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Książka Aleksandry Kasznik-Christian to obszerna rozprawa będąca kontynuacją, 
aktualizacją, uporządkowaniem i pogłębieniem wieloletnich badań autorki nad Al
gierią -  krajem Północnej Afryki, wchodzącym w skład państw Maghrebu. Algieria 
była przez 132 lata kolonią francuską (1830-1962), co bezsprzecznie odbiło się na 
prezentacji jej dziejów. Tom tworzą bowiem dwie zasadnicze części: pierwsza, Algie
ria francuska (1830-1962), oraz druga, Algieria niepodległa (1962-2000). Ód socjali
zmu do islamizmu. Publikację kończy Posłowieoraz informacje dodatkowe, zawierają
ce kalendarium, wykaz gubernatorów, głów państwa,premierów, słownik terminów, 
wskazówki bibliograficzne, indeks osób i spis map.

Część pierwsza skupia się na francuskiej kolonizacji Algierii, ale analizę po
przedzają informacje o anektowaniu Afryki Północnej przez Rzym, Hiszpanię i Tur
cję; Charakteryzując francuską ekspedycję, autorka przywołuje słynną anegdotę 
znaną jako „uderzenie wachlarza”. Opowiada ońa o wydarzeniu, które istało się pre
tekstem do inwazji wojsk francuskich na wybrzeże algierskie: Autorka pisząc o naro
dzinach kolonii skupia się man. na postaci Abd al-Kadira, emiraj bojownika o wol
ność, oraz na jego relacjach z Francją.: Kasznik-Christian, omawiając francuską 
kolonizację (1830-1962), przedstawiła cztery jej etapy: pierwszy (1830-1870) to rzą
dy wojskowych -  czas,' w którym panował chaos i brak: porozumienia między Pary
żem a Algierem. Zauważa, że już w latach 50. XIX’wieku, podjęta próba asymilacji 
wywołała poczucie zagrożenia u krajowców. Drugi etap (1870-1930) odsłania czasy 
kolonów, nacechowane rebelią kolonistów i powstaniami krajowców, kolonizacją 
pod patronatem państwa, polityką etniczną i rodzeniem się ruchu narodowego. Omó
wiona została także polityka Francji wobec muzułmanów. Etap trzcci (1930-1954)



przedstawia najważniejsze kwestie społeczno-polityczne, sytuację pieds-noirs[, ży
dów algierskich, muzułmanów, walkę o autonomię, politykę de Gaulle’a i rodzący 
się ruch niepodległościowy. Czwarty (1954-1962) natomiast oddaje klimat i atmos
ferę wojny o niepodległość, politykę Paryża wobec insurekcji algierskiej, postawę de 
Gaulle’a wobec sprawy algierskiej, rokowania pokojowe, a także działania Tajnej 
Organizacji Wojskowej. (Organisation Armee Secrete -  OAS). Rozważania te są 
swoistym wprowadzeniem w czas wojny o niepodległość Algierii i odsłanianiem za
wiłych układów i zachowań, zarówno w ruchu wyzwoleńczym, jak i polityce Fran
cji, ą także walce o władzę.

Część druga wprowadza czytelnika w czasy niepodległej Algierii i przedstawia 
rządy prezydentów Ahmeda Ben Belli (1962-1965), Houariego Boumediene’a (1965- 
-1978), Bendjedida Chadlego (1979-1992), oraz tzw. wojnę domową (1992-2000). 
Epokę Ahmeda Ben Belli wyróżnia przyjęcie komunistycznego stylu sprawowania 
władzy przez usankcjonowanie idei jednej rządzącej partii -  Frontu Wyzwolenia 
Narodowego (Front de Liberation Nationale -  FLN), a także wprowadzenie socjali
stycznego modelu gospodarowania w rolnictwie, przemyśle i handlu; Konflikt między 
prezydentem a wojskiem zakończył się zamachem stanu, aresztowaniem prezydenta 
i przejęciem władzy przez pułkownika Houariego Boumediene’a. Prezydenturę Bou- 
madiene’a cechowała reorganizacja aparatu państwowego, rewolucja przemysłowa, 
agrarna i kulturalna, ale także upowszechnianie socjalizmu islamskiego. Jak słusznie 
zauważa autorka: „Boumediene w sposób niebezpieczny wprowadził politykę do 
meczetów -  za jego następcy Chadlego Bendjedida, miejsca kultu stały się ośrodka
mi fundamentalistycznej opozycji, .w których już otwarcie reżim był atakowany jako 
twór «skorumpowany» i «nielegalny»” (s. 417).

Rządy Bendjedida Chadlego to czasy leryzysu ekonomicznego, odrodzenia 
berberyzmu, narastania islamizmu, rewolty antyrządowej w październiku 1988 roku, 
ożywienia stowarzyszeń kobiecych i zamach stanu -  11 stycznia 1992 roku. Zna
mienna dla tego 'okresu jest kontestacja ze strony kobiet.; Sprzeciwiały się one zapi
som o nierówności płci w projektach kodeksu rodzinnego. Ich manifestacje nie przy
niosły żadnego rezultatu, gdyż zatwierdzony przez Parlament w 1984 Kodeks 
rodzinny (Code de la familie) był inspirowany m.in. religijnym prawem szari ’a i naka
zami obyczajowymi. Autorka zbyt ogólnie omawia kwestie dotyczące odradzania się 
berberyzmu, przywołuje •m.in. wiosnę berberyjską (marzec 1980), , w ramach której 
studenci żądali legalnego używania języka berberyjskiego. Kwestia berberska dowodzi 
złożonej historii Algierii, podobnie jak narastanie islamizmu. „W pierwszym okresie 
rządów Chadlego Bendjedida [...] radykalni fundamentaliści zyskali poczucie, iż 
stanowią siłę, z którą władza powinna i będzie się liczyć” (s. 444). Jednak fundamen
taliści wcześnie ujawnili wrogość wobec władzy, ,co z kolei skazało rodzący się is- 
lamizm na działalność w ukryciu. Swoistym Szokiem dla rządzących okazały się 
manifestacje na początku października 1988 roku, które doprowadziły do podjęcia 
istotnych decyzji związanych z procesem demokratyzacji, odstąpieniem od socjali
zmu i wkroczenia na drogę gospodarki rynkowej. Niewątpliwe istotnym osiągnię
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1 Pieds-noirs -  dosł. ‘czarne stopy’; Europejczycy mieszkający w Algierii.



ciem tego czasu było referendum (3 listopada 1988) zatwierdzające poprawki do 
Konstytucji, przyjęte w lutym 1989 roku. Za szczególnie ważny należy uznać plura
lizm polityczny. Jak pisze autorka, „Konstytucja z 1989 roku oznaczała wprowadze
nie ustroju prezydenckiego. Zarzucała wszelkie odniesienia do modelu socjalistycz
nego, a nade wszystko monopolu politycznego FLN” (s. 449). Przyjęty pluralizm 
polityczny dal prawo do legalizacji religijnej partii Islamski Front Ocalenia (Front 
Islamiąue du Salut -  FIS), która w 1990 roku wygrała wybory do władz lokalnych. 
Pogłębiający się kryzys rządowy, wojna w Zatoce Perskiej oraz wygrana przez fun
damentalistów religijnych pierwsza tura wyborów w grudniu 1991 roku, doprowa
dziły 11 stycznia 1992 roku do wojskowego zamachu stanu. Część tę zamyka analiza 
ostatnich lat XX wieku, a konkretnie lata 1992-2000, nazywanych w literaturze woj
ną domową. Autorka przedstawia okoliczności wyborów poszczególnych osób pia
stujących stanowisko przewodniczącego lub prezydenta, charakteryzuje ich politykę 
i towarzyszący klimat społeczny. Były to dla Algierii lata niezwykle trudne, nazna
czone terrorem i wojną pomiędzy rządem a fundamentalistami religijnymi, a zwłasz
cza skrajnymi ugrupowaniami -  Islamską Grupą Zbrojną (Groupe Islamiąue Armee
-  GIA) oraz Islamską Armią Ocalenia (Armee Islamiąue du Salut -  AIS). Wiele 
uwagi poświęca wybranemu w 1999 roku prezydentowi Abdelaziz Bouteflika, któ
rego określiła mianem homo politicus (s. 495). W lipcu 1999 roku przeprowadzono 
kolejne referendum, tym razem społeczeństwo miało odpowiedzieć na pytanie, czy 
akceptuje lub nie zabiegi prezydenta zmierzające do osiągnięcia zgody obywatel
skiej. Jak pisze autorka: „Wyniki referendum zmazały «grzech pierworodny» prezy
denta dotyczący sfałszowanych wyborów, udział w referendum wzięło bowiem 85 
proc. Algierczyków, «tak» odpowiedziało 98,6 proc. W ten sposób dokonała się legi
tymizacja jego władzy” (s. 497-498). Na podstawie wyników referendum, prezydent 
Bouteflika zatwierdził ustawę o „zgodzie narodowej”, na podstawie której 13 stycznia 
2000 roku broń mieli złożyć fundamentaliści islamscy w zamian za'ogłoszenie amne
stii, z której skorzystało 2 tysiące bojowników. Pomimo legalizacji „zgody narodowej” 
nadal jednak istnieje tam terroryzm, zwłaszcza w rejonach wiejskich.

W Posłowiu autorka nawiązała do obecności Polaków, zarówno w kolonialnej, 
jak i niepodległej Algierii oraz ukazała ich różnorodną aktywność.

Książka imponuje rozmiarem przedsięwzięcia. W analizie problemu autorka 
odwołuje się do faktów historycznych z XIX i XX wieku, znamiennych dla Algierii, 
Maghrebu i Europy. W warstwie faktograficznej odsłania niezwykle złożoną rze
czywistość świata kolonialnego. Książka jest świetną pracą naukową. Czytelnik 
otrzymuje w efekcie rzetelnie opracowaną, wartościową i interesującą publikację.
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