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RUCHY SPO£ECZNO-POLITYCZNE
WE FRANCUSKIEJ

AFRYCE ZACHODNIEJ

SOCIO-POLITICAL MOVEMENTS
IN FRENCH WEST AFRICA

Celem niniejszego artyku³u jest analiza dzia³alno�ci wybranych
ruchów politycznych i spo³ecznych Francuskiej Afryki Zachodniej
(Afrique Occidentale Française, AOF), która obejmowa³a tereny
o powierzchni 4 634 000 km2, rozci¹gaj¹ce siê na przestrzeni 3 600 km
od zachodu na wschód, od Dakaru do jeziora Czad, oraz � 2 500 km
z po³udnia na pó³noc. Francuska Afryka Zachodnia koordynowa³a fran-
cusk¹ obecno�æ w Afryce Zachodniej a¿ do roku 1958.

Francuska Afryka Zachodnia

Terytoria administrowane w Afryce Zachodniej przez Francjê
powsta³y na mocy sze�ciu dekretów, przyjêtych w okresie od 1895 do
1904 roku. Jednak¿e za najwa¿niejszy, zdaniem Joseph-Rogera de
Benoit, francuskiego historyka, specjalisty w zakresie Afryki
Zachodniej, nale¿y uznaæ ten z 18 pa�dziernika 1904 roku, któ-
ry okre�lany jest Kart¹ Francuskiej Afryki Zachodniej. Karta,
wdra¿ana przez francuskiego gubernatora kolonialnego Ernesta
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Roume�a, a¿ do koñca II wojny �wiatowej okre�la³a granice teryto-
rium AOF1.

Od 1904 roku gubernator generalny reprezentuj¹cy Francjê mia³
pe³n¹ w³adzê na ca³ym obszarze AOF. Ka¿da z kolonii by³a admini-
strowana przez gubernatora oraz sekretarza generalnego (oprócz
Mauretanii) oraz dysponowa³a wspólnymi dla wszystkich terytoriów
rad¹ rz¹du i rad¹ administracyjn¹, w której od 1925 roku urzêdo-
wali tak¿e wybrani cz³onkowie afrykañscy. Sekretarz generalny kie-
rowa³ wydzia³em finansów, prac publicznych, spraw politycznych,
administracyjnych i spo³ecznych, a tak¿e spraw gospodarczych, s³u¿-
by zdrowia, edukacji, kadr i in.

W 1944 roku istnia³o osiem kolonii:
1. Okrêg Dakaru z przyleg³ymi miejscowo�ciami, wydzielony

z kolonii Senegalu na mocy dekretu z dnia 27 listopada 1924 roku,
obejmowa³ Dakar z przedmie�ciem, wyspê Gorée oraz Rufisque (od
1937 roku). By³o to terytorium federalne administrowane bezpo-
�rednio przez gubernatora generalnego.

2. Kolonia Senegalu ze stolic¹ w Saint-Louis, administrowana przez
gubernatora ju¿ od 1763 roku. W 1879 roku powsta³a Rada Generalna,
która w 1920 roku przekszta³ci³a siê w Radê Kolonialn¹. Na mocy jej
decyzji z dnia 29 wrze�nia 1916 roku mieszkañcom czterech �gmin�
(Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis) przyznano obywatelstwo francu-
skie. Od 1871 roku Senegal korzysta³ z prawa wysy³ania swojego
reprezentanta do Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Pierw-
szym czarnoskórym pos³em zosta³ Blaise Diagne (1914�1934)2.

1 J-R de Benoit, L�Afrique Occidentale Française de la conférence de Braz-
zaville (1944) à l�indépendance (1960), Dakar 1982, s. 11 [T³umaczenie w³asne,
pozosta³e cytaty w tek�cie podajê równie¿ w t³umaczeniu w³asnym].

2 Blaise Diagne (1872�1934) � senegalski dzia³acz polityczny, pierwszy
czarnoskóry pose³ w parlamencie francuskim (1914). Oddany ideologii asymila-
cyjnej mocarstwa kolonialnego by³ komisarzem oddzia³ów afrykañskich podczas
pierwszej wojny �wiatowej. By³ dwa razy sekretarzem stanu ds. kolonii. Dla
jednych by³ Francuzem o czarnej skórze, który broni³ jedynie interesów Francji,
dla innych odegra³ wa¿n¹ rolê w przebudzeniu �wiadomo�ci politycznej Francu-
skiej Afryki Zachodniej.
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3. Kolonia Sudanu, zwanego francuskim, w celu odró¿nienia od
Sudanu brytyjsko-egipskiego ze stolic¹ w Bamako, powsta³a w 1891
roku jako Sudan. Rozwi¹zana 17 pa�dziernika 1899 roku, ponownie
utworzona 18 pa�dziernika 1904 roku pod nazw¹ Haut-Senegal-
Niger (Górny Senegal-Niger). Nazwa Sudanu francuskiego zosta³a
przywrócona 4 grudnia 1920 roku.

4. Kolonia Mauretanii � utworzona jako terytorium militarne
ze stolic¹ w Saint-Louis, le¿¹cym na terytorium Senegalu do 1919
roku. Jako terytorium cywilne funkcjonowa³o od 18 pa�dziernika
1904 roku. Utrzyma³a status kolonii do 1 stycznia 1921 roku na
mocy dekretu z dnia 4 grudnia 1920 roku.

5. Kolonia Gwinei ze stolic¹ w Konakry, wydzielona z Senegalu
1 stycznia 1890 roku pod nazw¹ Rzek Po³udniowych, uzyska³a sta-
tus terytorium autonomicznego 17 grudnia 1891 roku (jako Gwinea
francuska). Pozosta³a koloni¹ do 10 marca 1893 roku.

6. Kolonia Wybrze¿y Ko�ci S³oniowej pozostawa³a koloni¹ au-
tonomiczn¹ pod t¹ sam¹ nazw¹ do 10 marca 1893 roku. Zmienia³a
siê stolica, najpierw tê rolê pe³ni³ Grand-Bassam, nastêpnie Binge-
rville, a od 1931 roku Abid¿an.

7. Kolonia Dahomej, ze stolic¹ w Porto-Novo, do 10 marca 1893
roku pozosta³a koloni¹ pod nazw¹ Beninu, a od 1894 roku � Dahomej.

8. Kolonia Nigru, najpierw by³a terytorium militarnym. Teryto-
rium cywilnym by³a od grudnia 1920 roku, koloni¹ � od 1931 roku.
Pierwsz¹ stolic¹ by³ Zinder, kolejn¹ Niamej (od grudnia 1926 roku).

Jednocze�nie nale¿y uzupe³niæ, ¿e Kolonia Górnej Wolty, utwo-
rzona w 1919 roku ze wschodnimi regionami Sudanu francuskiego,
zosta³a rozwi¹zana w 1932 roku, a jej terytorium rozdzielone pomiê-
dzy Wybrze¿e Ko�ci S³oniow¹, Sudan francuski i Niger.

Konferencja w Brazzaville w 1944 roku mia³a byæ dla Francji
pocz¹tkiem serii reform w koloniach w Afryce na po³udnie od Saha-
ry, a w szczególno�ci w OAF, które mia³y na celu powstanie zarówno
na arenie miêdzynarodowej, jak i na terenie w³asnego kolonialnego
imperium nowych si³ politycznych. Jednak zdaniem senegalskiego
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historyka Ibrahima Thiouba, przezorno�æ w³adz kolonialnych nie
mog³a ju¿ zatrzymaæ dynamiki ruchu nacjonalistycznego. Natural-
nie w zale¿no�ci od terytorium sytuacja by³a ró¿na, ale ludzie i or-
ganizacje, prowadz¹cy walkê emancypacyjn¹, w równym stopniu
zetknêli siê z brutaln¹ odpowiedzi¹ administracji, która d¹¿y³a do
utrzymania statusu prokolonialnego3.

Z kolei, historyk Nicolas Bancel uwa¿a, ¿e tak¿e spo³eczeñstwo
europejskie dzieli siê na kolonat oraz administracjê. Mieli zgodne
interesy do 1946 roku odnosz¹ce siê do konieczno�ci utrzymania
hegemonii metropolii. Elity afrykañskie tworzy z jednej strony �pierw-
sze pokolenie� wykszta³cone w okresie miêdzywojennym, tworz¹ce
kadry afrykañskich administracji oraz liderów wszystkich afrykañ-
skich partii okresu powojennego; z drugiej � �drugie pokolenie�,
które uzyska³o wykszta³cenie po roku 1945 w afrykañskim systemie
szkolnym oraz w uniwersytetach francuskich (tak¿e w Instytucie
Studiów Wy¿szych w Dakarze). Elita, wywodz¹ca siê z nowej bar-
dziej liberalnej polityki szkolnej i uniwersyteckiej, radykalizuje siê
politycznie w latach 50.4

Feliks Houphouët-Boigny oraz Afrykañskie
Zgromadzenie Demokratyczne (RDA)

Feliks Houphouët-Boigny, absolwent Medycznej Szko³y Julesa
Carde�a w Dakarze, by³ znany jako kantonalny szef i plantator
w swoim rodzinnym mie�cie Yamoussoukro (Wybrze¿e Ko�ci S³onio-
wej). Oburzony z³ym traktowaniem afrykañskich rolników zak³ada
Zwi¹zek Afrykañskich Rolników i podejmuje dzia³ania na rzecz
u�wiadamiania i mobilizacji wiêkszo�ci rdzennych plantatorów.

3 I. Thioub, Luttes nationalistes et politiques, �La Lettre� Juin 2005, nr 12,
http://www.mitterrand.org/spip.php ?rubrique 40, 9.06.05 [15.05.2008].

4 N. Bancel, La voie étroite: La sélection des dirigeants africains lors de la
transition vers la décolonisation, �Mouvements� 2002/2003, nr 21�22, s. 28�40.
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Z dzia³alno�ci zwi¹zkowej bierze siê pocz¹tek jego przysz³ej walki
politycznej. Konsekwentnie (przy aktywnym wsparciu zwi¹zkowców)
przygotowuje podstawy Demokratycznej Partii Wybrze¿a Ko�ci S³o-
niowej.

Wybrany do zgromadzenia konstytucyjnego w 1945 i 1946 roku,
sprzeciwia³ siê kolonialnym nostalgiom partii francuskich IV Repu-
bliki. Houphouët ¿¹da zakoñczenia epoki kolonializmu, a tym sa-
mym zakoñczenia etapu przewagi metropolii i nierówno�ci, panuj¹-
cych na obszarach pozamorskich. Walczy tak¿e z prac¹ przymusow¹.
¯¹da dla ka¿dego obszaru wolno�ci wyboru. Jednak nie by³o w tym
pod³o¿a separatystycznego: rozwój obszarów zamorskich nale¿y
rozumieæ tylko w ramach �wiêkszej Francji�, Unii Francuskiej. Po-
se³ Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej z jednej strony obawia³ siê roli
figuranta w Parlamencie Francuskim, z drugiej � mia³ ambicjê
stworzenia ruchu politycznego w Afryce Frankoñskiej, odgrywaj¹-
cego wa¿n¹ rolê w konfrontacji z metropolitalnymi parlamentarzy-
stami.

Jego obawy podzielali inni pos³owie afrykañscy. W rezultacie
� 22 lipca 1946 roku z inicjatywy Gastona Monnerville�a5 � utwo-
rzono �miêdzy-grupê�. Houphouët-Boigny i Gabriel Arboussier (po-
se³ Gabonu � �rednie Kongo), zredagowali Manifest Zgromadzenia
Afrykañskiego. Deklaracjê podpisali pos³owie: Lamine Guèye6 (Se-
negal � Mauretania), Jean � Feliks Tchicaya (Gabon � �rednie Kon-
go), Sourou Migan Apithy (Dahomey � Togo), Fily Dabo Sissoko
(Sudan � Niger), Yacine Diallo (Gwinea). Kongres za³o¿ycielski
zwo³ano 11�13 pa�dziernika 1946 roku w Bamako7. Najstarszy spo-

5 Gaston Monnerville (1897�1991) � pose³ z Gujany 1932�1946, francuski
dzia³acz polityczny.

6 Lamine Guèye (1891�1968) � pierwszy czarnoskóry prawnik z francu-
skiej Afryki, przewodnicz¹cy rady miejskiej Saint-Louis (1925), za³o¿yciel Socja-
listycznej Partii Senegalu (PSS, 1931), przewodnicz¹cy rady miejskiej Dakaru
(1945�1961), pierwszy przewodnicz¹cy Narodowego Zgromadzenia Senegalu.

7 C. Zorgbibe, Blaise Diagne et Houphouët-Boigny de l�assimilation aux
indépendances, �Géopolitique Africaine� 2004, nr 14, s. 256�265. 
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�ród pos³ów � Lamine Guèye (reprezentant Senegalu) � mia³ byæ
przewodnicz¹cym RDA. Manifest mia³ byæ przyjêty podczas spotka-
nia w Bamako 18 pa�dziernika 1946 roku.

Najbardziej radykalne ¿¹dania w AOF by³y sformu³owane pod-
czas kongresu za³o¿ycielskiego RDA8. Powstanie nowego ruchu by³o
dzie³em m³odego pos³a z Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, Feliksa Ho-
uphouëta-Boigny�ego, zapraszaj¹cego wszystkich sympatyków do
Bamako (stolica Mali) w kolejnym miesi¹cu w celu zatwierdzenia
Manifestu. Decyduj¹c siê na stworzenie RDA m³odym pos³em nie
kierowa³y ambicje personalne, ale chêæ podjêcia walki, maj¹cej na
celu zakoñczeniu nadu¿yæ kolonialnych oraz przywrócenie godno�ci
Afrykañczykom. Aby to osi¹gn¹æ istnia³a konieczno�æ zjednocze-
nia wszystkich krajów afrykañskich w jednym ruchu, pozwalaj¹-
cym wypracowaæ im wspólny program emancypacyjny. Chodzi³o
o zgromadzenie, a nie o partiê. W ka¿dym kraju powsta³a sekcja.
Daj¹c przyk³ad F. Houphouët-Boigny za³o¿y³ na Wybrze¿u Ko�ci
S³oniowej Demokratyczn¹ Partiê Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej � RDA
(PDCI � RDA)9, cz³onkami której byli zwi¹zkowcy Zwi¹zku Rol-
ników.

Jednak w metropolii nie wszystkie partie patrzy³y na RDA ¿ycz-
liwie. Jak zauwa¿a I. Thioub, polityczne partie metropolii by³y
przeciwko ¿¹daniom, zawartym w Manife�cie RDA, i zaczêli trakto-
waæ je jako zwi¹zane z parti¹ komunistyczn¹10. Zanim dosz³o do
spotkania w Bamako, na niektórych liderów afrykañskich, zw³asz-
cza socjalistów, stosowano ró¿norodne formy nacisków w celu zerwa-
nia spotkania. W wyniku tych dzia³añ, wbrew oczekiwaniom wiêk-
szo�æ z nich nie zdecydowa³a siê na wyjazd do Bamako. W�ród nich
Lamine Guèye, desygnowany na przewodnicz¹cego. Jednak za naj-

8 RDA (Rassemblement Démocratique Africain) � Afrykañskie Zgroma-
dzenie Demokratyczne.

9 PDCI-RDA (Parti Démocratique de Côte d�Ivoire-Rassemblement Démo-
cratique Africain).

10 I. Thioub, op. cit.
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wiêksz¹ �zdradê� uznano nieobecno�æ Dabo Sissoko11, pos³a Sudanu,
przyjaciela F. Houphouët-Boigny�ego.

Manifest zosta³ podpisany przez Sékou Touré12  oraz parlamen-
tarzystów komunistycznych. Przewodnicz¹cy komunistycznej grupy
parlamentarnej w Zgromadzeniu Narodowym � Raymond Barbé
� podkre�la: �nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Kongres RDA w Bamako,
swoj¹ formê kongresu masowego, organizacjê oraz orientacjê jego
postanowieñ, w du¿ym stopniu zawdziêcza komunistom, którzy bra-
li w nim udzia³�13. Powy¿sze o�wiadczenie charakteryzuje sojusz
RDA z Francusk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ (PCF)14, trwaj¹cy cztery
lata.

Doudou Guèye, jeden z cz³onków-za³o¿ycieli RDA, w sposób
nastêpuj¹cy analizuje stosunki pomiêdzy parti¹ komunistyczn¹
a ruchem RDA: �Po drugiej wojnie �wiatowej Komunistyczne Grupy
Szkoleniowe (GEC)15 by³y utworzone i kierowane przez francuskich
intelektualistów komunistycznych, albo komunizuj¹cych. Grupy
Szkoleniowe organizowa³y w Dakarze, Konakry, Bamako oraz Abi-
d¿anie kursy marksizmu dla intelektualistów, zwi¹zkowców oraz
kadr afrykañskich. Sporo afrykañskich dzia³aczy politycznych pobie-
ra³o tutaj naukê i bra³o udzia³ w Kongresie w Bamako�16. Jednak,
jego zdaniem, RDA korzysta³a z pomocy niektórych dzia³aczy GEC
tylko w zakresie celów szkoleniowych swoich kadr. Temat ten wywo-
³uje kontrowersje, natomiast D. Guèye uwa¿a, ¿e RDA ju¿ wcze�niej
odciê³a siê od dwuznacznych relacji z komunistami, poniewa¿ nie-
zgodno�æ pomiêdzy dwoma formacjami by³a nie do pogodzenia

11 Fily Dabo Sissoko (1900�1964) � malijski dzia³acz polityczny i pisarz,
aresztowany przez pierwszego prezydenta Mali w 1962 roku, zmar³ w wiêzieniu.

12 Ahmed Sékou Touré (1922�1984) � pierwszy prezydent Republiki Gwi-
nei; jako jedyny wyrazi³ sprzeciw genera³owi Charles de Gaullowi podczas refe-
rendum w 1958 roku.

13 R. Barbé, Circulaire, Paris 1948.
14 Parti Communiste Français.
15 Les groupes d�Études Communistes.
16 Zob. D. Guèye, Sur les sentiers du temple, Ventabren 1975.
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w fundamentalnych opcjach, ich podej�ciach. RDA powróci³a do swoich
wyj�ciowych idei, a mianowicie wyzwolenia Cz³owieka-Afrykañczy-
ka, poprzez odmowê bycia anonimowym instrumentem w ideologicz-
nej walce komunistów17.

Byli tak¿e zwolennicy �cis³ych relacji z PCF. Jednym z najbar-
dziej gor¹cych by³ Gabriel d�Arboussier18, wiceprzewodnicz¹cy RDA,
odpowiedzialny za organizacjê. Podczas spotkania Komitetu koordy-
nacyjnego RDA 8 grudnia 1947 roku przedstawi³ sprawozdanie rocz-
nej dzia³alno�ci. W planie teoretycznym chodzi³o m.in. o sprecyzo-
wanie doktryny ruchu oraz uzasadnienie wybranych opcji; w planie
praktycznym � organizacjê sekcji terenowych. W 1947 roku uda³ siê
w piêciomiesiêczn¹ podró¿, podczas której t³umaczy³ miejscowym
dzia³aczom RDA zasadno�æ celów ruchu, w tym m.in. niepodleg³o�æ,
konsolidacjê dzia³añ organizacji politycznych oraz zachêcenie szefów
religijnych do bycia cz³onkami ruchu19. Wp³yw Senegalu na politykê
Czarnej Afryki tradycyjnie odgrywa³ decyduj¹c¹ rolê. Dlatego te¿
podró¿ rozpocz¹³ od Dakaru � najwa¿niejszego punktu oporu. Na-
stêpnie uda³ siê do Sudanu francuskiego, na Wybrze¿e ko�ci S³onio-
wej oraz do Gwinei.

Z kolei Raymond Barbé podkre�la rolê, jak¹ komuni�ci odegrali
w utworzeniu RDA oraz jego sekcji: �Najwiêkszym problemem by³o
utworzenie na wszystkich terytoriach czarnej Afryki partii i ruchów
masowych na podstawie unii ró¿nych klas i sfer ludno�ci miejsco-
wej. Miejscowe kadry by³y bardzo m³ode, w zwi¹zku z tym w rodz¹-
cym siê ruchu mieli przewagê francuscy komuni�ci. Nie dysponuj¹c
wystarczaj¹c¹ wiedz¹ o problemach afrykañskich, ich dzia³alno�æ
by³a inspirowana zasadami i metodami krajów kapitalistycznych,
zw³aszcza Francji�20. Stwarza³o to niebezpieczn¹ tendencjê pozosta-

17 Ibidem.
18 Gabriel d�Arboussier (1908�1976), syn gubernatora kolonii i przedstawi-

cielki grupy etnicznej Pular z Dzienne (Mali), wspó³za³o¿yciel RDA.
19 Por. J-R de Benoit, op. cit., s. 103.
20 Ibidem.
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wienia jeszcze bardzo s³abej klasie robotniczej roli kieruj¹cej
w ruchu politycznym; a w rezultacie nadanie ruchowi silnie klaso-
wej orientacji, czyni¹c go form¹ przed³u¿enia organizacji zwi¹zko-
wych pracowników w dziedzinie polityki, o charakterze antybur¿u-
azyjnym, a zw³aszcza antykierowniczym.

Najwiêkszym �ród³em trudno�ci, które komuni�ci starali siê
rozwi¹zaæ w tym okresie, by³a tendencja do sekciarstwa. Na przy-
k³ad komuni�ci z Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej d¹¿yli do stworzenia
du¿ej partii demokratycznej, która kontrolowa³aby ¿ycie polityczne
kraju i by³aby przeciwwag¹ dla Zwi¹zku plantatorów.

W Sudanie komuni�ci stanowili �ród³o pierwszej demokratycz-
nej partii, powstaj¹cej pocz¹tkowo w w¹skim gronie, które trzeba
by³o stopniowo rozszerzaæ. W Gwinei starali siê wspieraæ powstanie
partii terytorialnej, maj¹cej przewagê nad regionalnymi grupami
etnicznymi, których w¹ska orientacja by³a bezpo�rednio inspirowa-
na przez tradycyjne kadry. W Senegalu z kolei musieli walczyæ ze
sk³onno�ciami asymilacyjnymi Afrykañczyków, ¿eby budowaæ par-
tiê komunistyczn¹ bezpo�rednio natchnion¹ zasadami i metodami
PCF.

Analizuj¹c rozwój afrykañskiego mieszczañstwa, Barbé sygnali-
zowa³ niebezpieczeñstwo, które okre�li³ jako �prawicowe dewiacje�,
które stwarza zagro¿enie dla narodowego ruchu demokratycznego
w Czarnej Afryce oraz ryzyko dewiacji ku w¹skiemu nacjonalizmowi,
a jednocze�nie po�wiêcenia interesów klas najbiedniejszych i, w efek-
cie, najbardziej rewolucyjnych, w najwiêkszym stopniu determinuj¹-
cych przysz³o�æ ruchu anty-imperialistycznego, na rzecz interesów
klas najmniej eksploatowanych, zdolnych do zawarcia kompromisu
z imperializmem i pohamowaæ ruch antykolonialny21.

W Manife�cie nie znalaz³y siê na tyle radykalne zapisy, nie
¿¹dano niepodleg³o�ci, ale przede wszystkim �równo�ci praw poli-
tycznych i spo³ecznych, wolnych demokratycznych wyborów, wolno-

21 Ibidem.
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�ci indywidualnej oraz kulturowej, dobrowolnej unii z narodem
Francji akceptowanej przez ludno�æ afrykañsk¹�22.

W latach 1946�1956 ¿adna z afrykañskich formacji politycznych
nie mówi³a o zerwaniu z Francj¹. Nicolas Bancel uwa¿a, ¿e nawet
RDA w okresie zbli¿enia z parti¹ komunistyczn¹ (1946�1950) nie
opowiada³a siê za separacj¹, lecz opozycj¹ wobec �nadu¿yæ kolonia-
lizmu�. W mowach F. Houphouët-Boigny�ego oraz liderów RDA, po-
dobnie jak i w prasie z tego okresu nie znajdujemy wyrazu chêci
woli zerwania. Do najwa¿niejszych tematów nale¿a³o: sprzeciwianie
siê samowoli administracyjnej, brak wystarczaj¹cej reprezentacji
Afrykañczyków w instytucjach, eksploatacja si³y roboczej23.

Po latach sukcesu dla RDA nadesz³y trudne chwile: dramatycz-
na konfrontacja pomiêdzy administracj¹ kolonialn¹ a now¹ parti¹.
W Pary¿u parlamentarna grupa RDA z jedenastoma cz³onkami by³a
afiliowana z francusk¹ parti¹ komunistyczn¹. To dwuznaczne przy-
³¹czenie chrze�cijanin Houphouët negowa³, potwierdzaj¹c ideologicz-
n¹ autonomiê jego partii. Podkre�la³, ¿e nie da siê zastosowaæ
marksistowskiej analizy w Afryce. To przy³¹czenie wydawa³o siê
trudne zw³aszcza po roku 1947, kiedy podzia³ Wschód � Zachód
odbija³ siê we francuskim ¿yciu politycznym i prowadzi³ do wyklu-
czenia partii komunistycznej z koalicji rz¹dowych.

Na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej autorytarny gubernator � Lau-
rent Elisée Péchoux � bliski partii socjalistycznej, zastrasza ludzi,
w celu os³abienia pozycji Houphouët-Boigny�ego w kraju. Jego zda-
niem, RDA staje siê coraz bardziej niebezpieczny dla porz¹dku
w kraju, poniewa¿ jego cz³onkowie s¹ coraz liczniejsi, a ruch poczu³
tê moc i d¹¿y do kontroli administracji kraju. Dlatego te¿ stosowa³
politykê represyjn¹. Miêdzy styczniem 1949 a czerwcem 1950 roku
w wyniku tej polityki odnotowano 50 ofiar �miertelnych i 3000
zatrzymanych. Determinacja kolonialnej w³adzy nie s³abnie: 1 lute-

22 Le parcours de Felix Houphouet-Boigny, http://www.dialprod.com/memoire/
parcours.html [4.09.2008].

23 N. Bancel, op. cit.
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go 1950 roku Rada Ministrów w Pary¿u decyduje o zakazie zgroma-
dzeñ RDA na wszystkich obszarach Czarnej Afryki24.

Houphouët-Boigny podejmuje kroki maj¹ce na celu utrzymanie
RDA. We wrze�niu 1950 roku pose³ z WKS spotka siê nieoficjalnie
z prezesem Rady Ministrów René Pleven. W wyniku negocjacji
z ówczesnym ministrem ds. zamorskich, François Mitterrandem, RDA
rozwi¹zuje alians z komunistami i zbli¿a siê z Uni¹ Demokratyczn¹
oraz ruchem Socjalistycznego Oporu, ma³¹ formacj¹ polityczn¹, kiero-
wan¹ przez Plevena i Mitterranda.

Nowa strategia lepiej odpowiada zasadom konsensu przywódcy
RDA, cz³owieka dialogu: �Uprawiamy politykê mo¿liwo�ci. RDA bêdzie
trwaæ, rozwijaæ siê oraz osi¹gnie cel, jaki podstawi³ przed sob¹:
emancypacjê Afryki�25.

1 luty 1956 roku Houphouët-Boigny zosta³ ministrem delegowa-
nym w gabinecie Guya Molleta. Uczestniczy³ w ró¿nych rz¹dach IV
Republiki, której okres wieñczy³ gabinet de Gaulle�a.

Po og³oszeniu 7 sierpnia 1960 roku niezale¿no�ci Wybrze¿a Ko�ci
S³oniowej, zosta³ premierem, a nastêpnie prezydentem nowego pañ-
stwa. W miêdzyczasie prowadzi³ ostatni¹ walkê przeciwko Léopoldo-
wi Sédarowi Senghorze, majac¹ na celu przejêcie organizacji partyj-
nych w Afryce frankofoñskiej. Senghor podj¹³ bezskuteczn¹ próbê
przeciwstawienia RDA �Convention africaine� (Umowa Afrykañska),
utworzonej w kongresie Dakaru 11�13 stycznia 1957 roku. W istocie
tylko sekcja senegalska, Demokratyczny Blok Senegalski, z jego
16 tys. cz³onków, mia³a charakter organizacji masowej. Jednak¿e,
daj¹c zgodê na oddzieln¹ deklaracjê niepodleg³o�ci ka¿demu afry-
kañskiemu krajowi w przeciwieñstwie do pozycji Senghora, Ho-
uphouët-Boigny sprowokowa³ rozpad RDA. Afrykañskie Zgromadze-
nie Demokratyczne (RDA), powsta³e w Bamako w 1946 roku, koñczy

24 C. Zorgbibe, op. cit.
25 Le parcours de Felix Houphoue-Bboigny, http://www.dialprod.com/memoire/

parcours.html [4.09.2008].
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swoj¹ historiê podczas nowego kongresu w Bamako 25 wrze�nia
1957 roku26.

Powstanie Afrykañskiej Partii Niepodleg³o�ci

Afrykañska Partia Niepodleg³o�ci (Parti Africain de l�Indépen-
dance, PAI) powsta³a na bazie ruchu studentów afrykañskich
we Francji. PAI by³a transponowana bezpo�rednio z metropolii do
Senegalu wraz z powrotem Majmout Diopa27. Pierwszy manifest
PAI ukaza³ siê we wrze�niu 1957 roku. Skupia³ siê prawie wy³¹cznie
na problematyce senegalskiej. Ogólnym apelem by³o jedynie wezwa-
nie w celu utworzenia Demokratycznej Republiki Afrykañskiej, ³¹-
cz¹cej wszystkie kraje Czarnej Afryki francuskiej. W manife�cie po-
jawi³y siê zarzuty wobec rz¹du Senghora, który obiecywa³ now¹ erê
obfito�ci, unikaj¹c przy tym zbêdnej krytyki ewentualnych zwolen-
ników. Manifest, nie bêd¹c deklaracj¹ o charakterze ideologicznym,
sta³ siê baz¹ platformy wyborczej. W�ród sygnatariuszy manifestu
byli studenci i zwolennicy dysydenckiej sekcji senegalskiej RDA,
która odmówi³a wykonywania dyrektyw partii, wówczas, gdy partia
popiera³a Senghora.

Teoretycznie PAI powinna byæ zintegrowanym ruchem politycz-
nym obejmuj¹cym ca³¹ francusk¹ Afrykê. Sekcje terytorialne i regio-
nalne mia³y byæ powi¹zane z w³adzami centralnymi partii, zgodnie
z zasadami centralizmu demokratycznego. Jednak aspekt interteryto-
rialny ogranicza³ siê jedynie do wymiany raportów pomiêdzy studen-
tami Francji, Europy Wschodniej i uniwersytetu w Dakarze.

Wprawdzie ma³e sekcje studenckie powstawa³y w do�æ szybkim
tempie w Gwinei, na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej, w Sudanie i w pó�-

26 Zob. A. Blanchet, L�itinéraire des partis africains depuis Bamako, Paris
1958.

27 Majmout Diop (1922�2007) � senegalski dzia³acz polityczny, ¿y³ na wy-
gnaniu 16 lat zanim wróci³ pod os³on¹ demokratycznego otwarcia, by³ kandyda-
tem w wyborach prezydenckich w 1983 roku.
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niej Mauretanii, jednak tylko w Senegalu PAI odegra³a istotn¹ rolê
w Afryce. W tym kraju partia korzysta³a z presti¿u Majmout Diopa,
jej sekretarza generalnego, którego wyst¹pienia by³y postrzegane
przez intelektualistów jako wyraz wspó³czesnych zasad leninizmu,
zdolnych rozwi¹zywaæ problemy Afryki.

W Senegalu PAI opiera³a siê na cz³onkostwie du¿ej liczby lice-
alistów i studentów, którzy masowo przystêpowali do partii. Forum
dla propagowania idei marksistowsko-leninowskiej by³y przede
wszystkim dzienniki, �Lutte� i �Momsarev�28.

Zasadnicze cele PAI zawiera³y siê w zasadach bezpo�redniej
niezale¿no�ci, jedno�ci Afryki oraz socjalizmie naukowym. Jednak
ze wzglêdu na rolê islamu w Senegalu, PAI zrezygnowa³a z ostatnie-
go celu, pragn¹c przyci¹gaæ ludno�æ muzu³mañsk¹. Chwalono socja-
listyczne pod³o¿e islamu, unikano krytyki sprzedajno�ci miejscowych
marabutów przy jednoczesnym potêpianiu  klerykalnych wp³ywów
prezydenta Senghora-katolika.

PAI nastawa³a na konieczno�æ wspó³dzia³ania z przyjaznymi
krajami socjalistycznymi oraz ze �wiatowym proletariatem i prze-
ciwstawia³a siê zdecydowanie imperializmowi, kapitalizmowi oraz
Stanom Zjednoczonym. Oprócz tego PAI zajmowa³a zdecydowan¹
pozycjê przeciwko polityce Francji w Afryce Zachodniej i ¿¹da³a
natychmiastowej niepodleg³o�ci. Zatem tego, czego ¿adna partia nie
mia³a odwagi podj¹æ przed czerwcem 1958 roku. Koniec IV Republi-
ki we Francji przynosi niekorzystne dla PAI zmiany, w wyniku któ-
rych partia Senghora w³¹cza has³a PAI, to znaczy niezale¿no�æ
i afrykañsk¹ jedno�æ jako w³asne. Niepodleg³o�æ Gwinei w pa�dzier-
niku 1958 roku by³a prawdziwym wyzwaniem i pozbawia³a PAI
wielu przywódców, którzy w chwilach trudno�ci kraju woleli przyj�æ
z pomoc¹ Sékou Touré. PAI nie wytypowa³a kandydatów w wybo-
rach parlamentarnych w 1959 roku w Senegalu29.

28 �Lutte� (�Walka�); �Momsarev� (�Niezale¿no�æ�) [jêz. wolof].
29 W. J. Foltz, Le Parti Africain de l�independance: Les dilemnes d�un

mouvement communiste en Afrique occidentale, �Revue française d�études politi-
ques africaines� 1969, nr 47, s. 8�35.
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Historia ruchu zwi¹zkowego

Pojawienie siê tubylczej �wiadomo�ci zwi¹zkowej datuje siê na
rok 1885, wraz z powstaniem zawodowego ugrupowania cie�li. Sys-
tem p³ac pojawi³ siê w Afryce Zachodniej wraz z systemem kolonial-
nym, rozpoczynaj¹cym intensywn¹ eksploatacjê bogactw tego konty-
nentu, której celem by³o zapewnienie rozwoju Europy. Budowano drogi,
koleje, czyli tê infrastrukturê, która u³atwia³a dotarcie do zasobów
naturalnych. By³ to tak¿e okres prac przymusowych, poniewa¿ Afry-
kanie, którzy podobnie jak wcze�niej nie zaakceptowali statusu nie-
wolników, teraz niechêtnie pracowali dla kolonizatora za wynagro-
dzenie. Na potrzeby ich implantacji kolonizatorzy kszta³cili urzêdni-
ków afrykañskich, którzy pe³nili funkcje po�rednie i drugorzêdne.

Wa¿n¹ rolê w pojawieniu siê oraz afirmacji ruchu zwi¹zkowego
w Afryce Frankofoñskiej na po³udnie od Sahary odegra³ Senegal.
Dakar by³ tyglem, w którym zrodzi³ siê ruch zwi¹zkowy, a st¹d
rozwija³ siê oraz rozprzestrzenia³ w ca³ej Czarnej Afryce. Rolê, jak¹
odegra³ w tym procesie Senegal, okre�li³y ró¿norodne czynniki,
w tym m.in.:

1. Wieloletnie stosunki pomiêdzy Senegalem a Europ¹.
2. Do�wiadczenie polityczne, zwi¹zane z formowaniem kolonii

i jej rol¹ w ramach Federacji AOF.
3. Rozwój handlu kolonialnego oraz pojawienie siê pierwszych

elementów nowoczesnego przemys³u, w tym �róde³ proletariatu
miejskiego.

4. Kszta³cenie kadry drugorzêdnej w jêzyku francuskim.
5. Pó�niejsze erygowanie niektórych miast, jak Gorée, Saint-

-Louis, Rufisque, Dakar, jako gmin, w której skupia³a siê w³adza,
i zamieszkiwanych przez rdzennych mieszkañców, którzy posiadali
tak¿e obywatelstwo francuskie.

Pierwsze strajki o charakterze zwi¹zkowym mia³y miejsce pod-
czas pierwszej wojny �wiatowej (np. w 1918 roku strajk murarzy
w Rufisque, w celu polepszenia ciê¿kich warunków ¿ycia).
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Doj�cie do w³adzy we Francji Frontu Ludowego, z Leonem Blu-
mem na czele w wyniku wyborów parlamentarnych w maju 1936
roku, nadaje now¹ dynamikê ruchowi zwi¹zkowemu. ¯¹dania doty-
cz¹ przede wszystkim zarobków oraz warunków pracy. We wrze�niu
1938 roku zwi¹zek robotników kolejowych Dakar-Niger rozpocz¹³
strajk generalny. Administracja kolonialna krwawo st³umi³a manife-
stacje, w wyniku czego by³o 7 zabitych i 125 rannych. W 1947 roku
ponowny strajk kolejarzy trwa³ 5 miesiêcy i 10 dni. To w³a�nie
powy¿sze wydarzenia sta³y siê inspiracj¹ literack¹ s³ynnej powie�ci
Les bouts de bois de Dieu� (�Bo¿e kawa³ki drewna�) Ousmane�a
Sembène�a30.

Zgodnie z francusk¹ konstytucj¹ z 1946 roku, Afrykañczycy
w koloniach mogli wybieraæ do trzech izb: Izba pose³, do Senatu i do
Zgromadzenia Unii Francuskiej. Ka¿da kolonia mia³a swoj¹ reprezen-
tacjê przy ogólnej radzie AOF z siedzib¹ w Dakarze. Ka¿da miejsco-
wa rada wys³a³a piêciu przedstawicieli do AOF.

Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e system elektoralny wci¹¿ by³ opar-
ty na dwóch listach wyborczych oraz dwóch kategoriach wyborców:
jedna lista pod k¹tem obywateli francuskich, druga � obywateli
kolonii. RDA ze swoimi lokalnymi sekcjami walczy³a przeciwko nie-
równemu traktowaniu. Dopiero wprowadzona 23 czerwca 1956 roku
Ustawa Ramowa (La Loi-cadre) znios³a system oparty na dwóch
kolegiach wyborczych. Przyznawa³a prawo wyborcze wszystkim oby-
watelom Unii Francuskiej. Zosta³a wymuszona wydarzeniami, jakie
mia³y miejsce w Algierii w 1954 roku i na Madagaskarze w roku
1947, gdzie wybuch³y powstania, które pó�niej zosta³y krwawo

30 Ousmane Sembène (1923�2007) � senegalski pisarz oraz utytu³owany
filmowiec. By³ nagradzany na festiwalach w Cannes, Ouagadougou, San Franci-
sco i Wenecji. Nazywano go ojcem afrykañskiego kina. W 1960 roku ukaza³a siê
jego najg³o�niejsza powie�æ Les Bouts de Bois de Dieu, opowiadaj¹ca o ¿yciu na
linii kolejowej Dakar-Niger w czasach protestu w 1947 roku. Ousmane bohate-
rem utworu uczyni³ zbiorowo�æ strajkuj¹cych. Z racji tematyki ksi¹¿kê porów-
nuje siê z powie�ci¹ Emila Zoli pt. Germinal. �ród³o: http://www.afryka.org
[14.06.2007].
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st³umione. Innym wydarzeniem, które mia³o wp³yw na wprowadzanie
takich poprawek, by³a przegrana wojna w Indochinach oraz zaostrzo-
na sytuacja w Maroku i Tunezji, która zmusi³a Francjê do przyznania
tym krajom niepodleg³o�ci w marcu 1956 roku. Ustawa Ramowa mia³a
chroniæ terytoria zamorskie przed podobnym rozwojem sytuacji.

W 1958 genera³ de Gaulle doszed³ do w³adzy i zorganizowa³
referendum w sprawie konstytucji V Republiki Francuskiej i zapro-
ponowa³ nowe stosunki z koloniami w ramach Wspólnoty Francu-
skiej (La Communauté). We wrze�niu 1958 roku zorganizowano re-
ferendum w sprawie Wspólnoty Francuskiej. Ustawa g³osi³a, i¿
wszyscy obywatele Wspólnoty maj¹ równe prawa i obowi¹zki. Prze-
ciwko takim zarz¹dzeniom by³a tylko Gwinea Francuska, która od
razu Wspólnota Francuska uzyska³a niepodleg³o�æ. Jednak po dwóch
latach dla wiêkszo�ci pañstw stowarzyszonych we Wspólnocie wa¿-
niejsze by³o uzyskanie niepodleg³o�ci ni¿ wspó³praca z Francj¹.

* * *

Od koñca XIX do drugiej po³owy XX wieku relacje pomiêdzy
Francj¹ a Afryk¹ Zachodni¹ przybiera³y ró¿norodne formy. Jednak-
¿e stosunki owe nigdy nie opiera³y siê na równo�ci pomiêdzy dwoma
podmiotami. Szczegó³owa analiza procesu dekolonizacji wydaje siê
niezbêdna w celu wytaczania drogi rozwoju i przysz³o�ci kontynentu
afrykañskiego. Wszak problemy nêkaj¹ce kontynent afrykañski, takie
jak podzia³y polityczne, brak równowagi spo³ecznej, alienacja kultu-
ralna czê�ci jego elit, ekonomiczna ekstrawersja, maj¹ swoje �ród³a
w³a�nie w okresie kolonialnym.
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SOCIO-POLITICAL MOVEMENTS IN FRENCH
WEST AFRICA

SUMMARY

French West Africa (AOF) created by a decree of the 16th of
June 1895, one year after the establishment of the Ministry for the
Colonies, a federation of colonies, is an entity for coordinating French
presence in West Africa. Administrative grouping under French rule
until 1958 of the former French territories of West Africa.

According to the 1946 French Constitution, Africans in the co-
lonies were allowed to elect parliamentary representatives in three
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assemblies: the Chamber of Deputies, the Senate, and the Assembly
of French Union. Also, each colony had representation at lower
levels, for instance the general councils with headquarters at Dakar
for the AOF, and the governor general as a high commissioner of the
Republic. Each local council sent five representatives to the AOF.
It is worth noting that for the elections, there were still two electoral
lists and two categories of voters: one list for French citizens and
another for the union citizens. Following the adoption of the new
constitution, Africans became union citizens, rather than French
subjects as they were before, but they were not yet unequivocally
French citizens. The RDA, with its subsections at the level of each
colony, was at first dedicated to the struggle for equality between
France and the colonies, between the French citizens and the Afri-
cans who had not yet acquired that status.

In 1944 seven Ivorian owners of crop export (coffee and cocoa)
created an agricultural union, Syndicat Agricole Africain to defend
their rights. Félix Houphouet-Boigny was the first chairperson
of Syndicat Agricole Africain, he also became the first chairperson
of Parti Démocratique de Côte d�Ivoire and of the transnational Ras-
semblement Démocratique Africain in 1946. Among other high-profile
political positions, he held many ministerial positions in the French
government from 1956 to 1959. At independence in 1960, Houphouet-
-Boigny became its first president.


