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THE BEGINNINGS OF ARAB AND ISLAM
EXPANSION INTO ZANDE MBOMOU TERRITORY

DURING PRE-COLONIAL PERIOD

Zande (l.m. Azande), znani bardziej pod nazw¹ s³ynnych ludo-
¿erców przesz³o�ci Niam-Niam, zamieszkuj¹ strefê sawanny oraz
lasu tropikalnego na obszarach trzech krajów afrykañskich: w pó³-
nocnej czê�ci Demokratycznej Republiki Konga (ok. 730 000), po³u-
dniowo-zachodniej czê�ci Sudanu (ok. 350 000) i po³udniowo-wschod-
niej czê�ci Republiki �rodkowoafrykañskiej (ok. 62 000). Jêzyk Zan-
de pochodzi z rodziny kongokordofañskiej grupy Adamawa Ubangi.
Przedmiotem artyku³u jest spo³eczno�æ Zande Mbomou, zwana przez
Edwarda Evansa-Pritcharda �prawdziwymi Zande� zamieszkuj¹cy-
mi czê�æ po³udniowo-wschodni¹ obecnej Republiki �rodkowoafrykañ-
skiej, obszar wyznaczony przez rzeki Mbomou i Uele1.

Przedkolonialna historia Zande jest �ci�le zwi¹zana z formowa-
niem siê spo³eczno�ci Zande. Jest to historia migracji i podbojów,

1 E. E. Evans-Pritchard, Gli Azande. Storia e istituzioni politiche, Milano
1976, s. 43 n.
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naznaczona ekspansj¹ silniejszych grup etnicznych i procesem asy-
milacji. W rezultacie przynios³o to dosyæ niejednorodn¹ kulturê na
interesuj¹cym nas obszarze Mbomou-Uele, w�ród spo³eczno�ci Zan-
de i Nzakara.

Na pocz¹tku wieku XVIII na kartach historii Zande pojawi³y siê
dwa wielkie klany królewskie � Vongara i Bandia, które przyby³y
wprowadziæ swoje rz¹dy w�ród ludno�ci Mbomou. Vongara za wszel-
k¹ cenê d¹¿yli do stworzenia politycznie jednolitego królestwa, na-
rzucaj¹c swój jêzyk i podporz¹dkowuj¹c tubylców rz¹dom swojego
króla2. Bandia natomiast, akceptowali zasta³y porz¹dek, choæ nie
rezygnowali z zaszczepienia swojej kultury w�ród Nzakara. Proces
inkulturacji mia³ miejsce miêdzy rokiem 1700 a 1750 i trwa³ a¿ do
1880 roku. Dokonywa³ siê na najwa¿niejszych p³aszczyznach ¿ycia
danych spo³eczno�ci � dziedzinie ¿ycia politycznego, gospodarczego,
religijnego i kulturowego3.

W drugiej po³owie XIX wieku rozpoczyna siê ekspansja Arabów
na terytoria Zande Mbomou, na których w³adzê sprawowali Vongara
i Bandia. Celem najazdów spo³eczno�ci arabskiej by³ handel niewol-
nikami i oczywi�cie ko�æ s³oniowa, której nie brakowa³o w samym
sercu kontynentu afrykañskiego.

Pocz¹tkowo Arabowie stacjonowali w po³udniowo-zachodnim
Sudanie w uzbrojonych fortach zwanych zariba4. Barykady te za-
mieszkiwa³o zwykle sto osób zrzeszonych w spó³kach handlowych,

2 A. de Calonne-Beaufaict (Azande: Introduction a une ethnographie gene-
rale des Bassins de l�Ubangi-Uele et de l�Aruwini, Bruxelles 1921, s. 13) okre�la
ten proces mianem zandeizacji.

3 Jako ¿e wspomniany aspekt nie jest przedmiotem pracy, autorka odsy³a
do literatury dotycz¹cej wzajemnych stosunków miêdzy Vongara, Bandia, Zande
i Nzakara. Zob. E. de Dampierre, Un ancien royaume bandia du Haut-Oubangui,
Paris 1967.

4 Zariba lub zeriba oznacza w jêzyku arabskim ogrodzenie, pole zbrojne.
Zande okre�laj¹ ten obszar mianem gbata. Por. D. D. Cordell, Warlords and
enslavement: A sample of slave raiders from eastern Ubangi-Shari, 1870�1920,
w: P. E. Lovejoy (red.) Africans in bondage: Studies in slavery and the slave
trade, Madison 1988, s. 340.
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podlegaj¹cych w³adcom z Chartumu. Najsilniejsze zariba tworzyli
niezale¿ne bractwa, w których przewa¿a³y zasady �prawa zariba�,
zwanego równie¿ �prawem z nad Nilu�5. Sprawuj¹cy w tym czasie
rz¹dy w Sudanie egipscy w³adcy, podporz¹dkowani su³tanowi turec-
kiemu, nie byli w stanie kontrolowaæ silnych, prywatnych spó³ek
zariba. St¹d te¿, od 1860 roku stali siê oni partnerami handlowymi
w handlu niewolnikami i ko�ci¹ s³oniow¹. W tym czasie tak¿e
wielu europejskich podró¿ników i my�liwych korzysta³o z pomocy
do�wiadczonych mieszkañców Chartumu stacjonuj¹cych w basenie
rzeki Bahr-el-Ghazal, którzy w kolejnych latach przemieszczali siê
pod pr¹d, co w rezultacie przynios³o zasiedlenie przez zariba dzia³u
wodnego miêdzy rzek¹ Nil a Congo-Oubangui i wraz z tym pojawie-
nie siê Arabów na terenach zamieszka³ych przez Zande6.

Przez ca³y 1865 rok wa¿n¹ rolê zaczê³y odgrywaæ trzy szlaki han-
dlowe przebiegaj¹ce przez kraj Zande. Powstanie szlaków by³o zwi¹za-
ne �ci�le z zapotrzebowaniem na niewolników w �wiecie muzu³mañ-
skim. Pierwszy szlak bieg³ od wschodu z Gondokoro nad Bia³ym Nilem
przez kraj Adio Zande, zwany Makaraka, w kierunku Mangbetu
w pó³nocnym Zairze. Drugi szlak rozpoczyna³ bieg od Meshra-el-Req
i dochodzi³ do królestwa Zande, wspó³cze�nie jest to obszar przy gra-
nicy Sudanu i Republiki �rodkowoafrykañskiej. Ostatni szlak, zachod-
ni przebiega³ od Hofrat-el-Nahas przez kraj Banda, a¿ do obszarów
zamieszka³ych przez Nzakara. Obozy zariba znajdowa³y siê w dorze-
czach co 30 km, zwykle na wyludnionym obszarze w dolinach rzek7.

Wbrew oczekiwaniom dobrze uzbrojonym armiom Chartumu
okaza³o siê, i¿ region rz¹dzony przez królestwa Vongara i Bandia nie
nale¿y do ³atwej zdobyczy. Wrêcz przeciwnie, zariba nie byli wstanie
pokonaæ Zande, których organizacja polityczna i mocne si³y militarne
uniemo¿liwi³y najazd i podbój. St¹d te¿ arabscy handlarze zdecydowali

5 Ibidem, s. 153.
6 R. Gray, A history of the Southern Sudan (1839�1889), Oxford 1961,

s. 51�60.
7 D. D. Cordell, op. cit., s. 153.
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siê zawieraæ przymierza z królewskimi w³adcami. Szczególne znaczenie
odegra³a w tym postaæ al-Zubayr Rahma Mansur lub Ziber, którego
znany badacz Wilhelm Junker okre�li³ mianem �Króla Zariba�8.

Zubayr po raz pierwszy przyby³ na tereny po³udniowo-wschod-
niego Sudanu ok. 1850 roku. Podczas tej wizyty zatrudni³ kolejnych
handlarzy, a nastêpnie wprowadzi³ innowacjê w dotychczasowym
systemie zariba, którzy dotychczas zak³adali swoje obozy w dolinach
rzek. Teraz mieli wej�æ w g³¹b l¹du. W roku 1858 lub 1886 odwiedzi³
dwór króla Vongara Zangaberu, ¿yj¹cego miêdzy rzek¹ Chinko
i Ouarra. Spotkanie to odegra³o bardzo wa¿n¹ rolê w stosunkach
miêdzy �wiatem arabskim, a królestwem Zande. Przede wszystkim
dlatego, ¿e królestwo obejmowa³o zasiêgiem czê�æ rzeki Mbomou,
znad której zariba bez ograniczeñ mogli transportowaæ ko�æ s³onio-
w¹ i niewolników. Do tego pó³nocna czê�æ by³a rz¹dzona przez brata
Zangaberu, króla Mopoi Mokru (zwanego równie¿ Mofio), który
prowadzi³ handel z kupcami z Chartumu. To umo¿liwi³o przemiesz-
czanie siê zariba na ca³ym obszarze królestwa Vongara9.

W kolejnych latach, ok. 1860 roku, Zubayr zawar³ przymierze
z nastêpc¹ Zangaberu, królem Tikima, nastêpstwem czego by³a wojna
z królem Mopoi i najazd na jego królestwo. Z czasem jednak dobre
stosunki miêdzy Tikima i Zubayr uleg³y pogorszeniu, co doprowadzi-
³o do kolejnych walk. Tikima zmar³ w 1872 roku. Zubayr rozpocz¹³
wiêc negocjacje z nastêpc¹ zmar³ego w³adcy m³odym królem Zamoi
Ikpira. W rezultacie handlarze niewolników powiêkszyli wp³ywy na
ca³ym obszarze Bahr-el-Ghazal i w czê�ci regionu Mbomou10.

W tym samym czasie gubernator egipski w Sudanie by³ naciska-
ny przez Brytyjczyków, aby podj¹æ konkretne dzia³ania w kierunku

8 Wilhelm Junger spêdzi³ wiele lat na dworach kilku królów Vongara,
badaj¹c spo³eczno�æ Zande. Cennym �ród³em informacji sta³y siê napisane przez
niego dzie³a. Zob. W. Junker, Travels in Africa during the years 1875�1878,
London 1890.

9 E. de Dampierre, Des ennemis, des Arabes, des histoires, Nanterre 1983,
s. 47�50.

10 Ibidem, s. 43 n.



143Pocz¹tki ekspansji Arabów i islamu na terytoria Zande Mbomou...

zaprzestania handlu niewolnikami. W 1873 roku zreorganizowano
obszar po³udniowego Sudanu, tworz¹c odrêbn¹ prowincjê Bahr-el-
Ghazal, na czele której stan¹³ wspomniany ju¿ Zubayr jako mudir
(gubernator). Jego si³a i niepodleg³o�æ sta³y siê zagro¿eniem dla
Gubernatury Egipskiej. By³y rz¹dca z Chartumu robi³ wszystko, aby
powiêkszyæ swoje królestwo. Dwa lata pó�niej zosta³ niejako zwabio-
ny do Kairu, gdzie aresztowano go i osadzono w wiêzieniu. Zmar³
w 1913 roku. Nastêpc¹ jego by³ syn Sulayman, który poszerzy³
wp³ywy o tereny górnego Mbomou i dorzecze Uele, zak³adaj¹c na
tym obszarze znaczn¹ liczbê fortów zariba11.

Warto zwróciæ uwagê na dwóch kolejnych w³adców, tym razem
w�ród spo³eczno�ci Zande Bandia, którzy odegrali znacz¹c¹ rolê
w stosunkach ze spo³eczno�ci¹ z Chartumu. Byli nimi ksi¹¿e Rafai-
Mbomou i Pakpuyo.

Jako ¿e naje�d�com arabskim nigdy nie uda³o siê podporz¹dko-
waæ Zande Bandia, st¹d te¿ zawierali z nimi przymierza, pertrak-
tuj¹c z ka¿dym w³adc¹ z osobna. Jako dowód gwarancji zariba ¿¹-
dali pierworodnego syna, który mia³ byæ wysy³any do szko³y w Kairze.
By³a to szko³a dla przysz³ej kadry urzêdników pañstwowych. Po
ukoñczeniu edukacji ch³opców odsy³ano do ojców. Znali jêzyk arab-
ski, angielski, warto�æ handlow¹ towarów, organizacjê pañstwow¹
i wojskow¹. Po �mierci ojców, to oni przejmowali w³adzê, staj¹c siê
su³tanami, czyli wy¿szymi urzêdnikami pañstwowymi Egiptu w pro-
wincji Sudan. Tak te¿ by³o z ksiêciem Rafai, który z czasem z w³a-
snej woli po powrocie z Kairu wys³a³ swojego syna Hetmana do
szko³y w Kairze12. Tak¿e Pokpuyo zawiera³ porozumienie z arabski-

11 E. de Dampierre, Un ancien royaume..., s. 430.
12 A. Thuriaux-Hennebert, Les Zande dans l�histoire du Bahr-el-Ghazal

et de l�Equatoria, Bruxelles 1964, s. 224�225. Kiedy w 1892 roku ekspedycja
francuska na czele z genera³em Kethullem dotar³a w g³¹b kontynentu afrykañ-
skiego nie spodziewa³a siê, ¿e napotka tak dobrze zorganizowane grupy spo³ecz-
ne. Oto opis tego spotkania: �po tym jak widzieli�my nagich tubylców, spotykali-
�my ludzi z pioropuszami na g³owach i cia³em naznaczonym tatua¿ami oto
napotkali�my ludzi czysto ubranych, dobrze zorganizowane wojsko. Su³tan roz-
mawia³ z nami poprawnym, czystym arabskim�. Ibidem, s. 224.
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mi kupcami. Zdarza³o siê jednak, ¿e niektórzy w³adcy nie popierali
polityki Arabów. St¹d te¿ bardzo czêsto dochodzi³o do napa�ci na
karawany kupieckie w celu zdobycia broni od dobrze uzbrojonych
zariba. To wprowadza³o wewnêtrzne konflikty w stosunkach miêdzy
w³adcami Zande-Nzakara, poniewa¿ czê�æ popiera³a obecno�æ Ara-
bów na obszarze Mbomou-Uele, za� wielu by³o przeciwnych13.

W kolejnych latach rz¹dy w�ród handlarzy z Chartumu obj¹³ na
obszarach Zande Rabih Fadl Allah, który we wcze�niejszych latach
pracowa³ ze wspomnianym ju¿ Zubayrem. Po raz pierwszy przyby³
on na tereny Mbomou oko³o 1876 roku. Rok pó�niej dokona³ inwazji
na królestwa Nzakara, które sta³y w opozycji do �wiata arabskiego.
Uzyska³ wsparcie si³ wojskowych od ksiêcia Rafai, który liczy³ na
korzy�ci w postaci poszerzenia swoich wp³ywów na obszarach króla
Mbari i Bangasu, przeciwko którym wyruszy³y si³y Rabiha. Arabom
natomiast zale¿a³o na tym, aby mieæ pe³n¹ swobodê w handlu
i wiêksze mo¿liwo�ci w zdobywaniu niewolników. Dobre stosunki
z rz¹dz¹cymi Nzakara temu sprzyja³y. Wyprawa ta zakoñczy³a siê
niepowodzeniem14.

Od tego momentu, s³yn¹cy do tej pory z silnych przywódców
kupcy z Chartumu, stopniowo tracili na sile i zaczêli wycofywaæ siê
z obszarów Bahr-al-Ghazal i dorzecza Mbomou-Uele. Zande w tym
czasie podjêli wspó³pracê z Europejczykami pracuj¹cymi dla guber-
nii w Egipcie. Byli w�ród nich miêdzy innymi oficerowie Gessi
i Lupton. Owa wspó³praca wymaga³a wielkiej ostro¿no�ci ze strony
Zande, od których oczekiwano bezwzglêdnego pos³uszeñstwa i su-
werenno�ci wobec khedive, czyli wicekrólów Egiptu. W 1980 roku
Gessi w swoim raporcie pisa³: �Wszyscy Niam-Niam (Zande) wyka-
zuj¹ chêæ dobrowolnego poddania siê�15. Wielu wspó³czesnych hi-
storyków wspomina³o o aneksii Egipskiej Gubernii na terytoria
Zande, którzy dzisiaj zamieszkuj¹ obszar Sudanu, RDK oraz R�A.

13 E. E. Evans-Pritchard, op. cit., s. 267�283.
14 E. de Dampierre, Des ennemis..., s. 26.
15 Cyt. za A. Thuriaux-Hennebert, op. cit., s. 108.
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W rzeczywisto�ci jednak wielu silnych w³adców Zande zachowa³o
niepodleg³o�æ16.

Zande w czasie kilkudziesiêciu lat kontaktów ze �wiatem arab-
skim, g³ównie z kupcami z Chartumu zachowali swoj¹ religiê, kul-
turê i jêzyk. Dziêki dobrym stosunkom z zariba prowadzili wymianê
ko�ci s³oniowej i niewolników na tkaniny, koraliki, metalowe narzê-
dzia, a najczê�ciej na broñ paln¹. To pomog³o uzbroiæ solidnie swoj¹
armiê i stworzyæ silne królestwa. Dziêki handlowi niewolnikami, jak
sami twierdzili, zdo³ali siê wzbogaciæ17. Warto wspomnieæ o drugiej
stronie medalu, a mianowicie o tym, ¿e handel niewolnikami i zwi¹-
zany z tym intensywny wzrost przemocy przyczyni³ siê do kryzysu
wewn¹trz spo³eczno�ci Zande, która ju¿ przed ekspansj¹ Arabów na
obszary Mbomou-Uele by³a podzielona. Broñ i silne grupy wojskowe
pozwoli³y na zdominowanie s³abszych, których wykorzystywano do
upraw i innych ciê¿kich prac. Najbardziej dramatycznym owocem
tego okresu by³ ogromny ni¿ demograficzny. Wielu mieszkañców
deportowano do Chartumu, Dar Furu w zachodnim Sudanie oraz do
Wadai w Czadzie18.

Upadek Chartumu i wycofanie siê Brytyjczyków z Sudanu
w 1885 roku na rzecz Belgów, za którymi pod¹¿ali Francuzi z na-
dziej¹ zajêcia Bahr el-Ghazal i dotarciem do Nilu z zachodu przy-
nios³o powoln¹ ekspansjê Europejczyków na obszary centralnej Afryki.

W listopadzie 2006 roku dane mi by³o przez okres siedmiu
miesiêcy prowadziæ badania w�ród spo³eczno�ci Zande Mbomou.
Czêsto przygl¹da³am siê ludno�ci arabskiej zamieszkuj¹cej g³ówne

16 Warto przytoczyæ cytat De Dampierre (Un ancien royaume..., s. 58) któ-
ry pisa³: �Od momentu wprowadzenia w ¿ycie zariba i dominacji przez Zibera ku
suwerenno�ci wobec Khedive istnieje wielka przepa�æ. To poddanie sie Zande
znajduje miejsce jedynie na papierze. Ci, których to dotyczy, czêsto nic o tym nie
wiedz¹�.

17 Ibidem, s. 116.
18 Autor odsy³a do szczegó³owych map. Warto zobaczyæ D. Pantobe, Popu-

lation, w: P. Vennetier (red.), Atlas de la Republique Centrafricaine, Paris 1981,
s. 26�31.
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miasta Zande: Rafai, Zemio, Obo. Postacie wielkich su³tanów, którzy
otrzymali wykszta³cenie w Kairze powoli odchodz¹ w zapomnienie.
Ich opuszczone groby raz w roku odwiedzane s¹ przez znikom¹
cze�æ mieszkañców miast, których nazwy pochodz¹ od imion su³ta-
nów. Obecno�æ Arabów w�ród Zande skoncentrowana jest wspó³cze-
�nie jedynie na handlu. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e 80% handlu
jest w rêkach wyznawców islamu. We wszystkich miastach znajduj¹
siê skromne dzielnice arabskie oraz meczet.
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THE BEGINNINGS OF ARAB AND ISLAM
EXPANSION INTO ZANDE MBOMOU

TERRITORY DURING PRE-COLONIAL PERIOD

SUMMARY

Precolonial history of the Zande is the history of migration and
conquest, characterized by expansion, annexation, assimilation and
amalgamation, followed by further expansion. In the course of the
17th and 18th centuries the clans of the Vongara and the Bandia
became the rulers of the (Mbomou-) Zande and Nzakara people.
Important to note in this period are divergent and ambivalent at-
titudes of Vongara and Bandia kings vis-a-vis slave traders and the
consequences of this trade in human.

From the mid-19th century Arab slave raiders and traders esta-
blished permanent armed forts in southwestern Sudan, the so-cal-
led zariba. With the discovery, by the Khartoumers, of the free
channel of the Bahr-el-Ghazal river and the foundation of the lan-
ding stage at Meshra-el-Req in 1865, the traders were able to sail
upstream the Bahr-el-Ghazal, the Bahr-el-Arab, and their tributa-
ries. As a result the watershed between the Nile and Congo-Ouban-
gui basin got lined with a series of new zariba whence trading and
raiding operations in eastern CAR were launched. By 1865 three
major trading routes passed throught Zandeland. An increased de-
mand for slaves in the Muslim world, combined with the availability
of advanced firearms and the readiness of some local chiefs to make
alliances with the Khartoumers, all escalated in slave raiding and
trading on an unprecedent and unimaginable scale. Slaves and ivo-
ry were traded in exchange for beads, cloth, copper, iron tools, and
firearms. The upheavals caused by the slave trade and the intensi-
fying spiral of violence had some fundamental consequences for the
local societies. Agriculture changed significantly, but the most dra-
matic impact of the slave trade was on the region�s demography.




