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Sudan w latach 1820�1822 zosta³ zdobyty przez Egipt, który
z kolei w 1882 zosta³ opanowany przez Brytyjczyków. Pañstwo su-
dañskie stanowi³o bowiem dogodn¹ bazê do penetracji ca³ej Afryki
�rodkowej.

Pocz¹tkowo w³adza Egiptu siêga³a tylko do Faszody (obecne
Kodok), która stanowi³a po³udniow¹ granicê jego rz¹dów. Dalej na
po³udnie rozci¹ga³y siê tereny opanowane przez handlarzy niewol-
ników wrogo nastawionych do jakiejkolwiek penetracji obcej tere-
nów bêd¹cych ich �my�liwskim rewirem�. Jednak ju¿ od 1821 roku
w³adcy Egiptu zg³aszali pretensje do niezbadanych ziem krainy
równikowej, okre�lan¹ zbiorcz¹ nazw¹ Ekwatoria. By³o to pojêcie
znacznie szersze ni¿ pó�niejsza po³udniowa prowincja Sudanu o tej
nazwie. Jej penetracja i stopniowe w³¹czenie do Sudanu zaczê³o siê
od drugiej po³owy XIX wieku, w znacznej mierze za spraw¹ Brytyj-
czyków, pod których zwierzchnictwo przechodzi³ powoli Egipt. W roku
1869 prowincja Ekwatoria zosta³a oficjalnie w³¹czona do Sudanu,
a prawie jednocze�nie, bo w 1870 roku, podbity zosta³ Dar Fur.
W ten sposób Sudan osi¹gn¹³ granice zbli¿one do wspó³czesnych1.

1 B. Zió³kowski, Konflikty zbrojne we wspó³czesnej Afryce. Stan obecny na
tle historycznym-zarys, Toruñ 2003, s. 80.
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W trakcie podporz¹dkowywania sobie Egiptu Londyn zosta³
wpl¹tany w problemy z Sudanem, który zawsze by³ niespokojn¹
prowincj¹. Prawie ka¿dego roku wybucha³y w nim powstania.

Znienawidzone rz¹dy namiestników, ucisk miejscowej ludno�ci
i wysokie podatki prowadzi³y do lokalnych buntów poszczególnych
plemion.

Zaledwie rok przed brytyjsk¹ okupacj¹ Egiptu Sudan zbuntowa³
siê przeciw swojemu egipskiemu rz¹dowi. Ruch ten nie zrodzi³ siê
na murzyñskim po³udniu kraju, gdzie rz¹dy egipskie dawa³ siê we
znaki. Trzon rebeliantów pochodzi³ z koczowniczych grup ¿yj¹cych
na zachód od Nilu, zw³aszcza spo�ród Bakkarów � arabskojêzyczne-
go ludu pasterzy z Kordofanu i gór Nuba. Nomadowie byli najbar-
dziej skorzy do buntu. Próby rz¹du egipskiego narzucenia im wiêk-
szych podatków i poddania ich wiêkszej kontroli wywo³ywa³y tam
wiêksze niezadowolenie ni¿ w�ród osiad³ych rolników z doliny Nilu
na pó³noc i na po³udnie od Chartumu. Ci nadrzeczni Arabowie,
potomkowie dawnej ludno�ci królestwa Fund¿, wykazywali brak
zdecydowania. Czekali, a¿ szala zwyciêstwa przechyli siê na stronê
Mahdiego, nim siê do niego przy³¹czyli. Mieli za z³e rz¹dowi egip-
skiemu, ¿e na pocz¹tku powo³ywa³ do wojska wielu ich niewolników,
których praca by³a podstaw¹ ich utrzymania. Nieco pó�niej, za
panowania Ismaila, rz¹d nie dopuszcza³ do sprowadzenia wiêkszej
liczby niewolników z po³udnia i trzyma³ w swoich rêkach nawet
handel ko�ci¹ s³oniow¹. Istotne by³y tak¿e nieporozumienia religij-
ne. Egipcjanie sprowadzali do Egiptu coraz wiêcej w³asnych muzu³-
mañskich nauczycieli i religijnych dygnitarzy, podczas gdy sudañscy
muzu³manie mieli w³asnych przywódców duchowych i bractwa reli-
gijne, które nie lubi³y nowo przyby³ych oraz ich odmiennych obycza-
jów. Decyzja Ismaila, aby mianowaæ Gordona , chrze�cijanina mocno
zaanga¿owanego w kampaniê przecie niewolnictwu, gubernatorem
generalnym Sudanu, jeszcze bardziej rozjuszy³a miejscowych muzu³-
manów. Nomadzi byli gotowi pój�æ za przywódc¹ religijnym, obie-
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cuj¹cym obaliæ egipskie rz¹dy, które w ich oczach by³y niegodziwe
i heretyckie, a czasem zbyt surowe2.

Taki religijny przywódca objawi³ siê w osobie Muhammada
Ahmada, który urodzi³ siê 1844 roku ko³o Chartumu jako syn szkut-
nika3, ale jeszcze za m³odu przeniós³ siê na po³udnie do regionu
D¿azira jako cz³onek muzu³mañskiego zgromadzenia Samanija, jed-
nego z bractw za³o¿onego w imiê reformy islamu w XVIII-wiecznej
Arabii. W 1880 roku Muhammad Ahmad by³ ju¿ przywódc¹ lokalne-
go odga³êzienia Samaniji i mia³ wielu zwolenników w tej czê�ci
Sudanu, a nawet w odleg³ym Kordofanie4. Rok pó�niej dozna³ serii
objawieñ, dziêki którym pozna³ swoje prawdziwe przeznaczenie jako
Mahdiego � zbawcy muzu³manów. Pierwszym wrogiem Mahdiego
by³ rz¹d egipski, lokalnie nazywany �Turkami�, niezale¿nie od fak-
tu, ¿e wiêkszo�æ urzêdników by³a egipskimi muzu³manami, czasem
Koptami lub Europejczykami � jak Gordon. Dla Sudañczyków wa¿-
ne by³o tylko to, ¿e w³adza pochodzi³a od obcych, którzy na dodatek
wzbudzali obawy co do islamskiego charakteru ich rz¹dów. Nic za-
tem dziwnego, ¿e g³ówni zwolennicy Mahdiego jeszcze z czasów sprzed
powstania rekrutowali siê spo�ród gorliwych muzu³manów o sk³on-
no�ciach do islamskiego purytanizmu5.

Pod wodz¹ Mahdiego w 1881 roku walki przeciwko egipskiemu
okupantowi przybieraj¹ charakter zorganizowanego powstania reli-
gijno-wyzwoleñczego. Sudan w ten sposób wkroczy³ w nastêpny etap
swojej historii obejmuj¹cy lata 1881�1898, zwany Mahdija.

W sierpniu 1881 roku powstañcy rozbili na wyspie Abba oddzia-
³y egipskie6. Po tym sukcesie Mahdi wycofa³ siê do Kordofanu, gdzie

2 R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Warszawa 2007, s. 56.
3 Ibidem.
4 Por.: A. Mrozek, Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, Libia, Warsza-

wa 1973, s. 73.
5 P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina. Historia Afryki,

Gdañsk 2003, s. 431�432.
6 Por.: D. Gazda, Powstanie Mahdiego 1881�1899, Warszawa 2004, s. 64.
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pod jego sztandary zaczêli masowo nap³ywaæ jego zwolennicy. Tam
te¿ kalif Abdullah, najbli¿szy wspó³pracownik Mahdiego, zacz¹³ two-
rzyæ zrêby armii mahdystowskiej. 7 czerwca 1882 roku powstañcy
zaskoczyli sze�ciotysiêczny oddzia³ Jusufa Paszy asz-Szallali i ca³ko-
wicie go rozbili, zdobywaj¹c tak potrzebn¹ nowoczesn¹ broñ paln¹.
W lecie 1882 roku sta³o siê jasne, ¿e Mahdi, którego jeszcze kilka
miesiêcy temu nikt powa¿nie nie traktowa³, zaczyna ju¿ my�leæ o
zjednoczeniu ca³ej doliny Nilu. Jego armia liczy³a wtedy ju¿ oko³o 30
tys. wojowników, a od Chartumu dzieli³a go jedynie dobrze umocnio-
na twierdza w El-Obeid. Na skutek �ci¹gniêcia czê�ci si³ z Sudanu
przez Ahmeda Arabiego Paszê, a pó�niej jego klêski pod Tell al-
Kebir, wojska egipskie by³y ma³o aktywne. Dziêki temu po piêcio-
miesiêcznym oblê¿eniu 18 lutego 1883 roku mahdy�ci zajêli El-Obe-
id, zdobywaj¹c du¿e zapasy amunicji i uzbrojenia. Mimo powagi
sytuacji Londyn uzna³, ¿e do podporz¹dkowania Sudanu wystarcz¹
jednostki egipskie. W lecie armia egipska zaczê³a siê koncentrowaæ
w Chartumie. Jej dowódc¹ mianowano brytyjskiego genera³a Willia-
ma Hicksa. 9 wrze�nia, po zakoñczeniu koncentracji, 10-tysiêczny
korpus wyruszy³ na El-Obeid, gdzie by³y zgrupowane g³ówne si³y
Mahdiego (oko³o czterdziestu tysiêcy ludzi). W dniach 3�4 listopada
dosz³o do bitwy nieopodal El-Obeid, w trakcie której wojska egipskie
zosta³y ca³kowicie rozbite, a genera³ Hicks zgin¹³. Kiedy wie�æ o tej
klêsce dotar³a do Kairu i Londynu, rz¹d brytyjski zrozumia³, ¿e
najwy¿sza pora wypracowaæ jak¹� politykê wobec Sudanu. Po d³u-
gich debatach zadecydowano, i¿ nie le¿y w interesach Londynu
przywrócenie panowania egipskiego nad dolin¹ Nilu, lecz jedynie
zabezpieczenie portów nad Morzem Czerwonym. W styczniu 1884
roku rz¹d egipski Nubara Paszy uleg³ naciskowi Wielkiej Brytanii
i postanowi³ ewakuowaæ Chartum oraz inne garnizony egipskie
z Sudanu7.

7 Zarys dziejów Afryki i Azji, pod red. A. Bartnickiego, Warszawa 2000,
s. 16.
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Misjê ewakuacji Chartumu otrzyma³ genera³ Charles Gordon.
Przyby³ do Chartumu 22 lutego 1884 roku. Zaraz po przyje�dzie do
Sudanu Gordon wys³a³ do Mahdiego list z bogatymi darami, propo-
nuj¹c, aby ten podda³ siê jego zwierzchnictwu w zamian za uznanie
go w³adc¹ Kordofanu. Mahdi dorzuci³ jednak propozycjê i odes³a³
dary8.

Tymczasem zamiast przeprowadziæ ewakuacjê, Gordon rozpo-
cz¹³ umacnianie Chartumu. Okaza³o siê to dzia³aniem samobójczym,
gdy¿ w tym czasie odzia³y Mahdiego opanowa³y tereny na pó³noc od
Chartumu, odcinaj¹c go od Egiptu9. 26 stycznia 1885 roku Chartum
pad³, a Gordon, którego przys³ano do ewakuacji garnizonu, zosta³
zabity w czasie walk10.

Zdobycie Chartumu by³o równoznaczne z opanowaniem ca³ego
ówczesnego Sudanu egipskiego. Na jego gruzach powsta³o pañstwo
teokratyczne rz¹dzone przez reprezentanta Boga na ziemi11. By³ to
wa¿ny etap na drodze kszta³towania siê �wiadomo�ci narodowej
sudañskich muzu³manów zarówno tych zarabizowanych, jak i nieza-
rabizowanych, których Mahdi potrafi³ zjednoczyæ. Zapocz¹tkowana
zosta³a ich wspólna walka z obcymi naje�d�cami w celu utworzenia
w³asnego pañstwa, a do ideologii mahdyzmu odwo³ywa³y siê w XX
wieku ruchy niepodleg³o�ciowe sudañskich wyznawców islamu12.

Mahdi zmar³ w 1885 roku. Jego nastêpca, kalif Abdullah, stara³
siê kontynuowaæ politykê wielkiego poprzednika, choæ si³¹ rzeczy
charakter rz¹dów w Sudanie stopniowo ulega³ zmianie. Abdullah
nadal móg³ liczyæ na najsilniejsze poparcie ze strony �rodowisk re-
ligijnych, do których do³¹czyli siê kupcy oraz du¿a czê�æ Baqqara,
zajmuj¹cych siê hodowl¹ byd³a. Niezale¿nie od tego powoli zaczê³y
upadaæ idea³y stworzenia uniwersalnego pañstwa teokratycznego

8 Ibidem.
9 Ibidem.

10 Por.: D. Gazda, op. cit., s. 110�13.
11 Por.: A. Mrozek, op. cit., s. 76.
12 B. Zió³kowski, op. cit., s. 80.
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opartego na prawie muzu³mañskim. Zdyscyplinowana armia sk³ada-
j¹ca siê z ¿o³nierzy-niewolników zast¹pi³a nieregularne oddzia³y
nomadów, które dziêki swej odwadze i determinacji zapewni³y Su-
dañczykom zwyciêstwo w pierwszym okresie powstania. Wkrótce te¿
wysz³o na jaw, ¿e kalif sudañski zaanga¿owa³ we w³asn¹ admini-
stracjê wielu urzêdników zwi¹zanych dawniej z rz¹dem egipskim,
ponadto sta³ siê bardziej tolerancyjnym pod wzglêdem religijnym,
wspó³pracuj¹c z mniej ortodoksyjnymi �rodowiskami religijnymi, gdy
widzia³ w tym polityczne korzy�ci. Na koniec okaza³o siê, ¿e g³ów-
nym celem Abdullaha jest zapewnienie sukcesji w³asnemu synowi.
W ten sposób rewolucyjny ruch muzu³mañski przekszta³ci³ siê
w jeszcze jedn¹ monarchiê, opart¹ na osiad³ych spo³eczno�ciach su-
dañskiej doliny Nilu i regionu Kordofanu13.

W okresie Mahdiji Egipt od 1882 roku praktycznie rz¹dzony by³
ju¿ przez Brytyjczyków (formalnie protektorat ustanowiony zosta³
dopiero w 1914 roku), którzy w latach 1895�1899 przyst¹pili do
energicznego t³umienia powstania, poniewa¿ zaistnia³a gro�ba opa-
nowania Sudanu lub poszczególnych jego czê�ci przez ich rywali
w kolonialnym podziale Afryki: Francuzów, W³ochów i Belgów14.

To wszystko sta³o siê dla Londynu sygna³em do ostatecznego
podboju Sudanu. 12 marca 1896 roku rz¹d brytyjski wyda³ polecenie
rozpoczêcia dzia³añ przeciw Sudanowi. W nocy z 15 na 16 marca
pierwsze oddzia³y brytyjsko-egipskiego korpusu ekspedycyjnego
wyruszy³y ku po³udniowym granicom Egiptu. G³ównodowodz¹cym
armi¹ mianowano genera³a Horatia Kitchenera. Ca³a kampania
trwa³a ponad dwa lata, ale jej d³ugotrwa³o�æ wynika³a nie z si³y
wojsk mahdystów, lecz z tego, ¿e równocze�nie z dzia³aniami wojen-
nymi budowano wzd³u¿ Nilu liniê kolejow¹15.

Do decyduj¹cej bitwy w tej wojnie dosz³o 2 wrze�nia 1898 roku
pod Omdurmanem. Kitchener skoncentrowa³ 26 tys. ¿o³nierzy (w tym

13 P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, op. cit., s. 432�433.
14 B. Zió³kowski, op. cit., s. 81.
15 Zarys dziejów Afryki i Azji�, s. 18�19.
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8 tys. brytyjskich), a kalif Abdullah 50 tys. wojowników. Bitwa za-
czê³a siê rankiem od ataku mahdystów. Do po³udnia wielka armia
sudañska zosta³a ca³kowicie rozgromiona (g³ównie dziêki broni
maszynowej i nowoczesnej artylerii). Zginê³o 11 tys. mahdystów,
a 16 tys. zosta³o rannych. Straty si³ brytyjsko-egipskich 386 ludzi.
Abdullah zdo³a³ umkn¹æ i kontynuowa³ walkê. Mimo to bitwa pod
Omdurmanem zadecydowa³a o zdobyciu Sudanu przez Brytyjczyków.

St³umienie powstania by³o pocz¹tkiem kondominium anglo-egip-
skiego w Sudanie. W latach 1898�1916 w umowach z W³ochami,
Etiopi¹, Belgi¹, Francj¹ ustalone zosta³y granice Sudanu zbli¿one
do wspó³czesnych. Jednocze�nie w 1913 roku Brytyjczycy dokonali
ostatecznej delimitacji granic pomiêdzy swoimi koloniami Ugand¹
i Sudanem. Brak dok³adnego rozgraniczenia granic pomiêdzy Egip-
tem i Sudanem jest przyczyn¹ dzisiejszego sporu granicznego tych
pañstw o tereny na pó³noc od równika 22o � okrêgi Halab nad
Morzem Czerwonym i Wadi Half16 .

W 1898 roku pojawi³ siê nowy czynnik wp³ywaj¹cy na sytuacjê
w po³udniowym Sudanie. Z Konga wyruszy³a francuska ekspedycja
z zamiarem przej�cia ca³ej Afryki i dotarcia do Etiopii. Ze wzglêdu
na skromne si³y by³a to g³ównie wyprawa naukowo-badawcza. Pod-
czas gdy si³y brytyjskie w Sudanie zajmowa³y Chartum, Francuzi
osi¹gnêli Faszodê, dawn¹ egipsk¹ placówkê nad Nilem Bia³ym.
W tej sytuacji Brytyjczycy zwiêkszyli tempo, by tak¿e znale�æ siê
czym prêdzej w Faszodzie i zabezpieczyæ dolinê Nilu Bia³ego dla
Egiptu. W rezultacie dosz³o do powa¿nego kryzysu politycznego
� znanego w historii pod nazw¹ incydentu w Faszodzie � który
o ma³o nie doprowadzi³ do wojny francusko-brytyjskiej. Pokój zosta³
uratowany, ale Anglicy wyszli z niego z przekonaniem, ¿e Egipt
musi ponownie zaanektowaæ Sudan Nilocki w celu kontroli strate-
gicznych rejonów w pobli¿u �róde³ najwiêkszej z afrykañskich rzek.
Dla Sudanu oznacza³o to ponowny okres panowania w³adz z Kairu,

16 B. Zió³kowski, op. cit., s. 81.
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tym razem w formie brytyjsko-egipskiego kondominium, które prze-
trwa³o do 1955 roku i w którym ostateczny g³os nale¿a³ zawsze do
Brytyjczyków17.

Granice Sudanu ustalone w XIX wieku i na pocz¹tku XX wieku
nie uwzglêdnia³y stosunków etnicznych. Po obu stronach granicy
sudañsko-egipskiej mieszkaj¹ Nubijczycy. Takie ludy, jak np. Neru,
Berta, Komo znajduj¹ siê zarówno w Sudanie, jak i w Etiopii
a Bed¿a w Sudanie i Erytrei. Na po³udniu ludy grupy etnicznej Azan-
de wystêpuj¹ po obu stronach granic z Demokratyczn¹ Republika
Konga, Ugand¹ i Keni¹. Praktycznie ka¿da z wytyczonych przez ko-
lonizatorów granic rozdziela ziemie etniczne jakiej� grupy ludów.

BIBLIOGRAFIA

Curtin P., Feierman S., Thompson L., Vansina J., Historia Afryki, Gdañsk
2003.

Gazda D., Powstanie Mahdiego 1881-1899, Warszawa 2004.
Mantel-Nieæko J., Z¹bek M., Róg Afryki. Historia i wspó³czesno�æ, Warsza-

wa 1999.
Mrozek A., Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, Libia, Warszawa 1973.
Oliver R., Atmore A., Dzieje Afryki po 1800 roku, Warszawa 2007.
Szafar T., Odkrycie Afryki, Warszawa 1974.
Zarys dziejów Afryki i Azji, pod red. A. Bartnickiego, Warszawa 2000.
Zió³kowski B., Konflikty zbrojne we wspó³czesnej Afryce. Stan obecny na tle

historycznym-zarys, Toruñ 2003.

17 P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, op. cit., s. 432



261Powstanie Mahdiego w Sudanie w latach 1881�1898

THE SUDANESE MAHDIST REVOLT 1881�1898

SUMMARY

Between 1820�1822 Sudan was conquered by Egypt (by khedive
Muhammad Ali), which subsequently was conquered by the British
Empire in 1882. The Sudanese State was a convenient base for
a penetration of the whole Middle Africa.

While subordinating Egypt, London got involved in the pro-
blems connected with Sudan, which always was a turbulent provin-
ce. Almost every year there were smaller or bigger revolts. Hated
reign of the governors, local people�s oppression and high taxes led
to the mutinies of the particular tribes.

Nomads were ready to follow their religious leader promising
an overthrow of the Egyptian reign, which in their opinion was
villainous and heretical; and sometimes too severe. This religious
leader appeared and his name was Muhammad Ahmad, born in
1844 near Khartoum as a boat builder�s son. In 1881 Muhammad
Ahmad proclaimed himself the Mahdi that was a promised messiah
sent by the God.

Under Mahdi�s command, the warfare against the Egyptian
invader became the organized religious-liberation revolt. In this way,
Sudan entered the next stage of its history concerning the period of
1881-1898, that was called Mahdia or Mahdist Revolt.

It was an important stage on a way to shape the national
awareness of the Sudanese Muslims; both those arabicized and
non-arabicized, who were united by the Mahdi. Their common fight
against the foreign invaders was initiated then in order to create
their own state. The independence movements of the Sudanese Islam
believers referred to the Mahdism ideology in the 20th century.


