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�Nie wolno ustawiaæ na scenie na³adowanej strzelby,
je¿eli nikt nie ma zamiaru z niej strzeliæ.�

Antoni Czechow

Prze³om XX i XXI wieku obfitowa³ w Zimbabwe w szczególnie
dramatyczne i tragiczne wydarzenia bêd¹ce skutkiem zmagañ
o w³adzê najwy¿sz¹ w tym po³udniowoafrykañskim pañstwie. Jed-
nym z najczê�ciej przywo³ywanych obrazów ilustruj¹cych kryzys
polityczny w Zimbabwe w latach 2000�2002 by³y zdarzenia zacho-
dz¹ce na tamtejszych obszarach wiejskich. Czê�æ mediów nierzadko
ulega³a pokusie symplifikacji tamtych wydarzeñ, oddzielaj¹c zdarze-
nia rejestrowane na wsi w Zimbabwe od ca³o�ci tamtejszego procesu
politycznego lub sprowadzaj¹c je g³ównie lub wy³¹cznie do napiêæ
miêdzyrasowych, które poza wszystkim rzecz jasna �od zawsze� tam

1 Szerzej zob.: M. W. Solarz, Walka o w³adzê w Zimbabwe w latach 2000-
2002. Przyczynek do anatomii kryzysu politycznego, Warszawa 2006.
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istnia³y. Oczywi�cie kryzys agrarny na wy¿ynie Zimbabwe by³ jed-
nym z najwa¿niejszych i najbole�niej odczuwanych faktów spo³ecz-
nych, o donios³ych konsekwencjach politycznych, spo³ecznych i go-
spodarczych, podobnie zreszt¹ jak w s¹siednich krajach � RPA
i Namibii2 , stale zagra¿aj¹c destabilizacj¹ Zimbabwe. Niemniej wy¿ej
naszkicowany ekskluzywizm w podej�ciu do kryzysu agrarnego
w Zimbabwe, zw³aszcza w stosunku do okresu od 2000 roku, jest
b³êdny, gdy¿ kryzys agrarny i reforma rolna u progu XXI wieku
zosta³y wykorzystane przez w³adze Zimbabwe jako narzêdzia w walce
z faktyczn¹ i rzekom¹ opozycj¹ polityczn¹ oraz instrumenty s³u¿¹ce
do mobilizacji zwolenników i aparatu pañstwowego.

Równocze�nie wydaje siê, ¿e w sytuacji wielce prawdopodobne-
go dalszego trwania marazmu w realizacji reformy rolnej, eskalacja
kryzysu rolnego by³a i tak w koñcu nieunikniona i to niezale¿nie od
wydarzeñ dziej¹cych siê na scenie politycznej w Zimbabwe od 2000
roku. Niebezpieczeñstwo to by³o jak najbardziej realne, bior¹c choæ-
by pod uwagê dominuj¹cy typ aktywno�ci zawodowej tamtejszej
ludno�ci (67% spo³eczeñstwa mieszka na wsi)3, strukturê w³asno�ci
ziemi, skorumpowanie, nieudolno�æ i opiesza³o�æ w³adz czy poczucie
niesprawiedliwo�ci i krzywdy obecne przynajmniej po�ród pewnej
czê�ci mieszkañców wsi. Niemniej ewidentnym sukcesem w³adz Zim-
babwe, jak mo¿na przekonuj¹co argumentowaæ, sta³o siê sprowoko-
wanie, a mo¿e tylko przyzwolenie na eskalacjê kryzysu w okre�lo-
nym momencie, umiejêtne jej skanalizowanie, odwrócenie od siebie
jej ostrza i obrócenie go przeciwko prawdziwym i rzekomym prze-
ciwnikom politycznym. Towarzysz¹ce temu olbrzymie koszty � zwy-
k³e ludzkie, spo³eczne, gospodarcze, miêdzynarodowe etc. � nie mia-
³y, jak siê wydaje, wiêkszego znaczenia dla prezydenta Roberta

2 Idem, Problem reformy rolnej w Republice Po³udniowej Afryki a kryzys
w Zimbabwe, w: RPA � Polska. Materia³y z konferencji po�wiêconej 10-leciu
niepodleg³o�ci RPA, Uniwersytet Jagielloñski, 20 maja 2004, pod red. A. Kapi-
szewskiego, Kraków 2004, s. 91�105.

3 L�Atlas de l�Afrique, Paris 2000, s. 182.
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Mugabe, bo dla niego najwa¿niejsze by³o utrzymywanie zagro¿onej
w³adzy nad krajem.

Kryzys polityczny czy raczej polityczno-agrarny w Zimbabwe od
2000 roku rozgrywa³ siê a¿ na trzech p³aszczyznach � politycznej
(zwi¹zanej nie tylko z walk¹ o w³adzê, ale tak¿e z przyjêciem
i egzekwowaniem w praktyce standardów demokracji, praw cz³owie-
ka, pañstwa prawa, dobrego rz¹dzenia), agrarnej i miêdzynarodo-
wej. Ka¿da z tych p³aszczyzn konfliktu mia³a i ma w³asn¹ �prehisto-
riê�, prolog i dynamikê zdarzeñ, niemniej zw³aszcza od 2000 roku te
�cz¹stkowe� kryzysy nawzajem siê warunkowa³y i stymulowa³y.
A zatem kryzys agrarny istnia³ na d³ugo przed powstaniem g³ówne-
go ugrupowania obecnej opozycji � Ruchu na rzecz Demokratycznej
Zmiany (Movement for Democratic Change, MDC), ale od 2000 roku
sprawa reformy rolnej sta³a siê u¿ytecznym narzêdziem w walce
z t¹ parti¹.

Pierwszymi bia³ymi, którzy przybyli na obszar dzisiejszego Zim-
babwe, byli Portugalczycy. Nast¹pi³o to ju¿ na pocz¹tku XVI wieku4.
Niemniej zasadniczy prze³om w dziejach wy¿yny Zimbabwe nast¹pi³
dopiero w ostatniej dekadzie XIX wieku. Tego te¿ okresu siêgaj¹
�ród³a kryzysu agrarnego w Zimbabwe.

Brytyjczycy uzyskawszy w Traktacie Moffata i Koncesji Rudda
z 1888 roku formalne podstawy do interwencji i ekspansji na wy¿y-
nie Zimbabwe, na mocy przywileju królewskiego z pa�dziernika
1889 roku, zorganizowali Brytyjsk¹ Kompaniê Afryki Po³udniowej,
która mia³a w praktyce urzeczywistniæ w³adztwo Londynu nie tyl-
ko nad pañstwem Lobenguli w³adcy ludu Ndebele, po³o¿onym na
wy¿ynie Zimbabwe, ale tak¿e (przynajmniej) nad reszt¹ dzisiejsze-
go Zimbabwe i wspó³czesn¹ Zambi¹5. W 1890 roku na obszar dzi-

4 Por. H. Zins, Historia Zimbabwe, Warszawa 2003, s. 27�34; M. J. Mali-
nowski, Afryka Po³udniowa do koñca XVI w., w: Historia Afryki. Do pocz¹tku
XIX wieku, pod red. M. Tymowskiego, Wroc³aw 1996, s. 701�702; Z. D³ugosz,
Historia okryæ geograficznych i poznania Ziemi, Warszawa 2002, s. 91.

5 H. Zins, op. cit., s. 81�83.
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siejszego Zimbabwe dotarli pierwsi biali osadnicy zwerbowani przez
Cecila Rhodesa. By³a to tzw. Kolumna Pionierów6. W rok po utwo-
rzeniu kolonii (1893 roku), nazwanej wkrótce na cze�æ Rhodesa
Rodezj¹ Po³udniow¹, biali osadnicy posiadali ju¿ 10 tys. mil kw.
ziemi7.

Opanowanie kraju Szona, pokonanie Lobenguli i wreszcie zdu-
szenie powstañ z lat 1896�1897 stopniowo otwiera³y drogê do coraz
dalszej zmiany struktury w³asno�ci ziemi na wy¿ynie Zimbabwe.
Polityka rz¹du Wielkiej Brytanii, Kompanii i kolonistów wytworzy³a
na wy¿ynie Zimbabwe do koñca lat 70. XX wieku, czyli do chwili
przekszta³cenia siê Rodezji Po³udniowej (Zimbabwe-Rodezji) w nie-
podleg³e Zimbabwe, dwa spo³eczeñstwa � jedno uprzywilejowane,
dominuj¹ce w polityce i gospodarce kraju (biali osadnicy) oraz dru-
gie � zepchniête na margines (Afrykanie). To niekorzystne usytu-
owanie czarnego segmentu rodezyjskiego spo³eczeñstwa w ca³ej struk-
turze polityczno-spo³eczno-gospodarczej pañstwa istniej¹cego na
wy¿ynie Zimbabwe by³o wyra�nie widoczne choæby w³a�nie na przy-
k³adzie struktury u¿ytkowania ziemi. Zgodnie z ustawodawstwem
z roku 1930 (Land Apportionment Act) i 1969 (Land Tenure Act) 18
mln ha ziemi zosta³o przyznanych czarnym mieszkañcom Zimbabwe
[by³y to tzw. terytoria plemienne (Tribal Trust Lands), obecnie okre-
�lane mianem obszarów wspólnotowych (Communal Areas)]. Tak¹
sam¹ czê�æ gruntów przyznano bia³ym, podczas gdy resztê � 2 mln
ha � uznano za tereny ³owieckie i ziemiê bêd¹c¹ w³asno�ci¹ rz¹du8.
Niesprawiedliwo�æ tego podzia³u polega³a m.in. na tym, i¿ zgodnie
z danymi z 1969 roku czarni mieszkañcy Rodezji Po³udniowej sta-
nowili 95% liczby jej mieszkañców, podczas gdy biali zaledwie 4,5%9.

6 Ibidem, s. 83�85; D. Blair, Degrees in Violence. Robert Mugabe and the
struggle for power in Zimbabwe, New York 2002, s. 170�171.

7 D. Blair, op. cit., s. 170�171.
8 G. Kanyenze, The Performance of the Zimbabwean Economy, 1980�2000,

w: Twenty Years of Independence in Zimbabwe. From Liberation to Authoritaria-
nism, ed. by S. Darnolf, L. Laakso, New York 2003, s. 36.

9 Ibidem.
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Wiêcej, nie wszyscy biali byli w³a�cicielami ziemskimi, podczas gdy
czarni mieszkañcy Zimbabwe to przede wszystkim, jak by³o ju¿
wspomniane, naród ch³opski. Niesprawiedliwo�æ stosunków na wsi
w Zimbabwe zaostrza³ te¿ fakt, i¿ czarni rolnicy zostali zepchniêci
na obszary o s³abych glebach i niepewnych opadach, podczas gdy
biali gospodarowali na najlepszych gruntach10. Ci ostatni te¿ a¿ do
upadku projektu bia³ej Rodezji cieszyli siê szczególnym wsparciem
pañstwa, na przyk³ad finansowym.

Rabunek ziemi, dokonywany sukcesywnie od koñca XIX wieku,
nie pozosta³ oczywi�cie bez echa w czarnej spo³eczno�ci Zimbabwe.
Leg³ u �róde³ choæby Drugiej Chimurengi � partyzanckiej wojny
z re¿imem Iana Smitha, który usi³owa³ w szóstej i siódmej dekadzie
XX wieku stworzyæ na terytorium miêdzy Limpopo a Zambezi sta-
bilne i niezale¿ne od Londynu pañstwo bia³ych oparte na systemo-
wej dyskryminacji czarnych. W latach 70. XX wieku tylko has³o:
�Ziemia dla ludu� jednoczy³o zwa�nionych liderów ruchu narodowo-
wyzwoleñczego � Roberta Mugabe i Joshuê Nkomo. Zabranie ziemi
bia³ym i zwrócenie jej czarnym sta³o siê przewodnim motywem
walki11.

Koniec lat 70. XX wieku przyniós³ zakoñczenie ery politycznej
dominacji bia³ych osadników na wy¿ynie Zimbabwe. Transformacja
bia³ej Rodezji Po³udniowej w czarne Zimbabwe dokona³a siê na
podstawie uzgodnieñ wynegocjowanych miêdzy stronami konfliktu
wewnêtrznego podczas rozmów animowanych przez Wielk¹ Bryta-
niê na konferencji konstytucyjnej w Lancaster House w Londynie
w okresie od 10 wrze�nia do 15 grudnia 1979 roku W czasie rozmów
na temat konstytucji Zimbabwe pojawi³o siê zagadnienie ziemi12.
Musia³o siê tak staæ, gdy¿, jak wy¿ej zosta³o to ju¿ zasygnalizowane,
dla wiêkszo�ci czarnych mieszkañców Zimbabwe walka o niepodle-
g³o�æ by³a równoznaczna z walk¹ o odzyskanie ziemi i pó�ne sta-

10 Ibidem, s. 36.
11 D. Blair, op. cit, s. 173.
12 Keesing�s Contemporary Archives, 04.04.1980, s. 30165�30175.
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dium konfliktu w Rodezji Po³udniowej w du¿ym stopniu nosi³o piêt-
no wojny ch³opskiej13.

Konstytucja zaakceptowana w Londynie przez przedstawicieli
ruchu wyzwoleñczego nak³ada³a istotne ograniczenia na przysz³y
rz¹d w zakresie kszta³towania reformy rolnej. Ustawa zasadnicza
dopuszcza³a przymusowe wyw³aszczenie w celu redystrybucji jedy-
nie w wypadku ziemi nie w pe³ni u¿ytkowanej rolniczo14. Regulacja
ta zmusza³a w³adze do oparcia programu redystrybucji ziemi na
mechanizmach wolnorynkowych. Konieczno�æ bezzw³ocznego wyp³a-
cenia godziwego odszkodowania oraz prawo do zaskar¿enia w s¹dzie
samego faktu wyw³aszczenia, jak i wysoko�ci odszkodowania stano-
wi³y dalsze ograniczenie swobody rz¹du. Dodatkowo konstytucyjne
regulacje dotycz¹ce praw w³asno�ci, zgodnie z umow¹ z Lancaster
House, mia³y pozostaæ bez zmian przez 10 lat15.

W 1981 roku rz¹d niepodleg³ego ju¿ Zimbabwe obieca³ do 1985
roku obdzieliæ ziemi¹ 162 tys. czarnych rodzin. Taki cel zosta³ wy-
znaczony w Przej�ciowym Narodowym Planie Rozwoju (Transitional
National Development Plan), którego realizacja zosta³a zaplanowana
na lata 1982�198516. Tymczasem do lutego 1992 roku mniej ni¿ 60 tys.
czarnych rodzin sta³o siê beneficjentami programu redystrybucji
ziemi. Równocze�nie na pocz¹tku 1992 roku wci¹¿ oko³o 7 mln ludzi,
w zdecydowanej wiêkszo�ci czarnych, zamieszkiwa³o na 16,4 mln ha
bêd¹cych w³asno�ci¹ wspólnot lokalnych (�communal� farmland),
podczas gdy 4,5 tys. farmerów produkuj¹cych na rynek (commercial
farmers), w zdecydowanej wiêkszo�ci bia³ych, posiada³o 11,5 mln ha
najlepszej ziemi uprawnej w Zimbabwe, co stanowi³o prawie jedn¹

13 R. Brown, Zimbabwe. Recent History, w: Africa South of the Sahara
1998, London 1997, s. 1127.

14 L. van Buren, Zimbabwe. Economy, w: Africa South of the Sahara
1998�, s. 1132.

15 Ibidem, s. 1132.
16 Keesing�s Record of World Events. News Digest for February 1992,

s. 38751; L. van Buren, op. cit., s. 1132.
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trzeci¹ ca³ego terytorium kraju17. Inne �ród³a, ró¿ni¹c siê w szczegó-
³ach, rysuj¹ bardzo podobny obraz. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku
4 tys. w wiêkszo�ci bia³ych farmerów z wysoko towarowych gospo-
darstw (commercial farmers) wci¹¿ posiada³o ponad po³owê najlep-
szej ziemi uprawnej w Zimbabwe. Tymczasem w marcu 1992 roku
oko³o 7,5 mln czarnych rolników u¿ytkowa³o 16 mln ha. Do 1990
roku oko³o 52 tys. rodzin skorzysta³o z parcelacji, otrzymuj¹c ³¹cznie
2,7 mln ha, co realizowa³o w zaledwie 32% cel wyznaczony w Przej-
�ciowym Narodowym Planie Rozwoju18. Zacytowane dane pokazuj¹
wyra�nie, i¿ w pierwszej dekadzie niepodleg³o�ci Zimbabwe tempo
reformy rolnej by³o wolne i pozycja maj¹tkowa bia³ych rolników
w istocie nie uleg³a zmianie.

Rok 1990 otwiera³ jednak nowe mo¿liwo�ci przed rz¹dem
R. Mugabe. Wówczas wygasa³ bowiem dziesiêcioletni okres ochron-
ny przewidziany dla regulacji praw w³asno�ci wynegocjowanych
w Lancaster House. W konsekwencji po 1990 roku oczekiwano przy-
spieszenia tempa reformy rolnej w Zimbabwe19. Na pró¿no. Postulat
reformy rolnej wci¹¿ pozosta³ niespe³niony, a dodatkowo jej u³omna
realizacja doprowadzi³a m.in. do wybuchu wielkiego skandalu zwi¹-
zanego z faktem, ¿e beneficjentami reformy rolnej stali siê cz³onko-
wie elit w³adzy Zimbabwe, oraz do wstrzymania wsparcia finanso-
wego dla jej realizacji przekazywanego przez Wielk¹ Brytaniê. Sum-
ma summarum w ci¹gu 20 lat niepodleg³o�ci w³adzom Zimbabwe
nie uda³o siê sprostaæ oczekiwaniom spo³ecznym i sytuacja na obsza-
rach wiejskich mog³a, jak siê wydaje nawet w ka¿dej chwili, dopro-
wadziæ do wybuchu niezadowolenia spo³ecznego na olbrzymi¹ skalê
i destabilizacji kraju.

12 lutego 2000 roku w Zimbabwe zosta³o przeprowadzone refe-
rendum konstytucyjne, które zakoñczy³o siê spektakularn¹ pora¿k¹

17 Keesing�s Record of World Events. News Digest for February 1992,
s. 38751.

18 L. van Buren, op. cit., s. 1132.
19 Ibidem.
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rz¹du. Do urn posz³o zaledwie 20% uprawnionych do g³osowania.
55% uczestników referendum odrzuci³o proponowan¹ ustawê zasad-
nicz¹. Mia³a ona przed³u¿yæ i wzmocniæ w³adzê prezydenta Zimba-
bwe, ograniczyæ wolno�ci obywatelskie i pozwoliæ na przekazanie
ziemi posiadanej przez bia³ych mieszkañców Zimbabwe czarnym.
Niekorzystny dla rz¹du wynik g³osowania wi¹za³ siê z tym, ¿e o ile
czarni mieszkañcy miast masowo udali siê do urn g³osuj¹c na �nie�,
o tyle czarni mieszkañcy wsi, stanowi¹cy tradycyjn¹ bazê wyborcz¹
Afrykañskiego Narodowego Zwi¹zku Zimbabwe � Front Patriotycz-
ny (ZANU-PF), pozostali w wiêkszo�ci w domach. Do g³osowania nie
zachêci³y ich obietnice redystrybucji ziemi20. Co wiêcej, opozycyjny
MDC wzywaj¹cy do g³osowania na �nie�, dopi¹³ swego tak¿e dziêki
zyskaniu przychylno�ci bia³ych farmerów i zatrudnianych przez nich
czarnych robotników rolnych, stanowi¹cych ³¹cznie (zapewne wraz
ze swymi rodzinami) oko³o jednej pi¹tej elektoratu21. Postawa tych
ostatnich w du¿ym stopniu zadecydowa³a o negatywnym wyniku
referendum. Referendum zakoñczy³o siê wiêc dla rz¹du zaskakuj¹c¹
i bolesn¹ pora¿k¹. Szok by³ tym wiêkszy dla elit w³adzy w Zimba-
bwe, ¿e referendum konstytucyjne sta³o siê pierwsz¹ pora¿k¹ wy-
borcz¹ ZANU-PF od objêcia w³adzy w Zimbabwe w 1980 roku22.
Summa summarum w lutym 2000 roku u�wiadomiono sobie w Zim-
babwe i poza nim, ¿e oto po raz pierwszy w historii tego kraju
narodzi³a siê partia � MDC, która naprawdê mo¿e odsun¹æ od w³a-
dzy prezydenta R. Mugabe i ZANU-PF i jej dotychczasowe powodze-
nie zapewne w znacznej mierze wynika tak z otwarcia siê na elekto-

20 Keesing�s Record of World Events, News Digest for February 2000,
s. 43393.

21 M. W. Solarz, Terroryzm jako narzêdzie realizacji polityki niektórych
pañstw afrykañskich, w: Terroryzm w �wiecie wspó³czesnym, pod red. E. Hali¿a-
ka W. Lizaka, L. £ukaszuka, E. �liwki, Warszawa � Pieniê¿no 2004, s. 260;
Idem, Afryka Po³udniowa � szanse i zagro¿enia stabilnego rozwoju, w: Stosunki
miêdzynarodowe w Afryce, pod red. J. J. Milewskiego, W. Lizaka, Warszawa
2002, s. 177.

22 Keesing�s Record of World Events, News Digest for February 2000,
s. 43393.
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rat wiejski, jak i nieporadno�ci i zaniechañ rz¹du na polu reformy
rolnej. Wiedza ta sta³a siê jednak tak¿e udzia³em prezydenta i jego
ludzi, za� wiosn¹ 2000 roku mia³y odbyæ siê wybory parlamentarne,
a wiosn¹ 2002 roku wybory prezydenckie.

Klêska w referendum stanowi³a wiêc sygna³ dla R. Mugabe, ¿e
jego w³adza jest powa¿nie zagro¿ona. Da³a ona impuls do bezwzglêd-
nej walki, której celem by³o utrzymanie w³adzy po zbli¿aj¹cych siê
wyborach parlamentarnych i prezydenckich. W sferach rz¹dowych
zarówno wynik pó�niejszej elekcji do parlamentu (wygrana ZANU-PF,
ale równocze�nie bezprecedensowy sukces opozycji, która sta³a siê re-
aln¹ opozycj¹ parlamentarn¹), jak i na urz¹d prezydenta (reelekcja
R. Mugabe, ale jednocze�nie bardzo dobry wynik kandydata opozycji
Morgana Tsvangiraia) ca³y czas podtrzymywa³y to poczucie zagro¿e-
nia i niepewno�ci, a w konsekwencji pcha³y je do kontynuowania
przemocy. Prezydent R. Mugabe zdecydowa³ siê m.in. na dokonanie
manipulacji wyborczych, podjêcie kroków wymierzonych w wolno�æ
prasy, ograniczenie niezale¿no�ci s¹downictwa, napady na faktycz-
nych i domniemanych cz³onków i sympatyków opozycji, przemoc
bojówek (tzw. weteranów wojennych, czyli faktycznych i rzekomych
uczestników wojny o niepodleg³o�æ) i wojska wobec ca³ych lokalnych
spo³eczno�ci, okupacje farm nale¿¹cych do bia³ej ludno�ci, naj�cia na
przedsiêbiorstwa powi¹zane z bia³ymi. Od lutego 2000 roku w Zim-
babwe narasta³a przemoc skierowana przeciwko faktycznym i tylko
domniemanym przeciwnikom politycznym, przekracza³a kolejne
bariery, obejmowa³a kolejne dziedziny i p³aszczyzny, doskonali³a siê,
pokonywa³a kolejne stopnie przemocy. Nie opad³a ani po wyborach
parlamentarnych, ani po prezydenckich. W ten sposób urzeczywist-
nia³y siê niemal¿e prorocze s³owa R. Mugabe z 1998 roku o wielo�ci
stopni, na które mo¿e wspi¹æ siê przemoc, je�li tylko taka bêdzie
wola tyrana (�I have many degrees in violence�)23.

Zw³aszcza gospodarstwa rolne, które by³y w³asno�ci¹ bia³ych
rolników, sta³y siê scen¹ dramatów, tragedii i zwyk³ego barbarzyñ-

23 Por. D. Blair, op. cit.
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stwa, o czym �wiadcz¹ liczne i przejmuj¹ce �wiadectwa. Inspirowa-
nym przez w³adze napadom, przemocy fizycznej, morderstwom, aktom
zastraszania, wypêdzeniom, parali¿owaniu dzia³alno�ci gospodarstw
rolnych, a tak¿e zwyk³emu wandalizmowi, towarzyszy³y ubrane
w szatê reformy rolnej dzia³ania legislacyjne i administracyjne maj¹ce
w gruncie rzeczy legalizowaæ i utrwalaæ g³êbokie, dokonywane na
masow¹ skalê przekszta³cenia obrazu spo³ecznego i gospodarczego
wsi w Zimbabwe. W ten sposób obszary wiejskie sta³y siê istotnym
polem bitwy w wojnie wydanej opozycji, gdy¿ R. Mugabe obarczy³
m.in. bia³ych farmerów i ich czarnych robotników wspó³odpowie-
dzialno�ci¹ za wynik referendum konstytucyjnego oraz sukces Ru-
chu w kolejnych nastêpuj¹cych po sobie wyborach. Eskaluj¹c kryzys
na obszarach wiejskich, prezydent Zimbabwe próbowa³ te dwie nie-
pokorne grupy zastraszyæ i w efekcie zneutralizowaæ. W tej perspek-
tywie reforma rolna sta³a siê istotnym narzêdziem w bezpardonowej
walce prezydenta o zachowanie w³adzy w kraju, a eliminacja bia³ej
spo³eczno�ci mia³a przybli¿yæ rozbicie opozycji. Co niemniej wa¿ne,
zagarniêcie ziemi i jej redystrybucja miêdzy zwolenników rz¹du,
nawet je�li mia³y wymiar przede wszystkim propagandowy i nie
by³y wsparte niezbêdn¹ do ostatecznego sukcesu przedsiêwziêcia
wielowymiarow¹ pomoc¹ pañstwa, mia³y s³u¿yæ ich mobilizacji po
stronie R. Mugabe i wynagrodzeniu. Rozwi¹zanie czy te¿ z³udzenie
rozwi¹zania tego autentycznego problemu wsi w Zimbabwe (bo
taki charakter ma tamtejszy kryzys agrarny) mog³o i zapewne
mia³o przywróciæ w jakim� stopniu utracon¹ gorliwo�æ zwolenni-
kom ZANU-PF.

Z perspektywy w³adz Zimbabwe polityka R. Mugabe wobec
opozycji, w tym w jakiej� mierze jej segment realizowany wobec
spo³eczno�ci wiejskich, okaza³a siê niezwykle skuteczna: ZANU-PF
utrzyma³ dominacjê w parlamencie, a R. Mugabe pozosta³ g³ow¹
pañstwa. Niemniej nast¹pi³o to za cenê wielu ofiar i cierpieñ, w tym
wyci�niêcia niezatartego, destrukcyjnego piêtna na obszarach wiej-
skich. W 2006 roku gazety pisa³y m.in. o drastycznym spadku pro-
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dukcji rolnej24. Zreszt¹ ju¿ w 2003 roku by³o widaæ wyra�nie, i¿
brutalna, nieprzygotowana i chaotyczna reforma rolna zarówno roz-
bi³a rynkow¹ czê�æ sektora rolniczego w Zimbabwe, spowodowa³a
drastyczne obni¿enie plonów i pog³owia byd³a, �ci¹gnê³a na kraj
realne widmo g³odu, przynios³a wymierne straty gospodarcze i zwiêk-
szy³a ogólny poziom ubóstwa, jak i zmieni³a spo³eczny obraz wsi
w Zimbabwe. Zgodnie z danymi Zwi¹zku Farmerów w pocz¹tkach
2003 roku z oko³o 4,5 tys. bia³ych farmerów jedynie 600 wci¹¿ upra-
wia³o swoj¹ ziemiê. Wówczas jedynie 120 wyw³aszczonych farme-
rów, którzy nie odwo³ywali siê wobec bezprawia do s¹dów uzyska³o
jakie� odszkodowania. W efekcie reformy do 2003 roku ponad 10
mln ha ¿yznych ziem zosta³o przejêtych przez pañstwo i rozdzielo-
nych miêdzy nowych osadników, rekrutuj¹cych siê tak z grona czar-
nych ch³opów, jak i z elity partii rz¹dz¹cej, tzw. weekendowych
farmerów. Równocze�nie wed³ug Farm Community Trust of Zimba-
bwe byæ mo¿e nawet a¿ 70% robotników rolnych, do czasów reformy
pracuj¹cych na farmach bia³ych, straci³o pracê i �ród³o utrzymania,
a w efekcie wielu z nich w coraz wiêkszym stopniu ¿y³o dziêki
pomocy ¿ywno�ciowej Kanadyjskiej Agencji ds. Rozwoju Miêdzyna-
rodowego (Canadian International Development Agency)25.

Rok 2003 przyniós³ te¿ kolejne potwierdzenie tezy, i¿ rzekoma
reforma rolna zakoñczy³a siê pora¿k¹, je�li nie katastrof¹. 23 pa�-
dziernika komisja powo³ana przez rz¹d Zimbabwe w celu zbadania
jej przebiegu i skutków opublikowa³a swój raport. Z jednej strony
w sprawozdaniu zapewniano, i¿ reforma jest �osza³amiaj¹cym suk-
cesem� (overwhelming success) i zrzucono winê za wszystkie niedo-
ci¹gniêcia na zagraniczne media, Wielk¹ Brytaniê, Uniê Europej-
sk¹, �bia³y� Commonwealth i Stany Zjednoczone. Niemniej z drugiej
strony do³¹czone do raportu statystyki wskazywa³y na klêskê
� zamiast, jak twierdzi³y w³adze, 300 tys. rodzin, które rzekomo

24 Por. W. Jagielski, A. Rashirai, Ziemia w Zimbabwe wraca do bia³ych
farmerów, http://www.serwisy.gazeta.pl.

25 C. Dempster, Zimbabwe�s changed land, http://newsvote.bbc.co.uk.
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otrzyma³y ziemiê z przeznaczeniem na gospodarstwa rodzinne (small-
scale farming), faktycznie jedynie 123 tys. nadano ziemiê; zamiast
50 tys. rodzin, które mia³y otrzymaæ ziemiê na gospodarstwa far-
merskie (commercial farms), jedynie 4,8 tys. zosta³o beneficjentami
reformy. Raport wskazywa³ wprost, i¿ znaczne obszary ziemi nie s¹
uprawiane26. Obraz pora¿ki w³adz Zimbabwe pog³êbi³y dane opubli-
kowane przez brytyjski �The Times� 24 pa�dziernika 2003 roku
� zbiory tytoniu w Zimbabwe spad³y z 270 tys. ton w 2000 roku do
80 tys. ton w 2003 roku, pszenicy z 283 tys. do 60 tys. ton; pog³owie
byd³a hodowanego w gospodarstwach farmerskich (commercial farms)
z 1,2 mln sztuk do 150 tys.27

Na pocz¹tku 2006 roku, zapewne pod wra¿eniem katastrofy
gospodarczej wywo³anej m.in. reform¹ roln¹, w³adze Zimbabwe og³o-
si³y, tym samym wprost przyznaj¹c siê do klêski, ¿e biali farmerzy
mog¹ ubiegaæ siê o dzier¿awê gospodarstw na 99 lat28.

Istot¹ wydarzeñ w Zimbabwe od 2000 roku by³a bezwzglêdna
walka o w³adzê. Ten konflikt o charakterze politycznym spowodowa³
instrumentalizacjê równolegle istniej¹cego, bardzo powa¿nego
i wymagaj¹cego pilnych rozwi¹zañ kryzysu agrarnego, którego po-
cz¹tki siêgaj¹ koñca XIX wieku i który ma potê¿ny wp³yw na ¿ycie
polityczne, gospodarcze i spo³eczne mieszkañców wy¿yny Zimbabwe
od ponad stu lat. Szybko doprowadzi³ on tak¿e do eskalacji tego
ostatniego. Gwa³towne pog³êbienie siê kryzysu agrarnego od 2000
roku byæ mo¿e nawet uzyska³o wiêkszy odd�wiêk w �wiatowych
mediach ni¿ jednoczesna systematyczna rozprawa z opozycj¹ poli-
tyczn¹. Niewykluczone, i¿ sta³ siê on nawet globaln¹ wizytówk¹
ca³ego kryzysu w Zimbabwe, ale tym razem jednak by³ on jedynie
elementem gry, narzêdziem �porz¹dkowania� sceny politycznej u¿y-
tym wskutek zimnej kalkulacji.

26 Keesing�s Record of World Events, News Digest for October 2003,
s. 45632.

27 Ibidem, s. 45632.
28 Por. W. Jagielski, A. Rashirai, op. cit.



145Reforma rolna jako narzêdzie walki o w³adzê najwy¿sz¹...

BIBLIOGRAFIA

Africa South of the Sahara 1998, London 1997.
Atlas historique de l�Afrique, Paris 1988.
Blair D., Degrees in Violence. Robert Mugabe and the struggle for power in

Zimbabwe, New York 2002.
Brown R., Zimbabwe. Recent History, w: Africa South of the Sahara 1998,

London 1997.
Buren van L., Zimbabwe. Economy, w: Africa South of the Sahara 1998,

London 1997.
Darnolf S., Laakso L. (ed.), Twenty Years of Independence in Zimbabwe.

From Liberation to Authoritarianism, Palgrave Macmillan 2003.
Dempster C., Zimbabwe�s changed land, http://newsvote.bbc.co.uk.
D³ugosz Z., Historia okryæ geograficznych i poznania Ziemi, Warszawa 2002.
Jagielski W., Rashirai A., Ziemia w Zimbabwe wraca do bia³ych farmerów,

http://www.serwisy.gazeta.pl.
Kanyenze G., The Performance of the Zimbabwean Economy, 1980�2000,

w: Twenty Years of Independence in Zimbabwe. From Liberation to Au-
thoritarianism, ed. by S. Darnolf, L. Laakso, New York 2003.

Keesing�s Contemporary Archives.
Keesing�s Record of World Events.
L�Atlas de l�Afrique, Paris 2000.
Malinowski M. J., Afryka Po³udniowa do koñca XVI w., w: Historia Afryki.

Do pocz¹tku XIX wieku, pod red. M. Tymowskiego, Wroc³aw 1996.
Solarz M. W., Afryka Po³udniowa � szanse i zagro¿enia stabilnego rozwoju,

w: Stosunki miêdzynarodowe w Afryce, pod red. J. J. Milewskiego,
W. Lizaka, Warszawa 2002.

Solarz M. W., Problem reformy rolnej w Republice Po³udniowej Afryki
a kryzys w Zimbabwe, w: RPA � Polska. Materia³y z konferencji po�wiê-
conej 10-leciu niepodleg³o�ci RPA, Uniwersytet Jagielloñski, 20 maja
2004, pod red. A. Kapiszewskiego, Kraków 2004.

Solarz M. W., Terroryzm jako narzêdzie realizacji polityki niektórych pañstw
afrykañskich, w: Terroryzm w �wiecie wspó³czesnym, pod red. E. Hali-
¿aka W. Lizaka, L. £ukaszuka, E. �liwki, Warszawa � Pieniê¿no 2004.

Solarz M. W., Walka o w³adzê w Zimbabwe w latach 2000�2002. Przyczynek
do anatomii kryzysu politycznego, Warszawa 2006.

Zins H., Historia Zimbabwe, Warszawa 2003.



146 Marcin Wojciech Solarz

AN OUTLINE HISTORY OF THE ROLE
OF THE LAND REFORM IN THE STRUGGLE

FOR SUPREME POWER IN ZIMBABWE, 2000�2002

SUMMARY

The paper discusses the land crises and the land reform in
Zimbabwe and their role in the struggle for power in Zimbabwe
since 2000. It shows in a few words genesis, dynamics and conse-
quences of the land crises since the end of 19th century till the
constitutional referendum in 2000. In addition it discusses reasons
and consequences of the escalation of the land crisis since 2000. It
is argued that after the constitutional referendum the land issue in
Zimbabwe became a very useful and effective tool in political strug-
gle with political opposition.


