiaty z rodziny chryzantem, które przypominają stokrotki.
Wyglądają niewinnie, jednak to z nich właśnie powstają naturalne pestycydy
używane do wyrobu środków owadobójczych. Już w starożytnej Persji rośliny
tej używano do produkcji skutecznego środka na wszy.

KILIMO Kwanza
Na początku września 2009 roku w stolicy Tanzanii Dar es Salaam miało
miejsce spotkanie na szczycie, którego celem było omówienie polityki oraz
strategii transformacji rolnictwa tego kraju. W trakcie tego spotkania powstał
program rozwoju tej gałęzi gospodarki o nazwie KILIMO Kwanza, czyli „Po pierwsze rolnictwo”. Warto o tym wspomnieć, choćby ze względu na fakt, że z rolnictwa żyje 80% Tanzańczyków.
Największym wyzwaniem, które postawiono na spotkaniu, było stworzenie systemu wspierania rozwoju infrastruktury i techniki tego sektora,
co w przyszłości ma przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji.
Możliwości są duże. Trzeba na przykład wiedzieć, że Tanzania jest drugim
krajem, który posiada największe zasoby słodkiej wody w Afryce.
Zadaniem programu jest zebranie sił i zasobów finansowych oraz mobilizacja sektora prywatnego do pomocy w realizacji programu, czyli przekształcenie tej gałęzi gospodarki w nowoczesną rolniczą działalność handlową poprzez np. ułatwienie rolnikom dostępu do maszyn (stąd np. coraz powszechniejsze w Tanzanii „power tillery”). Zadeklarowano, że realizacja programu
obejmować będzie następujące działania:
•
•
•
•
•
•
•

działania polityczne w celu rozpowszechniania dalszych przemian
w rolnictwie;
rozszerzenie pomocy finansowej dla rolników;
reorganizacja systemów zarządzania w rolnictwie;
wprowadzanie nowych strategii produkcji rolnej;
ułatwienie dostępu do gruntów;
stymulowanie inwestycji;
uprzemysłowienie rolnictwa;
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•
•
•

wsparcie nauki, techniki oraz zasobów ludzkich do stymulowania przemian;
rozbudowa infrastruktury (np. budowa systemów nawadniania);
ogólna mobilizacja Tanzańczyków do współdziałania przy realizacji programu KILIMO Kwanza.

Od 2009 roku prowadzone są działania na rzecz rozwoju najważniejszej
w Tanzanii gałęzi gospodarki. Efekty powoli zaczynają być widoczne, a ponieważ Tanzania jest krajem niezwykle bogatym w skarby natury, tylko kwestią czasu jest osiągnięcie planowanych celów.
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Rozdział 20

Miasto i wieś
w Senegalu
Mamadou Diouf

Fot. cronopio

M

iasto i wieś to dwie odrębne rzeczywistości współczesnego
Senegalu. Polityczna aktywizacja senegalskiej wsi nastąpiła dopiero
w 1972 roku, ponad dekadę od uzyskania niepodległości. Wtedy powstały
tak zwane communautes rurales – wspólnoty wiejskie, które miały pozwolić mieszkańcom wsi (stanowiącym większość ludności) uczestniczyć
w zarządzaniu sprawami na poziomie lokalnym. W roku 1990, a szczególnie w roku 1996, nowe ustawy zwiększyły udział i odpowiedzialność szefów
rad wiejskich w kwestii rządzenia, powstawania nowych regionów oraz
rozdziału kompetencji między regionem, gminami i wspólnotami wiejskimi.
Władzę państwową na szczeblu prowincji reprezentują kolejno: gubernator
regionu, prefekt departamentu (gminy), podprefekt wspólnoty wiejskiej
oraz szef wioski.

W roku 2008 kolejna reforma administracyjna podzieliła kraj na czternaście regionów: Thies, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Fatick, Kafrine (2008), Ziguinchor, Kolda, Sediou (2008), Matam (od 2001), Tambacounda, Kedougou
(2008), Dakar. Ten nowy podział dotknął praktycznie wszystkich regionów.
Niektóre traciły departamenty, zamienione na kolejne ciała regionalne. Nowe
regiony, jak Kafrine, Kedougou i Sedhiou, charakteryzują się najmniejszym
stopniem urbanizacji, bo wynosi on odpowiednio 1,3%, 0,4% oraz 1,3%.
W ostatniej dekadzie odnotowano też pewną stabilizację liczby ludności miast
między 41% (2002) a 42% (2009), podczas gdy wcześniej procent ten wynosił
23% (1960) i 39,9% (1988).
W roku 2009 w miastach mieszkało 5 mln Senegalczyków. Stołeczny region Dakar (0,3% powierzchni kraju) podkreśla swoją specyfikę, koncentrując
w sobie prawie połowę, bo aż 49%, miejskiej populacji kraju (raport ASND).
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Ludność wiejska a sezonowość
Pora sucha (listopad-kwiecień) wyludnia wieś. Tradycją jest wyjazd młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, kiedy na prowincji nie ma nic do zrobienia.
Często zdarza się, że plony (zboża) nie wystarczają dla całej rodziny na następne kilka miesięcy. Na co wtedy decyduje się aktywna młodzież? Na wyjazd, najlepiej do stolicy. Tak jest od ponad 30 lat. Tak naprawdę „exode rural”
rozpoczął się już w latach czterdziestych XX wieku, jednak dopiero po uzyskaniu niepodległości, z roku na rok, zauważalne było jego nasilenie. Jak podają A. Lericollais i M. Verniere, rozmiary tego zjawiska były duże już w roku
1975, kiedy 1/3 Tukulerów żyła w Dakarze.
W podróż za chlebem ruszają przede wszystkim młodzi kawalerowie.
Dopiero po kilku pobytach w mieście udaje się im osiedlić na stałe. Decydują
o tym stała praca i lokum. Mężczyźni szukają pracy przede wszystkim w porcie, jako ogrodnicy u bogatych rodzin, nocni stróże.
Osiedlenie się pierwszej grupy „imigrantów” z danej wsi ułatwia kolejnym chętnym wyjazd do miasta, ponieważ solidarność etniczna funkcjonuje
nawet po przesiedleniu. Kobiety zamężne migrują najczęściej, by dołączyć do
mężów. Ich wyjazd zależy od sukcesu mężczyzn. Należy podkreślić, że to nie
dotyczy dziewczyn Diola i Serer, które wyjeżdżają po żniwach szukać pracy
w Dakarze. Najpopularniejszą posadą jest bonne – pomoc domowa. Nawet
biedne rodziny w stolicy stać na taką usługę, bo płace są marne.
Wiejskich szkół jest bardzo dużo, ale nauka pomaturalna istnieje tylko
w miastach. W Senegalu działają dwa uniwersytety, w Saint-Louis i Dakarze
oraz kilka szkół pomaturalnych o różnym poziomie w kilku miastach. Do 1990
roku istniał tylko jeden uniwersytet w kraju. Studenci po zakończeniu edukacji nie zawsze wracają do swoich miast, a tym bardziej do wiosek. Wszyscy
chcą zostać w stołecznym Dakarze.
Obecnie nic nie hamuje trendu migracyjnego. To prawda, że mimo tych
wyjazdów młodych, wioski rzadko znikają z powodu całkowitego wyludnienia: ziemia i pola, tradycje, cmentarz, duchy przodków... są to elementy, które
zatrzymują na miejscu część mieszkańców. Jednym z bardziej dotkniętych
migracją regionów jest Casamance, gdzie ludność opuszcza wioski, uciekając
przed walkami miejscowych separatystów z senegalską armią. Dziś prawie
25% Senegalczyków mieszka w Dakarze i na jego przedmieściach, podczas gdy
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średnia gęstość zaludnienia wynosi 53 mieszkańców/km2, Dakar jako półwysep ledwie wytrzymuje swoich 4200 mieszkańców/km2!
Istnieją jednak szanse na odwrócenie tego negatywnego zjawiska. Powstaje wiele programów rolnych, projektów rządowych czy działań z zakresu
pomocy rozwojowej, które mogą pomóc w polityce zatrzymania młodych na
wsi. Decentralizacja, infrastruktura i rozwój lokalny to jedyne rozwiązanie
tego problemu. Wiadomo, że przyczynami „exode rural” jest brak perspektyw
uzyskanie dochodu poza uprawami sezonowymi. Tam, gdzie występują handel lub rzemiosło, notowane są nawet powroty migrantów. Podkreślić trzeba,
że okresy suszy lat osiemdziesiątych zmusiły wielu do opuszczenia swoich
domów na prowincji. Tamto pokolenie wracało jednak w porze deszczowej,
by pomóc krewnym w pracach na polu. Każda kolejna katastrofa naturalna
pogłębiała jednak negatywne konsekwencje zjawiska: szarańcze z roku 2004,
powodzie z roku 2002, susza 2003 roku.
Telefony komórkowe okazały się błogosławieństwem dla wsi: likwidowały
izolację (praktycznie brak prądu i telefonów stacjonarnych) i ułatwiły kontakt
z krewnymi w stolicy. Kiedyś trzeba było spędzić kilka godzin, by dojechać
chociażby do punktu medycznego. Wieś żyje jednak w swoim rytmie, niejako
niezależnie od problemów z elektryfikacją czy dostępem do wody pitnej.
Kulturowym elementem jednoczącym miasto i wieś jest sport: mecze senegalskiej reprezentacji w piłce nożnej oraz dyscyplina najważniejsza, czyli
tradycyjne (dziś połączone z elementami boksu) lamb – zapasy. Co jakiś czas
organizowane są walki okrzyknięte walkami dekady lub sezonu. Zapaśnicy są
wielkimi idolami młodzieży do tego stopnia, że powstało sporo grup fanów
wokół mistrzów areny: Tyson, Yekini, Bombardier, Bala Gaye II. Dziś to najbardziej dochodowa dyscyplina sportu w Senegalu. Menadżerowie proponują
zawodnikom gaże sięgające kilkudziesięciu milionów CFA – latem 2011 roku
stawka sięgała nawet ponad 100 mln dla największych gwiazd – za walkę,
która czasem trwa kilkadziesiąt sekund. Warto zobaczyć godzinne przygotowania na stadionie, przed trybunami. To jedyny sport, który obnaża animizm
głęboko ukryty w muzułmańskim Senegalu.
Ludność Senegalu od dawna skupiała się w centrum i wzdłuż Atlantyku.
Napływ mieszkańców wsi do miast zwiększył jednak demograficzną przewagę
zachodniej części kraju.
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Miasto
Najwięcej Senegalczyków mieszka w rejonie Dakaru. Ogromne zagęszczenie „dusi” stolicę. Oprócz Dakaru, najbardziej zurbanizowane regiony Senegalu to: Ziguinchor, Thies i Saint-Louis. Najmniej miejskie są: Kolda, Matam
i Fatick. Region Tambakunda (południowy wschód) ma najmniejszą gęstość
zaludnienia (11 osób/km2). Według szacunków z roku 2007 miejskie centra
regionalne z ponad 100 tys. mieszkańców to: Touba (530 tys.) – religijna miejscowość jest przykładem spektakularnego wzrostu ludności, Thies (260 tys.),
Kaolack (185 tys.), Mbour (180 tys.), Saint-Louis (171 tys.), Ziguinchor (160
tys.) i Diourbel (100 tys.).
Centrum miasta to przede wszystkim architektura kolonialna. Na przedmieściach „quartiers populaires” nie dostrzega się wielkomiejskiej urbanizacji:
brak asfaltu, brak chodników, brak zieleni i brak kanalizacji. Wszędzie piasek.
Wszystko odbywa się na ulicy: sen, posiłek, picie herbaty, handel, modły,
żebractwo, ceremonie religijne i inne imprezy.

Dakar
W miejscu dzisiejszej stoicy Senegalu dawno temu istniała wioska Lebou.
W roku 1857 Francuz Protet, ówczesny komendant wyspy Gorée, założył miasto. Gdy wyspa okazała się zbyt ciasna na handel, przemysłowiec Jaubert
(eksportował arachidy) w 1846 roku na Zielonym Przylądku, niedaleko aktualnego placu Niepodległości (kiedyś plac Protet), otworzył fabrykę. W tym
samym roku pojawiła się misja katolicka. Po przeniesieniu wojskowego garnizonu z Gorée, Dakar rozwijał się, ale zbyt wolno, mimo wysiłku komendanta
(potem gubernatora) Pinet-Laprade’a, który w 1862 roku zmienił koncepcję
zabudowy miasta wokół obecnego placu Niepodległości, nadając mu cechy
miejskie. W listopadzie 1866 roku statki płynące do Brazylii zainaugurowały
działalność portu.
Ludność stołeczna jest bardzo różnorodna. Dominują Wolofowie, ale żyją
tu wszystkie grupy etniczne, które zamieszkują przede wszystkim peryferyjne
osiedla: Grand-Dakar, Grand-Yoff, Parcelles Assainies, Pikine i Guédiawaye.
Piękne centrum miasta kontrastuje z blaszanymi domkami i chaotyczną zabudową na przedmieściach. Osiedla, jak Grand-Yoff, Xar yalla, Pikine, są efektem napływu ludności z prowincji do stolicy. Początkowo tylko na jeden sezon, zanim znajdzie się stałe zatrudnienie. Zdaniem znanego senegalskiego

– 210 –

architekta, Pierre’a Atepy, Dakar staje się „wiejskim miastem”. Osoby pochodzenia europejskiego i arabskiego koncentrują się przeważnie w centralnym
„plateau”, kolonialnym osiedlu (z parlamentem, pałacem prezydenckim, katedrą i muzeum).
Ponad 2 mln mieszkańców i 80% gospodarczej siły kraju – oto stolica Senegalu. Ta sytuacja oraz specyficzna lokalizacja (półwysep) rodzą poważne
problemy związane z transportem, rozwojem i środowiskiem naturalnym.
Niesamowite korki blokują najczęściej miasto.

Wieś
Wieś od zawsze była częścią senegalskiej tradycji. Władze kolonialne poddały istniejący układ w wątpliwość i ustaliły nowe przepisy oraz nową strukturę administracyjną. Szefowie wiosek zostali uznani za najniższy szczebel
nowej piramidy, na szczycie której stało ministerstwo kolonii. Najwyżej sytuowali się: generalny gubernator Francuskiej Afryki Zachodniej, gubernator
Senegalu, szefowie regionów i powiatów. Nawet jeżeli ich nominację podpisywał gubernator, szefowie wiosek nie byli oficjalnie częścią kolonialnej administracji, co rodziło pewną dwuznaczność ich położenia. To oni byli odpowiedzialni za tak ważne obowiązki, jak spis ludności, pobór podatków oraz
przekazywanie informacji.
Władza tradycyjnych przywódców traciła z czasem swój prestiż, coraz
bardziej kojarzono ją z przedstawicielstwem kolonistów. Sytuacja ta stała się
korzystna dla Marabutów, przywódców religijnych, których wpływy zaczęły
dominować na wsi. I tak jest do dziś. Praktycznie żadna partia nie wygra wyborów bez ich błogosławieństwa. Do dziś również takie sprawy, jak konflikty,
rozwody, kradzieże nie trafiają do sądów państwowych. Wiele z nich rozwiązuje się obyczajowo, sędziuje szef wioski w towarzystwie najstarszych jej
mieszkańców.
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Rozdział 21

Madagaskar –
wyspa między
dwoma światami
Desire Rasolomampionona
współpraca: Katarzyna Okulska

Fot. Jj

M

adagaskar, jak przystało na bujną, barwną wyspę – endemit,
świat sam w sobie, wyjątek wśród wyjątków – bogaty jest nie tylko w faunę
i florę. Społeczeństwo Malgaszy, w ciągu stuleci, zanim dotarło tu chrześcijaństwo, wytworzyło system niezwykle barwnych, niepowtarzalnych
tradycji, zwyczajów i wierzeń. Każdego członka społeczności obowiązują
nakazy i zakazy fady, zasady panujące w rodach, oddawanie czci Przodkom.
Panuje tu niezwykłe połączenie i przemieszanie tradycyjnych wierzeń
animistycznych z wiarą chrześcijańską. Świadczy to o bardzo silnym zakorzenieniu tych pierwszych w świadomości mieszkańców wyspy. Co ciekawe
i ważne, te pierwotne, przedchrześcijańskie tradycje są skierowane na
rodzinę, ród, plemię, ich scalanie i przetrwanie.

Życie społeczne Malgaszy bogate jest w rozmaite zwyczaje i rytuały, które
z czasem przerodziły się w tradycję zwaną fomba. Dotyczą one bardzo wielu
aspektów zarówno życia oraz śmierci, jak i życia po śmierci. Wielu do dziś
korzysta z rytuałów, szukając błogosławieństwa, wstawiennictwa i oparcia
u swoich zmarłych przodków. Zwyczaje te są do dziś bardzo głęboko zakorzenione, co niektórzy duchowni protestanccy uważali za formę pogaństwa,
którą należy za wszelką cenę zwalczyć. Pełnią one jednak bardzo ważną, scalającą społeczeństwo rolę, gdyż są przejawem kultu przodków, formą pamięci
o nich, o historii własnej rodziny, rodu, narodu i państwa. Rytuały stosowane
wobec przodków są oznaką związku między życiem doczesnym a śmiercią,
kontynuacją więzi między żywymi a zmarłymi. Podobnie też wiele innych
ludów Afryki widzi bardzo silny związek pomiędzy stanami życia i śmierci.
Życie nie istnieje bez śmierci i odwrotnie. Malgasze pojmują otaczający ich
świat jako jedność, co obrazuje zasada: „Jestem, ponieważ jesteśmy”. Jestem,
istnieję, bo istnieją moi przodkowie. To są moje korzenie, stąd się wywodzę.
Przodkowie istnieją, bo istnieję ja i daję im kontynuację egzystencji, pielęgnując pamięć o nich, odpowiednie tradycje i rytuały. Do najciekawszych i nie-
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zwykłych należy przewijanie (odwracanie – famadihana) zmarłych, ale możemy tu również dodać obrzędy obrzezania mężczyzn, małżeństwa lub pogrzebu. Są to bardzo ważne wydarzenia dla mieszkańców Madagaskaru, niezależnie od religii, ideologii czy regionu, jaki zamieszkują.

Śmierć
Wiara w istnienie ścisłej więzi między żywymi i zmarłymi stanowi najbardziej podstawowe ze wszystkich tradycyjnych wierzeń. Stanowi fundament wartości religijnych i społecznych Madagaskaru. Wszystkie grupy
etniczne przyjmują istnienie Boga Najwyższego, znanego jako Zanahary
(Stwórca) lub Andriamanitra (Wielki Pan o Miłej Woni). Śmierć w malgaskich
religiach tradycyjnych oznacza przejście z pozycji starszych w rodzinie do
wyższej rangi przodka (Razana). Zmarli przodkowie, Razana, wzbudzają wśród
nowych pokoleń strach, respekt i szacunek. Pełnią rolę pośrednika pomiędzy
Zahanary a ludźmi i są postrzegani jako istoty mające moc wpływania na losy
żyjących. Czasem są wręcz uważani za „bogów na ziemi”, czyli wciąż obecnych, mimo śmierci, najważniejszych i najbardziej autorytatywnych członków rodziny, bezpośrednio zaangażowanych w codzienne życie żywych.
Razana są uważani za źródło życia i twórców obyczajów obowiązujących na
wyspie. Otaczani muszą być czcią i szacunkiem żyjących, gdyż, jak podaje
tradycja, Razana, obrażeni zaniedbaniem przez żywych krewnych, mogą
zesłać na nich wielkie życiowe trudności i kłopoty.

Groby i grobowce
Grobowiec, nierozerwalna część krajobrazu wszystkich regionów wyspy,
jest podstawową, widoczną oznaką silnego związku pomiędzy żywymi i zmarłymi. Zwykle zbudowany z wielką starannością, często większym kosztem niż
dom doczesny, odzwierciedla uprzywilejowaną pozycję zmarłego. Grunt, na
którym znajduje się grobowiec rodzinny, tanindrazana (dosłownie: „ziemia
przodków”), jest niezbywalny i musi należeć do jednej rodziny. Malgasze mają
dwa miejsca, z jakimi są związani. Pierwsze jest tam, gdzie mieszkają i pracują, a drugim jest właśnie tanindrazana (mała ojczyzna, w wąskim znaczeniu,
nie jako kraj; miejsce, ziemia, gdzie jest grób rodzinny, dlatego tu żyję, stąd
pochodzę) o znacznie głębszym znaczeniu emocjonalnym, duchowym i sentymentalnym. Miejsca te zwykle dzieli znaczna odległość. Mianem tanindrazana
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określa się również region, w którym znajduje się grobowiec. Malgasz, przedstawiając się, podaje nazwę regionu, z jakiego pochodzi, w domyśle oznacza
to, że ma tam grobowiec i że tam będzie pochowany. W niektórych grupach
etnicznych Malgasze mogą wybrać, czy chcą być pochowani w grobowcu
należącym do rodziny matki czy ojca. Wybór ten jednocześnie określa przynależność do któregoś z rodów i grupy etnicznej. Na przykład ktoś urodził się
jako Merina, ale zbudował grobowiec na terenach należących do Betsileo.
Staje się wówczas Betsileo pochodzenia Merina. Gdy zmienia się grób, zmienia
się przynależność rodową, gdyż mówi się, że pochodzimy z tego miejsca,
gdzie mamy grób rodzinny tanindrazana. Groby różnią się w formie
w zależności od zwyczajów panujących w danej grupie etnicznej. Grobowce
Merina to budowle kamienne. Wewnątrz grobowca szczątki przodków
są przechowywane na półkach, owinięte w jedwabne całuny. Tradycyjne groby Mahafaly w południowo-zachodniej części wyspy również budowane są
z kamienia, ale zwieńczone misternie rzeźbionymi drewnianymi postaciami
ludzi i zwierząt. Współczesne grobowce Mahafaly, należące do bogatych rodzin, wyposażone są często w witraże, a także jaskrawo malowane, z niezwykłymi wizerunkami samolotów, samochodów lub innymi akcesoriami montowanymi na dachu. W zwyczaju ludzi Sakalava, żyjących nad rzeką Morondava
na zachodnim wybrzeżu, jest umieszczanie na grobowcach rzeźb uwieczniających aktywność seksualną zmarłego. Śmierci towarzyszą trzy bardzo ważne
uroczystości. Jest to pogrzeb, famadihana i ekshumacja w celu przeniesienia
z grobu tymczasowego. Formy tych ceremonii różnią się w zależności od regionu.

Pogrzeb
W Imerina, w centralnym Madagaskarze, ciało zmarłego zostaje obmyte,
ubrane, zawinięte w Lamba Mena (całun z jedwabiu) i pochowane w grobowcu.
Jeżeli w ciągu pół roku od ostatniego pochówku ktoś umrze, to zostaje pochowany w grobie tymczasowym, gdyż grobowiec nie może być otwierany ze
względu na procesy gnilne pierwszego ciała. Wówczas rodzina czeka do najbliższego famadihana, aby ciało przenieść do grobowca rodzinnego. Rodzina
stara się w urzędzie gminy o uzyskanie pozwolenia na otwarcie grobowca
i ekshumację. Zwykle po uiszczeniu dość wysokich opłat pozwolenie to zostaje wydane i może odbyć się famadihana. Rodzina wyjmuje z trumny ciało, owija w nowy całun i układa na kolejnej półce wśród innych ciał przodków.
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Transport ciała do rodzinnego grobowca jest uważany za koniec wędrówki
zmarłego do krainy przodków.
W krainach Mahafaly i Antandroy (południowa część Madagaskaru) przenosiny zmarłego przebiegają dość widowiskowo. Tragarze, trzymając trumnę
ze szczątkami, wykonują żywiołowy taniec, podczas którego kobiety klaszczą,
a pozostali mężczyźni potrząsają dzidami. Przy grobie odbywają się czuwania,
które mogą trwać dość długo. Na zakończenie złożona z zebu ofiara zostaje
rozdzielona pomiędzy uczestników. Jeśli zmarły był zamożny, co przejawiało
się w posiadaniu licznego stada zebu, ofiara może składać się nawet z kilkuset
sztuk bydła, a uczta potrwać do kilku tygodni. Groby tu ozdabiane są wysokimi pomnikami, na których umieszcza się rogi zebu. Niektóre obwieszone
są setkami ich par, odzwierciedlając doczesny stan majątkowy zmarłego.

Famadihana – odwracanie zmarłych
Wśród Merina i Betsileo, zamieszkujących centralną wyżynę wyspy, famadihana jest bardzo ważnym wydarzeniem, potwierdzającym związek między
żyjącymi i przodkami. Polega na wyjęciu szczątków z grobowca rodzinnego,
owinięciu w nowy całun i włożeniu ich ponownie do grobowca. Uroczystość
przebiega pod kierunkiem i opieką astrologa. Są to kosztowne ceremonie,
głównie ze względu na żywność, jaką trzeba zapewnić wielu przybyłym krewnym i gościom, oraz opłaty za pozwolenia na otwieranie grobów i ekshumację
ciała. Jednak zaniechanie famadihana uważane jest za poważne przestępstwo,
gdy sytuacja finansowa rodziny pozwala na taki wydatek. Uważa się, że wina
zaniechania jest tym większa, iż sama uroczystość ma na celu zmniejszenie
dotychczasowych i uniknięcie ewentualnych przyszłych win wobec przodków.
Z praktyką famadihana wiąże się kilka okoliczności. Pierwsza to konieczność przeniesienia zwłok z grobu tymczasowego do grobu rodzinnego. Drugą
okolicznością jest zwyczaj mówiący, że rodzina musi co kilka lat swych zmarłych „odwrócić” (dosłownie odwrócić na drugą stronę, z pleców na brzuch lub
odwrotnie). Przy tej okazji ciała zmarłych, a w zasadzie ich szczątki, w zależności od upływu lat, jakie minęły od chwili śmierci, owija się w nowe całuny.
Uważa się, że przodkom jest zimno i dlatego potrzebny jest im nowy całun.
Uroczystość famadihana powtarzana jest nie rzadziej niż co 5 lat.
Mpanandro (kaznodzieja, astrolog) określa datę i godzinę rozpoczęcia uroczystości. Ciało zostaje ekshumowane i owinięte w maty (tsihy), co zwykle robi
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dwóch mężczyzn, podczas gdy grupa zebranych śpiewa i gra na instrumentach muzycznych. W międzyczasie rodzina przygotowuje nowy całun, Lamba
Mena, rozkłada go, układa na nim zwłoki i owija je. Nie jest to zwykły kawałek
materiału, gdyż jest on namaszczony miodem, tytoniem i alkoholem z ryżu,
co pełni tu rolę darów. Owinięty w całun zmarły musi koniecznie okrążyć
grobowiec siedem razy. Czyni to oczywiście przy pomocy niosących go żywych krewnych. Cała ceremonia odbywa się w atmosferze świętowania i radości. Uczestnicy często żartują i opowiadają anegdoty na temat zmarłego.
Muzyka, piosenki i rytmy mieszają się ze składaniem ofiary z zebu, dzieleniem
mięsa pośród przybyłych oraz podniosłymi mowami na cześć zmarłych
i opowieściami o ich losach.
W przypadku, gdy ktoś umrze poza granicami kraju, Malgasze czują się
w obowiązku sprowadzić ciało, choćby dużym kosztem, nawet po kilku latach
od zgonu. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku ostatniej królowej Madagaskaru, Ranavalony III (1883–1897). Władczyni zmarła w Algierii. Jej szczątki
zostały sprowadzone w 1936 roku, dzięki pomocy rządu francuskiego, i złożone w Pałacu Królowej w Antananarivo.
W kraju Sakalava odbywa się coroczny rytuał mycia kości przodków
(fitampoha), które traktowane są jako relikwie. Myje się je w morzu, następnie
owija w całuny i składa ponownie do grobowców rodzinnych. Święto jest
festiwalem pod znakiem ofiary z byków, ogólnej radości, zjazdów rodzin
z całego kraju, wspólnych biesiad, tańców i muzyki.

Dusze zmarłych
Mimo że zjawisko famadihana występuje jedynie w centralnych rejonach
wyspy wśród Merina i Betsileo, pojmowanie zmarłych jako istot współuczestniczących w życiu na ziemi jest powszechne na całym Madagaskarze. Merina
uważają, że przodkowie występują jako fanahy (dusza, nieśmiertelna część
człowieka), istoty posiadające swój indywidualny charakter i sposób zachowania. Mówi się, że ktoś może mieć dobrą lub złą fanahy. Czym innym natomiast jest dusza człowieka po śmierci, ambiroa. Przed złożeniem ciała do grobowca ambiroa jest zdolna do połączenia się z pozostałymi duszami przodków.
Uważa się, że ambiroa uwolniona od ciała przenikają ściany grobów, domów,
wędrują po wzgórzach i dolinach tanindrazana, będąc w pewnym sensie wszechobecne. Istnieje jeszcze inna koncepcja duszy osoby niedawno zmarłej.
Uważa się, że dusza ta tęskni za dawnym otoczeniem. Pojawia się pod postacią
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motyla (lolo). Są też dusze złe zwane angatra. Należały one kiedyś do ludzi
złych, a w życiu pośmiertnym straszą w nocy.

Nakazy i zakazy, fady
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest pojęcie tabu – fady. Fady to skomplikowany i mocno rozbudowany system różnorodnych zakazów i nakazów. Jest to
wszystko, co zakazane i zabronione, albo odwrotnie – nakazane, do czego
należy się stosować pod groźbą kary ze strony Razana, przodków. Pod postacią
fady przejawia się władza przodków nad żyjącymi, ich potomkami. W ten
sposób Razana wciąż żyją i biorą udział w życiu społecznym. Każda grupa
etniczna, klan, rodzina mogą mieć swoje własne, obowiązujące w ich obrębie
zakazy bądź nakazy. Są one zbiorem reguł zachowań w różnych sytuacjach
życiowych bądź podczas świąt i uroczystości, obowiązujących niezależnie od
wieku czy płci. Czasem wydają się one racjonalnie uzasadnione, czasem trudno dociec ich źródeł. Na przykład: zakaz wchodzenia kobiet jako pierwszych
do grobowca podczas pogrzebu lub przewijania zwłok; zakaz pracy we wtorki;
zakaz jedzenia wieprzowiny; zakaz przewozu mięsa przez rzekę; zakaz używania niektórych słów w określonych miejscach; zakaz wnoszenia na wzgórze
(wskazane konkretnie z nazwy) jedzenia zawierającego czosnek i/lub cebulę
(to oznacza, że na tej górze czosnek i/lub cebula jest tabu), co z kolei tworzy
zakaz wchodzenia tam osób, które te warzywa akurat jadły. Ważne jest, aby
pamiętać, że fady, zwłaszcza dotyczące zakazów jedzenia różnych produktów
żywnościowych, mogą znacznie różnić się pomiędzy grupami etnicznymi,
a nawet pomiędzy poszczególnymi wsiami z tej samej grupy etnicznej.
Aby okazać szacunek gospodarzom i nie narazić ich na karę ze strony Razana
(przodków), podróżni i goście muszą zapoznać się z dużą liczbą lokalnych fady
i przestrzegać tych zasad, choć rzeczywiście może ich być ogromna liczba.
Przed uroczystością lub zabawą, gdzie podawany jest alkohol, wylewa się
trochę alkoholu na ziemię jako ofiarę dla przodków. Należy to również uczynić wewnątrz domu w północno-wschodnim rogu pokoju, należącym tradycyjnie do przodków. Kwestii dotyczących tabu, jego powstawania i funkcjonowania, nie da się opisać w krótkim artykule, a co dopiero w kilku zdaniach.
Jest to pojęcie zawiłe, skomplikowane i na tyle obszerne, że do przestrzegania
zasad tabu niezbędni są ombiasy i mpanandro. Łączą oni w sobie funkcje wróżbitów, tradycyjnych uzdrowicieli, jasnowidzów i astrologów. Wywodzą się
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spośród ludów Antaimoro i Antambahoaka z południowo-zachodniego wybrzeża.
Ombiasy uważani są za znawców wykładni wszystkich zakazów tabu.
Często są proszeni o eliminację błędów popełnianych przez zaniedbanie,
o zwolnienie z zakazów tabu w szczególnych sytuacjach (np. przy zakazie
pracy we wtorki) lub wykonywania zalecanych rytuałów. Ombiasy dają wskazówki, jak należy opiekować się chorymi i umierającymi. Głowy rodzin pytają
ich, kiedy rozpocząć niektóre prace rolne, jaki jest właściwy termin zawarcia
małżeństwa lub obrzezania, czy dzień jest pomyślny dla famadihana, kiedy
najlepiej rozpocząć prace budowlane, a także czy narzeczeni będą tworzyli
udane małżeństwo czy też należy szukać innego partnera dla swojego dziecka.
Rodziny Merina mają swoich osobistych wróżbitów, którzy szukają wskazówek w gwiazdach. Ich porady są wykorzystywane także przez przedsiębiorstwa przy określaniu ryzyka swoich przedsięwzięć, za co ombiasy dostają regularne wynagrodzenie.
Nauki wróżebne ombiasy i mpanandro opierają się na odczytywaniu przeznaczenia, losu (vintana) zapisanego we wzajemnych układach gwiazd, słońca
i księżyca. W praktykach tych ważną rolę odgrywają strony świata. Uważa się,
że wschód jest korzystniejszy od zachodu, północ od południa, a więc północny-wschód stanowi najlepszy kierunek. Stąd domy stawiane są na osi północ–
południe, miejsce do modlitwy wyznaczane jest w północno-wschodniej części domu, goście sadzani po stronie północnej, natomiast zwierzęta (np. kury)
trzymane w południowo-zachodnim narożniku domu. Uważa się, że losu nie
można odmienić, ale niektóre aspekty przeznaczenia można odczytać w celu
ich uniknięcia. Do wróżenia ombiasy stosują system pochodzenia arabskiego.
Za pomocą nasion określonych owoców lub ziaren kukurydzy, tworzących
rożne kombinacje wzorów, ombiasy odczytują przyszłość i wskazówki w różnych sytuacjach życiowych, jak choroby, odwzajemnienie miłości, korzystne
prowadzenie interesów. Ombiasy przygotowują i sprzedają talizmany wykonane z suszonych i sproszkowanych ziół, warzyw, a także szklanych paciorków czy zębów i kości zwierząt.

Obrzezanie – FAMORANA
Jest to rytuał prawdopodobnie odziedziczony z tradycji semickiej. Obrzezanie nie wynika z zasad religijnych, lecz jest wymogiem kulturowym i zdrowotnym jednocześnie, służy do zaznaczenia przejścia chłopca z dzieciństwa
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w dorosłość. Jest ono praktykowane najczęściej tuż przed pójściem chłopca do
szkoły, czyli w wieku około 5 lat. W niektórych rodzinach rytuał ten jest wykonywany w innym wieku chłopca, na przykład gdy skończy 2 lata. Właściwy
moment jest wskazany przez mpanandro. Wiek dzieci to symboliczna granica
między dzieciństwem a męskością. Dla niektórych grup etnicznych ryt ten
oznacza osiągnięcie „obywatelstwa”, czyli mężczyzna staje się „obywatelem”
swej społeczności, co jest niezmiernie ważne, gdyż mężczyzna nieobrzezany
nie może być pochowany w grobowcu rodzinnym. W przeszłości uroczystości
obrzezania odbywały się, gdy zebrała się odpowiednia liczba młodych ludzi.
Obecnie w większości przypadków organizowane są przez każdą rodzinę indywidualnie. W niektórych miejscowościach lub regionach grupa obrzezanych liczy kilka tysięcy chłopców, np. w grupie etnicznej Antambahoaka
(miejscowość Mananjary), gdzie uroczystości sambatra odbywają się co 7 lat.
Uroczystości mają miejsce w porze suchej i chłodnej, czyli między czerwcem
a wrześniem, aby uniknąć infekcji. Jest to okazja do świętowania. Z famorana
związany jest szereg zwyczajów, np. rytualne powitania, konsumpcja napletka
wraz z bananem przez ojca lub wuja chłopca, dawanie świeżo obrzezanym
chłopcom prezentów. Innym zwyczajem jest obrona przez chłopców wody
przed napastnikami – jest to próba mająca na celu wykazanie, że w dorosłym
życiu chłopcy będą radzić sobie z wszelkimi przeciwnościami losu. Symbole te
oraz wiele jeszcze innych, które towarzyszą famorana, nie są czytelne bez
głębokiej znajomości tradycji Malgaszy.

Wierzenia w kraju Sakalawów
Grupą posiadającą najbogatszą tradycję i wierzenia są Sakalawowie, zamieszkujący zachodnią część Madagaskaru. Podstawy ich wierzeń można
przedstawić w dziesięciu punktach.
1. Sakalawowie wyobrażają sobie wszechświat jako jedność, która obejmuje
zarówno widzialny, jak i niewidzialny świat, świat ludzi i świat bogów.
Świat widzialny jedynie odtwarza pratypy (archetypy), które porządkują
wszechświat na różnych płaszczyznach. Wszechświat jest dynamiczny
i w pełni niepodzielny. Ziemia jest tylko niewielką częścią wszechświata
i jest zupełna dopiero po uwzględnieniu wszystkich procesów, zarówno
ziemskich, jak i pozaziemskich.
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2. Zanahary (Bóg-Stwórca) jest siła wyższą, źródłem wszelkiego życia i twórcą wszystkiego, co istnieje. Jest władcą wszechświata, od niego pochodzi
ludzkość. Jest to istota mająca swoją tożsamość, wypełnia wszechświat
swoją istotą. Jest organizatorem i wsparciem dla wszechświata.
3. Sakalawa szanują i oddają cześć przodkom, którym dają nazwę Razaña.
Razana to są umarli przodkowie mający rangę bóstwa. Są oni traktowani
również jako źródło życia i pośrednicy między żywymi i Zanahary. Stają
się również wspomożycielami żyjących i są w stanie wystarać się u Zanahary o błogosławieństwo dla ludzi.
4. Różne duchy – Tromba, tiny oraz duchy wody i ognia, duchy powietrza
i ziemi należą do zastępów potęgi naziemnej i chtonicznej Uranosa.
Duchy są agonistami lub antagonistami mocy Bożej w świecie i w kosmosie, a w zależności od okoliczności – mogą być dobre lub złe.
5. Setoany – szatani, njary nintsy – złe duchy, lolo raty, lolo vokatra i boribe –
duchy, upiory, wędrujące dusze; liczne tromba raty są kwintesencją
wszystkich sił zła, tworzą kategorię złych duchów manipulowanych nieustannie przez ampamoriky – czarowników; przynoszą społeczeństwu szkodę.
6. Kapłani i urzędnicy kultu, tacy jak prorok ampisikidy i medium saha, astrolog ampanara-bintana, uzdrowiciel moasy, Król ampanjaka, prowadzący
modlitwy ampijoroa, są czczeni jako zañaharin-tany, czyli bogowie na ziemi. Oni zastępują Boga żywego wśród ludzi i są pośrednikami między
światem widzialnym a niewidzialnym.
7. Sakalawa wierzą, że aody – święte leki, środki medyczne, czary i przedmioty zapobiegające złu, są bogate w cnoty, które mogą skutecznie chronić życie – heny lub fahiñana, zapobiegać nieszczęściom i leczyć różne
choroby – aretiñy. Niewłaściwie stosowane mogą one również spowodować śmierć – fahafatesana.
8. Ray-aman-dreny – rodzice i osoby starsze; są jak obraz małżeństwa Słońca
i Księżyca i traktowani są jako naturalne i materialne źródło życia.
Poprzez ustanowienie norm, które zapisane są w tradycji – fomba i zakazów – fady, są oni gwarancją kontynuacji i utrwalania życia społecznego.
9. Fihavanana oznacza więzy krwi, życzliwość, solidarność, stosunki międzyludzkie. Celem podstawowym fihavanana jest rozwój heny – życia w każ-
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dym zakresie, fizycznym, psychologicznym i etycznym, za pomocą fañahy
– duszy, sumienia moralnego i najwyższej instancji każdej istoty i bytu.
10. Istnieje relacja dialektyczna i stała w ruchu cyklicznym między światem
ludzi i zmarłych oraz bóstw, którego dynamika i symboliczne przejście
między światami odbywa się za pomocą celebracji rytów, jak joro i tromba,
a przejście ontologiczne odbywa się za pomocą narodzin i śmierci.

Tromba
Tromba jest jedną z form kontaktowania się przodków z żyjącymi. Zgodnie
z wierzeniami Sakalawów jest to pojawianie się duchów przodków-królów
w ich potomstwie lub innych ludziach. U Sakalawów społeczeństwo dzieliło się
na:
• królów i królowe;
• członków dworu królewskiego;
• zwykłych ludzi i niewolników.
Rodzina królewska była na szczycie hierarchii i uważana była za świętą.
Uważano, że ich życie po śmierci powinno być kontynuacją szczęśliwego życia
doczesnego. Według wiary Sakalawów, jedynie ciało obumierało, natomiast
dusza nadal żyła. Od czasu do czasu zmarli pożyczają ciała ludzkie (wchodzą
w ludzi), aby żyć jak żywi ludzie i wymienić informacje z żywymi podczas
specjalnego rytu zwanego tromba. Królowie, ich potomkowie lub inni znani
i szanowani ludzie, wybierają osobę, do której „wchodzą” i dalej sprawują
władzę jako medium między życiem a śmiercią. Najczęściej król kontaktuje się
za pośrednictwem wróżbity (ombiasy). Ombiasy jest mędrcem o zdolnościach
mediumicznych i wysokiej pozycji w swojej społeczności. W północnej części
wyspy wróżbita ma zdolność wchodzenia w trans, użycza wtedy swego ciała
duchom królewskim po to, aby te mogły udzielać rad potrzebującym. Mogą
to być rady w kwestiach politycznych, ekonomicznych lub społecznych.
Królowie najczęściej interweniują, gdy w społeczeństwie występuje kryzys.
Zmarłego króla „wywołuje” się za pomocą pieśni i melodii granej na akordeonie oraz rytmów wybijanych przez uczestników ceremonii.
Tromba jest także procesem poznawczym, doprowadzającym do lepszego
zrozumienia powiązań między światem żywych i umarłych z jednej strony,
a z drugiej – do lepszego obrazu rzeczywistego powiązania między makrokosmosem, jakim jest cały wszechświat, oraz mikrokosmosem, jakim jest ludzkie

– 224 –

ciało, nadając mu w ten sposób specjalny status społeczny. Etapem końcowym
jest stan „nawiedzenia” przez ducha, czyli stan wyższej wiedzy (mahay raha;
tsanganan-draha), lub stan „wzniesienia” (tsanganany) przez bóstwa lokalne
o różnych postaciach lub o nieokreślonych, mglistych twarzach (tsiñy, kalanôro,
kokolampo lub vazimba) albo przez ducha przodka o twarzy bardziej rozpoznawalnej i znanej (król, królowa, muzyk, wojownik, marynarz). Charakter zjawisk zależy od stopnia wtajemniczenia i długości praktyki danego ombiasy
(np. kilka lat). Podczas rytuałów ombiasy wpada w trans, udostępnia swoje
ciało wstępującemu w nie duchowi. Trans jest w tym podejściu inicjacyjnym
i poznawczym medium, tromba jednym z namacalnych dowodów wędrówek
duchów na ziemię i wstępowania ich w ciała żyjących. Występują tu dwa etapy zamiany osób w jednym ciele – ombiasy najpierw za pomocą rytmu muzycznego opuszcza swoje ciało, pozostawiając je do dyspozycji ducha. Następnie pozwala na zjednoczenie się własnego ciała z niewidzialną istotą i „transkomunikację” ze światem boskich przodków. Jest to ćwiczenie mistyczne,
które polega na pracy nad stawaniem się inną osobą w trzech etapach,
począwszy od zerwania („śmierć” inicjująca), poprzez okres przejściowy
(rekluzja), do integracji (odrodzenie inicjacyjne) nowej osoby.
Niezależnie od tego, do jakiego stopnia transu dochodzi mistrz ceremonii
tromba, musi on „oświecić” boską wiedzą wszystkich zebranych. Celem oświecenia jest doprowadzenie każdego człowieka do spotkania tego, co ludzkie,
z tym, co boskie; tego, co widoczne, z tym, co niewidoczne. Istotą sprawy jest
zdobywanie wiedzy. Wiedza jest według Sakalawów obrazem światła, które
oświetla wszystko wokół i pozwala zobaczyć otoczenie. Im wiedza jest większa, tym większa jest jasność i rozpoznawalność tego, co mamy wokół. Lepsze
światło pozwala rozpoznać kolory i różne niuanse kolorów. Dzięki światłu
można również porównywać kolory. W takiej perspektywie brak wiedzy
(ignorancja) jest traktowany jako stan, w którym człowiek nie bardzo wie, jak
wygląda społeczeństwo, nie zna miejsc poszczególnych jego członków i ma
również kłopot w określeniu własnego w nim miejsca. Ignorancja jest zjawiskiem, które należy zwalczać, ponieważ nie pozwala realizować w pełni naszej
„ludzkości”. Jest to walka codzienna i osobista. Jest to wysiłek na rzecz poznania samego siebie, innych oraz zrozumienia świata. Ta elementarna prawda jest u Malgaszów kluczowa i wyrażona za pomocą przysłów: „od źródła
woda płynie do ujścia rzeki” lub „słowo musi promieniować na zewnątrz, aby
przyniosło owoce”. Wszystkie te przysłowia oznaczają, że dopiero po dokład-
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nym zapoznaniu się z samym sobą można dobrze poznać innych, zrozumieć
i interpretować to, co się dzieje na świecie.
Według tej wizji świata kosmos jest jak wielki bęben, na którym, od urodzenia do śmierci każdy jest wywoływany, aby nieustannie bić własny rytm
dopasowany do określonego rytmu bosko-kosmicznego. Jak jednak bić poprawnie, nie znając melodii, do której należy się dostosować? Jedynie przez
systematyczne wykształcenie (zdobywanie wiedzy) każdy człowiek może się
stopniowo przyzwyczaić do symfonii bosko-kosmicznej. Jeżeli środki oferowane przez społeczeństwo, aby zapewnić odpowiednie wykształcenie, nie są
wystarczające, można stosować inne środki pomocnicze, służące „dostrojeniu”. Tromba jest jednym z tych środków, a funkcjonuje nie tylko w regionie
Sakalawa, lecz także na wyspie Sainte-Marie.

Religie na Madagaskarze
Na Madagaskarze dominują tradycyjne wierzenia. Według ostatnich badań, 55% ludności przestrzega tradycyjnych wierzeń, 40% stanowią chrześcijanie. Chrześcijanie dzielą są na cztery główne konfesje (rzymskokatolicka,
ewangelicko-reformowana, ewangelicko-augsburska, anglikańska). Jest również 200 tys. muzułmanów, zlokalizowanych głównie na zachodnim wybrzeżu
oraz w stolicy. Muzułmanie stanowią 5% ludności. W centralnych rejonach
wyspy, w jednej miejscowości, bardzo często spotyka się dwa kościoły – katolicki i protestancki.
Wiek XIX był czasem konfrontacji chrześcijaństwa i tradycyjnych wierzeń
religijnych. Królowa Ranavalona I doprowadziła do wydalenia zagranicznych
misjonarzy oraz systematycznie prześladowała chrześcijan, skazując wielu
z nich na śmierć. Proces ten odwrócono w pełni dopiero za czasów królowej
Ranavalony II, kiedy to spalono talizmany (sampy), a protestantyzm stał się
religią rodziny królewskiej.
Najwięcej chrześcijan jest u Betsileo i Merina. Kościół rzymskokatolicki
cieszy się największym poparciem wśród ludzi Betsileo w południowej części
Płaskowyżu Centralnego, a także wśród potomków byłych niewolników
(Mainty) i Côtiers (ludzi z Wybrzeża – patrz: podział ludności Madagaskaru
wprowadzony przez Gallieniego). Protestantyzm został rozpowszechniony
przez królów Merina i szlacheckie rodziny. Misjonarzom chrześcijańskim
udało się połączyć dotychczasowe wierzenia w jednego Boga (Zanahary)
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z wiarę w Boga chrześcijańskiego (Andriamanitra). Od tego czasu oba imiona
określają jednego, tego samego Boga. Pomimo dominacji chrześcijaństwa
w rejonie Merina i Betsileo, większość Malgaszy nie kwestionowała siły dotychczasowych rytuałów i symboli (moc i autorytet Razana). Synkretyzm objawia się np. podczas pogrzebów, gdzie najpierw stosuje się obrzędy kościoła
chrześcijańskiego, następnie zmarły chowany jest według prastarych obrzędów, ale na szczycie grobowca stawia się krzyż. Po kilku latach przeprowadza
się również famadihana.
Na Madagaskarze funkcjonuje także islam, jednak liczba jego wyznawców
jest dosyć mała. Można spotkać zwolenników obu odłamów islamu – sunnitów
i szyitów. Większość muzułmanów to żyjący na Madagaskarze Pakistańczycy
oraz Komoryjczycy. Na Madagaskarze mieszka również duża grupa wyznawców hinduizmu. Unia Kościołów Chrześcijańskich na Madagaskarze (FFKM)
odgrywa kluczową rolę w zachowywaniu integralności między Kościołami,
a także w życiu społeczno-politycznym. Rząd Madagaskaru zapewnia wolność
wyznania, a także respektuje prawo do praktykowania różnych religii.
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Rozdział 22

Na północ i na południe
od Sahary
skąd się wziął podział na Afrykę
Północną i subsaharyjską?
Mamadou Diouf

Fot. Paweł Średziński

W

Afryce panuje wymuszony przez Saharę podział kontynentu. Ta największa pustynia świata, zajmująca prawie całą północną część
kontynentu, od Atlantyku po Morze Czerwone, długo była ignorowana. Jak
pisze Bernard Lugan w Les relations transsahariennes, de l'Antiquité
a l'époque moderne, trudno ustalić, jak daleko na południe dotarli
Rzymianie. Na kontynencie afrykańskim mieszkają nie tylko ludzie o czarnym kolorze skóry. Są też biali.

Od południowych granic Sahelu po Morze Śródziemne, od Nilu po Atlantyk, afrykański kontynent zamieszkiwali Berberowie. W starożytności znani
byli jako Libijczycy, Maurowie (stąd Murzyn), Numidzi. Wielu ma do dziś
niebieskie oczy, rude bądź jasne włosy. Współcześnie wyróżnić można kilka
grup rdzennych mieszkańców Afryki Północnej: w górach Maroka, na
wybrzeżu Morza Śródziemnego, w środkowej części Sahary spotykamy też
pewną różnorodność wśród zamieszkujących te miejsca ludów – Kabylów,
Tuaregów, Zenati, Szenua i Zenaga. Z kolei w Afryce Południowej, od czasu
przybycia pierwszych kolonistów z Europy w XVII wieku, mieszkają potomkowie osadników z Niderlandów.

Biała Afryka i Afryka czarna
Biała muzułmańska Afryka północna, z językiem arabskim, ma długie tradycje miejskie. Czarna Afryka, na południu Sahary, wyróżnia się wielością
różnych grup etnicznych. Przez wieki większość mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej mieszkała na terenach wiejskich. Pojawienie się na północy Afryki
arabskich wojsk w VII wieku, a także wcześniejsze wykorzystywanie wielbłądów przez Berberów, pozwoliło na penetrację Sahary. To Berberowie pilotowali Arabów na południe. Był to moment, w którym pojawił się handel transsaharyjski wzdłuż szlaków karawanowych. To właśnie na styku dwóch światów, Sahelu i Sahary, zorganizowały się wielkie imperia Afryki Zachodniej:
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Ghana, Mali, Songhaj i Gao. Obszar graniczący z Saharą dawał zaopatrzenie
karawanom na następne dwa miesiące (od 1500 do 1800 kilometrów) marszu
przez pustynię.
Dwa nowo powstałe w 2011 roku państwa Sudanu symbolizują ten historyczny, geograficzny, rasowy i kulturowy podział. Nazwa kraju Sudan (tak
naprawdę określa cały południowy pas Sahary) – „Bilad as Sudan” – znaczy
„Kraina Czarnych”. Od dawna Czarni byli zdominowani przez Berberów
i Arabów. W Północnej Afryce niewolnictwo było praktykowane przez Arabów,
na długo zanim Portugalczycy dotarli do atlantyckich brzegów kontynentu.
Cierpiała nie tylko czarna ludność niemuzułmańska, bo jej większość nie
mogła się pogodzić z totalną islamizacją kraju, ale w innych miejscach, gdzie
ludność utożsamiająca się ze światem arabskim i czarni Afrykanie są muzułmanami, istnieje ten sam dramatyczny problem, w mniejszym lub większym
natężeniu: Czad, Mauretania, Mali, Niger. Ten problem jest czysto rasowy
i wiąże się z praktykowanym dawniej handlem ludźmi.
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Rozdział 23

Kolonializm
i dekolonizacja
Paweł Średziński

Fot. Paweł Średziński

O

kresy kolonializmu i przeprowadzonej po nim dekolonizacji
determinują do dziś sytuację w Afryce. Za stan afrykańskich państw odpowiada nie tylko sposób prowadzenia kolonialnej polityki przez państwa
europejskie, ale i to, w jaki sposób zostało przeprowadzone jej wyzwolenie
spod obcych rządów. Ważne jest również ustalenie, co powstało w miejsce
kolonii i na ile istniejące obecnie państwa Afryki wyrażają interesy ich
mieszkańców.

Kolonializm
Kolonializm uczynił z Afryki własność prywatną państw, które podbiły
rozległe terytoria kontynentu. Dyskusyjne może być, na ile kraje te potrafiły
wykorzystać kolonie w swoich mocarstwowych planach. Różne też były wizje
połączenia węzłem zależności afrykańskich posiadłości z metropolią. Terytorialnie, z racji obszaru posiadanych kolonii, przeważały dwa modele – brytyjski i francuski. Brytyjczycy postanowili urządzić stosunki w afrykańskich
koloniach, opierając się na modelu rządów pośrednich, tzw. indirect rule.
Oznaczało to pozostawienie tradycyjnych instytucji politycznych na szczeblu
lokalnym, przy czym urzędy centralne pozostały domeną kolonizatorów. Na
czele administracji kolonialnej znajdował się gubernator, jako przedstawiciel
króla, przewodniczący władz wykonawczych i ciała ustawodawczego, w których skład wchodzili Brytyjczycy. W terenie gubernator był reprezentowany
przez rezydentów, odpowiedzialnych za realizację polityki kolonialnej
w powierzonych im okręgach, ale nigdy bez udziału wodzów. To dlatego
w takich krajach, jak Ghana, przywódcy ruchu antykolonialnego postrzegali
wodzów jako skorumpowanych agentów upadających kolonialnych imperiów.
Inaczej do kolonii podchodzili Francuzi. W ich systemie bezpośredniego zarządzania koloniami, tradycyjne elity władzy nie odgrywały już takiej roli.
Wsparcie dla rządów kolonialnych mieli stanowić „zeuropeizowani” Afrykanie. Nie została im jednak przewidziana rola wiodąca, ale pomocnicza, ułatwiająca sprawowanie kontroli nad koloniami.
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Należy podkreślić, że systemy kolonialne wprowadzone przez państwa
europejskie w Afryce miały też wiele różniących je od siebie cech. Łączyła je
chęć zapewnienia sobie korzyści z eksploatacji zasobów naturalnych oraz
z podporządkowania i wykorzystywania do swoich celów mieszkańców kolonii. Można to było osiągnąć, utrzymując zależność na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania między kolonią a państwem ją kontrolującym.
Kolonializm można porównać w pewnej mierze do polityki zaborców na
ziemiach polskich. Państwa zaborcze chciały podporządkować sobie zagarnięte terytorium w celu umocnienia swojej pozycji i narzucenia mieszkańcom
podbitych obszarów nowego porządku.
Drogę kolonializmowi utorowały wielkie odkrycia, których dla Europy
dokonywali najpierw Portugalczycy, a w ślad za nimi przedstawiciele innych
narodowości. Jednak w dobie tych odkryć, Afryka nie była jeszcze własnością
państw europejskich. Europejczycy byli zdani na skromne środki i ograniczali
się do prowadzenia wymiany handlowej, w której największy udział mieli
niewolnicy, wywożeni za ocean. Ich kontrola ograniczała się wtedy do murów
fortów, byli zależni od miejscowej, rdzennej ludności, przejmującej często
rolę pośrednika między nimi a wspólnotami mieszkającymi w głębi kontynentu. Dopiero w XIX wieku rozwój techniczny pozwolił pójść krok dalej
i doprowadził do realizacji imperialnych aspiracji zgodnych z mocarstwowymi planami Wielkiej Brytanii, Francji, a także Portugalii, Niemiec i Belgii czy
też – w mniejszym zakresie – Hiszpanii. Ta ostatnia posiadała zaledwie dwie
niewielkie kolonie – Gwineę, dziś Gwinea Równikowa, Maroko Hiszpańskie
oraz Saharę Hiszpańską, dziś Sahara Zachodnia.
W posiadłościach kolonialnych państwa europejskie starały się wpływać
na nastroje zamieszkanych przez nie wspólnot i, tak jak w przypadku Ruandy,
mogły podtrzymywać, a nawet podsycać konflikty między zamieszkującymi
ten obszar społecznościami Tutsi i Hutu.
Kolonializm nie troszczył się o interesy Afrykanów, którzy często nie mając wyboru, tak jak działo się to w Kongu Belgijskim, wykonywali niewolniczą
pracę na rzecz europejskich kolonizatorów. Ich cierpienie i śmierć pozwalały
na rozwój kraju-zwierzchnika; w belgijskich miastach powstały zabytki, które
finansowano z pieniędzy pochodzących z grabieży zasobów naturalnych Konga. O swoje kolonie i stan ich infrastruktury nie dbali też Portugalczycy.
Innym aspektem kolonializmu było pojawienie się misjonarzy. O ile na
obszarach, na których dominował islam, kościoły chrześcijańskie nie miały
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dużych szans na powodzenie swojej misji, o tyle na obszarach, gdzie miejscowa ludność praktykowała tradycyjne wierzenia, powstawały misje i powiązana z nimi infrastruktura szpitali i szkół. Te starania nad pozyskaniem dusz
Afrykanów mogły też służyć wsparciu administracji kolonialnej. Z drugiej
jednak strony misjonarze bywali pierwszymi badaczami lokalnych języków,
utrwalając je w formie zapisu.
Kolonializm ingerował też w infrastrukturę, tworząc linie kolejowe i drogi
oraz wytyczając szlaki wodne w celu lepszej penetracji i szybkiego transportu
surowców wydobywanych na obszarze kolonii. Dobrym przykładem takiego
podporządkowania polityce kolonializmu mogą być tory kolejowe, które
układano w zależności od potrzeb i do dziś nie tworzą one połączonych całości, które pomogłyby w rozwoju kraju.

Kolonializm belgijskiego króla
Od chwili rozpoczęcia dekolonizacji Afrykanie postrzegają kolonializm jako jeden z najokrutniejszych okresów w dziejach Afryki. W 1870 roku 80%
Afryki, tej na południe od Sahary, było nadal rządzonych przez miejscowych
przywódców. Wyścig o kolonie w Afryce sprawił, że do 1910 roku, większość
z nich musiała ustąpić państwom europejskim, które podzieliły Afrykę między
swoje strefy wpływów. Jednym z najbardziej krwawych epizodów tego podporządkowywania Afryki było podporządkowanie Konga.
Obszar dzisiejszego Konga, poza terytorium z łatwym dostępem od strony
oceanu na zachodzie kraju, był do lat siedemdziesiątych XIX wieku najsłabiej
poznanym zakątkiem Afryki. Choroby, przeszkody terenowe, do których nie
przywykli Europejczycy, skutecznie uniemożliwiały im eksplorację interioru.
Do Konga docierali wtedy nieliczni handlarze niewolnikami. Serce Afryki
pozostawało wielką niewiadomą dla Europy. To dlatego przełomową okazała
się wyprawa Henry'ego Mortona Stanley’a, który w latach 1874–1877 przemierzył Afrykę ze wschodu na zachód. Skorzystał on w dużej mierze z rzeki
jako szlaku komunikacyjnego, który umożliwiał przedostanie się przez niedostępne dla kolonizatorów terytorium.
Zainteresowanie wyczynem Stanleya wyraził ówczesny król Belgii, Leopold II (1835–1909), który objął tron w 1865 roku. Leopolda frustrował fakt, że
rządzi tak niewielkim krajem i zaczął myśleć o terytorialnej ekspansji, która

– 237 –

doprowadziłaby do budowy belgijskiej potęgi. Chociaż belgijski rząd nie był
zainteresowany nabyciem kolonii, król postanowił zrobić to na własną rękę.
W 1879 roku wysłał Stanley’a jako swojego agenta. Stanley za pieniądze króla
budował przyczółki dla belgijskiej ekspansji. Eksplorował rzekę Kongo wraz
z jej dopływami, nawiązywał kontakty z miejscowymi przywódcami, przekazując im prezenty i zachęcał do zrzeczenia się ziemi na rzecz króla, skłaniając
ich do podpisania porozumień, które w świadomości lokalnych wodzów nie
były niczym wiążącym. Po pięciu latach Stanley wrócił do Europy z plikiem
podpisanych porozumień, zaś Leopold zaczął działać na rzecz uznania jego
prawa do Konga przez inne kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone. W tych
zabiegach król prezentował siebie jako filantropa, oddanego misji niesienia
cywilizacji Afryce. W 1885 roku w Berlinie padła po raz pierwszy nazwa nowego tworu terytorialnego, Wolne Państwo Kongo. Nazwa oczywiście była
tylko fasadą, bo wolnością cieszył się w tym przypadku jedynie Leopold II,
ogłaszając się władcą nowego kraju.
Rządy Leopolda II zagwarantowała mu dziewiętnastotysięczna armia,
wyposażona w broń palną i artylerię, która przejęła praktyczną kontrolę nad
prywatnym państwem belgijskiego króla. Nowy porządek wprzągł prawowitych mieszkańców Konga w system przymusowej pracy. Setki tysięcy Kongijczyków musiały pracować przy wyrębie lasu, transportując surowce naturalne, które chciał wywieźć Leopold. Na początku największym powodzeniem
u króla cieszyła się kość słoniowa. O tym, jak wyglądać mogło ówczesne Kongo, możemy dowiedzieć się z książki Józefa Conrada, który spędził w tym
miejscu pół roku i napisał pod wpływem tej podróży „Jądro ciemności”.
W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku rozpoczął się nowy okres w dziejach europejskiej eksploatacji Konga. Wraz z pojawieniem się rosnącego zapotrzebowania na opony samochodowe i rowerowe, na światowy rynek wkroczył kauczuk. Pozyskiwanie naturalnego kauczuku stało się nowym kierunkiem w rozwoju królewskiej posiadłości w Afryce. Przyspieszało proces pozyskania surowca, bez potrzeby oczekiwania na powstanie pełnowartościowej
plantacji. W celu zabezpieczenia maksymalizacji zysków, królewscy urzędnicy
wprowadzili brutalny system, w którym żołnierze wkraczali do wybranej wsi,
biorąc jako zakładniczki miejscowe kobiety. Ich uwolnienie było możliwe
wyłącznie po dostarczeniu przez przymusowy kontyngent mężczyzn limitu
kauczuku. Dramatycznie zwyżkowały wskaźniki śmiertelności wyczerpanych
niewolniczą pracą Kongijczyków. Niektórzy z nich próbowali uciekać przed
wojskami króla, chroniąc się, często z tragicznym skutkiem w lesie. Według
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różnych szacunków działania Leopolda II doprowadziły do śmierci nawet
setek tysięcy osób. Krwawe żniwo potęgowały choroby.
Przykład z Konga zainspirował kolonialnych sąsiadów, Francję, Niemcy
i Portugalię, do wprowadzenia podobnego systemu w swoich koloniach. Sugerowały się one potężnymi zyskami pochodzącymi z eksploatacji dzikiego
kauczuku. W 1908 roku król Leopold musiał jednak zgodzić się na zmianę
statusu Wolnego Państwa w kolonię belgijską. Panowanie Leopolda II zaczęło
też spotykać się z oporem ze strony niektórych Kongijczyków. Król musiał
również zmagać się z innymi wrogami swego państwa. W wojskach kolonialnych afrykańscy żołnierze pod dowództwem białych oficerów odmawiali
posłuszeństwa i wykonywania rozkazów. Bunty w armii tylko komplikowały
sytuację Belgów. Inne zagrożenie pochodziło ze strony protestanckich misjonarzy, którzy przekazywali opinii publicznej w USA i w Europie relacje,
w których przedstawiali brutalność administracji belgijskiej. Opisy egzekucji
czy torturowania ze skutkiem śmiertelnym przenikały poza Afrykę. Z czasem
pojawiły się pierwsze zdjęcia dokumentujące belgijskie zbrodnie.
Leopold prowadził jednak swoją politykę bez zmian. Kongo było plądrowane ze swoich zasobów. Nie otrzymywało nic w zamian, bo na pokładach
statków przybywających z Antwerpii płynęły wyłącznie broń i amunicja oraz
żołnierze wraz z zaopatrzeniem dla administracji kolonialnej. Pierwszą osobą, która postanowiła przeprowadzić prywatne śledztwo dotyczące prawdy na
temat sytuacji w Kongu, był Edmund Denis Morel.
Morel zaangażował się w kampanię na rzecz poprawy sytuacji Kongijczyków. Napisał kilka książek, wygłaszał odczyty, upubliczniał doniesienia
o okrucieństwie Leopolda. O niewolniczej pracy dowiedziały się tysiące
mieszkańców Europy i Stanów Zjednoczonych. Pod wpływem tych akcji brytyjski rząd wysłał swojego przedstawiciela, by ten zbadał sytuację w Kongu.
Po trzymiesięcznej podróży Roger Casement sporządził raport dotyczący
leopoldiańskiego „kraju” w Afryce.
Nowy twór, Kongo Belgijskie, wcale nie zrezygnował z lukratywnego procederu, bo ceny kauczuku były nadal wysokie. Dopiero I wojna światowa zastopowała pozyskanie kauczuku, ponieważ Belgowie potrzebowali afrykańskich tragarzy do obsługi belgijskich wojsk walczących z Niemcami w Afryce.
Po I wojnie światowej przymusowa praca była nadal modelem funkcjonującym w Kongu. Zmieniał się jednak świat, a ostateczny cios koloniom zadała
II wojna światowa, która wzmogła aspiracje niepodległościowe na kontynen-
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cie afrykańskim. Rozpoczął się nowy rozdział w kongijskich dziejach, jednak
złowrogi duch Leopolda nadal unosił się nad krajem. Według różnych szacunków w okresie rządów Leopolda zginęła połowa Kongijczyków. Dokładne dane
nie istnieją, z racji tego, że nikt w Kongu nie prowadził dokładnych spisów
ludności. Pierwszy powstał dopiero w 1924 roku. Zgodnie z jego wynikami
w belgijskiej kolonii mieszkało wtedy około 10 mln osób. Opierając się na
tych szacunkach, niektórzy badacze przyjmują, że za czasów rządów belgijskich zginęło drugie tyle Kongijczyków.

Czy kolonializm był dobry?
Wśród opinii prezentowanych przez badaczy dziejów Afryki pojawiają się
różne oceny kolonializmu. Dla zrównoważenia ekstremalnych przykładów,
takich jak Kongo Belgijskie, mówi się również o pozytywnym wpływie kolonializmu na rozwój państw afrykańskich. Dzięki niemu Afryka została włączona w bieg przemian na świecie. Wykształciła też swoje elity. Istnieją jednak
przeciwnicy takiego ujęcia problemu. Ich zdaniem Afryka nie mogła sama
zadecydować o swoim losie i padła ofiarą Europy. Oceny te zależą jednak od
osoby wyrażającej swoje poglądy. Najważniejsze w tej sytuacji wydaje się
poznanie opinii samych Afrykanów. A ci, jak np. Mamadou Diouf, surowo
oceniają ten okres, podając następujące przykłady:
OFIARY NIEMIECKIEGO KOLONIALIZMU
12 stycznia 1904 roku Hererowie buntują się przeciwko kolonizatorom niemieckim,
którzy zabierają im ziemię na terenie dzisiejszej Namibii. Niemcy reagują brutalnie
i rozpoczynają politykę eksterminacji tejże ludności, szczególnie Herero.
Jak Niemcy czasów Bismarcka znaleźli się w tej części Afryki? Konferencja w Berlinie z lat 1884/5 rozdzieliła afrykański tort na kilka talerzy. Niemcom się śpieszyło tuż
przed tym spotkaniem, bo Francuzi, Anglicy i Portugalczycy mieli już pełne naczynia.
Około 1880 roku Niemcy zainstalowali się na wybrzeżu aktualnej Namibii. Wszystko
odbyło się według znanego w Europie schematu: najpierw długi pobyt misjonarzy
i kupców. Potem wojsko i kolonizatorzy. To właśnie kupiec z Bremy, na wieść o odkryciu w regionie złóż złota i diamentów, zaaranżował kontrakt z miejscowymi szefami
i wykupił ziemię, zawiesił niemiecką flagę, telegrafując do swojej metropolii: „Terytorium kupione od wodza, jednorazowa zapłata”. Bismarck wykorzystał okazję i rozłożył
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parasol protektoratu nad ogromnym półpustynnym terytorium. To było 24 kwietnia
1884 roku. Tak się narodziło niemieckie imperium kolonialne pod nazwą Niemiecka
Afryka Południowo-Zachodnia (Südwest-Afrika), a niejaki dr H. Goering, którego syn
będzie wspólnikiem Hitlera, został pierwszym gubernatorem. Odkryto bogate złoża
diamentów. Niemieccy osadnicy przybywali do nowej ziemi głównie z powodów ekonomicznych, w poszukiwaniu cennych surowców, a także, by uprawiać ziemię na
plantacjach. Miejscową ludność zmuszano do ciężkich robót. Pasterzom Herero zabierano zwierzęta, ziemię...
Konflikt był nieuchronny. Między niemieckimi osadnikami a pasterzami Herero
toczył się spór o dostęp do ziemi i wody. Rdzenna ludność była dyskryminowana przez
białych. W związku z zachowaniem Niemców ludność Herero kilka razy buntowała się
przeciwko ich obecności. Kulminacją był rok 1904, kiedy przywódca Herero, Samuel
Maherero, zaatakował niemieckie farmy, zabijając ponad setkę Niemców w ciągu
trzech dni. Sześć miesięcy później nowy gubernator, generał major Lothar von Trotha,
przyjechał z dodatkowymi siłami i nową misją: wysiedlić lub wyeliminować ludność
Herero. Ten rozkaz łudząco podobny do innego, wydanego 40 lat później, został zrealizowany. Na początku sierpnia, wojska kolonialne pod dowództwem generała okrążyły
Maherero i jego ludzi. Przewaga militarna Niemców była ogromna, toteż rozgromili
powstańców. Herero wycofali się na pustynię Omaheke (dziś Kalahari), gdzie wielu
umarło z wycieńczenia. Ich kultura praktycznie przestała istnieć.
Niemcy traktowali powstanie jako bezczelność ze strony Afrykanów. Dało im ono
pretekst do likwidacji ludzi, dla których nie mieli ani odrobiny szacunku. Berlin miał
w planach przekształcenie tej części kontynentu w kolonię białych osadników.
W planach było umieszczanie rdzennej ludności w rezerwatach „chronionych”.
W październiku kolejny rozkaz gubernatora zabierał społeczności Herero ostatnią
nadzieję powrotu. Nowy rozkaz eksterminacji brzmiał: „wewnątrz niemieckich granic
(!!!), każdy Herero, z bronią czy bez będzie rozstrzelany... to są moje słowa do ludu
Herero. Wielki generał Wszechmogącego Cesarza, Von Trotha”. W samym Berlinie,
główny dowódca wojsk niemieckich, hrabia Alfred von Schlieffen, pisał: „pustynia
Omeheke dokończy tego, co rozpoczęła armia niemiecka: eksterminację narodu Herero”.
Ta tragedia pokazuje okropności kolonialnej ekspansji Europy pod koniec XIX
wieku, nie tylko w Afryce. Była swoistą zapowiedzią nadciągających ciężkich, ołowianych chmur okrucieństwa, tym razem nad samą Europę pierwszej połowy XX wieku.
Tekst pochodzi z blogu Mamadou Dioufa prowadzonego na stronie
www.afryka.org
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Dekolonizacja
Była procesem wyzwalania Afryki spod kolonialnej zależności. Grunt do
dekolonizacji przygotowywały pokolenia afrykańskich działaczy na rzecz
niezależności kontynentu afrykańskiego. Bardzo ważnym etapem okazały się
również dwie wojny światowe. To na ich frontach wraz z białymi żołnierzami
walczyli Afrykanie, których wcielano do armii państw posiadających zamieszkane przez nich terytoria w Afryce. Przełom nastąpił w latach pięćdziesiątych
XX wieku. To wtedy rozpoczął się trwający ponad dwadzieścia lat proces dekolonizacji. Kolejne kraje ogłaszały niepodległość. Libia – 1951, Sudan, Maroko, Tunezja – 1956, Ghana – 1957, Gwinea – 1958, a w 1960 roku szereg terytoriów w Afryce Francuskiej – to dlatego rok 1960 nazywamy też rokiem Afryki.
Państwa te dołączyły do praktycznie nieprzerwanie wolnej, z wyłączeniem
kilkuletniej okupacji włoskiej, Etiopii, Liberii – powstała w 1847 roku i Egiptu
– niepodległy od 1922 roku. Ostatnie były kolonie portugalskie, rok 1975,
z których nie chciała zrezygnować Lizbona, oraz Sahara Zachodnia. Na ogłoszenie niepodległości długo musiała czekać Namibia – do 1990 roku. Sahara
Zachodnia nadal pozostaje w zależności od Maroka i tylko w niewielkim stopniu jest kontrolowana przez Front Polisario, reprezentujący Saharyjczyków.
Nie wszędzie formalne ogłoszenie niepodległości oznaczało rzeczywistą wolność dla Afrykanów. Przykładem może być Republika Południowej Afryki, która
chociaż niezależna od 1910 roku, stworzyła system segregacji rasowej, wykluczając z możliwości korzystania z pełni obywatelskich praw czarną większość. Stan
ten trwał aż do lat dziewięćdziesiątych, kiedy upadł system apartheidu.
Pierwsze lata niepodległości były procesem niezwykle dynamicznym.
Świat, podzielony na dwa walczące ze sobą w ramach zimnej wojny obozy,
rywalizował o wpływy w dekolonizującej się Afryce. Sojusznicy Zachodu
wspierali przyjazne sobie reżimy i – odwrotnie – ZSRR i inne państwa bloku
komunistycznego starały się nawiązać relacje z nowymi afrykańskimi państwami, rozszerzając w ten sposób swoją strefę wpływów. Ofiarą tej wojny byli
sami afrykańscy przywódcy. Patrice Lumumba, który wyprowadził Kongo
spod belgijskiej zależności, zginął – przy udziale Stanów Zjednoczonych
i Belgii – za nawiązanie współpracy z ZSRR. Należy jednak pamiętać, że w wielu
przypadkach afrykańscy działacze zwracali się w stronę Moskwy, dlatego
że odchodzący kolonializm kojarzył im się z upokorzeniem i podporządkowaniem Europie. Ingerowanie w sprawy nowych państw stało się powszechną
praktyką. Państwa rezygnujące z kolonii w Afryce nie potrafiły pogodzić się
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z ich utratą. Szczególnym przykładem może być tutaj postawa Francji, która
wciąż utrzymuje swoje wojska w Afryce. Do gry o wpływy na kontynencie
afrykańskim dołączyły kraje wcześniej na nim nieobecne, w tym Związek
Radziecki, Kuba, Chiny i Stany Zjednoczone. Afryka stała się zatem przedmiotem rozgrywki między zwalczającymi się blokami. Z kolei utrzymywanie więzów metropolii z jej byłymi koloniami zostało nazwane neokolonializmem.
Oprócz istnienia tego „zimnowojennego frontu”, innym problemem
mieszkańców kolonii na kontynencie afrykańskim był problem granic,
sztucznie narzuconych przez podziały kolonialne w Afryce. Nowo powstałe
państwa nie były krajami jednonarodowymi, ale domem wielu różnych
wspólnot. Zdarzało się i tak, że ta sama wspólnota była podzielona granicą, co
teoretycznie uniemożliwiało jej funkcjonowanie. Wyzwaniem dla takich
przywódców, jak Nkrumah czy Lumumba, stało się zatem wykreowanie nowej
tożsamości, zbudowanej na poczuciu wspólnoty terytorialnej, związanej
z obszarem, którego mieszkańców łączyła jedynie kolonialna przeszłość
i położenie w Afryce. Równolegle do budowania nowej tożsamości, na fali
dekolonizacji, pojawiła się idea panafrykanizmu i jedności afrykańskiej. Jej
celem było zjednoczenie całego kontynentu w superpaństwo na kształt Stanów Zjednoczonych. Różne kraje łączyłaby ta sama afrykańska tożsamość,
determinowana położeniem na kontynencie. Do dziś nie udało się jednak
pozyskać afrykańskich przywódców dla tej idei, która praktycznie realizuje
się jako udział w panafrykańskiej organizacji, jaką jest Unia Afrykańska, dawniej Organizacja Jedności Afrykańskiej.
To, w jaki sposób funkcjonują współczesne państwa Afryki, wyjaśnia częściowo ich przeszłość kolonialna. To ona miała wpływ na powstanie granic
tych krajów, a następnie doprowadziła do ich weryfikacji, jak miało to miejsce
np. w Sudanie, który w 2011 roku podzielił się na dwa kraje, Sudan i Sudan
Południowy. Obecnie coraz częściej słyszmy o chińskim kolonializmie w Afryce. Chiny wkraczają do Afryki, zdając sobie sprawę, że nawiązując kontakty
z afrykańskimi rządami, zyskują dostęp do surowców, a jednocześnie rynek
zbytu dla swoich produktów. Pekin chętnie udziela też Afryce wsparcia, kredytując i realizując inwestycje infrastrukturalne. Jest to nowy rodzaj podejścia do kontynentu afrykańskiego, który wiąże się z ryzykiem uzależnienia
Afryki, tym razem od kontroli Chin. Europa i Stany Zjednoczone pozostają
jednak w tej rywalizacji o wpływy w Afryce na odległej pozycji. Jest to efekt
wieloletnich zaniedbań, co umożliwiło chińskim władzom znalezienie swojej
niszy na kontynencie afrykańskim.
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Rozdział 24

Afryka – najbogatszy
kontynent świata
Paweł Średziński

Fot. markop

L

iczne grono publicystów określa Afrykę, jako najbogatszy kontynent świata. O ile można się zgodzić, że niektóre jej rejony obfitują w zasoby naturalne, to są też takie miejsca, gdzie ich nie znajdziemy. Coraz częściej czytam o „surowcowym przekleństwie”, które ma dotyczyć właśnie
Afryki. Jednak jak pokazuje praktyka, nie wszędzie posiadanie zasobów
diamentów czy też ropy musi pociągać za sobą całą serię klęsk wojennych.

Przemysł wydobywczy w Afryce należy do najpotężniejszych na świecie.
Swoją pozycję zawdzięcza dużym zasobom surowców mineralnych, od ropy
naftowej po diamenty. Nie wszystkie kraje mogą w pełni wykorzystać potencjał surowcowy. Wciąż na mapie Afryki są takie państwa, jak Demokratyczna
Republika Konga czy też Gwinea Równikowa, gdzie surowce mineralne stały
się powodem wojny albo finansują miejscowych dyktatorów. Są też jednak
takie przykłady, jak chociażby Botswana, gdzie sytuacja przedstawia się zgoła
inaczej, a surowce służą rozwojowi gospodarczemu państwa, a nie tych,
którzy sprawują władzę. Jednocześnie pojawiło się inne niebezpieczeństwo:
uzależnienia dochodów z eksportu od surowców mineralnych. W niektórych
przypadkach udział w dochodach z eksportu sięga nawet 90% – tak dzieje się
w Botswanie i w Gwinei Równikowej. Brak dywersyfikacji źródeł dochodów
w wieloletniej perspektywie naraża kraj zależny od eksploatacji surowców,
które są nieodnawialne, na sytuację kryzysową.
Afrykańskie zasoby surowców mineralnych, zwłaszcza boksytów, diamentów, fosforytów czy też kobaltu, znajdują się w światowej czołówce. W 2005
roku odpowiednio 13% światowej produkcji paliw kopalnych i 57% kobaltu
pochodziło z Afryki.
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WYBRANE SUROWCE MINERALNE W AFRYCE I ICH UDZIAŁ
W ŚWIATOWEJ PRODUKCJI
Diamenty – 46% światowej produkcji, z czego 35% z Botswany, 34%
z Demokratycznej Republiki Konga, 17% z RPA i 8% z Angoli.
Fosforyty – 31% światowej produkcji, z czego 60% pochodzi z terytorium
Sahary Zachodniej, okupowanej przez Maroko.
Miedź – 5% światowej produkcji, z czego 65% z Zambii, 15% z RPA i 13%
z Demokratycznej Republiki Konga.
Uran – 16% światowej produkcji, z czego 46% z Namibii, 44% z Nigru
i mniej niż 10% z RPA. Afryka zużywa zaledwie 1% światowej konsumpcji
uranu na potrzeby energetyki atomowej w RPA.
Złoto – 21% światowej produkcji, z czego 56% z RPA, Ghana 13%, Tanzania 10% i Mali 8%.

Eksploatacja surowców mineralnych na dużą skalę rozpoczęła się w czasach kolonialnych. Surowce pochodzące z Afryki były eksportowane do metropolii. Infrastruktura i funkcjonowanie zamorskiej posiadłości Wielkiej
Brytanii, czy innego kraju posiadającego kolonie w Afryce, były podporządkowane eksploatacji zasobów znajdujących się na kontrolowanym terytorium.
Przykładem prowadzenia takiej gospodarki może być Złote Wybrzeże.

Życie gospodarcze Złotego Wybrzeża
w okresie kolonialnym
Na ostateczny kształt życia gospodarczego terytorium Złotego Wybrzeża,
dziś Ghany, wpłynął bez wątpienia ekonomiczny imperializm, stosowany
przez Wielką Brytanię, mający zapewnić brytyjskim przemysłowcom i handlowcom dostęp do bogatych złóż surowców naturalnych oraz szerokiego
rynku zbytu dla produktów wytwarzanych w metropolii. W konsekwencji
prowadziło to do eksploatacji zasobów kolonii i braku inwestycji przemysłowych. Stan ten miał trwać aż do końca II wojny światowej, jakkolwiek nie
udało się już odrobić zaległości w przemyśle. W tym wypadku nawet priorytetowy dla rządów kolonialnych, rozwój transportu kolejowego i samochodo– 248 –

wego służył jedynie doraźnym interesom. W każdym razie kolonia musiała
być ekonomicznie związana z metropolią i to w taki sposób, aby zapewniała
zyski Wielkiej Brytanii.
Jedną z głównych gałęzi gospodarki Złotego Wybrzeża było rolnictwo.
Wśród jego głównych produktów dominowało kakao, którego uprawa została
zapoczątkowana w 1879 roku przez braci Tetteh Quashie. Odtąd udział kakao
jako towaru eksportowego sukcesywnie wzrastał, osiągając 82% całkowitej
wartości eksportu kolonii (1927 rok), pomimo że wysyłano także olej palmowy, gumę czy banany. Zresztą dochód uzyskiwany ze sprzedaży kakao uczynił
z Ghany najbogatszy obszar w całej Afryce Zachodniej, chociaż większość jej
przychodów wędrowała na zakup produktów, niedostępnych w kolonii.
Ponadto Złote Wybrzeże to bogate złoża złota, eksploatowane od lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia przez the Ashanti Goldfields Corporation
i zajmujące równie ważne miejsce w eksporcie Miny. Poza złotem rozpoczęto
wydobywanie diamentów, boksytów i manganu, przy czym wydajność tych
złóż, wprowadziła kolonię do ścisłej światowej czołówki producentów wymienionych surowców.
Sprawny przebieg wymiany handlowej miał zapewnić rozwój transportu.
Podjęto prace nad rozbudową dróg publicznych. Powstała pierwsza linia kolejowa z Sekondi (1898 rok), a w 1928 roku zakończono budowę nowoczesnego
portu w Takoradi. Jednak wszystkie te inwestycje służyły gospodarce kolonialnej, tak aby jak najszybciej i najłatwiej wywieźć surowce eksportowe.
Łatwego życia nie mieli sami afrykańscy handlowcy i producenci. Zagroziły
im wielkie monopole w postaci the United Africa Company, będącej gałęzią
światowej organizacji o nazwie Unilever. Owi wielcy gracze byli w stanie narzucać afrykańskim producentom żywności swoje, najczęściej niekorzystne,
ceny oraz eliminować Afrykańczyków z wielkiego handlu, bo w takiej rywalizacji wygrywał silniejszy konkurent, który strumień dochodów kierował do
rodzimego kraju, nie pozostawiając prawie niczego w eksploatowanej kolonii.
Kolejną grupą, zaangażowaną w wymianę handlową na Złotym Wybrzeżu, byli
Libańczycy i Syryjczycy. Z czasem to właśnie wobec nich Afrykańczycy skierowali swoje niezadowolenie, jako że Europejczycy nie chcieli być obarczani
winą.
Po wyzwoleniu spod kolonialnej zależności, dekolonizujące się terytoria
w Afryce musiały – już jako nowe niepodległe państwa – budować gospodarkę
od podstaw. Sięgały w tym po różne rozwiązania, w od modelu kapitalistycznego po wzorce z krajów bloku komunistycznego. Dziś kraje tego kontynentu
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rozwijają się różnie i różnie podchodzą do kwestii eksploatacji zasobów surowców mineralnych. Różni się też sposób dystrybucji dochodów z eksportu
eksploatowanych złóż. Mamy zatem przykłady dobrych i złych praktyk
w Afryce.

Botswana
Botswana jest jedną z lepiej radzących sobie gospodarek Afryki. Jest też
przykładem kraju, który z jednego z najuboższych stał się średniozamożnym
państwem. Dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w rządowej kasie
Botswany pojawiły się nadwyżki oraz rezerwy walutowe. Ten botswański cud
nie byłby możliwy bez złóż diamentów i skutecznej administracji rządowej,
jednej z najmniej podatnych na korupcję. Z drugiej strony bezrobocie w Botswanie sięga od 21 do 40%, w zależności od źródła, z którego pochodzą dane.
Wydobyciem botswańskich diamentów zajmują się dwie duże firmy, obie
z udziałem rządu. Od lat osiemdziesiątych XX wieku Botswana nosiła miano
największego producenta diamentów na świecie. Szacuje się, że kraj ten produkuje 1/4 diamentów całego globu.
Chociaż Botswana zawdzięcza diamentom swoje dobre notowanie gospodarcze, to w innych dziedzinach jest skazana na zewnętrznych partnerów.
Energia elektryczna, aż w 70%, pochodzi z RPA. Z kolei rolnicy korzystają ze
skrawka ziem uprawnych, które stanowią zaledwie 0,7% powierzchni Botswany. Pomimo że połowa mieszkańców tego kraju zajmuje się rolnictwem, nie
jest ono źródłem gospodarczej potęgi.
Tym drugim filarem, po diamentach, botswańskiego życia ekonomicznego jest turystyka. O ile diamenty generują 38% produktu krajowego brutto,
to turystyka stanowi 12% – dla porównania rolnictwo odpowiada zaledwie
za 2,8%. Przyroda jest tutaj niewątpliwie drugim ważnym zasobem, eksploatowanym przez rzesze turystów, którzy przyjeżdżają na safari do Delty Okavango, czy też na Pustynię Kalahari.
Botswana nadal szuka sposobów na dywersyfikację źródeł swoich dochodów. Stara się przyciągnąć duże zagraniczne inwestycje, aby w przyszłości
kraj ten nie warunkował swojego dobrobytu zyskami z wydobycia diamentów.
Warto też wiedzieć, że od 1989 roku w botswańskiej stolicy, Gaborone, funkcjonuje giełda papierów wartościowych.
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Demokratyczna Republika Konga
Demokratyczna Republika Konga (DRK) może służyć za przypadek ekstremalny. Jest bowiem jednym z najbardziej zasobnych w surowce naturalne
krajów Afryki, a jednocześnie najbardziej niespokojnym. Od prawie dwóch
dekad na obszarze tego kraju toczą się różne konflikty, ogniskujące się
zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie chaos sprzyja grabieży surowców mineralnych.
Eksploatacja dużej części surowców mineralnych w DRK odbywa się
w sposób nieuregulowany przez państwo. We wschodniej części kraju kontrolę nad wydobyciem przejmowały miejscowe milicje oraz wojska państw zaangażowanych w kongijski konflikt. Korzystały one z rosnącego popytu na surowce, chociażby na koltan. Nabywcy, którzy pochodzą w zdecydowanej
większości spoza Afryki, nie przejmują się źródłem, z którego pochodzą nabywane przez nich surowce.
Wśród głównych surowców eksploatowanych w DRK są diamenty, kobalt
i miedź. DRK dysponuje też 70% światowych zasobów koltanu, używanego do
produkcji sprzętu elektronicznego, w tym komputerów i telefonów komórkowych. W czasie obu wojen kongijskich (1996–1997 i 1998-2003) – eksploatacja tych zasobów znalazła się pod kontrolą wojsk sąsiednich państw, które
wkroczyły do Konga z Burundi, Ruandy i Ugandy. Z anarchii we wschodnich
prowincjach skorzystał też przywódca Zimbabwe, Robert Mugabe. Doszło do
sytuacji, w której eksport surowców mineralnych, które nie były wydobywane
w Burundi, eksportowano właśnie z tego kraju. Oprócz obcych wojsk, do gry o
zyski z eksportu surowców mineralnych włączyli się lokalni rebelianci. Korzystając z chaosu i niepewnej pozycji kongijskich władz na wschodzie DRK,
przejęli kontrolę nad surowcami wydobywanymi przez kongijskich górników.
Skutki tych działań odczuwa przede wszystkim miejscowa ludność.
Choroby wynikające ze złych warunków pracy, angażowanie dzieci do prac
górniczych i przemoc związana z obecnością uzbrojonych grup, kontrolujących wschodniokongijskie złoża, to tylko niektóre skutki popytu na surowce
mineralne, zgłaszanego przez światowe potęgi ekonomiczne i międzynarodowe korporacje.
Jest jeszcze jeden aspekt eksploatacji surowców naturalnych w DRK. Tam,
gdzie funkcjonują kopalnie nastąpił transfer osób, które porzuciły zajmowanie się rolnictwem na rzecz górnictwa. Powiększyło to niestabilność żywno-
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ściową i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału rolniczego DRK, dysponującego jednymi z najżyźniejszych ziem w Afryce oraz korzystnymi warunkami klimatycznymi.

Ghana
Ghana jest krajem, którego część była nazywana w czasach kolonialnych
Złotym Wybrzeżem. Działo się tak nie bez powodu. To na obszarze tego kraju
do dziś wydobywa się złoto. Jednak Ghana jest ciekawym przykładem nie
z powodu złotonośnych zasobów, ale z racji odkrytych złóż ropy naftowej,
których eksploatacja może mieć wpływ na ghańską gospodarkę.
Złoża ropy naftowej zostały odkryte w 2008 roku. Ich zasobność jest szacowana na 6,5 mln baryłek. Eksploatacja ghańskich złóż u wybrzeży Ghany
rozpoczęła się w 2010 roku. Trwają też poszukiwania kolejnych pól roponośnych. Przewiduje się, że Ghana zarobi na ropie 400 mln dolarów amerykańskich w ciągu pierwszego roku wydobycia. Docelowo wydobycie ma zapewnić
Ghanie dochód w wysokości miliarda dolarów rocznie.
Ghana jest krajem, który spełnia podstawowy warunek, pozwalający prognozować, że dochody z eksploatacji ropy naftowej posłużą rozwojowi gospodarczemu państwa. Władze tego kraju są wyłaniane w demokratycznych wyborach. Ghana jest też krajem stabilnym wewnętrznie, nie targają nią konflikty, które mogłyby zagrozić przetrwaniu państwa i wybuchem wojny domowej. Jednak to najbliższa przyszłość zweryfikuje prognozy dla Ghany, jako
kraju produkującego ropę. W Afryce znaleźć można przykłady złego zarządzania zasobami ropy naftowej. Jednym z nich jest mało znany w Polsce kraj,
Gwinea Równikowa.

Gwinea Równikowa
Do początku lat dziewięćdziesiątych, Gwinea Równikowa była znana jako
eksporter kakao, kawy i drewna. Wszystko zmieniło się wraz z rozpoczęciem
eksploatacji bogatych złóż ropy naftowej. To właśnie wtedy dawna hiszpańska
kolonia uzyskała dostęp do ogromnego strumienia pieniędzy. Problem w tym,
że kontrolę nad jego biegiem przejął prezydent Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dyktator i gwinejski prezydent w jednym, mający monopol na władzę.
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Kiedy Obiang, na drodze zamachu stanu, usunął swojego wujka, Francisco
Maciasa Nguema, Gwinea znajdowała się w opłakanym stanie. Socjalizm
w wykonaniu pierwszego prezydenta i jego pomysły na gospodarkę, doprowadziły do wielkiego kryzysu ekonomicznego. Kraj, który słynął niegdyś
z produkcji kakao, zmniejszył dramatycznie jego eksport. Był to skutek wygnania najpierw Hiszpanów, a następnie nigeryjskich robotników, a także
braku jakiejkolwiek wizji na rozwój gospodarczy kraju. Upadło też rybołówstwo, bo dyktator Macias Nguema nakazał zniszczenie wszystkich jednostek
pływających, aby uniemożliwić ucieczkę Gwinejczyków z kraju. Gwinea znalazła się w całkowitej izolacji.
Kres rządów Maciasa Nguema mógł oznaczać tylko poprawę sytuacji.
Nie udawało się jednak przywrócić stanu gospodarczej prosperity z ostatnich
lat rządów kolonialnych. To właśnie dzięki Hiszpanom, autonomiczna już
wtedy Gwinea miała najlepsze wskaźniki ekonomiczne wśród krajów Afryki
na południe od Sahary. Aby do nich wrócić, musiało minąć ponad dwadzieścia
lat.
Los Gwinei odmieniła ropa naftowa. Jej bogate złoża (ich ekploatacja rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych), przede wszystkim pole naftowe
Zafiro, sprawiły, że doszło do gwałtownego ożywienia gospodarczego tego
niewielkiego kraju Afryki. Ropa stała się głównym produktem eksportowym –
90% eksportu.
Jednak tam, gdzie jest ropa, tam są też duże pieniądze. I chętni do ich
przejęcia. Ich przepływem postanowił zająć się prezydent Obiang. Jak sam
twierdzi działa w „interesie” swojego kraju. W rzeczywistości ropa stała się
źródłem utrzymania reżimu Obianga. Z kolei filozofia działania koncernów
naftowych sprawiła, że ropa nie poprawiła poziomu życia przeciętnego Gwinejczyka.
Największymi wygranymi są firmy wydobywcze: Marathon, ExxonMobil,
Triton czy też Atlantic Methanol, a także klasa rządząca z Obiangiem na czele,
która nierówno rozdziela dochód z eksploatacji złóż ropy naftowej. W rezultacie, statystyczny obywatel Gwinei Równikowej nie dostaje nic.
Równie niesprawiedliwa jest polityka wobec pracowników koncernów
naftowych. O ile amerykańscy i inni biali pracownicy otrzymują wysokie pensje – około 10–12 tys. dolarów amerykańskich (USD) – i mają prawo do miesięcznego urlopu po 28 dniach spędzonych przy wydobyciu, o tyle Gwinejczy-
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cy otrzymują wynagrodzenie wysokości 300–1300 USD, a na wypoczynek
mogą udać się dopiero po 11 miesiącach pracy.
Wydobycie ropy nie wpływa na poprawę sytuacji na gwinejskim rynku
pracy. Osoby zatrudnione w firmach eksploatujących pola roponośne, to zaledwie kilkuset pracowników, wśród kilku tysięcy obcokrajowców. Ci ostatni
nie przynoszą też dodatkowych zysków. Jedzenie jest importowane z Kamerunu i z Hiszpanii. Mieszkają w ogrodzonych enklawach, gdzie spędzają większość wolnego czasu.
Na wydobyciu ropy, ale także i gazu, zyskuje prezydent Obiang i jego otoczenie. Szacuje się, że w ten sposób w ręce tego gwinejskiego przywódcy trafiają 2 mld USD rocznie. Co więcej, pracujący Gwinejczycy są obciążeni
20-procentowym podatkiem od dochodu. Każdego miesiąca zabiera się im też
3 USD na finansowanie prezydenckiej Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
(PDGE).
Firmy naftowe są zobowiązane do przekazywania 10 procent od deklarowanej wartości eksportowanej ropy. Pieniądze te trafiają też do Obianga,
a właściwie na jego zagraniczne konta bankowe. Czyni to prezydenta Gwinei
Równikowej jednym z najbogatszych przywódców Afryki. I może się on czuć
bezkarnie, bo nie jest przed nikim odpowiedzialny. Każdy kto chciałby powiedzieć coś złego na prezydenta, trafi do więzienia, a w najlepszym wypadku
będzie musiał uciekać z Gwinei.
Jednak Obiang wciąż boi się zamachu na swoją osobę. Jego podejrzliwość
pogłębia się z roku na rok. Jest przekonany, że ogromne złoża ropy i gazu
czynią z Gwinei Równikowej łakomy kąsek zarówno dla państw zachodnich,
jak i afrykańskich sąsiadów. W tym przekonaniu utwierdziła go, jeszcze bardziej nieudana próba przewrotu, w którą zamieszany był nawet Mark Thatcher, syn byłej premier Wielkiej Brytanii.
Ale Obiang ma się dobrze (choć rozpoznano u niego chorobę nowotworową). Rządzi nieprzerwanie od 1979 roku. Do sukcesji szykuje jednego ze swoich synów. Szczęśliwy wybraniec będzie musiał równie bezwzględnie pilnować się przed próbami odebrania mu władzy. W końcu idzie o Gwineę Równikową, trzeciego producenta ropy naftowej w krajach Afryki na południe od
Sahary.
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RPA, Libia, Angola…
Oprócz czterech opisanych wcześniej krajów, zdobywając wiedzę na temat Afryki, warto zwrócić uwagę również najpotężniejszą gospodarkę Afryki
– RPA – oraz sytuację ekonomiczną takich krajów jak Angola i Nigeria, wiodących eksporterów ropy naftowej w Afryce na południe od Sahary. Odrębną
grupę państw tworzą kraje Afryki Północnej, pozostające w śródziemnomorskiej strefie wpływów, a dysponujące, jak np. Libia, zasobami ropy naftowej
lub innych surowców mineralnych.
Surowce mineralne stanowią część bogactwa kontynentu afrykańskiego.
Oprócz nich należy wymienić też drewno – w strefie równikowej, w dorzeczu
Konga. W wielu przypadkach egzotyczne gatunki drzew są wycinane z przeznaczeniem na rynki pozaafrykańskie. Prowadzi to do degradacji środowiska
naturalnego.
Za zasoby naturalne Afryki, atrakcyjne dla chińskiego i europejskiego
rynku, można też uznać ryby. Wody Atlantyku u wybrzeży Sahary Zachodniej
uchodzą za jedne z najbogatszych łowisk na świecie. Ich eksploatacja następuje kosztem tradycyjnego rybołówstwa. Lokalni rybacy, łowiący w tradycyjny
sposób muszą konkurować z nowoczesną flotą z Europy. Gigantyczne europejskie trałowce potrafią złowić tyle ryb, ile trzydzieści albo czterdzieści łodzi
statystycznego rybaka z Senegalu w ciągu roku. Ryby trafiają do portów poza
Afryką, a miejscowi rybacy łodziowi, z Mauretanii czy Senegalu, mają coraz
większe problemy nie tylko z utrzymaniem, ale i wyżywieniem swojej rodziny. Według szacunków organizacji ekologicznej Greenpeace jeden europejski
trawler może przewieźć równowartość nawet 15 mln posiłków z mrożonych
ryb do Europy.
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Rozdział 25

Gdzie szukać
informacji
o Afryce?
Marta Surowiec

Fot. Paweł Średziński

Ź

ródłem najbardziej aktualnych informacji dotyczących współczesnej Afryki jest Internet. Przydaje się tutaj jednak znajomość języka angielskiego, ponieważ większość danych i informacji jest dostępna właśnie
w tym języku. Poszukiwania najłatwiej zacząć od Wikipedii, która (szczególnie w wersji angielskojęzycznej) zawiera dość dużo ogólnych informacji
o kontynencie.

Warto zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na
portalach poświęconych Afryce, w tym współczesnej i tradycyjnej muzyki
afrykańskiej.
Najnowszych danych dotyczących zagadnień ekonomicznych czy gospodarczych można szukać na stronach Banku Światowego, The World Fact
Book przygotowywany przez CIA. Najnowsze wiadomości z Afryki, a także
ciekawą publicystyką dotyczącą zagadnień i krajów kontynentu zawierają
między innymi regionalne strony internetowe BBC (http://www.bbc.co.uk/
news/ world/africa/), CNN (http://edition.cnn.com/AFRICA/) i „The Economist” (http://www.economist.com/world/middle-east-africa). Bardzo ciekawa jest też południowoafrykańska strona Africa Good News (http://www.africagoodnews.com), prezentująca pozytywne informacje w dziedzinach biznesu,
infrastruktury, polityki itp.
Tematy związane z pomocą humanitarną w interesujący i wyczerpujący
sposób podejmuje portal IRIN (www.irin.org).
Zdjęcia, które mogą posłużyć do zilustrowania lekcji, znajdują się na
portalu www.flickr.com; www.fotosearch.com lub www.corbis.com – w większości dostępne fotografie są „royalty free” – to znaczy, że można je nieodpłatnie wykorzystywać w celach demonstracyjnych.
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Jeśli chodzi o strony internetowe dostępne w języku polskim, które zawierają pogłębioną wiedzę o Afryce, można polecić portale:
•

WWW.AFRYKA.ORG – portal szeroko przedstawiający zagadnienia związane z Afryką, najnowsze wiadomości, publicystykę, kulturę, blogi, a także informacje o Afryce i Afrykańczykach w Polsce;

•

WWW.AFRYKA24.PL – afrykańska sekcja portalu Psz.pl – serwisu eksperckiego informującego o wydarzeniach politycznych i gospodarczych
z całego świata; na bieżąco relacjonuje wydarzenia zza granicy, w pogłębiony sposób prezentuje tematy ważne, choć często niedostrzegane z polskiej perspektywy;

•

WWW.NATIONAL-GEOGRAPHIC.PL – zawiera artykuły, zdjęcia i relacje
z wypraw – w tym do krajów afrykańskich.

Największy wybór najnowszych informacji i komentarzy w języku polskim pojawia się również w poświęconych Afryce sekcjach portali ogólnoinformacyjnych:
• www.wyborcza.pl;
• www.rp.pl.
Godne polecenia publikacje faktograficzne dotyczące Afryki, jej historii,
społeczeństwa i gospodarki:
Encyklopedia PWN, sekcje poświęcone Afryce
Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, Wrocław 1994.
Pachociński R., Przysłowia Afrykańskie, Warszawa 2009.
Reader J., Africa: A Biography of the Continent, New York, 1999.
(red.) Tymowski M., Historia Afryki do początku XIX wieku, Wrocław-WarszawaKraków 1996.
(red.) Żukowski A., Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Olsztyn 2011.
Wybrana literatura przedstawiająca różne oblicza kontynentu i jego
mieszkańców:
Achebe C., Wszystko rozpada się, przeł. J. Kozak, Warszawa 2009.
Al-Chamisi C., Taxi. Opowieści z kursów po Kairze, przeł. M. Michalski, Kraków 2011.
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Couto M., Lunatyczna kraina, przeł. M. Lipszyc, Kraków 2010.
Beah I., Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza, przeł. K. Rojek, Kraków 2008.
Bejannin P., Mammo, przeł. M. Pluta, Warszawa 2008.
Blixen K., Cienie na trawie, przeł. M. Klimek, Poznań 1995.
Godwin P., Gdzie krokodyl zjada słońce, Warszawa 2008.
Jagielski W., Nocni Wędrowcy, Warszawa 2009.
Kapuściński R., Gdyby cała Afryka..., Warszawa 2011.
Lessing D., Opowieści afrykańskie, przeł. J. Manicki, K. Obłucki, Warszawa 2008.
Lessing D., Trawa śpiewa, przeł. J. Puchalska, Warszawa 2008.
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I. Konspekty

Fot. Paweł Średziński

1. Geografia
a ) AFRYKAŃSKA WĘDRÓWKA ( l e k c j a g e o g r a f i i d l a g i m n a z j u m )
opra cowała : E w a S ul arz
Cele ogólne:
• pokazanie różnorodności kontynentu afrykańskiego
• nauka aktywnego wykorzystania mapy
• rozwijanie zainteresowania światem i innymi kulturami
Cele operacyjne:
• uczeń umie posługiwać się podstawowym słownictwem geograficznym
związanym z Afryką
• uczeń umie wykorzystać wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca
• uczeń rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów środowiska
• uczeń rozumie i potrafi szanować odmienność sposobów życia i wartości
innych narodów
Metody nauczania:
• pogadanka
• opowiadanie
• praca z mapą
• praca ze źródłami – film, fotografia, tekst
• burza mózgów
• dyskusja
• praca w grupach
Pomoce dydaktyczne:
• flipchart
• mapy
• film dokumentalny
• fotografie
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Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel dzieli planszę papieru na flipcharcie na dwie części i najpierw
pyta uczniów co wzięliby ze sobą, gdyby mieli przemierzyć całą Europę –
wszystkie skojarzenia zapisuje po jednej stronie, następnie pyta, co byłoby
im potrzebne, gdyby mieli przemierzyć Afrykę, zapisuje pomysły po drugiej stronie. Następuje porównanie i objaśnienie.
2. Nauczyciel przedstawia sylwetki podróżników, którzy w ciągu wieków
przemierzali Afrykę, np. Davida Livingstone’a, Henrego Mortona Stanley’a, Kazimierza Nowaka. Przedstawia postać Polaka i opowiada o jego
rowerowej podróży przez kontynent afrykański, prezentuje fotografie
wykonane przez niego w latach trzydziestych. Odczytuje też fragmenty
zapisów z podróży – www.kazimierznowak.pl.
3. Nauczyciel rozdaje uczniom mapy z naniesionym szlakiem podróży
Nowaka, na której zaznaczone są granice państw, ukształtowanie terenu
i bogactwa naturalne występujące na kontynencie. Uczniowie poznają
plusy i minusy zamieszkiwania na danym terenie, warunki klimatyczne,
poznają obszary nękane klęskami żywiołowymi oraz nadmierną eksploatacją dóbr naturalnych.
4. Po pracy z mapą nauczyciel prezentuje fragmenty filmów dokumentalnych pokazujących bogactwo flory i fauny Afryki, które współcześnie
przyciągają turystów, podsumowując ten etap lekcji opowiada o celach
podróży do Afryki i jej współczesnym obliczu. Np. www.youtube.com.
5. Podczas kolejnego etapu lekcji nauczyciel pyta, czy trudno rozróżnić
Europejczyków np. Niemca i Włocha, Hiszpana i Rosjanina lub Greka i Anglika. Następnie rozdaje uczniom kartki, na których mają zapisać, czy
w ich środowisku są Afrykańczycy, jak wyglądają, czym się charakteryzują, z jakich krajów pochodzą. Jeśli nie znają Afrykanina osobiście, to jaki
jest jego obraz, który znają z telewizji, filmów, bajek, powieści, gazet,
świata sportu czy muzyki. Nauczyciel odczytuje kilka przykładowych kartek, a następnie informuje uczniów o liczbie ludności zamieszkującej
Afrykę, grupach etnicznych, religiach, jakie wyznają, językach, którymi
się posługują.
6. Podsumowując lekcję, nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, każdej
wręcza fragment mapy Afryki (pn.-wsch., pn.-zach., pd.-wsch., pd.-zach.)
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– każda grupa ma tydzień na to, żeby bazując na wiedzy nabytej w czasie
lekcji oraz materiałami w postaci książek, Internetu, zaproponować trasę
wyprawy przez swój fragment kontynentu, zaznaczając punkty noclegowe, atrakcje turystyczne, potrzebny ekwipunek, podając informacje
o specyfice przemierzanych krajów, spotkanych ludziach i uzasadnienie
atrakcyjności danej trasy.
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b ) CZARNY PR AFRYKI ( l e k c j a g e o g r a f i i d l a l i c e u m )
opracowała: Ewa Kołodziej
Cele ogólne:
• uświadomienie, w jaki sposób jest kreowany wizerunek kontynentu afrykańskiego
• pokazanie, z czego wynikają niektóre problemy krajów afrykańskich
• ukazanie wpływu turystyki na gospodarkę
• zapoznanie uczniów ze współczesnym obliczem krajów afrykańskich
Cele operacyjne:
• uczeń rozumie, dlaczego niektóre kraje afrykańskie mają rozwiniętą gałąź
turystyki, a inne nie
• uczeń wie, czym jest kolonializm i neokolonializm i potrafi wymienić
skutki tych zjawisk
• uczeń zdaje sobie sprawę, skąd się bierze obraz Afryki jako kontynentu
biednego
• uczeń potrafi dojrzeć podobieństwa i różnice w rozwoju krajów afrykańskich i Polski na przestrzeni ostatnich trzech wieków, ze szczególnym
uwzględnieniem kolonializmu i zaborów
• uczeń potrafi wymienić ważne wydarzenia dla Polski i wybranych krajów
afrykańskich z tego samego przedziału czasowego
Metody nauczania:
• praca w grupie
• praca z mapą
• praca z tekstem
• pogadanka
• burza mózgów
• opis
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Pomoce dydaktyczne:
• zdjęcia
• tekst kenijskiego dziennikarza
• mapa Afryki i Polski
• foldery turystyczne
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel zachęca uczniów, by powiedzieli, jak spędzają wakacje i dlaczego podróżują w te, a nie inne miejsca. Pyta, jakie warunki muszą, ich
zdaniem, zostać spełnione, by ludzie wybierali konkretne miejscowości,
w których chcą wypocząć.
2. Uczniowie dostają przykładowe foldery i katalogi z polskich biur podróży.
Znajdują tam państwa afrykańskie. Zwracają uwagę na opisy tych państw
i zdjęcia. Zastanawiają się, dlaczego te, a nie inne państwa zostały wybrane z całego kontynentu afrykańskiego i jak zostały przedstawione.
Nauczyciel pyta, jaki obraz konkretnych państw afrykańskich jest kreowany poprzez takie wycieczki. Pyta, jakie uczniowie znają państwa afrykańskie i skąd czerpią wiedzę o nich.
3. Nauczyciel krótko opowiada o Afryce, mówiąc o liczbie państw, narodów/grup etnicznych, religii, języków i o warunkach klimatycznych.
Pokazuje fizyczną mapę Afryki, zadając uczniom pytanie, czy wiedzą,
dlaczego granice niektórych państw przebiegają w taki sposób. Mówi
o konferencji w Berlinie w 1884 roku, na której dokonano politycznego
podziału kontynentu. Zwraca uwagę na to, że w tamtym okresie nie było
dokładnych map Afryki i pokazuje, jak to wpłynęło na wytyczenie granic.
Tłumaczy, czym był kolonializm.
4. Na środku klasy nauczyciel kładzie duży kontur Afryki z zaznaczonymi
państwami. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Poszczególne grupy
uczniów dostają podstawowe informacje o grupach etnicznych (nazwy, liczebność, język i kraje zamieszkania) i wypisują ich nazwy na konturze.
Widzą, że granice przebiegają inaczej, aniżeli tereny zamieszkania grup
etnicznych. Uczniowie (w grupach) wypisują skutki, jakie ich zdaniem
taka sytuacja mogła i może tworzyć. Piszą też, jakie skutki widoczne dzisiaj, są owocem kolonializmu. Nauczyciel mówi, że państwa afrykańskie
w większości są bardzo młode, a niektóre narody/grupy etniczne mają ze
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sobą kontakt od niedawna. Zwraca uwagę, że naród nie jest czymś z góry
danym. Europejskie narody w większości ukształtowały się w wieku XIX,
ale proces ten trwał wieki. Nauczyciel tłumaczy, dlaczego w okresie pokolonialnym przywódcy nowych państw afrykańskich nie chcieli korygować
granic. Zwraca uwagę uczniów na mnogość konfliktów, spowodowanych
tym, że różne grupy etniczne znalazły się w jednym państwie.
5. Następnie nauczyciel pokazuje mapę Polski w okresie zaborów. Wspólnie
szukają różnic i podobieństw w sytuacji Polski i krajów afrykańskich.
6. Nauczyciel rozdaje uczniom fragment tekstu kenijskiego dziennikarza
Binyavangi Wainainy o tym, jak się przedstawia postkolonialną Afrykę:
Jak pisać o Afryce. Uczniowie dyskutują o tekście, mówiąc, czy się zgadzają
z autorem czy nie. Nauczyciel pyta, w jakich książkach czy filmach można
zobaczyć Afrykę z artykułu Wainainy.
7. Pracując w grupach uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób można
zmienić oblicze afrykańskiego kontynentu i jak pisać czy mówić o Afryce
dzisiaj.
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2. Historia
a ) KONTYNENT KONTRASTÓW ( l e k c j a h i s t o r i i d l a g i m n a z j u m )
opracowała: Ewa Kołodziej
Cele ogólne:
• uświadomienie, w jaki sposób jest kreowany wizerunek kontynentu afrykańskiego
• pokazanie, z czego wynikają niektóre problemy krajów afrykańskich
• ukazanie Afryki jako kontynentu pełnego kontrastów oraz pokazanie,
z czego one wynikają
• zapoznanie uczniów ze współczesnym obliczem krajów afrykańskich
Cele operacyjne:
• uczeń wie, że Afryka jest kontynentem, a nie krajem
• uczeń jest świadomy, dlaczego pokazuje się uproszczony obraz Afryki
i co to za sobą pociąga
• uczeń wie, że kraje afrykańskie są bardzo zróżnicowane
• uczeń potrafi wymienić ważne dla kontynentu afrykańskiego wydarzenia
Metody nauczania:
• praca w grupie
• praca z mapą
• praca z tekstem
• pogadanka
• burza mózgów
• opis
Pomoce dydaktyczne:
• zdjęcia
• muzealne prezentacje zbiorów afrykańskich
• mapa Afryki i Polski
• film etnograficzny
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Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, a następnie rozdaje im małe karteczki. Prosi, by każda grupa na osobnych karteczkach wypisała jak najwięcej
języków, w których się mówi w Europie, inna – religie, kolejna – potrawy
charakterystyczne dla różnych państw, ważne daty, stroje ludowe, zjawiska atmosferyczne występujące na kontynencie, problemy, z którymi borykają się poszczególne państwa itd.
2. Nauczyciel mówi, aby wszystkie kartki wrzucić do osobnych pudełek
i wymieszać. Następnie prosi jedną osobę o wylosowanie z każdego pudełka po jednej kartce. Na tablicy zapisuje treść kartek (np. język fiński,
prawosławie, osły, chałwa, ciemne włosy i ciemna karnacja, zorza polarna, odzyskanie niepodległości przez Estonię, strój kurpiowski...) Pyta
uczniów, czy kilkanaście losowych cech może obcokrajowcowi wytłumaczyć, czym jest Europa. Mówi, że tak samo, jak nie można mówić o Europie jako całości, nie można sobie mówić o Afryce jako jednym kraju.
Mówi, aby uczniowie wyobrazili, że ich klasa jest salą, w której na podstawie wylosowanych cech ma powstać wystawa pod tytułem „Europa”.
3. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia z pokazów mody afrykańskich projektantów, fotografie artystyczne, ilustracje pokazujący współczesny
afrykański design. Po chwili pokazuje zdjęcia lub prezentacje z europejskich (polskich) muzeów traktujące o Afryce. Pyta, jaki obraz one przedstawiają.
4. Nauczyciel pokazuje zdjęcia różnych części Afryki i Polski. Uczniowie
muszą je pogrupować (np. wieżowce, smutne dzieci, wyschnięte studnie,
supermarkety, kasyna, kwiaty, drzewa, samochody, szkoły tańca). Celem
jest pokazanie nieoczywistości. Zdjęcia, które kojarzą się stereotypowo
z Afryką, będą zestawiane ze zdjęciami z okolic ich rodzinnej miejscowości.
5. Uczniowie oglądają fragment filmu etnograficznego Chikwati – moje afrykańskie wesele traktującego o związku Zambijki i Niemca, mieszkających
w Berlinie, którzy postanawiają wziąć ślub w małej zambijskiej wiosce,
skąd pochodzi panna młoda. Na filmie widać, jak te dwa światy się ze sobą
przeplatają i co powstaje na ich styku. Nauczyciel prosi, aby uczniowie
wypisali zwyczaje, które ich zdaniem mogłyby wydać się dziwne ich
rówieśnikom mieszkającym w Afryce. Uczniowie dzielą się na grupy
i zapisują sw o j
e p o m y sły , a następnie przedstawiają je klasie.
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6. Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili najdziwniejsze zwyczaje, które widzą na co dzień w swoim państwie. Zwraca uwagę np.
na noszenie krawatów czy smokingów, dmuchanie świeczek na torcie,
malowanie paznokci, chodzenie na szpilkach, wieszanie bombek na
choince, kupowanie skórki pańskiej na cmentarzu, gotowanie bigosu, machanie szalikiem „Legia Warszawa” – to wszystko, co osobie wychowanej
na innym końcu świata, może się wydawać dziwne. Mówi o tym, że zwyczaje codzienne, które dziś uważamy za oczywiste i normalne, przywędrowały do Polski z innych krajów (np. biała suknia panny młodej, krojenie tortu, choinka).
7. Nauczyciel zwraca uwagę na to, że kontynent afrykański jest pełen kontrastów, pomimo tego, że w Polsce najłatwiej jest zobaczyć jego ciemną
stronę. Mówi, ile jest państw afrykańskich, grup etnicznych, wierzeń i języków. Przedstawia uczniom jedno państwo lub region jako ilustrację,
np. Nigerię z uwzględnieniem królestwa Benin. Na tablicy lub na rozwieszonych na ścianach taśmach papieru rysuje linię czasu. Opowiadając
o dziejach Beninu, pyta uczniów, co w podobnym czasie działo się na ziemiach polskich. Wcześniej może przygotować nieduże ilustracje, obrazujące ważne wydarzenia (np. Bitwa pod Grunwaldem czy Masakra Benińska, dwór królewski w Polsce i w Beninie, brązy benińskie, odzyskanie
niepodległości przez Nigerię, pokojowa nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy,
założenie wytwórni filmowej w Lagos, budowa metra w Warszawie). Prosi
uczniów, aby te wydarzenia umieścili na linii czasu.
8. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowaniu w domu referatów na temat
współczesnej kultury poszczególnych państw afrykańskich (np. produkcji
filmów, nowych nurtów muzycznych, mody).
Pomoce dydaktyczne:
1) Binyavanga Wainaina Jak pisać o Afryce?: www.slideshare.net/mik_krakow/
binyavanga-wainaina-jak-pisac-o-afryce-kolonialne
2) Film etnograficzny Chikwati – the African Wedding reż. Peter Lehmann (film
dostępny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, kontakt do
autora: tel: +49 30 6241120 mr.lee@t-online.de)
3) Artur Winiecki, Maroko na oko, Kenię przy linii: www.polityka.pl/ swiat/
analizy/ 1512464,2,afrykanskie-granice.read
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4) Zdjęcia z wystawy afrykańskiej w Państwowym Muzeum Etnograficznym:
www.dropbox.com/gallery/7737052/1/Afryka%20pme?h=129698
5) Filmy z pokazów projektantów mody z krajów afrykańskich
i z www.youtube.com
6) Galeria zdjęć twórców skupionych w State of L3
7) Polityczna mapa Afyki: www.freeworldmaps.net/africa/political.html
8) Fizyczna mapa Afryki: www.freeworldmaps.net/africa/
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b ) ODKRYWAMY AFRYKĘ ( l e k c j a h i s t o r i i d l a l i c e u m )
opra cowała : E w a S ul arz
Cele ogólne:
• pokazanie złożoności oraz ciągłości procesów historycznych w Afryce
• wykorzystanie tekstów i nauka krytycznej analizy źródeł historycznych
• pokazanie wpływu kultury na obraz poszczególnych państw Afryki
• rozwój zainteresowania historią mówioną
Cele operacyjne:
• uczeń potrafi przedstawić wpływ historii na teraźniejszość kontynentu
afrykańskiego
• uczeń umie opowiedzieć o różnorodności społeczeństw i kultury różnych
krajów Afryki
• uczeń umie pracować z tekstem i innymi materiałami stanowiącymi źródło wiedzy historycznej
• uczeń umie ocenić proces dekolonizacji i jego następstwa
Metody nauczania:
• pogadanka
• opowiadanie
• praca ze źródłami – film, fotografia, tekst
• burza mózgów
• dyskusja
Pomoce dydaktyczne:
• flipchart
• film dokumentalny
• fotografie
• nagrania dźwiękowe
• teksty
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Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel pyta uczniów, skąd czerpią wiedzę na temat współczesnego
świata, jaki obraz np. Europy wyłania się z gazet, czy są to wiadomości
pełne i obiektywne, tłumaczy jakie są źródła wiedzy (np. słowo pisane,
przekaz ustny, fotografia, film, nagrania muzyczne itp.).
2. Nauczyciel pyta uczniów, co w ostatnim czasie mówiły media o Afryce, na
jakim problemie się skupiały, jaki jest sposób mówienia o tym kontynencie. Co uczniowie wiedzą o wybranych krajach Afryki?
3. Wykorzystując źródło pisane, przedstawia fragmenty aktualnych artykułów na temat Afryki. Analizując je uczniowie zastanawiają się, jak pokazywane są poszczególne kraje lub konkretne problemy kontynentu, np.
susza, problem AIDS, walki w poszczególnych krajach, a także z czego
wynikają (każdorazowo nauczyciel przygotowuje aktualny materiał).
4. Nauczyciel tłumaczy, jak aktualne problemy Afryki (konflikty, głód itp.)
i sposób pisania o nich np. w Europie łączą się z historią. Nauczyciel
wprowadza temat niewolnictwa i kolonializmu, który pozwala uczniom
zrozumieć zależność współczesnych wydarzeń od tego, co miało miejsce
w przeszłości. Uczniowie uczą się krytycznej analizy tekstu, zwracają
uwagę na język artykułów.
5. Następnie nauczyciel pyta uczniów o to, co kształtuje poczucie tożsamości człowieka, pyta, czy w rodzinach kultywuje się tradycje opowiadania
historii, czy uczniowie znają opowieści dziadków, rodziców z ich dzieciństwa, np. o tym, jak wyglądał świat kilkadziesiąt lat wcześniej. Uczniowie
słuchają historii wybranego ucznia.
6. Nauczyciel tłumaczy, jaką wartość ma historia mówiona i wspomina
o tradycjach opowiadania historii w Afryce – mówi o tradycyjnych bajkach, legendach, zagadkach, opowieściach.
7. Nauczyciel przedstawia bogactwo muzyki afrykańskiej. Wykorzystuje
nagrania muzyki i opowieści griotów wskazujących różnorodność, bogactwo, wielokulturowość Afryki. Opowiada o początkach cywilizacji,
o Imperium Mali, Imperium Ghany, Etiopii, osiągnięciach kultury Afryki.
Nauczyciel prezentuje tłumaczenie wybranych tekstów piosenek oraz
rozdaje uczniom kartki z wybranymi tekstami z afrykańskiej literatury
pięknej (np. Wole Soyinka noblisci.bnet.pl/81–90/1986/soyinka.html).
Muzyka, np.: www.youtube.com
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8. Pytając o znajomość sztuki Afryki i wykorzystując fotografie (brązy
z Beninu, maski tradycyjne, sztuka Makonde itp.) nauczyciel odwołuje do
przeszłości i pokazuje się w jaki sposób sztuka Afryki inspirowała i inspiruje Europę, np. Picasso (www.metmuseum.org/toah/hd/aima/hd_aima.
htm).
9. Wykorzystując fragmenty filmów Oto moja Afryka lub 500 lat później nauczyciel zapoznaje uczniów z kulturą i jasnym obliczem Afryki (www.
thisismyafrica.com/home.html) lub współczesnością naznaczoną przeszłością i pragnieniem wolności (www.youtube.com/watch?v=891wV
zRD3xA).
10. Podsumowując lekcję, nauczyciel zachęca do dyskusji nad próbą nowego
opisania Afryki – z jednej strony kontynentu targanego niepokojami,
a z drugiej – kontynentu bogatej kultury.
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II. Materiały pomocnicze
do przygotowania lekcji
geografii i historii

Fot. Paweł Średziński

1. Powiedzenia i przysłowia malgaskie
Jak wszystkie narody, Malgasze mają swoje mądrości, które przekazują
z pokolenia na pokolenie. Jest ich bardzo dużo, o różnorodnej tematyce.
Czasem są filozoficzne i poważne, czasem z humorem podchwytują ludzkie
przywary. Jak można się zorientować, kształtowały się one pod wpływem
uwarunkowań geograficznych, kulturowych i historycznych. Na zakończenie
opowieści o Madagaskarze i ludziach zamieszkujących wyspę, kilka charakterystycznych powiedzeń.
Na początek dnia dobra rada:
•

Mifohaza dieny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony – „Wstawaj, póki
jest rano, bo jak słońce będzie wysoko, to nic nie będzie ci się chciało”
Następnie przestroga na cały dzień:

•

Mahatsidia vokon Anjava Kely Izy fa mafoaka – „Chodź ostrożnie, aby nie
nadepnąć na kameleona, to może przynieść wielkie nieszczęście”
Gdy pracujesz, pamiętaj, że:

•

Ny asa tsara dia tsy noho ny hery irery ihany fa noho ny fikirizana – „Udaną
robotę wykonuje się nie samym wysiłkiem, lecz również wytrwałością
i zawziętością”

•

Asa atao an-kira, vita toa tsy nata – „Gdy śpiewasz, pracując, nawet nie zauważysz, kiedy pracę wykonasz”

•

Aza ny namanao no ifaninananao fa ny tsara vitanao omal – „Nie konkuruj
z bliźnimi, lecz z tym, co wczoraj udało ci się osiągnąć”

•

Vavaolombelon'ny mpiasa ny bainga voavadika – „Odwrócona ziemia jest
świadectwem wykonanej roboty”
Może się zdarzyć, że:

•

Sasa – poana ohatry ny voalavo manaiki – by – „Męczysz się niepotrzebnie,
jak szczur gryzący metalowy pręt”
Jedno jest jednak pewne:

•

Ny tena fahafinaretan'ny saina dia ny manao zavatra izay heverin'ny olona tsy
vitana” – „Prawdziwą przyjemnością jest wykonać coś, czego nie spodziewałeś się, że jesteś w stanie zrobić”

– 278 –

Wiele mądrości dotyczy miłości i relacji między kobietą a mężczyzną:
•

Aza atao fitiavam-bato, raha tapaka tsy azo atohy – „Niech miłość nie będzie
jak skała, która raz pęknięta nie da się złączyć”

•

Ny erikerika mahatondra-drano – „Niech twoja miłość będzie jak mżawka,
która choć ledwo pada, może spowodować powódź”

•

Tsy tia, tsy tia, fa tsy manidy trano – „Niby mówi, że nie kocha, ale drzwi nie
zamyka”

•

Nahita ny akanga tsara soratra ka nanadino ny akoho taman-trano – „Znalazłeś
perliczkę o ładnych piórach, a zapomniałeś kury, co została w domu”
Ktoś może być życiowo sprytny lub nie:

•

Raha mahay manan-droa fa raha tsy mahay votso-droa – „Jak umie zarządzać
– ma dwie, jak nie umie – traci dwie” (prawdopodobnie przysłowie odwołuje się do panującej niegdyś na Madagaskarze poligamii)
Może być „w czepku urodzony”:

•

Nidiram-pahasoavambe toy ny mpanihika ny trondro azo ny fe voasasa – „Podwójnie błogosławiony, jak kobiety łapiące ryby – i ryby złapane i nogi
umyte”
Może też być „Brzydki jak kameleon”, czyli Ratsy karaha Kandrondro
Można mieć mieszane uczucia wobec kogoś, kto:

•

Manalasala toy ny marary mahalany hanina – „Mimo, że ciężko chory, a ma
apetyt”

•

Sola loha mividy fihogo, ka maha lasa ny saina hoe:ny volom-bava no atao sorobilana sa ny volon-tratra no atao vaky tampona – „Jest łysy, a kupuje grzebień
i nie wie, gdzie ma zrobić przedziałek – na brodzie czy na piersi”
W życiu należy unikać krzywdzenia innych, gdyż:

•

Aleo enjehin'ny omby masiaka toy izay enjehin'ny eritreritra – „Lepiej być
prześladowanym przez złego byka, niż przez własne sumienie”
Każdemu może „się noga w życiu powinąć”, a wówczas:

•

Ny lasa tsy anenenana fa ahombiazana ny ho avy – „Nie ma co żałować przeszłości, bo jest to lekcja na przyszłość”
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•

Ale lepiej nie być jak kameleon – „Jedno oko w przyszłość, jedno oko
w przeszłość”: Manaova toy ny Dian-tana jerena ny aloha, todihina ny afara
Nie warto poddawać się przeciwnościom losu i rezygnacji:

•

Aza manao toy ny voalavo sasatry ny miaina ka saka matory avy no alambolombava – „Nie bądź zmęczony życiem, jak mysz co ciągnie śpiącego kota za wąsy”
I oczywiście należy pamiętać, że:

•

Ny fampiharana ny fahefana dia toy ny vola any amin'ny banky, araka ny ampiasainao azy no hanamaivana izany – „Władza jest jak pieniądze z banku – im
więcej jej używasz, tym mniej jej masz”

•

Ny fahendrena dia azo avy amin'ny fahalalana ary ny fahalalana dia azo avy
tamin'ny fahadalana – „Mądrość pochodzi z wiedzy, a wiedza od głupoty”
opracowanie
Desire Rasolomampionona i Katarzyna Okulska
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2. Adinkra
Adinkra są znakami, symbolizującymi przysłowia ludów Akan, które zamieszkują Afrykę Zachodnią, przede wszystkim Ghanę. Symbole te są umieszczane między innymi na tkaninach, noszonych w czasie ważnych uroczystości, np. inicjacji i pogrzebu. Oto kilka z nich.

SYMBOL

NAZWA

OPIS

ADINKRAHENE

„Wódz wszystkich symboli”
Oznacza wielkość, charyzmę i przywództwo.
Ten symbol jest uważany za inspirację
dla pozostałych i podkreśla znaczenie
przywództwa.

SANKOFA

„Cofnij się”
Przypomina, jak ważne jest czerpanie
z doświadczeń przeszłości. Uczenie się
cofania.

FUNTUNFUNEFUDENKYEMFUNEFU

„Syjamskie krokodyle”
Symbol demokracji i wspólnoty. Syjamskie
krokodyle mają wspólny żołądek, ale mimo
to nadal walczą między sobą o jedzenie. Ten
popularny symbol ma przypominać, że walki
między sąsiadami czy w ramach tego samego
plemienia są szkodliwe dla wszystkich.

DENKYEM

„Krokodyl”
Symbol adaptacji. Krokodyl żyje w wodzie,
a jednocześnie potrafi oddychać na
powierzchni, pokazując możliwość
dostosowania sie do różnych sytuacji.

DWENNIMMEN

„Baranie rogi”
Symbolizuje pokorę i siłę jednocześnie.
Baran może walczyć, ale też pokornie schyli
głowę przed rzeźnikiem, co ma przypominać,
że nawet silni wojownicy powinni okazywać
pokorę.
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AKOMA NTOSO

„Połączone serca”
Symbol zgody i zrozumienia.

NSOROMMA

„Dziecko gwiazd”
Symbol opieki. Przypomina,
że Bóg jest ojcem i dogląda wszystkich ludzi.

BI NKA BI

„Nie wolno nikogo atakować”
Symbol pokoju i harmonii, przestrzega przed
prowokowaniem kłótni. Obrazek przedstawia
dwie ryby gryzące sobie nawzajem ogony.

MPATAPO

„Węzeł pojednania”
Symbolizuje zgodę, porozumienie
i kompromis. Oznacza pokój po kłótni,
a także harmonijny dialog pomiędzy
oponentami.

NYAME DUA

„Drzewo Boga”
Symbol boskiej obecności i opieki,
oznacza rytualne święte miejsce.

DUAFE

„Drewniany grzebień”
Symbol piękna i czystości –
cech cenionych u kobiet Akan.

KWATAKYE
ATIKO

„Fryzura bojownika Asante”
Symbol odwagi i nieustraszenia.
Ma przypominać bojową fryzurę
starożytnych dowódców plemienia Asante.

OSRAM
NE NSOROMMA

„Księżyc i gwiazda”
Symbol miłości, wierności i harmonii
pomiędzy mężczyzną i kobietą. Gwiazda
zawsze czeka na niebie na swojego męża
(Księżyc).
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ASASE YE DURU

„Ciężar Ziemi”
Symbol przeznaczenia i boskości Matki
Ziemi, podkreśla jej znaczenie
w podtrzymywaniu życia.

ANANSE
NTONTAN

„Pajęcza sieć”
Symbol mądrości, kreatywności i złożoności
życia. Ananse – pająk, jest dobrze znanym
bohaterem wielu afrykańskich bajek.

SESA WO SUBAN

„Zmień swój charakter”
Symbol życiowych zmian, jest połączeniem
dwóch symboli „Gwiazda poranna”, która
symbolizuje początek czegoś nowego, jest
umieszczona w kole, które symbolizuje
zmianę lub niezależność.

BESE SAKA

„Worek orzechów kola”
Symbol wpływu, siły, bogactwa, dostatku
oraz wspólnoty. Orzechy kola odgrywały
ważną rolę w ekonomii Ghany i były popularnym środkiem płatniczym. Znak ten
symbolizuje również rolę rolnictwa i handlu
w integrowaniu społeczeństwa.

opracowanie
Marta Surowiec
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3 Nobliści z Afryki

IMIĘ I NAZWISKO

ROK PRZYZNANIA NAGRODY
I KATEGORIA

KRAJ
POCHODZENIA

Albert John Lutuli

1960, Nagroda pokojowa

Zimbabwe, RPA

Anwar El Sadat

1978, Nagroda pokojowa

Egipt

Desmond Tutu

1984, Nagroda pokojowa

RPA

Wole Soyinka

1986, Literatura

Nigeria

Naguib Mahfouz

1988, Literatura

Egipt

Nadine Gordimer

1991, Literatura

RPA

Nelson Mandela

1993, Nagroda pokojowa

RPA

Frederik Willem de Klerk

1993, Nagroda pokojowa

RPA

Ahmed H. Zewail

1999, Chemia

Egipt

Kofi Annan

2001, Nagroda pokojowa

Ghana

John M. Coetzee

2003, Literatura

RPA

Wangari Maathai

2004, Nagroda pokojowa

Kenia

Mohamed El Baradei

2005, Nagroda pokojowa

Egipt

Ellen Johnson Sirleaf
i Leymah Gbowee

2011, Nagroda pokojowa

Liberia
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Autorzy

Mamadou Diouf, Fundator i Dyrektor Programowy Fundacji „Afryka

Inaczej”. Z wykształcenia weterynarz, z wyboru poeta i muzyk. Pochodzi
z Senegalu. Od ponad 20 lat mieszka w Polsce. W Radiu Jazz prowadził audycję
„Nikolokoba” poświęconą world music. Gra w zespołach Tam Tam Project
i Djolof-Man.

Desire Rasolomampionona, profesor Politechniki Warszawskiej.

Pochodzi z Madagaskaru, w Warszawie od 28 lat. Poza pracą naukową, zajmuje się działalnością artystyczną, od ponad 20 lat koncertując w całej Polsce
i przybliżając kulturę swojej rodzinnej wyspy Polakom.

Dramane Samake, pochodzi z Mali. Jak mówi sam o sobie, z wykształce-

nia jest żywieniowcem. Nauczyciel akademicki, zaangażowany w promocję
Afryki w Polsce.

Stephano Sambali, związany z Fundacją „Afryka Inaczej”, z pochodzenia

Tanzańczyk, promotor kultury afrykańskiej w Polsce. Znany jako DJ Steve,
zajmuje się popularyzowaniem muzyki z Afryki. Prowadzi też zajęcia z zakresu edukacji rozwojowej poświęcone Afryce.

Marta Surowiec, afro-entuzjastka, związana z projektem internetowym

Afryka.org. Z wykształcenia dziennikarka i psycholog. Afrykę poznaje od ponad
dziesięciu lat. Jej ulubionym miejscem na Ziemi jest Mozambik.

Paweł Średziński, wspólnie z Mamadou działa w Fundacji „Afryka Inaczej”
i czuwa nad realizacją jej projektów. Emocjonalnie związany z Ghaną i Sudanem. Z wykształcenia dziennikarz i historyk. Przez dwa lata pracował jako
nauczyciel historii. Bez niego nie byłoby Afryka.org, a bez Afryka.org nie
byłoby Fundacji.
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