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Pañstwa postkolonialne w Afryce to �wiat stworzony przymuso-
wo jako efekt zachodniego imperializmu. To struktury zasadniczo
nowoczesnych pañstw typu europejskiego na³o¿one na strukturê
spo³eczeñstwa przedkolonialnego opartego w wiêkszo�ci na systemie
rodowo-plemiennym nie w pe³ni scentralizowanym, w dodatku wpi-
sane w nieuwzglêdniaj¹cy go sztucznie nakre�lony na mapie system
granic politycznych. Wojny domowe i konflikty rozsadzaj¹ce te struk-
tury, obok kryzysów ekonomicznych i rz¹dów despotycznych sta³y
siê g³ówn¹ przyczyn¹ masowego nap³ywu do s¹siednich krajów
uchod�ców. Zjawisko to, bêd¹ce jeszcze jedn¹ oznak¹ postkoloniali-
zmu, mo¿na tak¿e postrzegaæ jako pewn¹ próbê uporz¹dkowania
�wiata na nowo, gro�n¹ dla dotychczasowych struktur politycznych.

Szczególny niepokój budzi nie tylko liczba uchod�ców, ale przede
wszystkim szczególna trwa³o�æ miejsc masowej ich koncentracji,
zwana obozami dla uchod�ców. Innymi s³owy, d³ugi okres czasu, jaki
up³ywa od chwili, kiedy uciekinierzy stali siê uchod�cami, do mo-
mentu, gdy powracaj¹ do kraju pochodzenia lub integruj¹ siê ze
spo³eczno�ci¹ przyjmuj¹c¹. Jest tak, dlatego ¿e wspó³cze�ni uchod�-
cy wegetuj¹cy latami w tymczasowych schroniskach, s¹ podobnie
jak w Europie, w pewnym sensie skutkiem istnienia zinstytucjona-
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lizowanego, silnie upolitycznionego, miêdzynarodowego systemu ich
ochrony, ale tak¿e zarz¹dzania nimi, zwanego International Refugee
Regime, bêd¹cego w stanie miliony ludzi utrzymywaæ w obozach
przez wiele lat. Jest to system szeregu instytucji kierowany przez
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchod�ców (The United Nations High
Commissioner for Refugees, UNHCR), powsta³y na podstawie prze-
s³anek humanitarnych, ale bêd¹cy wynikiem wprowadzenia �ci�lej
kontroli granic pañstwowych. Pañstwa afrykañskie przejmuj¹ce
narodowy model krajów zachodnich chc¹c nie chc¹c musia³y pogo-
dziæ siê tak¿e z jego konsekwencjami w postaci zjawiska zinstytucjo-
nalizowanego uchod�stwa istniej¹cego na ich granicach. Wspomnia-
ny jednak niepokój zwi¹zany jest z tym, ¿e uchod�cy, podobnie jak
niegdy� spo³eczeñstwa krajów skolonizowanych, nie zawsze chc¹ byæ
biernym przedmiotem w³adzy urzêdników z UNHCR i jego wasali,
ale staj¹c siê aktywnym podmiotem stanowi¹ zagro¿enie dla ca³ego
systemu i pañstw narodowych.

�Uchod�cy�, spostrzegani s¹ do�æ powszechnie, jako ludzie odar-
ci ze specyfiki, kultury, miejsca i historii. W tym sensie reprezentuj¹
dla wielu �nagie cz³owieczeñstwo� bêd¹ce odbiciem swej �graniczno-
�ci� (liminalno�ci) w �narodowym porz¹dku rzeczy�1. Porz¹dku opar-
tym na pewnej upolitycznionej wizji kultury w uporz¹dkowanych
narodowych granicach. Tymczasem uchod�cy ten porz¹dek i granice
naruszaj¹. Dyslokacje wielkich grup ludno�ci, bêd¹ce skutkiem wojen
i konfliktów, których geneza ³¹czy siê zwykle z walk¹ o prawa grup
mniejszo�ciowych, maj¹ swoje konsekwencje kulturowe. St¹d uchod�-
cy jawi¹ siê jako niebezpieczna kategoria, poniewa¿ rozmywaj¹ linie
granic narodowych i podwa¿aj¹ odwieczne ró¿nice pomiêdzy rodaka-
mi i obcokrajowcami. Bêd¹c w kraju przyjmuj¹cym jakby �rzecz¹ nie

1 Liisa Malkki próbuj¹c okre�liæ, w jakim sensie wspó³czesny system
pañstw narodowych sta³ siê �naturalnym porz¹dkiem rzeczy�, w wielu aspek-
tach ludzkiego ¿ycia sugeruje by�my nie my�leli o nacjonalizmie, ale o narodo-
wym porz¹dku rzeczy; L. Malkki, Purity and Exile: Violence, Memory and Natio-
nal Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania, The University of Chicago
Press, Chicago � London 1995.
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na swoim miejscu�, wydaj¹ siê zagro¿eniem dla dotychczasowego
porz¹dku narodowego, jak¿e czêsto postrzeganego jako porz¹dek
naturalny2.

Badania brytyjskiej antropolo¿ki Liisy Malkki nad uchod�cami
Hutu z Burundi wykaza³y, ¿e w tej sytuacji uchod�cy mog¹ albo
próbowaæ faktycznie pozbyæ siê etykiety uchod�cy, a nawet okre�lo-
nej przynale¿no�ci etnicznej i narodowej, która wskazywa³aby, ¿e s¹
�uchod�cami�, albo przeciwnie, staraæ siê wpasowaæ w �porz¹dek
narodowy� poprzez stanie siê �narodem� w³a�nie, jak spo³eczno�ci
ich otaczaj¹ce.

Wspomniana badaczka prowadzi³a antropologiczne badania te-
renowe po�ród dwóch grup uchod�ców Hutu, którzy uciekli do Tan-
zanii przed masakr¹ w Burundi w 1972 roku. Jedna z tych grup
osiedli³a siê w dobrze zaplanowanym, odizolowanym obozie dla
uchod�ców w Mishamo, podczas gdy druga ¿y³a w mie�cie Kigoma
nad jeziorem Tanganika. ¯yj¹c poza �rodowiskiem obozowym, owi
�miejscy uchod�cy� rozpraszali siê w dzielnicach nie-uchod�ców,
próbuj¹c siê integrowaæ czy nawet asymilowaæ. Wiêkszo�æ z nich
przestawa³o z czasem okre�laæ siê jako �Hutu�, niektórzy w celu
zatarcia swej poprzedniej to¿samo�ci przyjmowali popularne w Tan-
zanii imiona arabskie, a wielu zaczê³o nazywaæ siê Tanzañczykami.
Wszyscy woleli uchodziæ za �niewidocznych� i nie zwracaæ na siebie
uwagi. Najbardziej uderzaj¹c¹ ró¿nic¹ miêdzy tymi dwiema grupa-
mi by³o jednak samo postrzeganie uchod�stwa. W przeciwieñstwie
do Hutu z obozów heroizuj¹cych swój status konstytuuj¹cy ich wspól-
n¹ to¿samo�æ, Hutu z miasta swoj¹ sytuacjê uchod�cz¹ widzieli raczej
jako ciê¿ar.

Uchod�cy z obozu w Mishamo anga¿owali siê natomiast w two-
rzenie i odtwarzanie swojej historii jako �narodu Hutu�. Ich mito-
historia obejmowa³a pierwotn¹ harmoniê istniej¹c¹ miêdzy pierw-
szymi mieszkañcami Burundi (Twa i Hutu), a nastêpnie przybycie

2 M. Douglas, Czysto�æ i zmaza, prze³. M. Bucholc, Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 2007.



406 Maciej Z¹bek

Tutsi czyli �obcych Etiopczyków� (wp³yw europejskiej teorii chami-
tyzacji) i odebranie im przez nich podstêpem w³adzy, co ostatecznie
doprowadzi³o do masakry Hutu przez Tutsi w 1972 roku. Bycie
uchod�c¹ nie by³o dla Hutu z obozu tylko statusem prawnym, po-
twierdzonym urzêdowym dokumentem, ale wyzwaniem moralnym,
którego ka¿dy Hutu musia³ siê nauczyæ. Uchod�cy z obozu widzieli
siebie, jak pisze Malkki, jako �naród na wygnaniu�, który dziêki
cierpieniu, w przysz³o�ci odzyska �ojczyznê� w Burundi. Trudno�ci
materialne i cierpienia spostrzegali jako pozytywny i niezbêdny
czynnik nabywania wiedzy i moralnej si³y uprawniaj¹cych ich
w dalszej perspektywie do odzyskania w³asnej ojczyzny. �Prawdzi-
wym� czy te¿ �dojrza³ym� uchod�c¹, �uchod�ca nowicjusz� stawa³ siê
dopiero po nabyciu tej wiedzy i osobistym zanurzeniu siê w historii.
Miejscem za� najlepiej nadaj¹cym siê do zdobycia takiego do�wiad-
czenia by³ oczywi�cie obóz. W tym kontek�cie �uchod�cy miejscy�
d¹¿¹cy do polepszenia swojej sytuacji ¿yciowej sprzeniewierzali siê
samej idei �narodu na wygnaniu�, który w przysz³o�ci powróci do
ojczyzny. Dorabianie siê na handlu, czy zawieranie ma³¿eñstw mie-
szanych przez �uchod�ców miejskich� ³¹czono z prób¹ zakorzenienia
siê w �tu i teraz�, niebezpieczeñstwem integracji, wyrzeczeniem siê
w³asnej to¿samo�ci oraz wrastania w �obc¹� rzeczywisto�æ. To wszyst-
ko dla uchod�ców z obozu oznacza³o zdradê i utratê �czysto�ci�3.
Porównanie tych dwóch sytuacji ujawni³o radykalne ró¿nice miêdzy
znaczeniami, jakie ci ludzie przypisywali to¿samo�ci narodowej, swojej
historii, pojêciom domu i ojczyzny oraz wygnaniu poza jej granice.

Podobnym do Mishamo przyk³adem mo¿e byæ tak¿e obóz dla
uchod�ców z Po³udniowego Sudanu w Kakuma w Kenii, tak¿e nie-
stwarzaj¹cy warunków do integracji z miejscow¹ ludno�ci¹ Turkana4.

3 L. Malkki, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehi-
storicization, �Cultural Anthropology� 1996, Vol. 11, No. 3, s. 377�404.

4 M. Z¹bek, Obozy dla uchod�ców w Afryce � nowe wyzwanie etnologii,
w: Afryka � 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, pod red.
J. £apotta, Szczecin 2004.
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Warunki panuj¹ce w obozie, jego granice, powszechna i ujednolicona
edukacja oraz sposób nim zarz¹dzania wytwarzaj¹ w miejscach
masowej koncentracji uchod�ców now¹ to¿samo�æ ich mieszkañców.
Przedstawiciele rozmaitych grup etnicznych i klanów s¹ upolitycz-
niani w duchu nowoczesnego nacjonalizmu. To m.in. w obozie
w Kakumie kszta³towa³y siê elity dla narodu Po³udniowo-Sudañ-
skiego, czy te¿ tzw. Nowego Sudanu, którego obywatele przybywaj¹
dzi� do D¿uby. Uchod�cy w obozach s¹ szczególnym przypadkiem
wpisywania siê w narodowym porz¹dek rzeczy, w sytuacji gdy s¹
z niego tak naprawdê wykluczeni. Poza tym niechêtny stosunek miej-
scowej ludno�ci do uchod�ców stwarza dodatkowe utrudnienia. Dzieje
siê tak, dlatego ¿e koncentracja du¿ej liczby uchod�ców na danym
terenie jest w praktyce zawsze do�æ uci¹¿liwa, tak dla �rodowiska
lokalnego, jak i ludno�ci z okolicznych wiosek. Ta ostatnia nawet,
je�li odnosi pewne korzy�ci z faktu pobytu uchod�ców poprzez o¿y-
wienie lokalnej gospodarki i inwestycje dokonywane przez organiza-
cje pomocowe (szko³y, szpitale, drogi, studnie), to jednak zw³aszcza
w krajach biedniejszych czêsto zmuszona jest konkurowaæ z przyby-
szami o pracê, po¿ywienie, miejsce do ¿ycia i pieni¹dze. Wszystko to
powoduje, ¿e wbrew ogólnym zasadom afrykañskiej go�cinno�ci lud-
no�æ zarówno z okolic Kakumy, jak i Mishamo dawa³a i daje wyraz
swemu brakowi akceptacji dla uchod�ców z Sudanu czy Burundi.

Przyk³ady powy¿sze �wiadcz¹, ¿e uchod�cy Hutu z Burundi
w obozie w Tanzanii, czy Dinka z Po³udniowego Sudanu w Kenii
oparli swoj¹ to¿samo�æ na swym wysiedleniu, czerpi¹c si³ê i znacze-
nie z tymczasowej lokacji, w jakiej siê znale�li. Zamiast straciæ tam
swoj¹ kolektywn¹ to¿samo�æ, w³a�nie tam j¹ na nowo stworzyli.
Obóz dla uchod�ców sta³ siê dla nich jednocze�nie przestrzeni¹
i polityczno-symbolicznym miejscem, gdzie wyobrazili sobie siebie,
zgodnie z definicj¹ narodu Andersona, jako moraln¹ i polityczn¹
wspólnotê. Ta narodotwórcza i jednocze�nie antyintegracyjna w sto-
sunku do otoczenia w³a�ciwo�æ obozów dla uchod�ców jest ju¿ do-
brze znana, gdy¿ to w³a�nie w obozach dla uchod�ców ukszta³towa³
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siê naród palestyñski i radykalne ruchy talibów z Afganistanu.
Podobne przeobra¿enie przejd¹ tak¿e uchod�cy Tutsi z Rwandy
w obozach i ruchu partyzanckim Museveniego w Ugandzie i wiele
innych spo³eczno�ci uchod�czych na �wiecie.

Aristide Zolberg takich uchod�ców nazwa³ �nowymi Palestyñ-
czykami�, gdy¿ podobnie jak prawdziwi Palestyñczycy reprezentuj¹
oni bardzo u�wiadomione spo³eczno�ci uchod�cze z natury rzeczy nie
sk³onne integrowaæ siê z ¿adn¹ spo³eczno�ci¹ przyjmuj¹c¹5.

�Nowi Palestyñczycy�, tworz¹cy sw¹ to¿samo�æ i kulturê uchod�-
cz¹, nastawion¹ na powrót, �odbicie� swej ojczyzny, zdobycie w³adzy,
podobnie jak prawdziwi Palestyñczycy, s¹ zagro¿eniem dla dotych-
czasowego politycznego status quo, dla dotychczasowych granic
i rz¹dów. Posiadaj¹ zazwyczaj w³asn¹ polityczn¹ strukturê przywód-
cz¹ i uzbrojonych ochotników wci¹gniêtych do wojny dla celów po-
litycznych. W�ród uchod�ców afrykañskich takie struktury �naro-
dów na wygnaniu� tworzyli swego czasu m.in. Zimbabwañczycy
utworzywszy Afrykañski Narodowy Zwi¹zek Zimbabwe (ZANU)
w Mozambiku, Saharyjczycy z Frontu Polisario w Algierii, uchod�cy
z Namibii w Angoli z Organizacji Ludu Afryki Po³udniowo-Zachod-
niej (SWAPO), uznani za jedyn¹ organizacjê uprawnion¹ do repre-
zentowania narodu namibijskiego, wspomniani ju¿ Rwandyjczycy
(w wiêkszo�ci Tutsi) z Patriotycznego Frontu Rwandy (RPF) w Ugan-
dzie, czy �Nowi Sudañczycy� z Sudanu Po³udniowego w Kenii.

To w³a�nie w obozach dla uchod�ców na terenie s¹siednich kra-
jów wszyscy oni z cz³onków grup etnicznych stawali siê reprezen-
tantami narodów, uto¿samiaj¹c siê silnie z pañstwem, do którego
mieli wróciæ lub, które mieli dopiero stworzyæ. Fakt ten dostarcza
antropologom i politologom interesuj¹cego materia³u, pokazuj¹cego
jak �narody� mog¹ powstawaæ bez udzia³u aparatu pañstwowego
i bazy terytorialnej.

5 R. A. Zolberg, A. Suhrke, S. Aguayo, Escape from Violence. Conflict and
the Refugee Crisis in the Developing World, Oxford University Press, Oxford
1989, s. 275.
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Najlepszym przyk³adem s¹ tu oczywi�cie wymienieni ju¿ sami
Palestyñczycy. Nale¿¹cy do arabskiego etnosu, wygnani z teryto-
rium zajêtego przez Izrael, wbrew kalkulacjom izraelskich polity-
ków zostali nie tylko pozbawieni mo¿liwo�ci ubiegania siê o natura-
lizacjê w innych pañstwach arabskich, ale wykluczeni z wszelkich
mo¿liwo�ci integracji nawet z Palestyñczykami mieszkaj¹cymi na
Zachodnim Brzegu. Tym samym skazani na wegetacjê w obozach,
stali siê narodem marz¹cym o �zbrojnej repatriacji� i zepchniêciu
¯ydów do morza, stanowi¹c do dzi� nierozwi¹zywalny problem.

Przyk³adem natomiast faktycznej �zbrojnej repatriacji� s¹ przede
wszystkim wymienieni wy¿ej Tutsi � uchod�cy z Rwandy po rewo-
lucji z 1959 roku przebywaj¹cy w Ugandzie. Bêd¹c w obu krajach,
zgodnie z �narodowym porz¹dkiem rzeczy� na statusie cudzoziem-
ców-uchod�ców, w sytuacji, w której ani Rwanda ani Uganda nie
chcia³a ich widzieæ u siebie jako pe³noprawnych obywateli, mogli byæ
jedynie bezpañstwowcami wegetuj¹cymi w obozach dla uchod�ców.
W tych warunkach utworzenie przez nich Patriotycznego Frontu
Rwandy i wydanie wojny pañstwu, rz¹dzonemu przez prezydenta
Habyarimanê, by³o dla nich jedynym wyj�ciem. Inna sprawa, ¿e dla
rz¹dz¹cych w Rwandzie Hutu nadchodz¹ca klêska w wojnie z RPF
sta³a siê pretekstem do rozpoczêcia w 1994 roku masowego ludobój-
stwa miejscowych Tutsi6.

Nie wszyscy uchod�cy staj¹ siê oczywi�cie �nowymi Palestyñczy-
kami�. Tego typu to¿samo�ci nie powstaj¹ w�ród samodzielnie osie-
dlaj¹cych siê uchod�ców w miastach, o ile tylko nie tworz¹ gdzie�
gett. Nie ma warunków do ich powstawania w krótkotrwale istnie-
j¹cych i we wzglêdnie ma³ych oraz silnie zró¿nicowanych etnicznie
grupach uchod�czych. Kultura oporu nie powstaje te¿ tam, gdzie
uchod�cy maj¹ stosunkowo du¿o swobody, gdzie mog¹ decydowaæ
o sobie i samodzielnie siê utrzymaæ i gdzie wiod¹ po prostu lepsze
¿ycie. �Nowi Palestyñczycy� pojawiaj¹ siê przede wszystkim w du-

6 M. Mamdani, When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and
the Genocide in Rwanda, Princeton University Press, Princeton 2001, s. 159�184.
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¿ych, istniej¹cych wiele lat osadach uchod�czych, zamieszka³ych przez
wzglêdnie jednorodn¹ grupê uciekinierów, w trudnych warunkach
ekonomicznych, przy utrzymuj¹cym siê stale napiêciu politycznym
i tylko wówczas, gdy mo¿liwo�ci powrotu, integracji na miejscu lub
migracji do krajów trzecich s¹ faktycznie niemo¿liwe lub powa¿nie
utrudnione. Powstaj¹ te¿ tam, gdzie kraj przyjmuj¹cy jest zaintere-
sowany ich dzia³alno�ci¹ zbrojn¹, gdzie posiadaj¹ zewnêtrznych
�patronów� i s¹ wykorzystywani politycznie w miêdzynarodowej
rywalizacji. W tego typu warunkach powstaj¹ grupy, które Aristide
R. Zolberg, aby podkre�liæ ich naturê, jako nie tylko zale¿nych �przed-
miotów�, ale i �aktorów�, nazywa ich tak¿e spo³eczno�ciami �uchod�-
ców-wojowników�7. Mog¹ byæ oni, jak mud¿ahedini afgañscy
w Pakistanie, oddzieleni od starców, kobiet i dzieci, którzy zgroma-
dzeni w oddzielnych obozach byli wspierani przez UNHCR i inne
organizacje pomocowe lub jak niegdy� bojownicy nikaraguañscy mog¹
mieszkaæ razem ze swoimi rodzinami w obozach, a nawet, jak
w przypadku Czerwonych Khmerów kontrolowaæ �swoje� wsie
w pasie nadgranicznym, co okre�la³o siê mianem �koncentracji nad-
granicznej�.

Dla miêdzynarodowej ochrony uchod�ców fakt powstawania
ugrupowañ �uchod�ców-wojowników�, takich jak Hamas i inne wy-
¿ej wymienione, stwarza zawsze prawne problemy, gdy¿ dokumenty
miêdzynarodowe nie stawiaj¹ ostrej granicy miêdzy mo¿liwo�ci¹
otrzymania statusu uchod�cy przez ich cz³onków a aktywno�ci¹
polityczn¹ danej jednostki, nawet wówczas, gdy przybiera ona wy-
miar dzia³añ militarnych. Konwencja Genewska z 1951 roku (art. 2)
wymaga tylko, aby uchod�ca dostosowa³ siê do praw i przepisów
kraju pe³ni¹cych rolê gospodarza. Z kolei konwencja Organizacji
Jedno�ci Afrykañskiej (art. 3) zakazuje �dzia³añ dywersyjnych�. We
wstêpie do niej czytamy, ¿e pañstwa afrykañskie o�wiadczaj¹, ¿e s¹
�zaniepokojone� rozró¿nieniem miêdzy uchod�cami szukaj¹cymi spo-

7 R. A. Zolberg, A. Suhrke, S. Aguayo, op. cit., s. 275.
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kojnego i normalnego ¿ycia i tymi � nie-uchod�cami, którzy uciekli
jedynie po to, by zajmowaæ siê dzia³alno�ci¹ wywrotow¹ poza grani-
cami swych pañstw.

W rzeczywisto�ci uchod�cy-wojownicy s¹ sprzeczno�ci¹ sam¹
w sobie i nigdy na przestrzeni dziejów cz³onkowie tego typu ugru-
powañ nie byli uznawani za naprawdê godnych prawa do azylu. To,
co wyró¿nia wspó³czesnych uchod�ców-wojowników, jest istnienie,
wspomnianego na pocz¹tku, sytemu miêdzynarodowego zarz¹dzania
uchod�cami (International Refugee Regime), który jest w stanie
wy¿ywiæ t³umy bezdomnych i bezrobotnych przesiedleñców przez
wiele lat i niejako przy okazji utrzymaæ tak¿e te wszystkie organi-
zacje, które wchodz¹ w jego sk³ad. Dlatego zarówno urzêdnicy pañ-
stwowi, jak i pomocodawcy z organizacji miêdzynarodowych niechêt-
nie patrz¹ na samodzielne osiedlanie siê uchod�ców, nie bior¹c pod
uwagê skutków d³ugotrwa³ego ich przebywania w obozach. Tymcza-
sem to w³a�nie w takich miejscach rodz¹ siê radykalne organizacje
i to¿samo�ci �uchod�ców wojowników� mog¹cych stanowiæ powa¿ne
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa zarówno krajów przyjmuj¹cych, jak
i ca³ych regionów.

Drugim czynnikiem sprzyjaj¹cym wspó³cze�nie ich powstawa-
niu jest ideologia demokratycznego nacjonalizmu, która kreuj¹c
�naród� ³¹czy cywilne grupy uchod�ców z �wojownikami�. Nawet,
je�li � starsi uchod�cy, chorzy, niepe³nosprawni, kobiety i dzieci � s¹
fizycznie oddzieleni od zaanga¿owanych politycznie i uzbrojonych
uchod�ców, przebywaj¹c w oddzielnym obozie, to tworz¹ oni jeden
naród z grup¹ reprezentuj¹cych ich �wojowników�. Ich obecno�æ
zw³aszcza w du¿ej liczbie jest traktowana, jako wyraz poparcia dla
jej upolitycznionej i uzbrojonej czê�ci, przynajmniej w tym sensie, ¿e
stanowi¹ oni przyk³ad odrzucenia jednej ze stron zaanga¿owanych
w konflikt (bez wzglêdu na to, czy reprezentowan¹ przez konkuren-
cyjny re¿im, grupê etniczn¹, czy re¿im okupacyjny). Spo³eczno�æ
uchod�ców-wojowników, w sumie, przedstawia zmianê, jaka zacho-
dzi w�ród uchod�ców od bycia �skolonizowanymi przedmiotami� do
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bycia jednocze�nie aktorami i kreuj¹cymi wydarzenia polityczne na
swoich w³asnych prawach. S¹ ostateczn¹ prób¹ zerwania postkolo-
nialnych wiêzi. Inna rzecz, ¿e stwarzaj¹ w ten sposób wyra�n¹
komplikacjê w odniesieniu zarówno do polityki pomocowej, jak
i polityczno-demokratycznej drogi rozwi¹zania konfliktu.

Konstrukcja przesz³o�ci narodu jest konstruowaniem pewnej
narracji, w której istniej¹ moralne zobowi¹zania wobec konkretnych
terytoriów, zak³adaj¹cej istnienie tradycyjnych wiêzi miêdzy ludno-
�ci¹, pañstwem i ziemi¹. To, w jaki sposób poszczególne historie
wchodz¹ ze sob¹ w interakcje lub starcia, jest szczególnie istotne w
przypadku uchod�ców i innych wysiedleñców. Szczególne po³o¿enie
uchod�ców w systemie pañstw narodowych daje podstawy do po-
nownego rozwa¿enia antropologicznych kwestii wspólnoty narodo-
wej, bezpañstwowo�ci oraz wzajemnych powi¹zañ miêdzy pamiêci¹
historyczn¹ i �wiadomo�ci¹ narodow¹.
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THE BORDERS AND NATIONAL ORDER
OF THINGS AND AFRICAN REFUGEES

SUMMARY

This article aims to draw attention, perception that refugees
generally as a people passive, abrasion of specificity of culture,
places and history, they do not necessarily have to reflect that. In
the refugee camps sometimes arise very aware of their subjectivity
refugee communities. Anthropologist Aristide Zolberg calls them �The
New Palestinians�, or �Refugee-Warriors�. They create refugee iden-
tity and culture, aimed at returning to their country, to gain power,
just like real Palestinians are threat to the existing political status
quo and the existing borders and governments.


