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W znaczeniu potocznym pojêcie przestrzeni spo³ecznej odnosi
siê do miejsca lub obszaru wyró¿niaj¹cego siê pewnymi cechami,
które uwarunkowane s¹ spo³ecznie. W stosowanym w tym artykule
rozumieniu cechy te dotycz¹ mniej pewnych grup ludzkich zamiesz-
kuj¹cych specyficzne �rodowisko przestrzenne i spo³eczne, a bar-
dziej miejsc spe³niaj¹cych okre�lone funkcje i maj¹ce symboliczne
znaczenie. Zgodnie z Simmelowskim stwierdzeniem, ¿e przestrzeñ
jest form¹, która sama nie implikuje ¿adnych nastawieñ do siebie1,
przedstawione zostanie kszta³towanie przestrzeni maj¹ce na celu
manifestacjê w³adzy, w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób plano-
wanie obiektów architektonicznych i ich sytuowanie w przestrzeni
pozwala na nadanie im zamierzonego znaczenia symbolicznego.

Funkcjonalny i symboliczny charakter przestrzeni spo³ecznej
poci¹ga za sob¹, zdaniem Bohdana Ja³owieckiego, trojakiego rodza-

1 Por. G. Simmel, Soziologie des Raumes, w: O. Rammstedt (red.), Georg
Simmel Gesamtausgabe, Bd.7: Aufsätze und Abhandlungen 1901�1908, Suhr-
kamp, Frankfurt 1995, s. 132�183.
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ju dzia³ania ludzi: wytwarzania przestrzeni, naznaczania przestrze-
ni oraz przyswajania przestrzeni2. Pierwsze uwarunkowane jest przez
podjête sposoby produkcji i rozwi¹zania praktyczne, uznane zgodnie
z panuj¹cym prze�wiadczeniem za dobre. Drugie oznacza �nadawa-
nie poszczególnym formom przestrzennym znaczenia zdolnego od-
dzia³ywaæ na wyobra�niê spo³eczn¹ i zachowania zbiorowe�3. Trzecie
to przyswajanie przestrzeni, które polega na jej adaptacji do wy-
obra¿eñ, warto�ci i potrzeb przez jej modyfikacjê, najczê�ciej w spo-
sób nieformalny.

Przestrzeñ spo³eczna skomponowana i wytworzona na potrzeby
w³adzy ma charakter funkcjonalny � miejsce zarz¹dzania i rezyden-
cja rz¹dz¹cych, oraz symboliczny � wyra¿a presti¿ w³adzy i panuj¹-
c¹ ideologiê. Nie jest ona zwi¹zana z produkcj¹ ani z dzia³aniami
wynikaj¹cymi z produkcji, a jej formê uzasadnia bardziej wymiar
symboliczny ni¿ funkcjonalny. Idea³em by³oby, aby znaczenie nada-
wane przestrzeni spo³ecznej przez rz¹dz¹cych odpowiada³o wyobra-
¿eniom rz¹dzonych. Rozd�wiêk znaczeñ miêdzy elementem znaczo-
nym obu protagonistów wyznacza miarê niezadowolenia spo³ecznego
i politycznego oporu.

W niniejszym artykule zostan¹ poddane analizie niektóre formy
architektoniczne dzielnicy administracyjnej Lomé, w której znajduje
siê siedziba w³adz pañstwowych Republiki Togijskiej, a które odzna-
czaj¹ siê wielorako�ci¹ znaczeñ. W Togo po okresie kolonizacji nie-
mieckiej nast¹pi³ okres protektoratu francuskiego. Za� po uzyskaniu
niepodleg³o�ci i nieca³ych trzech latach wzglêdnej demokracji nad-
szed³ okres kilkudziesiêciu lat rz¹dów prezydenta Gnassingbé Ey-
adéma, naznaczony w latach 1990�1993 próbami demokratyzacji
systemu politycznego. Obecnie, siedem lat po �mierci G. Eyadéma,
kraj, pod rz¹dami jego syna, Faure Gnassingbé, prze¿ywa okres
s³abo�ci w³adzy i stosunkowo ma³ej aktywno�ci si³ opozycyjnych.

2 Zob. B. Ja³owiecki, Przestrzeñ publiczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 243.

3 Ibidem.
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Zmiany w³adzy i opcji politycznych wp³ynê³y na charakter nie-
których budynków rz¹dowych, których funkcje i znaczenie zmienia³y
siê w zale¿no�ci od przyjêtej ideologii i praktyki spo³ecznej. Analizie
poddany zostanie dawny Pa³ac Gubernatora (okresu kolonialnego),
a nastêpnie zabudowa Placu Niepodleg³o�ci oraz niektóre ulice poza
dzielnic¹ administracyjn¹ i punkty miasta maj¹ce symboliczne zna-
czenie jako trasy i miejsca manifestacji politycznych.

Lomé � stolica Togo

Trudno zrozumieæ istotê badanych obiektów architektonicznych
bez krótkiego spojrzenia na historiê Lomé jako stolicy Togo. Historia
ta rozpoczyna siê na pocz¹tku lat 80. XIX wieku i zwi¹zana jest
z dzia³alno�ci¹ Anglików w s¹siaduj¹cym Z³otym Wybrze¿u. Otó¿,
w roku 1879 brytyjskie w³adze kolonialne w³¹czy³y do kolonii Z³ote

Plan centrum Lomé
�ród³o: Y. Marguerat, L. Roux, Trésors cachés, s. 20.
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Wybrze¿e czê�æ wybrze¿a obejmuj¹cego wioski Denu i Aflao, chc¹c
przez to ukróciæ kontrabandê alkoholow¹ � w koloni brytyjskiej
obowi¹zywa³o wysokie c³o. Chc¹c unikn¹æ kontroli w³adz brytyjskich
kupcy przenie�li swoje siedziby kilka kilometrów za granicê Z³otego
Wybrze¿a4 na terytorium, które mia³o siê staæ wkrótce koloni¹ nie-
mieck¹, w pobli¿u wioski Bè. W ten sposób, miêdzy kwietniem
a grudniem 1880 roku powsta³a osada miejska Lomé jako miejsce
masowego wy³adowywania towarów europejskich i koncentracji
handlowców, a nie jako wynik rozwoju starych wiosek mierzei, na
której siê znajduje5.

Od chwili za³o¿enia Lomé sta³o siê wa¿nym centrum importu
towarów europejskich, przynosz¹c Brytyjczykom wielkie straty
w dochodach celnych. Ukszta³towa³ siê bowiem rodzaj �handlowego
trójk¹ta�. W przeciwieñstwie do wodzów tradycyjnych Brytyjczycy
nie pobierali c³a wywozowego na olej palmowy. Dlatego kupcy han-
dluj¹cy olejem kierowali siê do portu brytyjskiego Keta, który sta³
siê wa¿nym miejscem skupu i eksportu oleju. W zamian za olej
kupcy nie otrzymywali pieniêdzy, ale bony towarowe, z którymi
udawali siê do Lomé (oddalonego o ok. 50 km od Kety), aby równie¿
bezc³owo zaopatrzyæ siê w produkty importowane z Europy, które
nastêpnie sprzedawali w g³êbi kraju. St¹d Lomé przyci¹ga³o indywi-
dualnych kupców oraz wa¿ne firmy handlowe, które otwiera³y swoje
domy wzd³u¿ wybrze¿a. Obroty handlowe Lomé zwiêksza³y siê
w szybkim tempie. Zreszt¹ funkcjê redystrybucji towarów spe³nia
Lomé po dzieñ dzisiejszy6.

Istotny wp³yw na dalszy rozwój Lomé mia³o przeniesienie sto-
licy kolonii niemieckiej Togo do Lomé w 1897 roku7. Spowodowane

4 Granica ta jest dzisiaj granic¹ pañstwow¹ miêdzy Ghan¹ i Togo.
5 Zob. Y. Marguerat, Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo,

Presses de l´Université du Bénin, Lomé 1999, s. 23�25.
6 Ibidem, s. 26�27.
7 Pierwsz¹ stolicê kolonii Togo by³a Baguida (1884�1887), drug¹ za� Aneho

(1887�1897).
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by³o to nie tylko gwa³townym wzrostem liczby mieszkañców8 oraz
rozwojem ekonomicznym, ale równie¿ otwarciem drogi w kierunku
pó³nocno-zachodnim, co uczyni³o z Lomé wa¿ny wêze³ transportu
w g³¹b kraju. Kiedy gubernator August Koehler obra³ Lomé za sie-
dzibê kolonii, by³a tam ju¿ od 1892 roku misja katolicka oraz od
1895 roku misja protestancka z Bremy. Ka¿da z misji prowadzi³a
od samego pocz¹tku szko³y dla ch³opców, a nastêpnie równie¿ dla
dziewcz¹t.

Wa¿nym dla rozwoju miasta by³o otwarcie w 1904 roku mola,
które pozwala³o na usprawnienie wy³adunku statków. Dotychczas
bowiem wy³adunek odbywa³ siê przy u¿yciu pirog. Z wzglêdu jednak
na niebezpieczne fale przybrze¿ne graniczy³o z wyczynem dotarcie
do brzegu bez utraty towaru. Molo pozwala³o na wy³adunek mate-
ria³ów ciê¿kich. Z mola rozpoczyna³a siê linia kolejowa, która docie-
ra³a na wschód do Aneho (1905), na pó³nocny zachód do Kpalime
(1907) i na pó³noc do Atakpame (1911). Komunikacja wiêc morska
i l¹dowa skoncentrowa³a siê ca³kowicie na Lomé.

Przenosz¹c stolicê do Lomé gubernator Koehler zakupi³ 150 ha
ziemi na zachód od dzielnicy handlowej, w celu utworzenia dzielnicy
administracyjnej. Wraz ze zwiêkszaj¹cymi siê potrzebami admini-
stracji kolonialnej, na tym terenie powstawa³y kolejne budynki,
szczególnie w latach 1906�1909. Pierwszy zarys miasta w granicach
bulwaru okalaj¹cego dzielnicê administracyjn¹ i dzielnicê handlow¹
stanowi do dzisiaj historyczne centrum Lomé. Obie dzielnice prze-
dzieli³a linia kolejowa. Z czasem Lomé rozwija³o siê coraz bardziej
w³¹czaj¹c w swe granice okoliczne wioski i osady, tworz¹c nowe
dzielnice miejskie.

Lomé jest jedynym miastem wybrze¿a, w którym zbiegaj¹ siê
trzy zró¿nicowane tradycje architektoniczne o specyficznej historii.
Pierwsza z nich to transpozycja europejskiej architektury kolonial-
nej. Domy z szerokimi werandami z drzewa, bogato rze�bionego.

8 W roku 1896 Lomé liczy³o ju¿ 2 tys. mieszkañców. Zob. Y. Marguerat, op.
cit., s. 38.
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Stanowi³y on przede wszystkim domy do wynajêcia, których w³a�ci-
cielami byli bogaci kupcy i w³a�ciciele plantacji palm kokosowych.
Druga to odmiana baroku portugalskiego z Brazylii. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e od 1835 roku, kilka tysiêcy niewolników wyzwolonych z re-
gionu Bahia powróci³o do Afryki, szczególnie do Lagos i Porto-Novo.
Niektórzy z nich stali siê bogatymi kupcami, inni pozostali rzemie�l-
nikami, którzy odegrali wa¿n¹ rolê w budowie miast wybrze¿a. Byli
to murarze, stolarze, cie�le i dekoratorzy. Styl ten odznacza siê
prostot¹, ale nie brak w nim fantazyjnych linii krzywych. Trzecia
tradycja to dziedzictwo angielskiego stylu neoklasycznego, którego
wielki rozkwit przypada na pocz¹tek XX wieku w Ghanie. Prze-
szczepiony zosta³ do Lomé przez rodziny stamt¹d pochodz¹ce. Od-
znacza³ siê kompozycj¹ dachów pod k¹tem prostym, fasadami
i balkonami z kolumnami9.

Pod wp³ywem tych tradycji rozwija siê tzw. synteza lomejska:
�Bogaci lub nie, starzy mieszkañcy miasta wybrze¿a lub nowe rodzi-
ny pochodz¹ce z wnêtrza kraju wypromowane dziêki edukacji, za-
pe³ni¹ Lomé uroczymi domami, o grubych murach z ceg³y, aby za-
trzymaæ ch³ód, z wysuniêtymi podporami, które bardziej ¿ywymi
kolorami (ochra, drzewo ró¿ane) harmonizuj¹ z jasnymi fasadami,
o oknach z drewnianymi okiennicami w tonach pasteli (jasno niebie-
ski lub szary), z dwuspadowym dachem z blachy i z frontonem
� czasem piêknie dekorowanym, czasem bezpo�rednio wzniesionym
na stopniach schodów � lub z dachem czterospadowym, ozdobionym
czasem mansardami [...]. Parcelê otacza mur. Na ulicê prowadzi
przedsionek, monumentalny lub fantazyjny, czêsto z piêknymi drzwia-
mi, których markieteria z drewna wywo³uje grê kwadratów lub
rombów�10. Specyfik¹ miasta Lomé jest silna asymilacja miêdzy
cz³owiekiem a jego domem, jego �u siebie� jako dzie³o ¿ycia, które
przekazuje w dziedzictwie dzieciom.

9 Y. Marguerat, L. Roux, Trésors cachés du vieux Lomé. L�architecture
populaire ancienne de la capitale du Togo, Eds. HAHO, Lomé 1993, s. 12�16.

10 Ibidem, s. 16.
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W latach 30. XX wieku nast¹pi³ szczytowy okres zabudowy Lomé.
Nie mog¹c kontynuowaæ, ze wzglêdu na kryzys, inwestycji w handlu
lub na plantacjach, majêtni lomejczycy przerzucaj¹ siê na budownic-
two. Yves Marguerat, na podstawie dokumentów dotycz¹cych w³a-
sno�ci dzia³ek budowlanych, przedstawia rozwój miasta Lomé, przyj-
muj¹c za kryterium pe³nego zaludnienia danej dzielnicy proporcje
wykorzystanych parcel do ca³o�ci nadaj¹cych siê do zajêcia tere-
nów11. Na tej podstawie proponuje nastêpuj¹ce etapy rozwoju mia-
sta. W roku 1940 czê�æ �handlowa� (cztery pierwsze dzielnice mia-
sta) by³a ca³kowicie zajêta. Odznacza³a siê ju¿ gêst¹ zabudow¹
budynków mieszkalnych, biur i gmachów przedstawicielstw handlo-
wych. Powoli zajmowano tereny w najbli¿szym s¹siedztwie, miêdzy
�starymi� dzielnicami a zalewem, ale do koñca drugiej wojny �wiato-
wej gêsto�æ zaludnienia w tych dzielnicach nie przekracza³a 50%. Na
wschód od Lomé znajdowa³y siê samodzielne wioski Bè i Amoutivé,
oddzielone od miasta licznymi plantacjami palm kokosowych.

Rok 1950 wi¹¿e siê z istotnym przyspieszeniem rozwoju. Teren
miêdzy centrum a zalewem zaczyna siê coraz bardziej zaludniaæ,
przeznaczone zostaj¹ na zabudowê tereny w kierunku wschodnim.
Ponadto pojawiaj¹ siê pierwsze zajête parcele po drugiej stronie
zalewu. W ci¹gu piêciu lat tworzy siê siedem nowych dzielnic,
a w 1955 roku nastêpne trzy. Wioska Bè i jej osady zostaj¹ w³¹czone
do miasta. W roku uzyskania niepodleg³o�ci przez Togo (1960) mia-
sto wykazuje o¿ywiony rozwój. Na zachód miasto wch³ania wioskê
ryback¹ Kodjoviakopé12. Zabudowa w pozosta³ych dzielnicach staje
siê coraz gêstsza, znikaj¹ plantacje palm kokosowych rozparcelowa-
ne pod budowê. Miasto rozwija siê �wszerz� wzd³u¿ wybrze¿a i za-
lewu. Przez kilka lat nie powstaj¹ nowe dzielnice od strony pó³noc-
nej, poniewa¿ teren ten wydaje siê zbyt oddalony od centrum13.

11 Y. Marguerat, op. cit., s. 41�60.
12 Por. A. Spire, Kodjoviakopé à Komé. Le temps et la constitution d�un

territoire urbain, w: P. Gervais-Lambony, G.K. Nyassogbo (red.), Lomé. Dynami-
ques d�une ville africaine, Karthala, Paris 2007, s. 189�210.

13 Ibidem, s. 44�45.
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Nastêpne dziesiêciolecie jest �wiadkiem zagêszczania siê ludno-
�ci w dzielnicach po³o¿onych miêdzy wybrze¿em a zalewem oraz
stopniowego powstawania nowych dzielnic kierunku pó³nocnym. Taka
sytuacja bêdzie siê powtarza³a równie¿ w latach 80. Trzeba pamiê-
taæ, ¿e Lomé powsta³o blisko granicy ze Z³otym Wybrze¿em, która
obecnie jest granic¹ pañstwow¹ miêdzy Togo a Ghan¹. St¹d, po
wch³oniêciu Kodjoviakopé miasto nie mog³o siê dalej rozwijaæ na
zachód. Ze strony po³udniowej naturaln¹ barier¹ jest Ocean Atlan-
tycki. Pozostaje wiêc jedynie mo¿liwo�æ rozwoju na wschód i na
pó³noc. Na wschód od miasta istnia³y wioski otoczone plantacjami.
Rozwój zabudowy zale¿ny by³ od w³a�cicieli, którzy musieli siê zgo-
dziæ na parcelacjê ziemi. Jedyny wiêc stosunkowo swobodny rozwój
miasta móg³ odbywaæ siê na pó³noc, na niezamieszka³ym terenie, od
pó³nocnej strony zalewu pañstwo przejê³o znaczne tereny na u¿ytek
publiczny: liceum, uniwersytet, obozy wojskowe, rezydencjê prezy-
denck¹, lotnisko. Miasto wiêc rozwija siê dalej na pó³noc od tych
zarezerwowanych terenów.

W latach 60. i 70. XX wieku nastêpuje nag³a mutacja w sztuce
budowlanej. Znika ceg³a zast¹piona w przewa¿aj¹cym stopniu przez
pustaki z cementu. Y. Marguerat uwa¿a, ¿e przyczyn¹ tego by³o
znikniêcie wielkich plantacji palm kokosowych, które otacza³y stare
miasto. Teren przeznaczono na dzia³ki budowlane i w ten sposób
pozbawiono cegielnie materia³u opa³owego. Wypalanie bowiem ceg³y
przy u¿yciu oleju opa³owego sta³o siê za drogie. Ponadto murarze
doceniali oszczêdno�æ pracy przy stawianiu pustaków14.

W roku 1980, spo�ród 66 dzielnic miasta 44 by³o zabudowanych
w 90%. Od tego czasu proces zaludniania postêpuje. S¹ okresy przy-
spieszenia ekspansji przestrzennej, miêdzy którymi wystêpuj¹ okre-
sy wiêkszego zagêszczania ludno�ci. Obecnie aglomeracja Lomé prze-
kroczy³a bez ma³a granice komunalne, wch³aniaj¹c s¹siaduj¹ce
kantony (m.in. Aguényivé i Sanguéra), oddalone kilkana�cie kilome-

14 Y. Marguerat, L. Roux, op. cit., s. 17.
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trów od centrum miasta i linii wybrze¿a. Rozwój idzie w bardzo
szybkim tempie. W ci¹gu 115 lat istnienia ludno�æ Lomé zwiêkszy³a
siê z niewielkiej grupy za³o¿ycieli do ponad miliona mieszkañców15.

Pa³ac Gubernatorów16

Kiedy gubernator August Koehler osiedli³ siê w Lomé w 1897
roku, poleci³ zbudowanie budynku administracyjnego blisko dzielni-
cy handlowej i pó³tora kilometra na zachód, swoj¹ rezydencjê. Jed-
nak gubernator, mimo wielkich ambicji, nie mia³ potrzebnych �rod-
ków, aby ten plan zrealizowaæ. Budynek administracyjny zostanie
ukoñczony dopiero w 1901 roku, natomiast budowa Pa³acu Guber-
natorów przeci¹gnie siê do 1905 roku, podczas rz¹dów hrabiego von
Zecha17.

Miejsce pod budowê Pa³acu wybrano na koñcu nowo powsta³ej
ulicy (Wilhelmstrasse), przebiegaj¹cej równoleg³ej do brzegu w odle-
g³o�ci oko³o 250 m. Poniewa¿ mia³ to byæ budynek reprezentacyjny,
musia³ mieæ nie tylko oryginaln¹ fasadê od strony nadbrze¿a, ale
równie¿ fasada ta musia³a byæ widoczna z ok. 1000 metrów, z pok³a-
du przyp³ywaj¹cych statków, aby wywo³ywaæ na pasa¿erach nieza-
pomniane wra¿enie. Wspomnieæ nale¿y, ¿e ju¿ w 1890 roku otwarto
regularn¹ liniê parowców z Hamburga i Liverpoolu do Lomé18. Nie
tylko odleg³o�æ od brzegu ogranicza³a widoczno�æ, ale równie¿ obni-
¿enie terenu, dlatego zdecydowano siê na 3,5 metrow¹ podmurówkê,

15 Zgodnie ze spisem ludno�ci z 2010 roku w granicach administracyjnych
miasta mieszka 837 437 osób, natomiast w ca³ej aglomeracji 1 570 283 osoby,
zob. République Togolaise, Recensement général de la population et de l�habitat
(06 au 21 novembre 2010). Résultats définitifs, Lomé 2011.

16 Choæ Pa³ac Gubernatora z biegiem czasu zmienia³ nazwê, w artykule
zachowujemy nazwê pierwotn¹.

17 Y. Marguerat, op. cit., s. 38.
18 R. Fitzner, Deutsches Kolonial-Handbuch, Bd. 1, Outlook Verlagsgesell-

schaft, Bremen 2012, s. 24�25.
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rodzaj coko³u, na której mia³ stan¹æ Pa³ac, aby przybywaj¹cy go�cie
mogli poczuæ �wielko�æ� kolonii niemieckiej. Dla samych Niemców
widok ten mia³ byæ powodem do dumy, tym bardziej ¿e na wie¿y
Pa³acu powiewa³a niemiecka flaga19.

Pocz¹tek prac nast¹pi³ w 1898 roku pod kierownictwem in¿ynie-
ra o nazwisku Furtkamp. Na parterze przewidziano biura, na piê-
trze za� rezydencjê gubernatora. A. Koehler nie ukoñczy³ budowy
Pa³acu. Zakoñczy³ urzêdowanie 20 stycznia 1902 roku, po nim by³
wakat, a nastêpnie krótki okres rz¹dów Waldemara Horna (5 mie-
siêcy). W koñcu gubernatorem zosta³ hrabia Johann Nepomuk Zech
auf Neuhofen, który sprawowa³ ten urz¹d ponad sze�æ lat20. Hrabia
von Zech po�wiêci³ wiele energii rozbudowie dzielnicy administra-
cyjnej. Spo�ród budynków powsta³ych z jego inicjatywy oko³o 20
istnieje do dnia dzisiejszego.

Warunki techniczne i spo³eczne okresu budowy wp³ywaj¹ na
kryteria formalne rozwi¹zañ architektonicznych. Troska o dostoso-
wanie do klimatu (silne fundamenty i grube mury) oraz o wygodê
mieszkañców (korytarz okrê¿ny i du¿e otwory okienne dla przep³y-
wu powietrza, ocieniaj¹ce dachy dla zachowania ch³odu) znalaz³y
odd�wiêk równie¿ w konstrukcji Pa³acu Gubernatorów. Zastosowano
równie¿ i tu zasadê �dom w domu�, tzn. ¿e mury zewnêtrzne miesz-
kalnych pomieszczeñ otoczone by³y ze wszystkich stron werandami.
Ponadto, ten dwukondygnacyjny budynek jest pokryty dachem na
podmurówce po to, aby miêdzy stropem a pokryciem dachu powie-
trze mog³o swobodnie kr¹¿yæ, ch³odz¹c tym samym wewnêtrzne
pomieszczenia.

19 Czarno-bia³o-czerwona flaga cesarskich Niemiec. Wiêcej zob. J.J. Paw-
lik, Tologese National Symbols and Their Political Manipulation, w: K. Trzciñ-
ski (ed.), The State and Development in Africa and Other Regions: Past and
Present, Oficyna ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 99�101; J.J. Pawlik, Kreolizacja
kulturowa we wspó³czesnym Togo, w: A. ¯ukowski (red.), Z problemów spo³ecz-
no-politycznych wspó³czesnej Afryki subsaharyjskiej, �Forum Politologiczne�, t. 1,
INP UWM, Olsztyn 2004, s. 18�22.
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Jak podsumowuje Fritz Wilhelm: �Ta konstrukcja [Pa³ac Guber-
natorów � J.J. Pawlik] jest jedyn¹ [w Togo � J.J. Pawlik], która
wyra�nie odbiega od tego, co mo¿na by nazwaæ �form¹ funkcjonaln¹�
lub �form¹ performentn¹� (Leistungsform), tak jak o niej mówiono
w tamtej epoce w metropolii, a która zawiera równie¿ elementy
zapo¿yczone z secesji. Reprezentacja, demonstracja w³adzy i duma
wspólnoty niemieckiej � takie by³y zainteresowania chwili�21.

Od tamtego czasu Pa³ac mia³ zmienne losy. Podczas 65 lat po-
zosta³ siedzib¹ pañstwa, ale równie¿ i w pó�niejszym okresie by³
miejscem wielkich wydarzeñ historii. Flaga niemiecka powiewa³a
nad Togo do 2 wrze�nia 1914 roku, kiedy to po wybuchu I wojny
�wiatowej po³¹czone si³y francusko-brytyjskie zajê³y terytorium ko-
lonii. Pocz¹tkowo dwie flagi powiewa³y na wie¿ach Pa³acu. Po za-
warciu porozumienia miêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Francj¹22, kiedy
Lomé wesz³o w sk³ad protektoratu pod rz¹dami Francji, przez po-
nad 40 lat dominowaæ bêdzie trójkolorowa flaga Francji. Poniewa¿
Togo nie by³o koloni¹, ale protektoratem, na czele administracji nie
sta³ gubernator, ale Wysoki Komisarz Republiki Francuskiej w Togo.
Do roku 1933 urz¹d ten sprawowali: Alfred Wöelffel, Auguste Bon-
necarrère i Robert de Guise.

Rok 1933 przeszed³ do historii jako rok protestu w stosunkowo
spokojnym Protektoracie Togo. W konsekwencji �wiatowego kryzy-
su, który dotkn¹³ równie¿ Republikê Francusk¹, komisarz de Guise
zdecydowa³ na drastyczne podniesienie podatku pog³ównego, co
wywo³a³o powszechne niezadowolenie mieszkañców Protektoratu.
Bezpo�rednim powodem do wywo³ania publicznego protestu by³o
aresztowanie i skazanie dwóch charyzmatycznych liderów ruchu

20 Zob. http://www.deutsche-schutzgebiete.de/togoland.htm [21.02.2012].
21 F. Wilhelm, Les formes architecturales des édifices coloniaux au Togo de

1884 à 1914, w: W. Lauber (red.), Deutsche Architektur in Togo 1884�1914, Karl
Kraemer Verlag, Stuttgart 1993, s. 46.

22 Deklaracja francusko-brytyjska podpisana w Londynie 7 maja 1919 roku.
Zob. R. Cornevin, Le Togo. Des origines à nos jours, Académie des Sciences
d�Outre-Mer, Paris 1988, s. 228�229.
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spo³ecznego �Duawo�, Kobiny Gartheya i Michela Johnsona. �Du-
awo� by³o jedyn¹ organizacj¹, która otwarcie krytykowa³a posuniê-
cia administracji protektoratu, oficjalni przedstawiciele ludno�ci
zrzeszeni w Radzie Notabli byli bowiem bezsilni.

W dniu 24 stycznia 1933 roku, krótko po og³oszeniu wyroku,
t³um z³o¿ony z oko³o trzech tysiêcy osób, z³o¿ony g³ównie z kobiet
i dzieci, uda³ siê do Pa³acu Gubernatorów (Wysokiego Komisarza),
aby wyraziæ swe niezadowolenie i ¿¹daæ uwolnienia wiê�niów. �Ko-
biety, m³odzi ludzie, bezrobotni, kierowali siê do pa³acu rz¹dowego,
gdzie �piewali, krzyczeli, przeklinali i niszczyli park. Przybyli robot-
nicy kolei powiêkszaj¹c t³um. Przybycie natomiast kap³anek trady-
cyjnych z Bè, jakby bogiñ w furii, spowodowa³o silny wzrost napiê-
cia. Kobiety trzyma³y w rêkach kije [�], które podnosi³y w rytm
piosenek, chc¹c pokazaæ, ¿e nie s¹ gotowe ust¹piæ i s¹ gotowe spê-
dziæ tu noc, je�li ich ¿¹danie nie zostanie spe³nione, tzn. zanim
przywódcy Duawo nie zostan¹ uwolnieni. Inne mia³y z sob¹ lampy
naftowe na wypadek, je�li trzeba bêdzie spêdziæ noc [przed pa³acem
Komisarza]. Wszystko to wskazywa³o na determinacjê kobiet, które
stanowi³y 80% manifestuj¹cych�23. Si³y porz¹dkowe broni³y wej�cia
do samego Pa³acu, ale teren wokó³ Pa³acu zosta³ zniszczony. Komi-
sarz, boj¹c siê przelewu krwi, zgodzi³ siê uwolniæ wiê�niów. T³um
wycofa³ siê spod Pa³acu, co nie oznacza, ¿e protesty usta³y.

Nastêpnego dnia zamieszki rozprzestrzeni³y siê na ca³e miasta,
szczególnie w okolice dworca kolejowego. Dopiero przybycie oddzia³u
wojska francuskiego z s¹siedniej kolonii i demonstracja si³y och³o-
dzi³y atmosferê spo³eczn¹. Reakcja administracji kolonialnej by³a
natychmiastowa. Rozpoczê³y siê aresztowania cz³onków �Duawo�,
procesy oraz kary wiêzienia i pieniê¿ne. Dalsz¹ konsekwencj¹ za-
mieszek by³a reforma administracyjna, która przewidywa³a uniê
osobow¹ Protektoratu Togo z s¹siaduj¹c¹ koloni¹ Dahomej, tzn.

23 S. d�Almeida-Ekué, La révolte des Loméennes. 24�25 Janvier 1933,
Nouvelles Editions Africaines, Lomé 1992, s. 79.
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Gubernator Dahomeju stawa³ siê automatycznie Wysokim Komisa-
rzem Republiki Francuskiej w Togo.

Zamieszki z 1933 roku by³y czym� wyj¹tkowym dla Protektora-
tu Togo, którego ludno�æ, szczególnie mieszkañcy Po³udnia, poszuki-
wa³a w ka¿dej sytuacji rozwi¹zañ pokojowych: Nie dziwi wiêc du¿e
zainteresowanie historyków tym wydarzeniem oraz jego stosunkowo
powa¿ne konsekwencje. W zwi¹zku z zamieszkami pojawia siê
w �ród³ach wzmianka o Pa³acu Gubernatorów jako siedzibie Wyso-
kiego Komisarza Republiki Francuskiej w Togo.

Po uzyskaniu niepodleg³o�ci przez Togo, w dniu 27 kwietnia
1960 roku Pa³ac Gubernatorów stanie siê oficjaln¹ siedzib¹ prezy-
denta Republiki. W nim bêdzie mia³o miejsce zaprzysiê¿enie dwóch
pierwszych prezydentów. W roku 1970 zostanie ukoñczona budowa
Pa³acu Prezydenckiego w niedalekiej odleg³o�ci, w pasie przybrze¿-
nym. Otoczony wysokim murem, nie jest on tak widoczny z ze-
wn¹trz, a tym bardziej z dalszej odleg³o�ci. W³adza w tym czasie,
spoczywaj¹ca w rêkach genera³a Gnassingbé Eyadéma, poszukiwa³a
podstaw uprawomocnienia w inny sposób. Rok wcze�niej utworzony
zosta³ ruch, który w szybkim tempie przybra³ formê partii politycz-
nej, wprowadzaj¹c Togo w system jednopartyjny.

W³adza nie pokazuje siê przez okaza³o�æ budowli, ale przybiera
inne formy demonstracji. Otó¿, genera³ G. Eyadéma buduje swoj¹
rezydencjê po drugiej strony zalewu na pó³nocnym krañcu miasta,
na terenie zarezerwowanym na cele administracyjne wielko�ci trzech
do czterech dzielnic miasta (s¹siaduj¹ce du¿e tereny to zamkniêta
dzielnica willowa (Cité � Caisse), Uniwersytet Lomé oraz G³ówny
Sztab Wojskowy. W centrum terytorium rezydencji, zwanego Lomé II,
przez d³ugi czas sta³ jedynie pa³ac prezydencki i przynale¿¹ce go
niego budynki. Teren ten by³ �ci�le chroniony i nie mo¿na by³o siê
do niego zbli¿yæ bez specjalnego zaproszenia.

Zwyk³y dzieñ pracy prezydenta polega³ na udaniu siê do biura
w budynku na bulwarze nadmorskim, powrót na przerwê obiadow¹
do rezydencji w Lomé II, ponowny wyjazd do biura w godzinach
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popo³udniowych i powrót wieczorem. Rzecz w tym, ¿e trasa przejaz-
du by³a skrzêtnie chroniona, zamykana godzinê przed spodziewa-
nym przejazdem g³owy Republiki i gêsto obsadzona przez ¿andar-
meriê i wojsko. Teoretycznie, cztery razy na dzieñ mieszkañcy stolicy
mogli naocznie przekonaæ siê o obecno�ci Prezydenta, obserwuj¹c
przeje¿d¿aj¹c¹ w zawrotnym tempie opancerzon¹ limuzynê i wys³u-
chuj¹c przera¿aj¹cych d�wiêków sygna³ów kolumny policyjnych
motocyklistów.

Nie trudno zgadn¹æ, ¿e taka organizacja dnia powodowa³a uci¹¿-
liwe zak³ócenia w ruchu samochodowym Lomé. Przy niewielkiej licz-
bie ulic utwardzonych, kiedy praktycznie wszystkie g³ówne arterie
miasta s³u¿y³y do przejazdu orszaku prezydenckiego i to w czasie
najwiêkszego ruchu w porze obiadowej i po pracy, w godzinach
wieczornych, kiedy trzeba by³o siê przebijaæ przez za�miecone zau³ki
i brudne ka³u¿e, aby dotrzeæ do domu na zas³u¿ony posi³ek i odro-
binê sjesty, poruszanie po mie�cie oznacza³o niesamowit¹ mêczarniê.
Nie dziwi wiêc, ¿e ludzie codziennie rano zapytywali siê, czy prezy-
dent jest obecny, czy te¿ nie. Nie robili tego z troski o dobro w³adzy,
ale aby siê upewniæ, ¿e ulice miasta nie zostan¹ zablokowane.

Stary Pa³ac Gubernatorów pozostawa³ niewykorzystany. W la-
tach 1976�1977 powierzono jego remont architektowi Locoh-Donou,
w celu utworzenia w nim rezydencji go�ci pañstwowych, a przede
wszystkim g³ów pañstwa z wizyt¹ oficjaln¹ w Togo. W tym celu
wnêtrze zosta³o gruntownie zmienione. Utworzono wygodne aparta-
menty i nowoczesne sale posiedzeñ. Z zewn¹trz natomiast zachowa-
no styl epoki kolonialnej, zastêpuj¹ jedynie balkony zaszklonymi
arkadami24.

Tê funkcjê, jak¹ czêsto na �wiecie powierzano historycznym
budynkom, sprawowa³ Pa³ac Gubernatorów, nazywany odt¹d Palais
des Hôtes de Marque (Pa³ac Wybitnych Go�ci) do roku 1991, kiedy

24 W. Lauber, Deutsche Architektur in Togo 1884�1914, Karl Kramer,
Stuttgart 1993, s. 53.



335Wykorzystanie przestrzeni spo³ecznej do manifestacji w³adzy...

sta³ siê siedzib¹ Premiera Republiki Togijskiej, Josepha Koffigoh.
Kiedy z pocz¹tkiem lat 90. XX wieku powia³ w Togo �wiatr ze
Wschodu� � jak siê wtedy mówi³o maj¹c na my�li Okr¹g³y Stó³,
upadek Muru Berliñskiego, rozpad ZSRR, presja spo³eczna w kie-
runku demokratyzacji systemu stawa³a siê coraz silniejsza. W koñ-
cu, w 1991 roku zorganizowano Konferencjê Narodow¹ (zgromadze-
nie wszystkich si³ spo³ecznych i politycznych kraju), w której wyniku,
aby przeciwwa¿yæ jednostronno�æ w³adzy prezydenckiej, utworzono
urz¹d premiera i powierzono tê funkcjê przedstawicielowi partii
opozycyjnej, Josephowi Koffigoh. Poniewa¿ trzeba by³o dzia³aæ szyb-
ko, a by³y Pa³ac Gubernatorów sta³ pusty, wybrano go na siedzibê
urzêdu Premiera, nazwany �Prymatura� (Primature).

Niestety, próby demokracji systemu politycznego w Togo nie
trwa³y d³ugo. Zosta³y bowiem zd³awione si³¹, a ofiar¹ pad³ wraz
z urzêdem premiera równie¿ by³y Pa³ac Gubernatorów. W dniu
3 grudnia 1991 roku armia przypu�ci³a atak na Prymaturê bronion¹
dzielnie przez garstkê ¿andarmów. By³o sporo zabitych z obu stron.
Niemniej opór mia³ znaczenie bardziej symboliczne ni¿ realne, po-
niewa¿ obroñcy Prymatury nie mieli najmniejszych szans z regular-
nymi oddzia³ami armii, do których dyspozycji dano czo³gi. Podczas
tego starcia Pa³ac bardzo ucierpia³. Wnêtrze zosta³o zdewastowane.
W takim stanie znajduje siê do dnia dzisiejszego25.

Z historii Pa³acu Gubernatorów mo¿emy prze�ledziæ zmienne
koleje i paradoksy w³adzy. Budowany z rozmachem budynek kolo-
nialny mia³ przypominaæ bardziej �wiatu ni¿ poddanym � budynek
by³ oddalony ponad kilometr od gêsto zamieszkanej dzielnicy han-
dlowej � o potêdze Niemiec i sukcesie przedsiêwziêæ kolonialnych
� Togo uwa¿ane by³o za modelow¹ koloniê ze wzglêdu na jej samo-

25 Ambasada Niemiec chcia³a wykupiæ budynek za symbolicznego franka,
odrestaurowaæ i zrobiæ z niego gmach instytucji niemieckich dzia³aj¹cych
w Lomé. Dotychczas jednak nie dosz³o do zgody satysfakcjonuj¹cej zarówno
Niemcy (pomoc finansowa), jak i rz¹d togijski. O. Marian Schwark SVD. Infor-
macja w³asna.



336 Ks. Jacek Jan Pawlik

wystarczalno�æ. Przejêty przez Francuzów, którzy zarekwirowali bu-
dynki administracyjne (i nie tylko) po Niemcach (którzy wszyscy
zostali wypêdzeni) i niewiele nowych zbudowali, przez pierwsze 10
lat pozostawa³ pa³acem prezydenckim jako pewne provisorium, do-
póki nie zosta³ oddany do u¿ytku nowy gmach prezydentury. Przez
wiele lat Pa³ac Gubernatorów pozostawa³ zasadniczo pusty, goszcz¹c
od czasu do czasu wyj¹tkowe osobisto�ci. I oto paradoksalnie w roku
1991 sta³ siê monumentem demokracji i symbolem opozycji. Symbol
zniewolenia w okresie kolonialnym zamieniony zosta³ w symbol
upragnionej wolno�ci. Dzisiejsza �ruina� Pa³acu nie tylko przypomi-
na o pora¿ce pragnieñ lat 90. XX wieku, ale równie¿ wskazuje na
efemeryczno�æ, wrêcz epigonalno�æ obecnej w³adzy. Je�li Pa³ac sta-
nie siê muzeum, to czy obecna w³adza przyjmie bez zastrze¿eñ ta-
kie, na przyk³ad, wyja�nienie przewodnika: �Tu, w tym budynku,
w dniu 3 grudnia 1991 roku, zosta³y pogrzebane wysi³ki demokra-
tyzacji, przep³acone krwi¹ wielu Togijczyków�.

Plac Niepodleg³o�ci

W pejza¿u miejskim Lomé Philippe Gervais-Lambony wyró¿nia
cztery warstwy symboli politycznych: warstwê kolonialn¹, warstwê
pierwszej Republiki Togijskiej (Pa³ac Gubernatorów � pierwsze biu-
ro prezydenta, gmach parlamentu, Pomnik Niepodleg³o�ci), warstwê
re¿ymu genera³a Gnassingbé Eyadéma (pomniki i gmachy oficjalne,
np. Dom Partii � Zrzeszenie Ludu Togijskiego Rassemblement du
Peuple Togolese, RPT, pa³ac prezydencki Lomé II) oraz zacz¹tki no-
wej symboliki po roku 200526.

Jak wspomniano, dzielnica administracyjna wytyczona przez
Niemców nie uleg³a zmianie w czasie protektoratu francuskiego, ani

26 P. Garvais-Lambony, Tempos Loméens, 1990�2005, w: P. Gervais-Lam-
bony, G. K. Nyassogbo (red.), Lomé. Dynamique d�une ville africaine, Karthala,
Lomé 2007, s. 178.
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równie¿ w okresie pó�niejszym. Plan starego miasta Lomé pozostaje
w ogólnych zarysach ten sam. W granicach dzisiejszego bulwaru
okrê¿nego daj¹ siê wyró¿niæ dwie wyra�nie odró¿niaj¹ce siê czê�ci,
czê�æ handlow¹ (Assigamé) i czê�æ administracyjn¹ (Yovokomé), które
s¹ przedzielone lini¹ kolejow¹, która pocz¹tkiem XX wieku koñczy³a
siê na portowym molo (obecnie nowoczesny, du¿y port znajduje siê
we wschodniej czê�ci miasta).

Spo�ród realizacji architektonicznych okresu panowania francu-
skiego wspomnieæ nale¿y budynek merostwa. W okresie pierwszej
Republiki (1960-1963), poza omawianym w poprzednim paragrafie
Pa³acu Gubernatorów, na szczególn¹ uwagê zas³uguje Pomnik Nie-
podleg³o�ci. W miejscu, w którym niemieckie w³adze kolonialne
przewidzia³y park miejski, w pobli¿u merostwa, po�rodku przestrzen-
nego placu postawiono Pomnik Niepodleg³o�ci, aby uczciæ wszyst-
kich tych, którzy przyczynili siê do uzyskania niepodleg³o�ci przez
Togo i upamiêtniæ dzieñ 27 kwietnia 1960, w którym Togo sta³o siê
suwerennym pañstwem. Projekt i realizacjê pomnika powierzono
architektowi Georges Coustère, z którym wspó³pracowali jego brat
François oraz Togijczycy Paul Ahyi i Djato Monsila. Pomnik przed-
stawia cz³owieka zrywaj¹cego ³añcuchy, wyra¿aj¹cego symbolicznie
kres niewolnictwa i kolonizacji. Z jednej strony widnieje napis: �Ludu
Togijski, dziêki twojej wierze, odwadze i ofiarom narodzi³ siê naród
togijski�. Z drugiej za� strony napisano �Proklamacja niepodleg³o�ci
Togo, 27 kwietnia 1960 roku. Praca � Wolno�æ � Ojczyzna�.

Plac Niepodleg³o�ci stan¹³ w centrum uwagi równie¿ w okresie
re¿ymu genera³a G. Eyadéma. W³adza tego okresu stara³a siê prze-
j¹æ ten plac do swojego repertuaru symboli, zabudowuj¹c wolne
miejsce wokó³ Pomnika Niepodleg³o�ci. W latach 70. i 80. XX wieku
fakt uzyskania niepodleg³o�ci i rzeczywisto�æ pierwszej Republiki
nie pojawia³y siê w dyskursie oficjalnym27. Nawet wspomnienie

27 Nawet przez pewien czas znikn¹³ z kalendarza dzieñ 27 kwietnia (�wiê-
to uzyskania niepodleg³o�ci) jako dzieñ �wi¹teczny.
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o tym by³o uznawane za niepoprawno�æ polityczn¹. Nie dziwi wiêc,
¿e Pomnik Niepodleg³o�ci przeszkadza³, by³ ideologicznie ra¿¹cy. Plac
wiêc zosta³ zabudowany. Z jednej strony placu, w latach 70. XX
wieku powsta³ okaza³y Dom Partii RPT28 , aby potwierdziæ przy-
gniataj¹c¹ si³ê jednopartyjnej w³adzy. Pó�niej, z drugiej strony pla-
cu, zosta³ wybudowany 35-piêtrowy hotel, �Hôtel 2 Février�. Ju¿
samo wspomnienie w nazwie dnia 2 lutego (1974 roku) ma znacze-
nie polityczne. W tym dniu bowiem, po katastrofie lotniczej w Sa-
rakawa29, Prezydent wróci³ do stolicy jako zwyciêzca30. Hotel ten,
jedyny tak wysoki budynek w Lomé, nie tylko góruje nad miastem
sw¹ konstrukcj¹ architektoniczn¹, ale widziany ze wszystkich stron
przypomina, choæby tylko sw¹ nazw¹, o tym, kto króluje nad ziemi¹
togijsk¹. Miêdzy merostwem, które obok dwóch okaza³ych budyn-
ków, symboli �nowej� w³adzy, jawi siê jako budynek gospodarczy,
a Domem Partii RPT, paralelnie do Pomnika Niepodleg³o�ci, wznie-
siono pomnik Gnassingbé Eyadéma.

Wydarzenia z 1990�1991 wp³ynê³y równie¿ na wykorzystanie
przestrzeni spo³ecznej w nowy sposób. Jak wspomniano, Pa³ac Gu-
bernatorów zosta³ zdewastowany i w tym stanie znajduje siê do
dzisiaj. Pomnik genera³a G. Eyadéma w roku 1991 zosta³ zdemon-
towany. Pozosta³ jedynie postument, wspomnienie minionej epoki.
Dom Partii RPT zosta³ przemianowany na Pa³ac Kongresowy, nato-
miast �Hôtel 2 Février�, ze wzglêdu na wysokie koszta eksploatacji
zosta³ zamkniêty na pocz¹tku XXI wieku. Wykupiony w 2002 przez

28 Rassemblement du Peuple Togolais, za³o¿ona w 1969 roku jedyna, przez
ponad 20 lat dominuj¹ca partia polityczna Togo, maj¹ca gromadziæ ca³y lud,
instrument w³adzy genera³a Gnassingbé Eyadéma.

29 W tym samym czasie, co �Hôtel 2 Février� wzniesiono przy bulwarze
nadmorskim �Hôtel Sarakawa�.

30 W katastrofie lotniczej w Sarakawa, 24 stycznia 1974 roku, zginê³o
jedynie dwóch pilotów (Europejczyków), wszyscy za� pasa¿erowie wyszli z niej
ca³o. Wypadek ten sta³ siê podstaw¹ stworzenia mitu w³adzy opartego na nad-
naturalnej sile Prezydenta zdolnego przeciwstawiæ siê zagro¿eniom zachodniego
imperializmu. Wiêcej zob. C. M. Toulabor, Le Togo sous Eyadéma, Karthala,
Paris 1986, s. 105�131.
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�Corinthia Hotels International� jest ci¹gle nieczynny, poniewa¿ jego
remont nie zosta³ ukoñczony.

Dzi�, odwiedzaj¹cy Plac Niepodleg³o�ci mo¿e przekonaæ siê na-
ocznie o przesz³ej epoce, która przeminê³a bez powrotu. W centrum
króluje Pomnik Niepodleg³o�ci, który swoim piêknem i iluminacj¹
zachwyca oczy zwiedzaj¹cych. Plac wokó³ pomnika jest otoczony
p³otem z metalowych prêtów � jedyna nowo�æ rzucaj¹ca siê w oczy,
nasuwaj¹ca przypuszczenie, ¿e ma byæ to bariera przed wej�ciem
pod pomnik potencjalnych manifestantów.

W istocie rzeczy, Plac Niepodleg³o�ci by³ celem marszów prote-
stacyjnych opozycji. Zwykle wychodzi³y one z dzielnicy Bè i przemie-
rzaj¹c bulwarem okrê¿nym udawa³y siê na Plac Niepodleg³o�ci. Kiedy
policja blokowa³a dostêp do Placu Niepodleg³o�ci, skracano prze-
marsz i gromadzono siê na placu �Fréau Jardin� w dzielnicy handlo-
wej. Plac ten jest typowym skwerem okresu kolonialnego obsadzony
drzewami daj¹cymi cieñ, otoczony podmurówk¹. Od pa�dziernika
1990 jest on �wiadkiem konfrontacji si³ opozycji z si³ami porz¹dko-
wymi. W styczniu 1993 roku, podczas zakazanej demonstracji zgro-
madzili siê tam m³odzi opozycjoni�ci. Wtedy to armia zaczê³a strze-
laæ do t³umu zabijaj¹c przynajmniej 20 ludzi. Wybuch³a wielka panika,
poniewa¿ mówiono, ¿e wojskowe helikoptery maj¹ zrzuciæ na plac
zapalon¹ benzynê. W marcu 2005 roku odby³a siê tam pierwsza
manifestacja antyrz¹dowa po �mierci genera³a G. Eyadémy31. �Fréau
Jardin� jest centrum spotkañ opozycji poza dzielnic¹ Bè. Miejsce
przypominaj¹ce pejza¿ kolonialny sta³o siê symbolem opozycji poli-
tycznej. Obecnie �Fréau Jardin�32 jest otoczony p³otem z prêtów
metalowych, natomiast na samym placu zainstalowano urz¹dzenia
placu zabaw dla dzieci. Jest on strze¿ony przez ¿andarmeriê. Dzi�,
sobotnie manifestacje polityczne partii opozycyjnej Zwi¹zek Si³ na
Rzecz Przemian (Union des Forces du Changement, UFC) wychodz¹

31 P. Gervais-Lambony, op. cit., s. 182183.
32 Plac nazywa siê dzisiaj Plac Amarré Santos.
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jak zawsze spod targowiska dzielnicy Bè, przechodz¹ obok �Fréau
Jardin� i otaczaj¹c dzielnicê handlow¹ koñcz¹ siê osi¹gn¹wszy dziel-
nicê Bè.

Manifestacje organizuj¹ równie¿ zwolennicy w³adzy, chc¹c w ten
sposób wesprzeæ partiê rz¹dz¹c¹ i prezydenta Republiki. Punktem
zbornym jest statua Go³êbia Pokoju, wzniesiona na skrzy¿owaniu
dróg prowadz¹cych z lotniska do obozu wojskowego i wylot z cen-
trum miasta na pó³noc. Zbudowana w 1988 roku statua przedstawia
go³êbia trzymaj¹cego w dziobie ga³¹zkê. Miejsce, gdzie znajduje siê
statua, to wzniesienie powy¿ej zalewu, na granicy równiny, na któ-
rej znajduj¹ siê nowe dzielnice Lomé. Na pó³noc od statuy Go³êbia
dostrzega siê dominuj¹c¹ obecno�æ w³adzy: obozy wojskowe, teren
rezydencji, Lomé II, sztab g³ówny. Równie¿ w czê�ci pó³nocnej mieszka
najwiêcej ludno�ci pochodz¹cej z pó³nocy kraju, uwa¿anej za natu-
ralnych sprzymierzeñców w³adzy G. Eyadémy i jego nastêpcy. Obie-
raj¹c za punkt zborny manifestacji statuê Go³êbia zwolennicy w³a-
dzy wyznaczaj¹ granicê przestrzeni konfrontacji. W dole, za zalewem,
rozci¹ga siê centrum miasta i dzielnice opozycji. Na dany znak,
w pochodzie, zejd¹ do centrum miasta, zagarniaj¹c przestrzeñ spo-
³eczn¹ na korzy�æ w³adzy. Tak¿e manifestacje prorz¹dowe przecho-
dz¹ bulwarem okrê¿nym w kierunku Placu Niepodleg³o�ci. Nie raz
zdarza³o siê, ¿e w punktach newralgicznych, takich jak skrzy¿owa-
nie Dékon, mia³a miejsce rzeczywista konfrontacja przeciwnych grup,
poci¹gaj¹ca za sob¹ ofiary.

* * *

Jaki wp³yw ma przestrzeñ spo³eczna na mieszkañców? Czy jest
on w stanie wygenerowaæ wspólnotowo�æ i solidarno�æ na poziomie
miasta? Czy raczej zamiast spójno�ci wywo³uje napiêcia polityczne?
Na poziomie dzielnic napiêcia przek³adaj¹ siê na konfrontacjê dziel-
nicy Bè, pozostaj¹cej bastionem opozycji z dzielnic¹ Adéwi (w pó³-
nocnej czê�ci miasta) kojarzonej ze zwolennikami rz¹du. Czy tera�-
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niejszo�æ ma dostateczn¹ si³ê oddzia³ywania, aby przekszta³ciæ prze-
sz³o�æ w przysz³o�æ? Tylko czy mo¿na z przesz³o�ci kolonialnej i poko-
lonialnej budowaæ przysz³o�æ narodowej jedno�ci? M. Rowlands
i F. de Jong zwracaj¹ uwagê, ¿e niepewno�æ jako cecha pañstw
kolonialnych i pokolonialnych zachêca do twierdzenia, ¿e ludzie,
którzy walcz¹, aby stworzyæ szczególn¹ przysz³o�æ z konkretnej prze-
sz³o�ci, trafiaj¹ na kontekst, w którym sferê publiczn¹ stawia siê
pod znakiem zapytania ze wzglêdu na to, ¿e nie ma ona jakiegokol-
wiek moralnego uprawomocnienia33.

Pa³ac Gubernatorów, a tak¿e realizacje �okresu Eyadéma� nie
stanowi¹ �miejsc pamiêci� buduj¹cych nadziejê na przysz³o�æ. Punk-
tem odniesienia dla poszukiwanej przysz³o�ci mo¿e byæ tylko fakt
uzyskania niepodleg³o�ci i zwi¹zana z tym symbolika: hymn narodo-
wy, flaga i Pomnik Niepodleg³o�ci. By jednak zbudowaæ przysz³o�æ
na pewnych korzeniach, trzeba siêgn¹æ g³êbiej ni¿ 50 lat wstecz
i w³¹czyæ poszczególne grupy etniczne do wspólnej historii. Proces ten
jednak wymaga du¿o czasu. Na razie, jakby w oczekiwaniu, proponu-
je siê nowe figury w³adzy posiane w przestrzeni spo³ecznej, jakby
symbolicznie ogarniaj¹ce ca³¹ stolicê. Wje¿d¿aj¹cych do miasta wita
z afiszy przy g³ównych arteriach sam Prezydent z okoliczno�ciowymi
¿yczeniami, triumfuj¹c obok reklamy alkoholi i telefonii komórko-
wej. Nie wró¿y to jednak ani zakorzenienia, ani trwa³o�ci w³adzy.
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USE OF THE SOCIAL SPACE
FOR MANIFESTATION OF POLITICAL POWER

IN LOMÉ THE CAPITAL OF TOGO

SUMMARY

The social space generated for the political power is functional
as the place of government and official residence of governing pe-
ople. It is also symbolic because it expresses the prestige of power
and the accepted ideology. The official buildings are the appropria-
ted means to deploy the image of power. The paper presents some
official buildings in Lomé, capital of Togo, and analyses their sym-
bolic signification. As first example, it is the Governor

Palace, huge, nice building constructed at the beginning of 20th
century, used were changed their significance over time. As a second
example service buildings constructed at the Place of Independence
around the Monument of Independence. The author argues the recent
history expressed through official buildings shows that it is difficult
to construct the imagery of hopeful future in Togo because there are
no clear and solid �lieux de memoire� that can serve as roots.
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