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Drodzy Przyjaciele Polskiego Centrum 
Studiów Afrykanistycznych, 

 

Z wielką radością oddajemy do rąk 
Czytelników kolejny raport PCSA poświęcony 
wybranym wydarzeniom, które miały miejsce 
w Afryce Subsaharyjskiej w ostatnim kwartale 
2013 roku. Niniejszy, jedenasty już raport, 
zredagowany został przez Martę Antosz 
i Klaudię Wilk, które poza pracami 
technicznymi związanymi z nową szatą 
graficzną raportu i odpowiadały za 
merytoryczną zawartość numeru. Mam 
nadzieję, że nowa redakcja raportów 

kwartalnych będzie mogła liczyć na 
przychylność zarówno czytelników jak 
i autorów, chcących publikować swoje analizy 
na stronach Polskiego Centrum Studiów 
Afrykanistycznych.  

Raport otwiera tekst Anny Cicheckiej, w którym 
omówiona została geneza i ewolucja 
aktywności Boko Haram w Nigerii. Główną 
wartością tego artykułu jest zebranie i ocena 
zmieniającej się natury Boko Haram, jak 
również usytuowanie tego procesu w szerszym 
kontekście historyczno-kulturowym. 

Kolejny artykuł napisany przez Izabelę Cywę 
traktuje o wypaczonym prezentowaniu 

konfliktu w Republice Środkowoafrykańskiej 
przez środki masowego przekazu. Tekst ten 
uważam za niezwykle wartościowy ze względu 
na osobę Autorki, która bezpośrednio 
uczestniczyła w tragedii 
Środowoafrykańczyków przebywając w tym 
kraju. Najważniejszymi obserwacjami Izabeli 
Cywy są konstatacje poświęcone błędnemu 
prezentowaniu konfliktu w RŚA jako wojny 
religijnej oraz nieudolności społeczności 
międzynarodowej w reagowaniu na sytuacje 
kryzysowe w tym regionie świata. 

Tekst trzeci, którego autorem jest Dominik 
Kopiński poświęcony został niemalże zupełnie 

nie zauważonemu na gruncie polskim zjawisku 
zmiany daty bazowej wykorzystywanej do 
obliczania PKB w przypadku Nigerii (tzw. 
rebasing), co sprawiło że „z dnia na dzień 
gospodarka tego kraju urosła o 89%”. Poza 
opisem technicznych szczegółów operacji 
rebasingu, Autor porusza ważkie kwestie 
wpływu tej operacji na postrzeganie Nigerii 
przez inwestorów zagranicznych. Tekst 
Dominika Kopińskiego wpisuje się w cieszącą 
się coraz większą popularnością debatę na 
temat sposobów tworzenia i wiarygodności 
danych statystycznych pochodzących 
z kontynentu afrykańskiego.  

W kolejnym artykule Klaudia Wilk mierzy się 
z ogromnym pytaniem o dziedzictwo Nelsona 
Mandeli. Autorka omawia wpływ Madiby na 
południowoafrykańską politykę, gospodarkę 
i społeczeństwo. Porusza też 
problem pogłębiającego się rozwarstwienia 
społecznego oraz niespełnionych obietnic 
składanych w okresie prezydentury Nelsona 
Mandeli, które przekładają się na wzrost 
frustracji społecznej. Szczególnie 
interesującym wydaje się zagadnienie 
możliwości „przejmowania” dziedzictwa 
Madiby przez inne niż Afrykański Kongres 
Narodowy formacje polityczne.  

Raport zamyka recenzja książki „Trębacz 
z Tembisy” Wojciecha Jagielskiego, której 
autorem jest Borys Bińkowski.  

 

Życzę udanej lektury!   

 

dr hab. Andrzej Polus 

Prezes PCSA 
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Nigeria: podsumowanie aktywności Boko Haram 
 

Anna Cichecka 
 

 

Boko Haram – geneza powstania 
Jeszcze przed uzyskaniem 

niepodległości Nigeria zmagała się 
z problemem rywalizacji pomiędzy trzema 
regionami, z których każdy zdominowany był 
przez odrębną grupę etniczną. Północ była w 
większości zamieszkana przez Hausów i Fulan, 
zislamizowana i przyzwyczajona do 

feudalnego systemu rządów. Region Południa 
obejmował zachodnią część ze stolicą Lagos - 
zamieszkaną przez Jorubów oraz wschodnią 
część - zdominowaną przez Ibów. Jorubowie 
najwcześniej nawiązali kontakty 
z Europejczykami, wskutek czego sprawnie 
orientowali się w zasadach handlu 
i administracji. Ibowie z kolei uważani byli za 
najlepiej wykształcony lud Nigerii i najczęściej 
obejmowali posady urzędników oraz 
pracowników administracyjnych. Południe 
było w większości zamieszkiwane przez 
chrześcijan i wyznawców tradycyjnych religii 
animistycznych

1
. 

Poszczególne regiony były zróżnicowane pod 

względem gospodarczym, religijnym 
i obyczajowym. Północ i Południe dzieliła 
przepaść w rozwoju systemu edukacyjnego 
oraz życia gospodarczego. Do 1950 r. tylko 
jeden mieszkaniec Północy posiadał dyplom 
uniwersytecki – był to Fulanin nawrócony na 
chrześcijaństwo. Na Północy istniało 
przekonanie, że zachodnie obyczaje 
przyswojone przez mieszkańców Południa 
niszczą tradycję i konserwatywny sposób 
życia. Już w latach 50. XX wieku widoczna była 
niechęć i pogarda Hausów i Fulan wobec 
mieszkańców Południa. Muzułmanie z Północy 
byli dodatkowo zachęcani nakazami 
religijnymi  
i przepisami administracyjnymi do traktowania 

Ibów i Jorubów jako gorszych
2
. Okoliczności te 

utrudniały przygotowywanie rozwiązań 
politycznych, które miały stanowić podwaliny 

                                                 

1
 M. Meredith, Historia Współczesnej Afryki. Pół wieku 

niepodległości, Warszawa 2011, s. 79-81. 
2
 Ibidem, s. 79-80. 

 

Kampania terroru Boko Haram 

trwa od kilku lat. Jednak do 

niedawna władze centralne w 

Abudży uważały walkę 

z bojówkarzami za regionalny 

problem. Jednak nasilające się 

ataki ze strony terrorystów 

i nagłaśnianie bieżących 

wydarzeń w mediach, ukazało 

nieudolność władz Nigerii 

i braku politycznego wyczucia 

prezydenta, co skłoniło rząd 

Nigerii do podjęcia bardziej 

radykalnych kroków oraz 

przyjęcia pomocy z zewnątrz. 
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do narodzin niepodległej Nigerii. Ostatecznie 
konstytucja zakładała federalną strukturę  

 
państwa, uznaną za skuteczny sposób na 
zrównoważenie interesów regionalnych. W 
rzeczywistości jednak najbardziej 
uprzywilejowaną pozycję zajęła najliczniejsza 
pod względem liczby ludności Północ, która 
zdominowała procesy polityczne kraju

3
. 

Napięcia etniczne, religijne 
i regionalne w Nigerii nasiliły się w 1999 r., 
kiedy chrześcijanin, Olusegun Obasanjo wygrał 
wybory prezydenckie. Pod naciskiem 
islamskich ugrupowań Obasanjo musiał się 
zgodzić na wprowadzenie prawa szariackiego 
na północy kraju. Od tego czasu chrześcijanie 
zamieszkujący Północ coraz częściej stawali 

się  
ofiarami islamskich ekstremistów. W 2003 r. 
Obasanjo uzyskał reelekcję. W 2007 r. ustąpił 
Umaru Yar'Adua, który zmarł w 2010 r. Władzę 
po nim przyjął kolejny chrześcijanin - 
Goodluck Jonathan, który rządzi do dziś

4
. 

 
Islamistyczna sekta bojówkarska Boko 

Haram została założona w 2002 r. przez Ustaza 
Mohammeda Yusufa w Maiduguri, w północno-
wschodniej części Nigerii. W 2004 r. siedzibę 
przeniesiono do Kanamma, w stanie Yobe. 
Początkowo sekta koncentrowała się na 
rekrutacji młodych mężczyzn

 
i domagała się 

wprowadzenia szariatu w całym kraju
5
. Ataki 

Boko Haram nasiliły się w 2009 r., kiedy 

w wyniku działań nigeryjskiej policji zginął 
Mohammed Yusuf. W zemście rozpoczęła się 
krwawa walka zbrojna o przekształcenie kraju 
w radykalne państwo islamskie i zakazanie 
zachodniej oświaty. Bojówkarze zaczynali od 
ataków na chrześcijan, kościoły i placówki 
edukacyjne. Potem przeprowadzali zamachy 
na przedstawicieli władz i wojska oraz na 
ludność cywilną. Obecnie na liście wrogów 
znajdują się także nie dość radyklani 
muzułmanie i ich meczety

6
. 

 
Kalendarium ataków 

                                                 

3
 Ibidem, s. 81. 

4
 R. Szoszyn, Nigeria zalewa się krwią [online]; 

http://www.rp.pl/artykul/69992,1102001-Nigeria-zalewa-
sie-krwia.html [dostęp: 14.07.2014]. 
5
 F. Chothia, Who are Nigeria's Boko Haram Islamists? 

[online]; http://www.bbc.com/news/world-africa-
13809501 [dostęp: 14.07.2014]. 
6
 Polityka, Pełzające zło,  26 (2964) 2014, s. 6. 

W minionych miesiącach Nigerią 
wstrząsnęła seria krwawych ataków 

dokonanych przez Boko Haram. 
Najdramatyczniejsza i najgłośniejsza wydaje 
się być sprawa porwanych uczennic z Chibok. 
Uprowadzenie ponad 200 dziewcząt ze 
szkolnego internatu zszokowało opinię 
międzynarodową i uruchomiło falę protestów 
skierowanych zarówno przeciwko 
okrucieństwu terrorystów jak i opieszałości 
nigeryjskiego rządu. Istotny jest jednak fakt, że 
miniony kwartał obfitował w inne 
makabryczne ataki ze strony Boko Haram, 
które w większości za cel brały ludność 
cywilną. Dokładniejsza analiza działalności 
bojówkarzy umożliwia zobrazowanie skali 
zagrożeń. 

Kwiecień 2014 roku rozpoczął się od 
ataku na meczet w wiosce Buni Gari, w stanie 
Yobe na północnym wschodzie Nigerii. 
W wyniku zamachu zginęło 20 osób

7
. W kilka 

dni później, w nocy z 13 na 14 kwietnia 
dokonano napaści zbrojnej na osoby cywilne 
w dwóch wsiach przy granicy z Kamerunem. 
Zginęło około 130 osób. W tym samym czasie 
podłożono ładunki wybuchowe na terenie 
dworca autobusowego na przedmieściach 
Abudży - stolicy Nigerii. Zginęło ponad 70 
osób. Atak ten zapisał się jako wyjątkowo 
makabryczny. Był przeprowadzony 
w godzinach porannego szczytu. W chwilę po 
wybuchu doszło do dodatkowych eksplozji 
spowodowanych zapaleniem się baków paliwa 

samochodów znajdujących się w pobliżu 
dworca. Świadkowie zeznawali, że szczątki ciał 
ofiar były porozrzucane po całej stacji. Zamach 
w Abudży i napaść na mieszkańców wiosek 
wywołały panikę wśród mieszkańców Nigerii 
i zapoczątkowały masowe ucieczki ludności 
z przygranicznych miejscowości do 
Kamerunu

8
. 

14 kwietnia światem wstrząsnęła 
wiadomość o porwaniu uczennic ze szkolnego 
internatu w miejscowości Chibok, w stanie 
Borno. Media relacjonowały, że uzbrojeni 
napastnicy przybyli wieczorem pod siedzibę 

                                                 

7
 African Spotlight, Boko Haram opens fire in Buni Gari 

mosque, kills dozens [online]; 
http://africanspotlight.com/2014/04/05/boko-haram-
opens-fire-buni-gari-mosque-kills-dozens/ [dostęp: 
14.07.2014]. 
8
 allAfrica, Nigeria: Boko Haram Claims Abuja Attack That 

Killed 75 [online]; 
http://allafrica.com/stories/201404200066.html [dostęp: 
14.07.2014]. 

http://www.rp.pl/artykul/69992,1102001-Nigeria-zalewa-sie-krwia.html
http://www.rp.pl/artykul/69992,1102001-Nigeria-zalewa-sie-krwia.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501
http://allafrica.com/stories/201404200066.html
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placówki. Przyjechali samochodami 
ciężarowymi, dostawczymi i autokarami. 

Bojówkarze rozpoczęli ostrzał w kierunku 
żołnierzy strzegących szkoły. W wyniku walk 
zginęło dwóch strażników. Następnie zapędzili 
uczennice do samochodów i odjechali. Po 
drodze porywacze podpalali domy w Chibok. 
Podczas ucieczki popsuł się jeden 
z samochodów, co umożliwiło ucieczkę 
kilkunastu dziewczynkom, które wyskoczyły 
z auta i schroniły się w buszu. Po tym ataku 
przywódca Boko Haram - Abubakar Shekau, 
opublikował film w internecie, w którym 
oznajmił, że porywanie kobiet będzie jednym 
ze sposobów działania organizacji. Władze 
Nigerii potraktowały jego wypowiedź jak 
ostrzeżenie i nakazały zamknąć 85 szkół 

państwowych, kierując uczniów na 
przymusowe wakacje

9
. 

Sprawie porwania od początku 
towarzyszył wszechobecny chaos. Podczas 
kiedy media i społeczność międzynarodowa 
zadawały pytania o to, jakim sposobem Boko 
Haram zdołało uprowadzić tak wiele uczennic i 
uciec z nimi do swoich kryjówek, rząd 
rozpoczynał akcję poszukiwawczą. 
W pierwszych dniach po 
uprowadzeniudziewcząt podawano rozbieżne 
informacje o liczbie porwanych. Władze 
szacowały ją na 85, rodzice natomiast 
wskazywali listę z 234 nazwiskami. 
Dziewczynki były w wieku od 16 do 18 lat. 
Poszukiwania zostały rozpoczęte przez służby 

bezpieczeństwa Nigerii. Po spotkaniu 
gubernatora stanu Borno z rodzicami 
porwanych uczennic do akcji przyłączyli się 
także krewni dziewczynek. Czas mijał, a wiedza 
służb poszukujących dziewcząt sprowadzała 
się jedynie do podejrzeń, że bojownicy 
wywieźli uczennice do swoich baz w lasach 
w pobliżu granicy z Kamerunem. W związku 
z nasilającą się krytyką wobec spowolnionych 
reakcji rządu i opieszałości w prowadzeniu 
akcji, 24 kwietnia zwołano spotkanie 
w Abudży. Przybyli na nie szefowie służb 
bezpieczeństwa, ministrowie, gubernatorzy 
stanów i przywódcy religijni, którzy starali się 

                                                 

9
 Rzeczpospolita, Nigeria: Terroryści porwali uczennice 

[online]; http://www.rp.pl/artykul/69992,1102555-
Nigeria--Terrorysci-z-Boko-Haram-porwali-ponad-sto-
dziewczat.html [dostęp: 14.07.2014]. 

przedyskutować sytuację i opracować dalszy 
plan działania

10
. 

Kolejny szok wywołała informacja 
opublikowana na początku maja 2014 roku, 
kiedy jedna · z nigeryjskich organizacji 
obywatelskich podała, że uprowadzone 
uczennice najprawdopodobniej są zmuszane 
do poślubiania porywaczy. Członkowie Boko 
Haram posiadali rzekomą możliwość wykupu 
potencjalnej żony za około 12 USD. W tym 
samym czasie pojawiły się również 
doniesienia o wywożeniu dziewcząt za 
granicę, do Czadu i Kamerunu

11
. Mimo iż rząd 

utrzymywał, że jest w kontakcie 
z przedstawicielami Boko Haram i negocjuje 
okup za uczennice, oburzenie Nigeryjczyków 
przybierało na sile. Na północy kraju oraz 

w Abudży odbyły się marsze protestacyjne, 
podczas których uczestnicy domagali się 
zwiększenia wysiłków na rzecz odnalezienia 
porwanych uczennic. W tym samym czasie 
wybuchły też pierwsze protesty 
w Waszyngtonie. Tłum zgromadzony pod 
pomnikiem Lincolna nawoływał do wzięcia 
odpowiedzialności za los uprowadzonych 
dziewcząt

12
. 

W efekcie, 4 maja sekretarz stanu USA - John 
Kerry, oznajmił, że zrobi wszystko, co możliwe, 
aby pomóc nigeryjskiemu rządowi 
w odnalezieniu porwanych dziewcząt. Dodał 
też, że działanie Boko Haram to „zbrodnia bez 
sumienia i że pomoc to powinność USA 
i powinność świata”

13
. Dzień później 

bojówkarze porwali 8 dziewczynek z wioski 
Warabe, w stanie Borno i ogłosili, że sprzedają 

                                                 

10
 BBC News Africa, Chibok abductions: Nigeria vows to 

find schoolgirls [online]; http://www.bbc.com/news/world-
africa-27154427 [dostęp: 14.07.2014]. 
11

 The Washington Post, Hundreds of kidnapped Nigerian 
school girls reportedly sold as brides to militants for $12, 
relatives say [online]; 
http://www.washingtonpost.com/news/morning-
mix/wp/2014/04/30/hundreds-of-kidnapped-nigerian-
school-girls-reportedly-sold-as-brides-to-militants-for-12-
relatives-say/ [dostęp: 14.07.2014]. 
12

 The Washington Post, ‘I abducted your girls,’ Nigerian 
Islamist leader reportedly says in video [online]; 
http://www.washingtonpost.com/news/morning-
mix/wp/2014/05/05/nigerian-president-faults-abducted-
girls-parents-admits-he-has-no-idea-where-girls-are/ 
[dostęp: 14.07.2014]. 
13

 The Telegraph, US 'only' country helping to find Nigerian 
schoolgirls, claims John Kerry [online]; 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandin
dianocean/nigeria/10852280/US-only-country-helping-
to-find-Nigerian-schoolgirls-claims-John-Kerry.html 
[dostęp: 14.07.2014]. 
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je na targu. Uprowadzone były w wieku od 12 
do 15 lat

14
. 

 

Rodzice porwanych uczennic 
Źródło: www.commons.wikimedia.org 

 

 
Po opublikowaniu informacji 

o porwaniu w Warabe prezydent Goodluck 
Jonathan przyjął ofertę amerykańskiej 
pomocy. Rozpoczęły się przygotowania do 
wysłania oddziału żołnierzy USA. Działania 
zespołu miały być koordynowane na miejscu 
przez amerykańską ambasadę w Abudży. 
W składzie zespołu znaleźli się amerykańscy 
żołnierze i policjanci 
doświadczeni  śledztwach dotyczących 
porwań oraz negocjowaniu uwalniania 
zakładników, a także eksperci amerykańskiego 
wywiadu oraz osoby wyspecjalizowane 

w udzielaniu pomocy ofiarom porwań 
i przemocy. Pomoc zaoferował również David 
Cameron, który zaproponował wsparcie sił 
specjalnych

15
. Dodatkowo rząd Nigerii 

wyznaczył nagrodę w kwocie 300.000 USD za 
wskazanie tropu porywaczy

16
. W efekcie, 11 

maja uruchomiono wielonarodową grupę 
poszukiwawczą uzupełnioną o dwa oddziały 
nigeryjskiej armii i lotnictwo wojskowe Nigerii. 

                                                 

14
 BBC News Africa, More Nigerian girls abducted by 

suspected Boko Haram militants [online]; 
http://www.bbc.com/news/world-africa-27298614 
[dostęp: 14.07.2014]. 
15

 Washington Post,  Nigeria refused help to search for 
kidnapped girls [online]; 
http://www.washingtonpost.com/world/africa/nigeria-
refused-help-to-search-for-kidnapped-
girls/2014/05/11/97ffb3c2-d938-11e3-bda1-
9b46b2066796_story.html [dostęp: 14.07.2014 r.]. 
16

 news24nigeria, Boko Haram: New considerations for 
new challenges [online]; 
http://m.news24.com/nigeria/MyNews24/Boko-Haram-
New-considerations-for-new-challenges-20140528 
[dostęp: 15.07.2014]. 

Michelle Obama zaapelowała do porywaczy 
o uwolnienie dziewcząt. Z podobnym 

wezwaniem zwróciła się do Boko Haram Rada 
Bezpieczeństwa ONZ. Na portalach 
społecznościowych rozpoczęły się masowe 
protesty pod hasłem „Oddajcie nasze 
dziewczynki” (ang. Bring Back Our Girls)

17
. 

17 maja zwołano szczyt w Paryżu. Inicjatorem 
spotkania był prezydent Francois Hollande. 
Podczas zebrania dyskutowano o zagrożeniach 
związanych z Boko Haram i konieczności 
wypracowania wspólnej strategii w zwalczaniu 
terrorystów. W spotkaniu wzięli udział m. in. 
Francois Hollande, przedstawiciele Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Czadu, 
Kamerunu, Nigru i Beninu, przedstawiciele Unii 
Europejskiej oraz Goodluck Jonathan

18
. Kilka 

dni później rozpoczęła się kolejna krwawa 
seria ataków Boko Haram. 

20 maja dokonano podwójnego 
zamachu na targowisku w mieście Jos, 
w środkowej Nigerii. Zginęło około 120 osób, 
w większości ofiarami były kobiety

19
. 22 maja 

Boko Haram zaatakowało wioskę Chukku 
Nguddoa na północnym wschodzie kraju. 
Zginęło 29 osób, zniszczono też większość 
budynków w wiosce

20
. W nocy z 26 na 27 maja 

nastąpił atak w Buni Yadi, w stanie Yobe. 
Zabito ponad 54 osoby, w tym 24 żołnierzy 
i 21 policjantów. Celem ataku w Buni Yadi były 
siły porządku publicznego, budynki rządowe 
oraz szkoła. W tym samym czasie zabito także 
9 cywilów we wsi w stanie Borno

21
. 

                                                 

17
 Amnesty International, Nigeria, Bring Back Our Girls! 

[online]; http://act.amnestyusa.org/ea-
action/action?ea.client.id=1839&ea.campaign.id=28233&
ea.tracking.id=MessagingCategory_PrisonersandPeopleatR
isk~Region_Africa~Country_Nigeria~MessagingCategory_C
risisPreventionandResponse [dostęp: 14.07.2014]. 
18

 Reuters, West Africa leaders vow to wage 'total war' on 
Boko Haram [online]; 
http://www.reuters.com/article/2014/05/17/us-nigerian-
violence-summit-idUSBREA4G06120140517 [dostęp: 
14.07.2014]. 
19

 The Guardian, 'Boko Haram' militants kill 48 villagers in 
attacks in north-east Nigeria [online]; 
http://www.theguardian.com/world/2014/may/21/boko-
haram-militants-kill-48-attacks-villages-northeast-nigeria 
[dostęp: 15.07.2014]. 
20

 The World Post, Nigeria's Boko Haram Attack Village, 
Gun Down At Least 29 Farm Workers [online]; 
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/22/boko-
haram-attack-nigeria_n_5373440.html [dostęp: 
15.07.2014]. 
21

 Reuters, Nigerian Islamists kill 59 pupils in boarding 
school attack [online]; 
http://www.reuters.com/article/2014/02/26/us-nigeria-
violence-idUSBREA1P10M20140226 [dostęp: 
15.07.2014]. 
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W następstwie zintensyfikowanych ataków 
Boko Haram, Rada Bezpieczeństwa ONZ 

podjęła decyzję o umieszczeniu bojówkarzy na 
liście organizacji terrorystycznych 
powiązanych z Al-Kaidą. Wprowadzono także 
sankcje wobec członków organizacji, 
zamrożono konta bankowe i nałożono 
embargo na dostawy broni

22
. 

4 czerwca Boko Haram zaatakowało co 
najmniej 5 wsi w stanie Borno, w tym Attagarę, 
Agapalawę i Agandżarę. Zginęło ponad 200 
osób. Pojawiły się pogłoski, że terrorystom 
pomagali ludzie związani z rządową armią. 
Szybko okazało się jednak, że podejrzenia nie 
były prawdziwe oraz że terroryści napadli na 
wsie przebrani w wojskowe 
mundury

23
.9 czerwca dokonano porwania 20 

kobiet ze wsi w pobliżu miasta Chibok
24

. 11 
czerwca nastąpił atak na wsie Tanjol i Tashek, 
w stanie Plateau. Zginęło 8 osób, spalono też 
kościół i kilka domów

25
. 21 czerwca 

zaatakowano wieś Kummambza. Zginęło około 
30 osób, uprowadzono około 60 kobiet 
i dziewcząt. Informacjom tym zaprzeczyły 
jednak nigeryjskie służby bezpieczeństwa  
i ogłosiły, że świadkowie zeznają 
nieprawdę

26
. 21 czerwca dokonano zamachu 

bombowego na centrum handlowe Emab Plaza 
w Abudży. Zginęło 21 osób

27
. Spirala 

przemocy zdawała się nie mieć końca. 
Na początku lipca nigeryjska gwiazda 

muzyki pop - Adokiye Kyrian, złożyła 

                                                 

22
 The Wall Street Journal, Boko Haram Added to U.N. 

Security Council's Terrorism List [online]; 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702
303749904579578583009927934 [dostęp: 15.07.2014]. 
23

 CNN, 4 Nigerian villages reeling after Boko Haram 
attack: 'We lost many people' [online]; 
http://edition.cnn.com/2014/06/04/world/africa/nigeria-
boko-haram-attacks/ [dostęp: 15.07.2014]. 
24

 The Guardian, Boko Haram kidnaps more women near 
Chibok, reports say [online]; 
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/boko-
haram-kidnap-more-women-near-chibok-nigeria [dostęp: 
15.07.2014]. 
25

 Aljazeera, Nigeria gunmen burn church and kill villagers 
[online]; 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/06/nigeria-
gunmen-burn-church-kill-villagers-
20146111606283773.html [dostęp: 15.07.2014]. 
26

 Rzeczpospolita, Boko Haram przebrani za żołnierzy 
zabili ponad 200 osób [online]; 
http://www.rp.pl/artykul/69992,1115767-Boko-Haram-
przebrani-za-zolnierzy-zabili-ponad-200-osob.html 
[dostęp: 15.07.2014]. 
27

 Daily Post, Bomb blast hits Banex Plaza, Wuse II Abuja 
[online]; http://dailypost.ng/2014/06/25/breaking-bomb-
blast-hits-banex-plaza-wuse-ii-abuja/ [dostęp: 
15.07.2014]. 

kontrowersyjną propozycję bojownikom Boko 
Haram. Kyrian zaproponowała swoje 

dziewictwo w zamian za uwolnienie 
porwanych dziewcząt. Oznajmiła, iż jest 
świadoma swojej decyzji oraz że „rozpaczliwe 
czasy potrzebują rozpaczliwych metod”

28
. Jej 

prowokatorska oferta rozeszła się bez odzewu 
ze strony terrorystów. Spotkała się natomiast z 
krytyką aktywnie działających środowisk 
kobiecych. 

Atak z 5 lipca na bazę sił rządowych w 
rejonie Damboi przyniósł Boko Haram straty. 
Żołnierze odparli bowiem napaść 
i zlikwidowali 50 terrorystów. Klika dni później 
pojawiły się optymistyczne informacje 
o ucieczce ponad 60 kobiet i dziewcząt z rąk 
porywaczy

29
.  

 
Podsumowanie 

Zakończenie minionego kwartału 
w Nigerii z pewnością nie oznacza kresu 
zagrożeń ze strony Boko Haram. Wręcz 
przeciwnie, wydaje się, że terroryści stają się 
coraz bardziej bezwzględni i coraz lepiej 
wyposażeni. Ich akcje wyglądają na 
przemyślane i zaplanowane jako długofalowa 
strategia oparta na zastraszaniu i przemocy. 

Kampania terroru Boko Haram trwa od 
kilku lat. Jednak do niedawna władze 
centralne w Abudży uważały walkę 
z bojówkarzami za regionalny problem 
północnych stanów, które same miały 
rozprawić się z terrorystami przy użyciu policji 

i miejscowych służb bezpieczeństwa. 
Niepowodzenie tego planu, nasilające się ataki 
ze strony terrorystów i nagłaśnianie bieżących 
wydarzeń w mediach, skłoniło rząd Nigerii do 
podjęcia bardziej radykalnych kroków oraz 
przyjęcia pomocy z zewnątrz. Nie zmienia to 
jednak faktu, że ostatnie miesiące przyczyniły 
się do ujawnienia nieudolności władz Nigerii 
i braku politycznego wyczucia prezydenta. 
Goodluck Jonathan przez niemal miesiąc nie 

                                                 

28
 The Independent, Nigerian pop singer and UN 

Ambassador of Peace Adokiye offers virginity to Boko 
Haram for missing girls [online]; 
http://www.independent.co.uk/news/people/nigerian-
pop-singer-adokiye-offers-her-virginity-to-boko-haram-in-
exchange-for-missing-girls-9565226.html [dostęp: 
15.07.2014]. 
29

 Polska Agencja Prasowa, Nigeria: ponad 60 zakładniczek 
uciekło porywaczom z ugrupowania Boko Haram [online]; 
http://www.pap.net.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ww
w.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=swiat&idNewsCo
mp=166535&filename=&idnews=169846&data=&status
=biezace&_CheckSum=-104 [dostęp: 15.07.2014]. 
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znalazł czasu by odwiedzić dotknięte falą 
terroryzmu prowincje Plateau, Borno, Bauchi 

czy Yobe na północy kraju  
i kilkukrotnie odrzucał oferty wsparcia ze 
strony państw zachodnich. Nigeryjska armia 
licząca 100 tys. żołnierzy okazała się z kolei 
źle zorganizowana i kiepsko wyposażona

30
.  

Według Amnesty International, tylko 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku 
z powodu konfliktów na tle religijnym 
w Nigerii zginęło ponad 1.5 tys. osób, z czego 
połowa to cywile

31
. Sytuacja jest alarmująca 

i obecnie niewiele wskazuje na to, by walka 
z Boko Haram miała zakończyć się szybkim 
sukcesem. 
 
 

Anna Cichecka – magister stosunków 
międzynarodowych, doktorantka w Instytucie 
Studiów Międzynarodowych UWr. Odbyła 
szereg wyjazdów studyjnych do krajów Afryki 
Wschodniej i Północnej, podczas których 
zdobyła nowe doświadczenia i wiedzę. Jej 
zainteresowanie badawcze koncentrują się 
wokół problematyki dostępu do edukacji i 
szkolnictwa w państwach afrykańskich, 
konfliktów wewnątrzpaństwowych, a także 
współpracy pomiędzy państwami Maghrebu a 
Unią Europejską. 
 

 
 

                                                 

30
 Rzeczpospolita, Nigeria bezradna w walce z Boko Haram 

[online]; http://www.rp.pl/artykul/1112201.html [dostęp: 
15.07.2014]. 
31

 Amnesty International, Nigeria: Zbrodnie wojenne  
i zbrodnie przeciwko ludzkości [online]; 
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article
/8158.html [dostęp: 15.07.2014]. 

http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8158.html
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8158.html
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Od listopada 2013 roku RŚA 

zmaga się z kryzysem 

ekonomicznym, politycznym 

i społecznym. Niestabilna 

władza, ciągłe zmiany na 

stanowiskach ministerialnych 

oraz dyktatorskie rządy 

żołnierzy Seleka doprowadziły 

państwo do ruiny. 

Wojna domowa w Republice Środkowoafrykańskiej 
 

Izabela Cywa 
 

 

W listopadzie 2013 roku, nikt nie 
spodziewał się, że konflikt w RŚA przekształci 
się w wojnę domową. Do czerwca 2014 r. 
ponad 5 mln ludzi w wyniku przemocy zostało 
zmuszonych do przesiedlenia, z czego połowa 
uciekinierów to dzieci poniżej 15 roku życia. 
Pół roku po przejęciu władzy przez 
ugrupowanie Seleka, „Serce Afryki” nadal 
zmagało się z kryzysem ekonomicznym, 

politycznym i społecznym. Niestabilna władza, 
ciągłe zmiany na stanowiskach ministerialnych 
oraz dyktatorskie rządy żołnierzy Seleka 
doprowadziły państwo do ruiny. 
 
Krótka chronologia 

27 września 2013 r. Rada Praw 
Człowieka ONZ postanowiła powołać na okres 
jednego roku niezależnych ekspertów, 
przeznaczonych do monitorowania praw 
człowieka w RŚA

32
. Do kraju zostały wysłane 

kolejne kontyngenty wojskowe w celu 
wzmocnienia sił MICOPAX (La Mission de 
consolidation de la paix en Centrafrique 33

- 
około 200 osób z Gwinei Równikowej). 
W listopadzie odbyły się nieformalne 

posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
mające na celu przedyskutowanie coraz 
częstszych doniesień o łamaniu praw 
człowieka w RŚA oraz debatowanie nad 
sposobem zapobieżenia eskalacji przemocy. 
Na spotkaniach poruszono również kwestie 
związane ze zwiększającymi się napięciami na 
tle etnicznym w kraju

34
. Radę zaniepokoił fakt, 

                                                 

32
Republique-centrafricaine, La France a l’ONU, [online] ; 

Centrafrique, http://www.franceonu.org/la-france-a-l-
onu/dossiers-geographiques/afrique/republique-
centrafricaine/article/chronologie-6884, [dostęp : 
15.02.2014], 
33

 MICOPAX: misja stabilizacyjna w RŚA, która należy do 
misji Fomac’u. Była finansowana przez Unię Europejską i 
Francję. 15 grudnia 2013 roku przekształciła się w siły 
MISCA, tym razem pilotażowane przez Unię Afrykańską. 
Uczestniczyli w niej Kameruńczycy, Gwinejczycy, 
Kongijczycy, Gabończycy i Czadyjczycy. 
34

„Republique-centrafricaine”, La France a l’ONU, [online] ; 
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-
geographiques/afrique/republique-
centrafricaine/article/chronologie-6884, [dostęp: 
15.02.2014].  iż rebelianci z Czadu i Sudanu popełniają 

http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/afrique/republique-centrafricaine/article/chronologie-6884
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/afrique/republique-centrafricaine/article/chronologie-6884
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-geographiques/afrique/republique-centrafricaine/article/chronologie-6884
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zbrodnie na mieszkańcach Republiki 
Środkowoafrykańskiej z wyłączeniem 

muzułmanów i Czadyjczyków.  
 
 
Unia Afrykańska, ONZ oraz Francja 

kilka dni przed grudniowymi walkami chciały 
wysłania do kraju nowo powstałej misji 
militarnej MISCA (La Mission Internationale de 
Soutien à la Centrafrique sous conduite 
Africaine) kierowanej przez Unię Afrykańską

35
, 

aby w sposób konstruktywny zapobiec 
łamaniu praw człowieka, dokonywanemu przez 
ugrupowanie Seleka. 1 grudnia wzmocniono 
siły MICOPAX o kolejne setki żołnierzy 
z Republiki Konga. Działania te miały 
zwiększyć liczbę afrykańskich sił w kraju do 

2800 osób.  
Podczas trwania „krwawych tygodni”, 

w stolicy stacjonowało już kilkanaście tysięcy 
żołnierzy wojsk afrykańskich. Według 
świadków wydarzeń, mimo obecności armii, 
ludność nie była chroniona w wystarczający 
sposób

36
, aczkolwiek w bardzo wielu 

przypadkach, sama obecność obcych armii 
w kraju powodowała strach zarówno u Seleka 
jak i Anty-Balaka

37
.  

 
Grudniowe walki w stolicy 

Michel Djotodia jeszcze 30 listopada 
zaprzeczał, jakoby jego państwo stało na 
krawędzi wojny domowej

38
. Tymczasem 

w grudniu sytuacja diametralnie się zmieniła. 

3 grudnia 2013 roku Boali, miasto leżące na 
północny wschód od Bangui, zaatakowali 
żołnierze tzw. Anti-Balaka, w wyniku czego 
zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych

39
. 

Z kolei 5 grudnia zaczęły się krwawe walki 
w stolicy między żołnierzami Michela Djotodia 
i Anti-Balaka, w których zginęło kolejnych 138 
osób. Starcia miały miejsce głównie 
w dzielnicach zajętych przez muzułmanów, ze 
względu na ukrywanie się tam żołnierzy 
Seleka. Trwały one kilkadziesiąt dni, a podczas 

                                                 

35
 Republique-centrafricaine, op.cit. 

36
 Wywiady przeprowadzono z mieszkańcami stolicy w 

okresie grudnia 2013 r. 
37

W sytuacjach, których autorka osobiście była świadkiem, 
na informacje, że jakiekolwiek siły zbliżają się do wioski, 
żołnierze Seleka uciekali z miejscowości. 
38 Liberation, L'ONU craint un génocide en Centrafrique 
[online]; http://www.liberation.fr/monde/2014/01/16/l-
onu-craint-un-genocide-en-centrafrique_973307, [dostęp: 
07.02.2014].  
39

„Centrafrique”[online];  erspective.usherbrooke.ca, 
[dostęp: 07.02.2014]. 

nich życie straciło ponad 1000 osób. Tego 
samego dnia, rezolucją ONZ ustanowiono 12 

miesięczną międzynarodową misję MISCA 
mającą przywrócić pokój w państwie. 
Natomiast 6 grudnia, Francja podjęła decyzję o 
dołączeniu do tej misji. Od tego czasu pod 
nazwą Sangaris, na terenie RŚA stacjonowało 
1600 francuskich żołnierzy

40
. 

Członkowie Anti-Balaka 
o wydarzeniach z 5 grudnia często mówili 
w wywiadach, uważając to posunięcie za ich 
największe dokonanie, pomimo tego, że 
w walkach w stolicy zginęło kilka tysięcy ludzi 
(dokładnej liczby nie można ustalić z powodu 
zbiorowych grobów, które zostały stworzone 
w celu szybkiego zatarcia śladów 
przestępstw)

41
.  

16 grudnia zwiększono o kolejne 
miliony pomoc pieniężną dla wojskowych 
operacji w RŚA, w celu wzmocnienia 
bezpieczeństwa w kraju. Pomimo starań, ciągle 
wzrastała liczba obywateli RŚA zmuszonych do 
opuszczenia swoich domostw.  

20 grudnia, państwa Aryki Środkowej 
uświadomiły sobie błąd natury logistycznej, 
jaki popełniono. Zła taktyka niesienia pomocy 
dla RŚA powodowała codziennie śmierć 
kilkunastu cywili.  
W międzyczasie ex-Seleka dotarła do Sibut

42
, 

oddalonego o 110 km od stolicy. W ramach 
odwetu na Środkowoafrykańczykach na 
granicy miasta została postawiona czadyjska 
flaga. W wyniku szybkiej reakcji MISCA 

żołnierze wycofywali się w stronę Czadu. 
Przegrupowująca się ex-Seleka opuszczała 
swoje bazy, obiecując pomoc w wyjeździe 
z RŚA również muzułmanom, którzy ze 
względu na czadyjskie korzenie byli zmuszeni 
do opuszczenia granic państwa. Pomimo 
wcześniejszych zapewnień, rebelianci uciekali, 
zostawiając bez ochrony społeczeństwo 
czadyjskie, zamieszkujące tereny „Serca 
Afryki”. W czasie grudniowych walk 

                                                 

40
Sangaris, jest to czerwono krwisty motyl z Afryki 

Środkowej; według wierzeń ludowych oznaczać on 
krwawe walki.  
41

Republique-centrafricaine, La France a l’ON [online];  
://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-
geographiques/afrique/republique-
centrafricaine/article/chronologie-6884, [dostęp: 
07.02.2014]. 
42

La Presse, Centrafrique: une colonne d'ex-Séléka entre à 
Sibut”[online] ; 
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201401/30/
01-4734006-centrafrique-une-colonne-dex-seleka-entre-
a-sibut.php, [dostęp: 10.02.2014]. 

http://www.liberation.fr/monde/2014/01/16/l-onu-craint-un-genocide-en-centrafrique_973307
http://www.liberation.fr/monde/2014/01/16/l-onu-craint-un-genocide-en-centrafrique_973307
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201401/30/01-4734006-centrafrique-une-colonne-dex-seleka-entre-a-sibut.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201401/30/01-4734006-centrafrique-une-colonne-dex-seleka-entre-a-sibut.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201401/30/01-4734006-centrafrique-une-colonne-dex-seleka-entre-a-sibut.php
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Organizacja Narodów Zjednoczonych, co kilka 
dni oznajmiała, że skala przemocy w kraju 

ciągle wzrasta. Środkowoafrykańczycy byli 
w tym czasie zabijani, zastraszani; powszechne 
były gwałty, podpalenia, haracze oraz 
wymuszenia

43
. Natomiast wiadomość na temat 

konfliktu religijnego podawana w informacjach 
medialnych była dla wielu polityków

44
 

powodem do wznowienia rozmów na temat 
podziału kraju na dwie części: muzułmańską 
(czadyjską) północ i chrześcijańskie południe.  
 
Nie było wojny religijnej w RŚA 

Pomimo że muzułmanie byli ludnością 
napływową w RŚA

45
, zdołali oni szybko 

zaadaptować się do warunków 
panujących  kraju, założyć dobrze 

prosperujące sklepy i żyć na wyższym 
poziomie niż przeciętny Środkowoafrykańczyk. 
W obecnym konflikcie uczestniczą zarówno 
muzułmanie, chrześcijanie jak i animiści. 
Faktem jest, że koalicja rządowa Seleka, która 
przejęła władzę w kraju, 24 marca 2013 roku 
„najęła” żołnierzy wywodzących się z Czadu 
i Sudanu (zważywszy na ich pochodzenie, to 
głównie wyznawcy islamu), natomiast w jej 
szeregach znajdują się również chrześcijanie 
czy animiści. Nienawiść, która zrodziła się 
w sercach Środkowoafrykańczyków, była 
następstwem wydarzeń marcowych. Problem 
niechęci między różnymi grupami etnicznymi, 
zaostrzył się po przejęciu władzy przez 
Michela Djotodia i Seleka. Jego zwolennicy 

traktowali bowiem dużo lepiej ludność 
czadyjską, zamieszkującą tereny Afryki 
Środkowej, od pozostałych obywateli. 
Konsekwencją siłowego przejęcia władzy była 
diametralna zmiana sytuacji w RŚA - skala 
przemocy przewyższyła wszelkie 
przypuszczenia. Wszystkie dotychczasowe 
akty przemocy w stosunku do ludności 
muzułmańskiej były podyktowane zemstą 
i chęcią zysku

46
.  

                                                 

43
Reliefweb,  Reponse a la crise en Centrafrique [online], 

,http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-
ponse-la-crise-en-centrafrique-bulletin-hebdomadaire-
des, [dostęp : 25.02.2014]. 
44

Makaila, Idriss Deby a partagé la Centrafrique? [online], 
http://makaila.over-blog.com [dostęp : 10.02.2014,].  
45

 Argument przytaczany przez polityków odnośnie 
planów podziału RŚA na część północną-muzułmańską i 
południową-niemuzłumańska, niestety nie ukazuje 
prawdziwego podziału religijnego kraju. 
46

 R. Wieczorek, Arytmia Serca Afryki [online], info.wiara.pl, 
[dostęp: 20.02.2014]. 

Według mediów, drugą siłą religijną 
byli Anti-Balaka, czyli żołnierze byłej armii 

środkowoafrykańskiej (wcześniej pod egidą 
Francois Bozize, zwanej FACA). W wyniku 
puczu Djotodia i Seleka, ludzie należący do 
FACA, musieli ratować życie ucieczką z kraju. 
W wywiadach przeprowadzanych przez RFI, 
żołnierze ci mówili, że musieli wziąć udział 
w walce. Była to dla nich szansa powrotu do 
kraju i zapewnienia utrzymania rodzinie

47
.  

Określenie „chrześcijańskie bojówki” 
w stosunku do Anti-Balaka jest nieprawidłowe. 
Wśród Anti-Balaka można spotkać chrześcijan, 
ale religia przeważająca w ich szeregach to 
animizm. Potwierdza to ich sposób powstania 
i zachowanie. Mianowicie pierwsze oddziały 
Anti-Balaka powstały w mieście Bossangoa, 

gdzie działały, jako siły samoobrony. Potem do 
bojówek tych dołączyli FACA. Obecnie można 
spotkać kilka tłumaczeń nazwy tego 
ugrupowania: 
- „Balaka” (w języku sango), może oznaczać 
maczetę lub przyrząd do cięcia. Sami mówią o 
sobie, że są niezniszczalni, odporni na kule 
i na ciosy; 
- można znaleźć również tłumaczenie: „anti - 
balle AK" (fr. "odporny na kule AK"), czyli 
odporny na kule kałasznikowa

48
. Ich sposób 

ubierania się jest również charakterystyczny. 
Ciała przysłaniają amulety, mające chronić ich 
przed ciosami. Krąży legenda, że jeśli Anti–
Balaka połknie odpowiednią szczepionkę 
(mowa  

o żyletce), stanie się niezniszczalny. Natomiast 
nie walczą oni w imię religii, ich celem nie jest 
siłowe nawracanie, a wiara w islam nie stanowi 
dla nich żadnego zagrożenia.  

W szeregach Anti-Balaka znajdują się 
również osoby z przeszłością kryminalną, które 
korzystając z zaistniałej sytuacji chciały się 
wzbogacić. Często prowokowały one brutalne 
starcia z Seleka. Niektórzy z nich uważali 
Czadyjczyków za zdrajców kraju i wszczynali 
z nimi walki. Jednakże fakt niechęci religijnej 
nie miał z tym nic wspólnego. Nie można 
nazwać żołnierzami wszystkich uczestników 
grupy Anti-Balaka. Główny ich trzon stanowią 
byli żołnierze FACA, natomiast osoby, które 

dołączyły do ugrupowania w trakcie walk (to 

                                                 

47
Les voix du monde, La pression monte sur les anti-

balaka”[online], http://www.rfi.fr/afrique/20140212-
centrafrique-pression-monte-anti-balaka-sangaris/ 
[dostęp : 20.02.2014]. 
48

 Na podstawie wywiadów przeprowadzanych przez 
autorkę z mieszkańcami RŚA. 

http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-ponse-la-crise-en-centrafrique-bulletin-hebdomadaire-des
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http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-ponse-la-crise-en-centrafrique-bulletin-hebdomadaire-des
http://makaila.over-blog.com/
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właśnie oni walczą z Czadyjczykami) to młodzi, 
zgrupowani po wioskach ludzie. W kraju 

pochłoniętym kryzysem, gdzie nie ma pracy, 
ani perspektyw dla młodego pokolenia, 
młodzież szuka przygód i pieniędzy, które 
wojna ma im dostarczyć. 

Wojna domowa w Republice 
Środkowoafrykańskiej nie ma podłoża 
w prześladowaniach religijnych. Ludność 
cywilna pod rządami Seleka była 
prześladowana. Natomiast muzułmanie tylko 
czadyjskiego pochodzenia byli preferowani 
przez rebeliantów. Obecna wojna domowa nie 
jest skierowana przeciwko określonej grupie 
religijnej (nie nawraca się na siłę, nie zabija 
wyznawców

49
). Wojna ta wydaje się być 

wywołana przez przedstawicieli władz 

państwowych, w celu ukrycia prawdziwych 
powodów

50
. 

 
Wojskowa misja pokojowa 

Sposób przeprowadzania misji 
pokojowych w Afryce Środkowej opiera się 
głównie na zabezpieczaniu największych 
miast, bądź jak w przypadku RŚA, stolicy ikilku 
miast na północy kraju. Podczas gdy ostatnie 
oddziały Seleka wycofywały się z południa 
kraju, podążając na północ, ich sprzymierzeńcy 
i darczyńcy (Czadyjczycy) zostali przez nich 
zostawieni bez pomocy. W tym samym okresie 
wojska francuskie oraz MISCA przebywały 
w stolicy. Narzekając na braki w kadrze, 
żołnierze ci nie patrolowali poszczególnych 

dzielnic, nie wyjeżdżali również za granice 
miast, utrzymując tylko pozorny porządek 
i spokój. Z kolei to właśnie w dzielnicach miały 
miejsce największe masakry, którym żadne 
wojska stacjonujące w tym czasie w stolicy nie 
zapobiegły

51
. Wojska te nie nadzorowały 

również południa kraju, gdzie zdarzały się 
starcia między Czadyjczykami 
a Środkowoafrykańczykami. W tym okresie 
stoczono wiele bitew i spalono kilkanaście 
wiosek. Czadyjczycy w czasie starć wiele razy 

                                                 

49
S. Sokambi, La plate-forme des religieux se déplace pour 

les Etats-Uni [online],  http://centrafrique-presse.over-
blog.com  [dostęp : 20.02.2014]. 
50

Michelle Collon, Centrafrique : les raisons cachées de 
l’intervention française [online],  
http://www.michelcollon.info/Centrafrique-les-raisons-
cachees.html?lang=fr [dostęp : 15.02.2014]. 
51

„CENTRAFRIQUE. 400 morts à Bangui, la population 
réclame l'armée française” [online],  
tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131208.OBS8772/ce
ntrafrique-400-morts-a-bangui-la-population-reclame-l-
armee-francaise.html [dostęp : 14.02.2014]. 

chronili się na posesjach misji katolickich. 
Żołnierze MISCA, stacjonujący na tych 

obszarach byli doskonale poinformowani o 
sytuacji, ale zasłaniając się małą ilością 
żołnierzy i relatywnie niską liczbą ofiar, nie 
zamierzali interweniować. Jednocześnie 
odbyło się kilka spotkań żołnierzy francuskich 
z organizacjami politycznymi i kościelnymi 
w stolicy. Kadra wojskowa oficjalnie 
informowała, że Sangaris przyjechali do kraju 
na „zaproszenie” Michela Djotodia, czyli szefa 
Seleka, dlatego nie mogą rozbrajać 
i egzekwować prawa w stosunku do 
rebeliantów. W skutek tego nieoficjalnie 
mówiono, że to właśnie Francja dostarcza broń 
Anti-Balaka. Obecnie misja Sangaris jest 
krytykowana nawet przez francuskich 

generałów - za nieprofesjonalną taktykę, słabe 
rozwiązania militarne i brak rozpoznania 
wywiadowczego

52
.  

 

 
Zdjęcie: Izabela Cywa 

 
Misja humanitarna 

Podczas gdy skala przemocy w Bangui 
rosła, ONZ postanowiło odnowić mandat 
BINUCA (miejscowego Biura Narodów 
Zjednoczonych w RŚA), w celu wzmocnienia 
rodzimych jednostek ONZ. Zadecydowano, że 
konflikt w RŚA nie powinien być rozwiązany 
militarne, ale politycznie. Nowe 
rozstrzygnięcie nie przyczyniło się jednak do 
zmniejszenia zagrożenia życia ludności 

cywilnej. Zważywszy na całkowity rozkład 

                                                 

52
Reuters France, Le chef de Sangaris dément tout 

enlisement en Centrafrique”[online], 
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAEA1N01A20
140224 [dostęp: 25.02.2014]. 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/
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aparatu państwowego
53

 i politycznego kraju, 
uchwały, jakie zostały podjęte na najwyższych 

szczeblach władzy, nie mogły mieć przełożenia 
na rzeczywistość. Sposoby udzielania pomocy 
przez organizacje humanitarne budziły 
również wątpliwości. W stolicy, przy 
kościołach czy parafiach powstały ogromne 
obozy przejściowe dla uchodźców. Na 
peryferie kraju pomoc humanitarna nie 
docierała

54
. Stąd w mniejszych 

miejscowościach, pomoc została udzielona 
szybko i konkretnie – ludzie zaopatrzeni 
zostali w leki i pieniądze, następnie udali się 
do swoich rodzin szukając zarobku i próbując 
na nowo poukładać życie. Natomiast sytuacja 
w obozach dla uchodźców jest bardziej 
skomplikowana. Bardzo dobrze skonstruowana 

baza noclegowa, żywieniowa i medyczna, 
pozostawia uciekinierów w stanie oczekiwania 
na dalszą pomoc, tzn. nie chcą oni wracać do 
swoich domów, ponieważ jest im lepiej 
w obozach. Żyjący w skrajnej biedzie 
mieszkańcy stolicy nie mają zamiaru zacząć na 
nowo pracować, ponieważ ich podstawowe 
potrzeby są zaspokojone. Przykłady można 
mnożyć: podstawowymi towarami 
sprzedawanymi na placach targowych są dary 
z UNICEF czy UNHCR (począwszy od 
materiałów na ubrania, skończywszy na 
miskach).  

Refleksją wypływającą z tekstu nie 
powinna być myśl o zaniechaniu pomocy dla 
RŚA, albowiem zapotrzebowanie na pomoc dla 

tego kraju jest ogromne, ale należy przemyśleć 
zmiany w sposobie dostarczania tej pomocy, 
aby była ona dopasowana do lokalnych 
warunków. Wynika to z braku wiedzy 
pracowników organizacji humanitarnych, 
nieznających miejscowej ludności, 
niewspółpracujących z nią na tyle, aby 
pozyskać podstawowe informacje i pomóc na 
nowo funkcjonować w społeczeństwie, nie 
stwarzając kolejnych podstaw do budowania 
obozów dla uchodźców, stających się ich 
„obozami biedy i zacofania”

55
.  

                                                 

53
R. Kłosowicz, Republika Środkwooafrykańska jako 

przykład państwa upadłego w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] 
Problem upadku państw w stosunkach 
międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, s.105-118, 
Kraków 2012.  
54

 Wydaje się to być lepszym rozwiązaniem dla ludności, 
zważywszy na skutki, jakie niesie ze sobą długotrwała 
pomoc bez rozeznania w terenie. 
55

 R. Rybkowski, Komu potrzebne są państwa upadłe? [w:] 
Problem upadku państw w stosunkach 

 
Izabela Cywa – absolwentka politologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i magister 
zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pracowała jako wolontariuszka w Szpitalu im. 
Jana Beyzyma w Bagandou w Republice 
Środkowoafrykańskiej. Zaangażowana 
społecznie, współprowadzi stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju lokalnego oraz czynnie działa 
w obszarze ekonomii społecznej. 

                                                                       

międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 
2012, s. 13-24.  
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6 kwietnia br. rząd Nigerii 

dokonał tzw. rebasingu 

produktu krajowego brutto 

(PKB), czyli, mówiąc 

najprościej, zmiany roku 

bazowego wykorzystywanego 

przy liczeniu wartości 

produktów i usług 

wytwarzanych w danym roku 

w gospodarce. W wyniku tego 

zabiegu Nigeria stała się 26-tą 

największą gospodarką świata 

i pierwszą na kontynencie 

afrykańskim, wyprzedzając 

dotychczasowego lidera - 

RPA. 

Jak stać się największą gospodarką Afryki z dnia na 
dzień i czy rozmiar (gospodarki) rzeczywiście ma 

znaczenie? Przypadek Nigerii 
 

Dominik Kopiński 
 
q

W ostatnim czasie Nigeria dołączyła do 
grona krajów o średnim dochodzie (ang. 
middle income countries). PKB Nigerii 
zwiększył się z 42,4 bln do 80,2 bln naira, co 
odpowiada 510 mld USD. Oznacza to, że z dnia 
na dzień gospodarka nigeryjska urosła o 89%. 
Wprawdzie analitycy i eksperci spodziewali się 
znacznego niedoszacowania, jednak nowe 

dane statystyczne zaskoczyły nawet 
największych optymistów (większość z nich 
spodziewała się 40-60% wzrostu w stosunku 
do poprzedniego poziomu PKB). We 
wcześniejszych latach zmiany liczenia PKB 
dokonały na kontynencie afrykańskim jeszcze 
RPA, Zambia oraz Ghana, jednak to przypadek 
Nigerii okazał się najbardziej spektakularny 
i wywołał najwięcej dyskusji.  

W sensie technicznym operacja ta 
polegała na wydawałoby się niewinnej 
zmianie dokonanej przez krajowy urząd 
statystyczny - The National Bureau of Statistics 
(NBS). Zmiana ta dotyczyła daty 
bazowej/referencyjnej wykorzystywanej do 

obliczania PKB - z 1990 r. na 2000 r. Wiąże się 
to z nadaniem nowych wag poszczególnym 
sektorom gospodarki; większe wagi otrzymały 
te sektory, w których aktywność była 
uprzednio niedoszacowana, a teraz stanowią 
one istotny element gospodarki nigeryjskiej. 
Udoskonalono również sposób liczenia PKB. 
O ile uprzednio, obliczenia bazowały 
wyłącznie na szacunkach produkcji 
wytworzonej, nowe wskaźniki uwzględniają 
również dane płynące z oddzielnych badań 
dotyczących szacunków wydatków oraz 
dochodów. Kolejnym udoskonaleniem 
metodologii jest poszerzenie bazy podmiotów 
poddanych badaniu, co pozwoliło uzyskać 
łączny wynik 850 tys. podmiotów, to jest 10-

krotnie więcej niż w 1990 r. Na radarze 
statystyków znalazło się tym razem wiele 
podmiotów specjalizujących się w handlu 
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(zarówno detalicznym jak i hurtowym) 
funkcjonujących w gospodarce nieformalnej

56
.  

 
Zgodnie z międzynarodowymi normami 
i rekomendacjami Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, wszystkie kraje 
powinny przeprowadzać rebasing, co najmniej 
co pięć lat, po to by lepiej uchwycić obraz 
bieżącej struktury produkcji, konsumpcji 
i relatywnych (względem siebie) poziomów 
aktywności gospodarczej w kraju 
w poszczególnych fragmentach gospodarki. 
W praktyce, operacja taka jest uwarunkowana 
specyfiką gospodarki oraz funkcjonującymi w 
danym kraju standardami. I tak, niektóre kraje 
utrzymują ten sam rok bazowy przez 5 a nawet 
10 lat, podczas gdy inne zmieniają go co roku. 

Niewątpliwie, rebasing jest najbardziej 
pożądany w przypadku gospodarek, w których 
dochodzi do znacznych zmian w cenach 
względnych (pomiędzy sektorami) oraz gdzie 
struktura gospodarki podlega gwałtownym 
przeobrażeniom w rezultacie dynamicznego 
rozwoju gospodarczego. Jest to właśnie 
przypadek Nigerii, ale również innych krajów 
rozwijających się doświadczających wysokiego 
wzrostu gospodarczego. Jak powiedziała 
nigeryjska Minister Finansów, Ngozi Okonjo-
Iweala, “nie chodzi o to by być większym, ale o 
to by właściwie mierzyć gospodarkę”

57
.  

Co sprawiło, że operacja rebasingu 
miała miejsce dopiero po 24 latach? Według 
opinii cytowanych przez nigeryjski dziennik 

This Day, została ona opóźniona przez rząd ze 
względów strategicznych. W 2000 r. 
postanowiono odłożyć ją na półkę, ponieważ 
Nigeria starała się o uzyskanie umorzenia 
długów przez społeczność międzynarodową, 
a wyższe PKB, a co za tym idzie najpewniej 
status kraju o średnim dochodzie, mogłyby nie 
tylko zamknąć drogę do anulowania długu, ale 
także do pożyczek preferencyjnych 
udzielanych przez Bank Światowy i MFW 
swoim najbiedniejszym klientom

58
.  

                                                 

56
 The Economist, Step change, [online], 

http://www.economist.com/news/finance-and-
economics/21600734-revised-figures-show-nigeria-
africas-largest-economy-step-change [dostęp: 
22.07.2014].  
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 J. Blas, W. Wallis, Nigeria almost doubles GDP in 
recalculation [online], 
http://www.ft.com/cms/s/0/70b594fe-bd94-11e3-a5ba-
00144feabdc0.html#axzz38CmUr4Mg [dostęp: 
14.07.2014].  
58

 This Day Live, Why Nigeria Delayed GDP Rebasing for 
Twenty-four Years [online], 

Od dawna wiadomo, że statystyki 
opisujące gospodarkę narodową to nie tylko 

suche dane liczbowe, zarezerwowane dla 
wąskiego kręgu specjalistów. Dane 
statystyczne są często częścią polityki, mają 
również trudną do przecenienia siłę 
psychologicznego oddziaływania. Zdaniem 
ekspertów wzrost nigeryjskiego PKB, nawet 
jeśli tylko „statystyczny”, może mieć 
pozytywny wpływ na postrzeganie Nigerii 
przez inwestorów zagranicznych

59
, zwłaszcza 

w kontekście obecnych problemów 

gospodarczych dotychczasowego lidera na 
kontynencie, RPA.  

Już teraz Nigeria jest jednym z tzw. 

hotspotów w regionie, przyciągających 
licznych inwestorów, głównie z uwagi na 
pojemny rynek konsumencki (dostrzegły to już 
firmy takie jak Nestlé, Standard Bank, 
Heineken, MTB, Unilever). Wynika to 
z zaludnienia tego kraju, a także coraz lepiej 
zorganizowanego i innowacyjnego sektora 
finansowego (Lagos jest największym 
i najbardziej płynnym na kontynencie rynkiem 
po południowoafrykańskim Johannesburgu). 
Jest to niewątpliwie również sygnał do 
możliwej (choć mało prawdopodobnej 
w najbliższym czasie) rewizji akronimu BRICS, 
który zdaniem wielu Nigeryjczyków od dawna 
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powinien zawierać literę N (zamiast S, 
a przynajmniej literę N uwzględniać). Z pozycji 

lidera na kontynencie afrykańskim Nigeria 
może, jak się wydaje, również w skuteczniejszy 
sposób zaznaczyć swoją obecność na arenie 
światowej i mieć większy wpływ na politykę na 
poziomie globalnym i regionalnym.  

Z drugiej jednak strony wielu 
ekspertów uważa, że Nigeria ze swoimi 
strukturalnymi problemami, np. w zakresie 
dostępu do energii (w Nigerii wytwarza się 
4000 megawatów energii, co stanowi jedną 
dziesiątą tego, co uzyskuje się w RPA, przy 
trzykrotnie mniejszej populacji

60
), telefonii czy 

podstawowej infrastruktury transportowej, 
długo nie zastąpi miejsca RPA, która w dalszym 
ciągu będzie preferowanymi „wrotami” 

inwestycyjnymi w Afryce
61

. Jednocześnie 
komentarze płynące z RPA na wieść o objęciu 
przez Nigerię pozycji lidera sugerują, że 
południowoafrykańscy politycy powinni 
potraktować to wydarzenie jako dzwonek 
alarmowy i bodziec do rozpoczęcia 
niezbędnych reform. Zdaniem wielu 
komentatorów, minął już czas, gdy potęga RPA 
była zupełnie niezagrożona ze strony innych 
państw na kontynencie.  

Warto zauważyć, że zabieg rebasingu 
nigeryjskiego PKB nie miał większego 
znaczenia dla zwykłych obywateli. 
Nigeryjczycy nie stali się w wyniku tego 
wzrostu bogatsi, stali się jedynie bogatsi od 
tego, co statystycy uprzednio (błędnie) 

szacowali. Nawet „statystycznie” zmiana ta jest 
niewielka, jeśli brać pod uwagę poziom życia 
mierzony PKB per capita. Wzrósł on z 1555 do 
2688 USD, co oznacza awans ze 135 miejsca 
w ogólnoświatowym rankingu na miejsce 121. 
Nigeria wciąż wypada słabo w porównaniu do 
RPA, gdzie dochód na osobę kształtuje się na 
poziomie 7500 USD. A zatem mimo rewolucji 
statystycznej, Nigeria w dalszym ciągu 
klasyfikowana jest w końcówce rankingów 
rozwojowych; w zestawieniu Human 
Development Index kraj znajduje się na 152 
pozycji na 187 ocenianych krajów. Do 
problemów Nigerii dochodzi ponadto coraz 

                                                 

60
 The Economist, Give yourself an 89% raise [online], 

http://www.economist.com/blogs/baobab/2014/04/nigeri
as-economy-bigger-everyone-thought [dostęp: 
22.07.2014]. 
61

Reuters,  Nigeria GDP rebase on Sunday likely to make it 
Africa's No. 1 [online], 
http://www.reuters.com/article/2014/04/04/nigeria-gdp-
idUSL5N0MV4EZ20140404 [dostęp: 22.07.2014].  

bardziej newralgiczna kwestia bezpieczeństwa 
na północy kraju, gigantyczna korupcja 

w sektorze naftowym i rosnące gwałtownie 
nierówności. Te ostatnie wynikają z jednej 
strony z ubóstwa znacznej części populacji 
(szacuje się, że skrajne ubóstwo dotyczy 
ponad 60% mieszkańców), a z drugiej 
z szybkiego bogacenia się wąskiej elity. W tym 
kontekście awans gospodarczy Nigerii należy 
oceniać jako wizerunkowo problematyczny 
z punktu widzenia klasy rządzącej. Jak bowiem 
wyjaśnić obywatelom mieszkającym teraz 
w najsilniejszym gospodarczo kraju na 
kontynencie, dlaczego wciąż żyją poniżej 
afrykańskiej średniej?  

Nigeria nie dokonywała rebasingu od 
1990 roku, co oznacza, że wszelkie zmiany 

związane ze strukturą gospodarki 
i aktywnością gospodarczą, jakie nastąpiły 
w poszczególnych sektorach przez długi czas 
nie znajdywały odzwierciedlenia 
w parametrach gospodarczych rachunku 
narodowego. Ma to związek szczególnie 
z określonymi usługami, które w 1990 r. miały 
marginalne znaczenie w PKB, a obecnie ich 
poziom jest relatywnie wysoki. Pokazuje to 
przykład usług telekomunikacyjnych, które 
stanowią ponad 25% zmiany w nowym PKB. 
Jak przytacza the Economist, w 1990 r. 
państwowa firma telefoniczna miała zaledwie 
kilkaset tysięcy klientów telefonii naziemnej, 
podczas gdy obecnie w Nigerii telefon 
komórkowy posiada 115 milionów osób

62
. 

Podobne niedoszacowanie dotyczy sektora 
przemysłowego, który wzrósł z 2 do 7% PKB, 
a także przemysłu filmowego Nollywood, który 
wcześniej w ogóle nie figurował 
w statystykach, a teraz stanowi aż 1,4% PKB. 
Handel detaliczny i hurtowy, w tym 
odbywający się w szarej strefie, jest drugim po 
usługach telekomunikacyjnych komponentem, 
który w największym stopniu zaważył na 
nowej formule obliczania PKB. Podsumowując, 
najbardziej niedoszacowane okazały się 
usługi, które w nowym podziale stanowią 51% 
PKB; mniejszy wkład do PKB wnosi natomiast 
rolnictwo (spadek z 33 do 22%). Nowa 
struktura gospodarki nigeryjskiej jest bardziej 

zdywersyfikowana, co z pewnością cieszy rząd, 
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który od dłuższego czasu (z bardzo 
umiarkowanymi efektami) stara się wdrażać 

strategię dywersyfikacji i uniezależnić Nigerię 
od ropy, stanowiącej dotychczas główną 
podporę wzrostu.  

Wraz ze statystycznym wzrostem PKB 
zmieniły się fundamentalne parametry 
i wskaźniki makroekonomiczne, które 
wykorzystują poziom PKB i przedstawiane są 
jako jego odsetek. I tak, obniżeniu uległ dług 
publiczny, który przed zmianą wynosił 19%, 
a po jej dokonaniu zaledwie 11%. Jest to 
oczywiście zmiana, którą można interpretować 
jako pozytywną – Nigeria w świetle nowych 
statystyk jawi się jako gospodarka cechująca 
się niewielkim poziomem zadłużenia (choć 
i uprzednio dług publiczny był stosunkowo 

niewielki w stosunku do PKB). Z tego samego 
powodu spada deficyt na rachunku obrotów 
bieżących (również zwyczajowo mierzony 
w stosunku do PKB, teraz większego). Inne 
statystyki należy odczytywać jednak w sposób 
zupełnie odwrotny. Na przykład obniżeniu 
uległ udział podatków w PKB z 20 do 12%, co 
pozwala uchwycić tzw. poziom mobilizacji 
fiskalnej i szerokość bazy podatkowej (udział 
podatków w gospodarce jako odsetek PKB – 
wskazane jest aby ten wskaźnik rósł). Również 
tempo wzrostu gospodarczego, które 
w ostatnim czasie oscylowało na poziomie 7% 
i wyżej będzie najprawdopodobniej wymagało 
korekty w dół. Dzieje się tak z jednego 

prostego powodu – większa gospodarka 
statystycznie będzie rosła wolniej.  

 
Dominik Kopiński - doktor nauk 
ekonomicznych, pracuje jako adiunkt 
w Instytucie Studiów Międzynarodowych na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W 2007 r. obronił 
pracę doktorską pt. "Wpływ programów 
dostosowawczych MFW i Banku Światowego 
na wzrost gospodarczy w krajach o niskim 
dochodzie – przypadek Afryki Subsaharyjskiej" 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Autor ponad 50 publikacji i artykułów 
naukowych dotyczących pomocy rozwojowej, 
relacji afrykańsko-chińskich oraz polityki 
surowcowej. Jego prace ukazały się m.in. 
w prestiżowym African Affairs, Journal of 
Contemporary African Studies i Africa 
Spectrum. Założyciel i Wiceprezes Polskiego 
Centrum Studiów Afrykanistycznych. 
Współredagował m.in. Zgubne transakcje. Fatal 
Transactions. Surowce mineralne a rozwój 
państw afrykańskich (Difin, Warszawa 2010) 
oraz China's Rise in Africa: Perspectives on 
a Developing Connection (Routledge, London 
2011). Jest autorem monografii Pomoc 
rozwojowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 
2011). Prowadził badania terenowe w Zambii, 
Botswanie, Ghanie i Namibii. 
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Mandela - dziedzictwo i RPA po Mandeli 
 

Klaudia Wilk 
 

 

Bez wątpienia Nelson Mandela jako 
symbol walki z apartheidem i pierwszy 
czarnoskóry prezydent RPA zapamiętany 
zostanie jako ten, który doprowadził do 
„zjednoczenia w różnorodności”, czyniąc RPA 
„tęczowym narodem”. Jako ojciec narodu, był 
naprawdę kochany i honorowany wieloma 
nagrodami, które można liczyć w setkach. 
Wśród nich znalazła się Pokojowa Nagroda 

Nobla, którą Mandela otrzymał wraz z ostatnim 
białym prezydentem RPA – Frederikiem de 
Klerkiem. 

Śmierć Mandeli stała się źródłem wielu 
konsternacji, a także strachu. Naród, który 
przez wiele lat prowadzony był czy to 
politycznie, gospodarczo czy też symbolicznie 
przez Madibę, nagle został sam. Wyraz tej 
konsternacji dał Moeletsi Mbeki, ekonomista 
oraz analityk polityczny, który wyraził obawę, 
że śmierć Mandeli oznaczać będzie koniec 
pewnej epoki w RPA, która zapewniała 
obywatelom poczucie komfortu 
i bezpieczeństwa jednocześnie decydująco 
wielu aspektach, które mają współcześnie 
negatywny wydźwięk, tj. nierówność oraz 

wzrost bezrobocia
63

.  Faktem jest jednak, że 
Mandela od lat nie był już aktywny politycznie. 
Według wielu analityków, nawet w czasach 
prezydenckich, nie miał realnego wpływu na 
sytuację polityczną kraju, a po 1999 r., 
z wyjątkiem okazjonalnych interwencji 
w kwestiach takich jak HIV/AIDS, w większości 
wykorzystywał swój autorytet do licznych, 
wzniosłych i jednoczących naród przemówień, 
które miały prowadzić do wyciszenia 
ewentualnych antagonizmów społecznych. 
Allister Sparks, politolog i dziennikarz, który 
dobrze znał Mandelę wysunął tezę, iż śmierć 
Madiby nie będzie miała żadnych większych 
konsekwencji politycznych, szczególnie 
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 D. Smith, Nelson Mandela's death leaves South Africa 

wondering where to go next[online], 
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/nelso
n-mandela-death-what-now-south-africa [dostęp: 26. 
07. 2014]. 

 
15 grudnia 2013 roku, po 10 

dniach żałoby i wielu 

emocjonalnych 

przemówieniach ostatecznie 

pożegnano najsłynniejszego 

człowieka Republiki 

Południowej Afryki - 

Nelsona Mandelę. Jego 

śmierć prawdopodobnie 

zjednoczyła kraj jak nigdy 

wcześniej, ale pogrzeb odbył 

się na tle masowego 

politycznego, 

gospodarczego 

i społecznego 

rozczarowania, które skłania 

do zadania pytania, „co 

dalej”? 
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w kontekście relacji międzynarodowych
64

.   
RPA będzie musiała jednak udowodnić światu, 

że nie jest już „krajem-problemem”, ale 
„krajem z problemami”.   
Polityka 

Upadek apartheidu stał się początkiem 
wieloletniej transformacji politycznej RPA. 
Mandela starał się pozostać lojalny wobec 
dawnych przyjaciół, ofiarowując im teki 
ministrów. Jednak wielu spośród nich 
uwikłanych było w liczne skandale. To 
z pewnością wpłynęło zarówno na wizerunek 
partii jak i Nelsona Mandeli. Sam Mandela 
przyznał później, że być może był zbyt 
tolerancyjny wobec przypadków korupcji 
wśród członków rządu.  

Afrykański Kongres Narodowy (ang. 

African National Congress, ANC) nadal jest 
najsilniejszą partią. Posiada prawie dwie 
trzecie miejsc w parlamencie. Traci jednak 
popularność nawet wśród swoich zagorzałych 
zwolenników, którzy uważają, że ANC coraz 
mniej przypomina partię legendarnego 
przywódcy anty-apartheidu, a coraz bardziej 
grupę zwykłych biznesmenów. Lista skarg na 
ANC jest długa. Bezrobocie sięga 25%, a 
potężne związki zawodowe domagają się 
wyższych płac. W dalszym ciągu na niskim 
poziomie pozostaje jakość i dostępność 
edukacji. Ludzie skierowali swoją złość 
głównie w stronę prezydenta Jacoba Zumy, 
który uwikłany jest w liczne skandale 
korupcyjne. W 2012 r. okazało się, że wydano 

14,4 mln funtów, z pieniędzy podatników, na 
modernizację osobistej rezydencji prezydenta 
w Nkandla, w prowincji KwaZulu – Natal. 
Dodatkowo Zuma był krytykowany za 
spóźnioną reakcję po starciach policji ze 
strajkującymi górnikami w kopalni Marikana. 
Nastroje narodu najlepiej były widoczne 
podczas pożegnania Mandeli, kiedy to 
prezydent Zuma został wygwizdany na oczach 
międzynarodowych mediów i ponad 91 głów 
państw i szefów rządów

65
. Sytuację pogorszyła 

przyjęta przez parlament ustawa - Protection 
of State Information Act, która ma na celu 
uregulowanie kwestii dotyczących dostępu do 
informacji. Zmiana polega m.in. na możliwości 

pociągania do odpowiedzialności karnej 

                                                 

64
 Ibidem. 

65
 J. Malala, Mandela's death shines uncomfortable light 

on South Africa's ANC, [online], 
http://edition.cnn.com/2013/12/17/opinion/justice-
malala-mandela-death-anc/ [dostęp: 26.07.2014]. 

informatorów i dziennikarzy ujawniających 
wydatki ze środków publicznych

66
. W praktyce 

oznacza to, że dziennikarze tracą możliwość 
informowania o korupcji w rządzie

67
. Autorzy 

nowej książki wydanej tuż przed wyborami, 
The fall of the ANC: What next? (2014), Prince 
Mashele i Mzukisi Qobo odważnie głosili, że: 
„im prędzej partia pójdzie do grobu, tym lepiej 
dla Afryki Południowej"

68
.  Wydawać by 

się mogło, że problemy, które są wynikiem 
rządów ANC spowodowały utratę zaufania do 
jej polityków. Od partii odcina się chociażby 
Desmond Tutu, laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla i działacz na rzecz praw człowieka, który 
ogłosił, że nie zagłosuje po raz kolejny na ANC. 
Arcybiskup Tutu obawia się, że lojalność 
wobec partii politycznej wynika głównie 

z faktu, że była ona najbardziej znaczącą siłą 
walczącą z systemem apartheidu. W efekcie 
wielu obywateli w dalszym ciągu podchodzić 
będzie do niej emocjonalnie

69
. W maju odbyły 

się wybory powszechne do parlamentu 
Republiki Południowej Afryki. Z 96% 
uprawnionych do głosowania, w wyborach 
uczestniczyło 73% obywateli. Afrykański 
Kongres Narodowy uzyskał 62,2% głosów, tym 
samym stracił jedynie 3,7% głosów poparcia 
w porównaniu z wyborami z 2009 roku 
(65,9%). ANC udało się wygrać w ośmiu z 
dziewięciu prowincji kraju, włączając Północno 
– Zachodnią prowincję, która w 2012 roku była 
miejscem tragedii górników Marikana. Wyniki 
zaskoczyły wielu analityków, którzy szacowali, 

że w najbliższych wyborach poparcie dla ANC 
może spaść nawet poniżej 60%. Komentator 
polityczny, Steven Friedman twierdzi, że scena 
polityczna RPA zmieni się tylko wtedy, gdy w 
ANC ponownie dojdzie do podziału i powstaną 
dwie konkurencyjne strony, które będą się 
wydawać wiarygodne dla wyborców. W 
związku z tym, twierdzi dalej Friedman: „jeśli 
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chcemy wiedzieć, gdzie zmierza nasza 
polityka, musimy spojrzeć na to co się dzieje 

wewnątrz ANC, aniżeli na jej politykę poza 
partią”

70
. ANC obejmuje różne tendencje 

ideologiczne (socjalistyczne, liberalne, 
nacjonalistyczne czy konserwatywne). 
W efekcie rząd Zumy jest już na swój sposób 
wewnętrznie rozdarty m.in. między tymi, którzy 
opowiadają się za ostrożnością w kwestii 
polityki ekonomicznej, a tymi opowiadającymi 
się za ambitną polityką przemysłową, co 
w efekcie prowadzi do braku spójnej polityki 
gospodarczej

71
.  Możliwość podziału 

dostrzegalna jest w obecnej unii ANC 
z Kongresem Południowoafrykańskich 
Związków Zawodowych (ang. COSATU). 
Narodowy Związek Metalowców Południowej 

Afryki (ang. NUMSA), który jest największą 
z organizacji pracowniczych zrzeszonych 
w COSATU, tworząc z ANC 
i Południowoafrykańską Partią Komunistyczną 
(ang. SACP) tzw. „sojusz trójpartyjny”, 
w grudniu 2013 roku ogłosił zerwanie sojuszu 
z rządzącym w RPA Afrykańskim Kongresem 
Narodowym.  
W uzasadnieniu decyzji o wycofaniu poparcia 
przewodniczący związku, Irvin Jim, stwierdził, 
że „oczywistym jest, że robotnicy nie mogą już 
patrzeć na ANC i Partię Komunistyczną, jako na 
swoich klasowych sojuszników”. Irvin Jim 
ogłosił także, że NUMSA rozważy założenie 
nowej partii o charakterze socjalistycznym

72
. 

Richard Dowden, dyrektor Royal African 

Society, uważa, że nie ma szans, aby ANC 
przegrał wybory w najbliższej przyszłości. 
Jednak podkreślił, że to, co może zagrozić 
partii, to utrata większości głosów 
w parlamencie. Jak dotąd ANC udało się 
wprowadzić 17 zmian w ustawie zasadniczej, 
głównie w celu wzmocnienia urzędu 
prezydenta. Wielu członków ANC było 
jedynymi i stałymi przedstawicielami narodu. 
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Utrata dwóch trzecich głosów w parlamencie 
byłaby więc dla partii wielkim ciosem

73
.  

Gospodarka RPA odziedziczyła po 
czasach apartheidu słabą koniunkturę 
gospodarczą. Pod presją wewnętrzną 
i zagraniczną, rząd przyjął politykę 
makroekonomiczną, mającą przyspieszyć 
wzrost gospodarczy. Kluczem było 
wprowadzenie polityki zwanej Growth, 
Employment and Redistribution – GAERP, która 
miała na celu zmniejszyć deficyt budżetowy 
(w 2007 r. po raz pierwszy od lat 50. XX w. 
wpływy do budżetu przekroczyły wydatki). 
Ponadto po 1994 roku udało się zwiększyć 
dostęp do elektryczności i wody

74
. Nelson 

Mandela, zainicjował tzw. Program Odbudowy 
i Rozwoju. Miał on na celu poprawić poziom 

życia zwykłych ludzi. Jednak dwa lata później 
Mandela uznał, że głównym celem kraju jest 
utrzymanie zaufania inwestorów 
zagranicznych i rynków finansowych. Zamiast 
nacjonalizować przedsiębiorstwa, Mandela 
przyciągnął inwestorów zagranicznych do RPA, 
kierując swoje rządy w kierunku polityki 
neoliberalnej. Skutki tej polityki widoczne są 
do dzisiaj. Blade Nzimande, sekretarz 
generalny Południowoafrykańskiej Partii 
Komunistycznej zauważył, że duży kapitał 
skorzystał na stabilizacji i liberalizacji, ale 
interesy biednych warstw społeczeństwa oraz 
klasy pracującej zostały w dużej mierze 
pominięte. Stopa bezrobocia w RPA znajduje 
się na poziomie ok. 25%, w wyniku czego 

gospodarcza polityka Mandeli jest 
przedmiotem coraz częstszych ataków. 
Symbolicznym wyrazem starcia rządu 
i społeczeństwa była tragedia w Marikanie, 
mająca miejsce 16 sierpnia 2013 roku, gdy 
południowoafrykańska policja zastrzeliła 34 
protestujących w kopalni platyny. Nie można 
zaprzeczyć, że 20 lat po upadku rządów 
białych, rozwarstwienia dochodów stały się 
jeszcze większe. Początkowo przepaść ta 
dostrzegalna była pomiędzy białymi 
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i czarnoskórymi obywatelami kraju. Obecnie 
jednak, różnice te dostrzegalne są także wśród 

czarnoskórej społeczności. Wydawać by się 
mogło, że błędem było skupianie się na 
polityce makroekonomicznej, podczas gdy 
zabrakło inwestowania w małe 
przedsiębiorstwa kierowane przez 
czarnoskórych obywateli. Jednak w sytuacji, 
jaka miała miejsce po upadku apartheidu, 
kiedy otoczenie makroekonomiczne było 
bardzo niestabilne, Mandela podjął jedyne 
realne kroki, żeby wzmocnić gospodarkę 
w sferze makro. W efekcie, od czasu przejęcia 
władzy przez ANC, w wyniku polityki 
makroekonomicznej produkt krajowy brutto 
Afryki Południowej (PKB) rośnie w stałym 
tempie -średnio 3,2% rocznie od 1995 roku, 

lub 1,6% w przeliczeniu na mieszkańca. Saldo 
budżetowe konsekwentnie się poprawia, 
powodując spadek zadłużenia brutto z około 
50% PKB z roku 1994, do 40% obecnie. 
Przychody do budżetu wzrosły czterokrotnie, 
a liczba podatników zwiększyła się ponad 
dwukrotnie pomiędzy rokiem 1996 a 2007

75
.  

Wprawdzie wzrost PKB jest w dalszym ciągu 
niewystarczający, a stopa bezrobocia wciąż 
pozostaje wysoka. Jest to przede wszystkim 
efekt koncentracji przemysłu m. in. niskich 
inwestycji. Brak rozwoju jest również związany 
z niskim poziomem edukacji czarnoskórej 
ludności.  Wynika to z niskiej liczby 
wyszkolonej kadry, która przygotowałaby 
młodzież do wejścia na rynek pracy, 

szczególnie osób pochodzących z uboższych 
rodzin.  
 
Społeczeństwo  

Po upadku apartheidu jedną 
z głównych obietnic ANC było stworzenie 
bardziej równego i sprawiedliwego 
społeczeństwa. Pod pewnymi względami cel 
ten udało się osiągnąć. Jednak akcja 
afirmatywna, której podjął się rząd Nelsona 
Mandeli, mająca pomóc czarnoskórym, 
a równocześnie wymóc na białych podzielenie 
się bogactwem, w praktyce polegała na 
uwłaszczeniu czarnej elity. W efekcie RPA jest 
dziś krajem o wysokim wskaźniku nierówności 

społecznych. 20 lat po upadku apartheidu 
partia, która była światowym symbolem walki 
o wolność, jest wskazywana jako miejsce 
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licznych problemów: korupcja, nepotyzm, brak 
kompetencji, stosowanie przemocy wobec 

ludzi
76

.  Dodatkowo w dalszym ciągu podział 
gruntów w RPA jest jednym z najbardziej 
nierównych na świecie, gdzie 55 tys. białych 
rolników jest właścicielami 85% użytków 
rolnych

77
. Szacuje się, że Afrykanerzy zarabiają 

osiem razy więcej niż czarnoskórzy 
mieszkańcy RPA

78
. Tak wyraźny podział na 

biednych i bogatych oraz frustracje wywołane 
niespełnionymi marzeniami czarnoskórych 
obywateli kraju, są istotnymi powodami 
konfliktów społecznych.  
Głosy niezadowolenia słychać głównie wśród 
młodych ludzi, dorastających już w epoce 
post-apartheidu. To właśnie wśród tego 
pokolenia, urodzonego zaraz po 1994 roku, 

określanego mianem „Born Frees” ANC traci 
swoich zwolenników. „Born Frees” to spora 
część populacji południowoafrykańskiej 
(40%); jej przedstawiciele są oskarżani przez 
starsze pokolenie, a także samego prezydenta 
Zumę o obojętność, apolityczność i brak 
świadomości historycznej. Oskarżani 
podkreślają, że ich jedynym celem jest 
zadbanie o przyszłość kraju, który w wyniku 
nowych problemów, powstałych po okresie 
apartheidu, wymaga nowych rozwiązań

79
.  

Głosem młodszych wyborców wydaje się być 
Julius Malema, były przywódca młodzieżówki 
ANC - Youth League, który ze względu na 
radykalne postulaty i nacjonalizm 
(nacjonalizacja ziemi oraz nawoływanie do 

nienawiści wobec białych obywateli RPA) 
został wyrzucony z partii. Malema założył 
własną partię, Economic Freedom Fighters 
(EFF), która swoimi populistycznymi hasłami 
nawołującymi do walki z bezrobociem 
i niesprawiedliwością przyciąga młode 
pokolenie wyborców

80
. Chociaż partia Malemy 

cieszy się dużym poparciem ze strony 
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młodego pokolenia, urodzonego po 1994 
roku, to wyniki wyborów (6,3%) pokazały, że 

nie jest jeszcze na tyle silna, aby zagrozić ANC. 
Jednym z powodów są zapewne liczby. 
Jedynie ok. 9% „Born Frees” w wieku 18 – 19 
lat jest uprawnionych do głosowania.  
 
 

 
Demonstracja EFF podczas Dnia Mandeli 
Źródło.: http://commons.wikimedia.org/ 

 
 
 
Podsumowanie 

Trudno jest na chwilę obecną 
oszacować, jaką moc w kreowaniu nastrojów 
społecznych miała osoba Madiby. Z jednej 
strony jest on niekwestionowanym symbolem 
pojednania narodu, liderem, który doprowadził 

do upadku apartheidu, nawoływał do 
przebaczenia i rezygnacji z zemsty oraz 
przyczynił się do transformacji, pomagając tym 
samym wyjść RPA z kryzysu gospodarczego. 
Z drugiej strony spuścizna Mandeli 
pozostawiła wiele nierozwiązanych 
problemów. W kwestii polityki sam Mandela 
przyznał się do błędu, jakim była zbyt mocno 
zakorzeniona lojalność wobec niektórych 
towarzyszy z ANC, którzy w późniejszym 
okresie wsławili się licznymi skandalami 
korupcyjnymi. Jednak, jak podkreśla Vincent 
Darracq, analityk w International SOS oraz 
Control Risk, wydaje się to być wspólną cechą 
wielu wschodzących gospodarek, a RPA nie 

jest w tym względzie gorsza od innych 
krajów

81
.  Według indeksu korupcji 

Transparency International, Republika 
Południowej Afryki ma taki sam poziom 
korupcji politycznej, jak Brazylia, jednocześnie 
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radząc sobie z tym problemem znacznie lepiej 
niż inne kraje afrykańskie, a także, inne nie-

zachodnie mocarstwa, takie jak Rosja, Indie czy 
Chiny

82
.  
Jest jeszcze byt wcześnie, by móc 

stwierdzić, czy śmierć Nelsona Mandeli 
wpłynie bezpośrednio na dalsze losy kraju. Po 
tegorocznych wyborach ANC wprawdzie 
utrzymało władzę, ale spadek poparcia może 
być początkiem upadku partii rządzącej. 
Starsze pokolenia odchodzą. Aby więc 
utrzymać się na powierzchni, ANC będzie 
musiał zdobyć nowych wyborców - przede 
wszystkim zapewnić im możliwość rejestracji, 
a następnie przekonać, by głosowali właśnie 
na tę partię. Wielu młodych ludzi jest obecnie 
apatycznych w kontekście wyborów i polityki, 

szczególnie, kiedy są ofiarami bezrobocia i nie 
widzą perspektywy. Południowoafrykański 
komentator polityczny Justice Malala 
powiedział: „Jednym z największych wyzwań 
dla naszej dojrzewającej demokracji jest 
apatia"

83
.  ANC powinien przezwyciężyć tę 

apatię wśród generacji „Born Frees”, żeby nie 
przerodziła się ona we wrogość widoczną już 
m. in. w przemówieniach Malemy będących 
próbami wykorzystania frustracji i gniewu 
młodzieży. Były działacz ANC, i prawa ręka 
byłego prezydenta Thabo Mbeki w rządzie, 
Frank Chikane, wskazując na 51% stopę 
bezrobocia wśród osób w wieku 15 do 24 lat 
powiedział, że „Born Frees są największym 
wyzwaniem dla ANC.” Ostrzegł niedawno, że 

"Jeśli ANC się nie zmieni, to straci to 
pokolenie. A jeśli straci tę generację, to straci 
wyborców”

84
.    

 
Klaudia Wilk - doktorantka na Wydziale 
Stosunków Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister 
kulturoznawstwa o specjalności 
kulturoznawstwo międzynarodowe. Prowadziła 
badania terenowe w Tanzanii na temat relacji 
muzułmańsko – chrześcijańskich oraz 
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działalności instytucji wyznaniowych w Dar Es 
Salaam. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół kontaktów kulturowych 
i religijnych, a także roli religii w przemianach 
społecznych, kulturowych i politycznych 
w Afryce Wschodniej. 
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Jagielski o sobie, Mandeli i RPA 
Recenzja książki „Trębacz z Tembisy.  

Droga do Mandeli” 
 

Borys Bińkowski 
 
„Stanął na najwyższym wierzchołku.  
Powtarzał zawsze, że ze zdobytego szczytu 
widzi się jedynie następne, jeszcze 
trudniejsze, które kuszą, by się na nie wspiąć. 
Tym razem jednak wydawało się, że wyżej 
wejść się nie da.  

Za życia ogłoszono go półbogiem, żywym 
dowodem niezmierzonej potęgi ludzkiej woli 
i przewagi Dobra nad Złem. Już wcześniej 
uchodził za symbol walki i niezłomności. Teraz 
przywódcy świata okrzyknęli go wzorem 
przebaczenia, wielkoduszności i zgody, głosem 
sumienia, ucieleśnieniem najszlachetniejszych 
ludzkich zalet i marzeń. Dzień jego urodzin 
ogłoszono międzynarodowym świętem. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała, 
by tego dnia każdy człowiek poświęcił 
sześćdziesiąt siedem minut na czynienie 
dobra. Sześćdziesiąt siedem – ponieważ 
wyliczono, że tyle właśnie lat życia Mandela 
poświęcił na walkę z niesprawiedliwością.  

Na zachodzie zaliczono go do 
najwybitniejszych przywódców i wizjonerów, 
stawiano obok Jerzego Waszyngtona 
i Abrahama Lincolna. Na Wschodzie 
okrzyknięto go następcą Mahatmy 
Gandhiego.”85

  
 
Nelson Mandela to bez wątpienia 

najwybitniejsza postać współczesnej Afryki. 
Wyraźnie widać, że Wojciech Jagielski, który 
swoją książkę „Trębacz z Tembisy. Droga do 
Mandeli” wydał zaledwie kilka tygodni po 
śmierci tego znakomitego przywódcy, jest nim 
zafascynowany. Nawet więcej, sam przyznał, że 
jego fascynacja przerodziła się w rodzaj 
obsesji, a zrobienie z nim wywiadu stało się 
jednym z najważniejszych celów zawodowych.  

O Mandeli można by napisać wiele 

książek. Lecz książka Jagielskiego jest czymś 
więcej niż opowieścią o Madibie, bowiem ma 
ona jeszcze innych bohaterów. Drugim jest 
tytułowy „trębacz”, a więc Freddie Maake, 
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Jest to też książka o 

fascynacjach, które 

przeradzają się w obsesje, 

prowadzące do zaniedbywania 

swoich bliskich. O obsesji 

Mandeli do walki o wolność, 

o obsesji Saddama do piłki 

nożnej, o obsesji Jagielskiego 

do relacjonowania wojen 

i przewrotów. 
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fanatyczny kibic piłkarski. Trzecim jest sam 
Jagielski, który na kartach swojej książki 

rozprawia się z własnymi słabościami  
 
i obsesjami. Czwartym natomiast jest 
Południowa Afryka, opisywana z punktu 
widzenia tych trzech postaci.  

Wywiadu z Mandelą nigdy nie udało mu 
się zrobić. Gdy fascynacja Jagielskiego osobą 
legendarnego przywódcy sięgnęła zenitu, ten 
był już prezydentem RPA, niezwykle zajętym, 
otoczonym ludźmi, którzy układali czas 
przywódcy i niezwykle rzadko dopuszczali do 
wywiadu zagranicznych dziennikarzy, spośród 
których wielu prosiło o podobną sposobność. 
Rozmowy nie udało się również przeprowadzić 
po zakończeniu przez Mandelę prezydentury, 

gdyż ten zdecydował o przejściu na emeryturę 
i zakończeniu życia publicznego. Mimo to 
Jagielski podejmował liczne próby. Starał się 
dotrzeć do polityka przez znajomych Mandeli, 
poszukiwał ludzi, którzy byli z nim osadzeni w 
więzieniu na Robben Island. Nie udało mu się 
tylko znaleźć świadków i przyjaciół 
z najmłodszych lat, gdyż Mandela, cieszący się 
długim życiem, przeżył wielu rówieśników. 
Najcenniejszymi źródłami informacji okazały 
się osoby bliskie przywódcy w czasach 
więzienia i okresu tuż po uwolnieniu. Jagielski 
rozmawiał z Georgem Bizosem, adwokatem 
Mandeli, który jako jedyny miał sposobność 
regularnie odwiedzać go w więzieniu 
i dostarczać ważne informacje oraz 

korespondencję. Innym rozmówcą był Pik 
Botha, jeden z niewielu białych przywódców, 
który miał świadomość niemożliwości 
utrzymania apartheidu w RPA. Jagielski 
spotykał Mandelę w różnych okolicznościach, 
szczególnie we wczesnych latach 90., kiedy 
ważyły się losy RPA, kraju stojącego wtedy na 
skraju wojny domowej. Uczestniczył w wiecach 
i przemówieniach, widział się z nim na 
konferencjach i spotkaniach ze zwolennikami 
Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Czekał 
nawet w sekretariacie przywódcy na 
umówiony wywiad, do którego jednak nie 
doszło. Tylko raz miał okazję z nim 
porozmawiać, bardzo krótko i w zasadzie przez 

przypadek. Choć zafascynowany Mandelą, 
Jagielski w swojej książce jest krytyczny wobec 
jego osoby. Ceni jego upór, zdolności, maniery, 
zaangażowanie i heroizm. Jednocześnie jednak 
zauważa jego potknięcia i nie pomija faktów 
z życia rodzinnego, które stawiały przywódcę 
w złym świetle jako ojca i męża.  

Podczas jednej z podróży do Afryki, 

Jagielski trafia na postać barwnością niemal 
dorównującą Mandeli. Freddie Maake, noszący 

przezwisko „Saddam” (nie ma ono wśród 
czarnych w RPA tak negatywnego wydźwięku 
jak w Polsce), był przez lata fanatycznym 
kibicem piłki nożnej - swojego klubu 
i reprezentacji oraz nieformalnym liderem 
kibiców tych drużyn. Wymyślił on też 
wuwuzelę, przeraźliwie głośną trąbkę, która dla 
kibiców z  Europy stała się przekleństwem, 
a dla Saddama była symbolem zjednoczenia 
i równości. Jego opowieści przenoszą 
czytelnika do czasów, gdy w RPA podział 
rasowy dotyczył nawet piłki nożnej. W tych 
relacjach kluczowe wydarzenia lat 70. i 80. 
rozgrywają się w cieniu piłki nożnej. Powstanie 
dzieci w Soweto (dzielnicy Johannesburga, 

zamieszkałej przez czarnych), stanowi tło 
opowieści o tym, jak odwoływano mecze, 
a wydarzenia na stadionach rozgrywały się 
wokół rzeczywistości zmieniającego się 
i rozrastającego miasta. W końcu Saddam stał 
się maskotką drużyny narodowej wracającej po 
upadku apartheidu do rozgrywek 
międzynarodowych. Jeździł z nią wszędzie, 
trąbiąc przez wymyśloną i spopularyzowaną 
przez siebie trąbę.  

„Trębacz z Tembisy” ukazał się niedługo 
po tym, jak żona Wojciecha Jagielskiego, 
Grażyna opublikowała książkę „Miłość 
z kamienia”, w której opisuje problemy ze 
strachem, jaki ją ogarniał w związku z każdą 
niebezpieczną podróżą męża. W tym 

kontekście rozprawa autora samego ze sobą, w 
której przebrzmiewają wspomnienia z licznych 
wyjazdów i niebezpieczeństw, w jakich miał 
okazję się znaleźć, mają szczególny wymiar. 
Całość jego rozterek można streścić jednym 
cytatem z książki: „Czasem tylko nachodziła 
mnie wątpliwość, czy przypatrując się tak 
dokładnie wojnom, zamachom i rewolucjom, 
nie przegapiam czegoś znacznie 
ważniejszego.”86 Autor nie daje odpowiedzi na 
postawione samemu sobie pytanie. Wydaje 
się, że z perspektywy czasu problem pozostaje 
nierozwiązany.  

Jagielski, patrząc nie tylko z własnej 
perspektywy, ale również spoglądając oczami 

kluczowych bohaterów książki, plastycznie 
obrazuje najważniejsze wydarzenia z ostatnich 
50 lat historii RPA. Jednak, aby lepiej 
zrozumieć tamtą rzeczywistość, przydaje się 
choć podstawowa wiedza o Południowej 
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27 

 

Afryce i apartheidzie. Wydaje się, że niezwykle 
cenne było spojrzenie z punktu widzenia ludzi 

zamieszkujących ubogie dzielnice, okalające 
Johannesburg. Czytając książkę, czytelnik 
odnosi wrażenie, że przenosi się w tamte 
strony, wyobrażając sobie opowiadane sceny. 
Jest to tym bardziej cenne, że do dziś obszary 
te uważane są za niebezpieczne i rzadko 
eksplorowane przez turystów i podróżników. 
Być może brakuje tu jedynie spojrzenia na 
rzeczywistość oczami ludzi zwykłych, którzy 
chcieli jedynie żyć, założyć rodzinę i znaleźć 
pracę. Taki obraz byłby zapewne dużo bardziej 
zgodny z rzeczywistością.  
Książka podzielona jest na trzy części, 
z których każda jest podporządkowana trzem 
etapom życia Mandeli – okresowi przed 

więzieniem, dwudziestu siedmiu latom 
więzienia oraz czasom po tym następujących. 
Niestety, brak rozdziałów oraz powiązania 
pomiędzy poszczególnymi fragmentami 
tworzącymi wspomniane trzy części książki 
wytrąca czytelnika ze skupienia. W książce jest 
bardzo dużo dygresji, często zupełnie 
zmieniających narrację, która jest urywana 
i nie zawsze z powrotem kontynuowana. 
Niemniej jednak lekturę warto polecić 
wszystkim osobom zainteresowanym Afryką 
oraz reportażem. Jest to też książka 
o fascynacjach, które przeradzają się 
w obsesje, prowadzące do zaniedbywania 
swoich bliskich. O obsesji Mandeli do walki 
o wolność, o obsesji Saddama do piłki nożnej, 

o obsesji Jagielskiego do relacjonowania 
wojen i przewrotów. Autor nie po raz pierwszy 
udowadnia, że jest znakomitym 
kontynuatorem szkoły reportażu 
Kapuścińskiego oraz, że w odróżnieniu od 
niego, potrafi krytycznie spojrzeć na własne 
życie. 


