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Afryka jest bardzo specyficznym obszarem, gdzie terytorium
i przestrzeñ zawsze odgrywa³y szczególn¹ rolê. Poszczególne pañ-
stwa czy inne podmioty, tak¿e o charakterze przestêpczym d¹¿y³y do
tego, by posiadaæ jak najwiêksz¹ kontrolê nad jak najwiêksz¹ jego
powierzchni¹. By³o to i wci¹¿ jest podyktowane chêci¹ zagarniêcia
bogactw, w jakie obfituje kontynent afrykañski1. Kszta³t granic
w Afryce jest jednym z problemów obecnych w pañstwach afrykañ-
skich od dawna. Warto przypomnieæ, ¿e granice narzucone przez
pañstwa kolonizatorów czêsto nie odzwierciedla³y prawdziwego po-
dzia³u i ró¿nic istniej¹cych na danym terytorium. Granice zamiesz-
kania poszczególnych plemion nie pokrywa³y siê z granicami no-
wych pañstw. Zdarza³o siê, ¿e w danym pañstwie znajdowa³o siê
wiele plemion, a jednocze�nie terytoria danego plemienia bywa³y
rozdzielone granicami pañstwowymi. Rodzi³o to i rodzi do dzisiaj
wiele konfliktów. G³ównym �rodkiem walki pañstw o wiêksze prawa

1 Zob. szerzej: Beyond Humanitarianism. What You Need to Know About
Africa and Why It Matters, ed. by P. N. Lyman, P. Dorff, New York 2007,
s. 5�23.
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i zyski sta³a siê wojna2. Na przestrzeni lat Afryka zosta³a podzielona
na wiele subregionów z ich specyficznymi cechami.

Obecnie wielu badaczy dostrzega niebagatelne znaczenie granic
i terytorium na kontynencie afrykañskim. Jednym z nich jest Achilles
Mbembe � politolog, teoretyk postkolonializmu, znawca Afryki i autor
kilku znanych esejów politycznych dotycz¹cych tej tematyki3.

Przez ostatnie 200 lat granice na kontynencie afrykañskim ule-
ga³y licznym przeobra¿eniom. By³y zarówno �cie�niane, jak i rozsze-
rzane. Nieprzemy�lane wytyczanie granic przez pañstwa kolonizato-
rów skutkuje do dnia dzisiejszego i przejawia siê w postaci licznych
konfliktów regionalnych. Pañstwa kolonialne nie podjê³y wysi³ku
zrozumienia spo³ecznych ró¿nic danych obszarów. Granice by³y na-
rzucane przez umowy prawne albo porozumienia miêdzy pañstwa-
mi. W tym kontek�cie jedno�æ miêdzy pañstwem a terytorium mia³a
charakter wy³¹cznie instrumentalny. Oczywi�cie kszta³t granic nie
mia³ charakteru jedynie arbitralnego i nie zale¿a³ wy³¹cznie od
samowolnej decyzji pañstw kolonizatorów. W niektórych przypad-
kach linie graniczne opierano na czynnikach naturalnych, takie jak
wybrze¿a oceanów, rzeki czy pasma górskie, w innych granice by³y
rezultatem negocjacji dyplomatycznych czy umów miêdzynarodowych.
Od 1960 roku, kiedy w Afryce powstawa³y nowe, suwerenne pañ-
stwa, zaistnia³a potrzeba pilnego rozwi¹zania problemu granic.
Wytyczone wtedy granice mia³y charakter ca³kowicie arbitralny
i ignorowa³y ró¿nice miêdzy poszczególnymi obszarami i zamieszku-
j¹cymi je grupami etnicznymi4.

2 Dobitnymi przyk³adami wojen zwi¹zanych z granicami w Afryce s¹: sece-
sja Katangi z Konga, secesja Biafry z Nigerii, wojna somalijsko-etiopska o Oga-
den lub konflikt pomiêdzy Libi¹ i Czadem o Aozou.

3 Zob. Beyond State Crisis? Postcolonial Africa and Post-Soviet Eurasia In
Comparative Perspective, ed. by M. R. Beissinger, C. Young, Baltimore 2002,
s. 53�80, oraz �Public Culture� Winter 2000, Vol. 12, s. 259�284, a tak¿e
A. Mbembe, African frontiers in flux, �Le Monde diplomatique� 1999, No. 11
(English Edition), http://www.mondediplo.com.

4 Ibidem, s. 58�59.
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Kolonializm i jego skutki to zdaniem A. Mbembe pierwszy czyn-
nik, który wp³yn¹³ i wci¹¿ wp³ywa na sytuacjê terytorialn¹ w Afry-
ce5. Drugim czynnikiem jest integracja regionalna, jaka nastêpuje
w Afryce. Zachodzi ona oddolnie poprzez zjawisko solidarno�ci socjo-
kulturowej i prywatne interesy poszczególnych grup spo³ecznych.
Ten proces jest podstaw¹ pojawienia siê nieformalnych uk³adów
biznesowych, przemytu czy ruchów migracyjnych. Ma to zwi¹zek
z miêdzynarodowym rynkiem i jego dynamizacj¹. Grupy handlowe
czy religijne osi¹gaj¹ ogromne zyski poprzez cyrkulacjê dóbr miêdzy
ró¿nymi strefami produkcji lub ró¿nymi w poszczególnych krajach
strefami monetarnymi. Tego typu dzia³ania, zdaniem Achillesa
Mbembe, sprzyjaj¹ procesowi, który nazywa udomowieniem6 (dome-
stication) danego obszaru. Przez ten termin A. Mbembe rozumie
proces mobilizacji obszarów i zasobów. �ci�le wi¹¿¹ siê z tym takie
procesy jak np.: wytyczanie nowych granic, przesuwanie ju¿ istnie-
j¹cych granic, fragmentaryzacja terytoriów, znoszenie istniej¹cych
granic danego obszaru itp. Wed³ug niego w Afryce wci¹¿ istnieje
wiele obszarów mylnie uznawanych za marginalne. W rzeczywisto-
�ci s¹ one udomowione i przeznaczone do ró¿nego rodzaju celów.
W celu lepszego uchwycenia tematu A. Mbembe rozró¿nia pojêcie
Afryki jako miejsca i Afryki jako terytorium7.

Jedn¹ z cech wspó³czesnej Afryki nieod³¹cznie wi¹zan¹ z okre-
sem kolonializmu jest jej nierówny rozwój, widoczny w poszczegól-
nych pañstwach, ale i regionach. Jako genezê tego zjawiska
A. Mbembe postrzega okres, kiedy Europejczycy zak³adali swoje
pierwsze faktorie na wybrze¿ach pañstw afrykañskich. Ustanowiono
wtedy bazê ekonomiczn¹ rozpoczynaj¹c wymianê handlow¹ z rdzen-
n¹ ludno�ci¹. Taka teza wyja�nia nierówno�ci rozwojowe miêdzy
terenami nadbrze¿nym i centralnymi kontynentu afrykañskiego.

5 Zob. szerzej: A. Mbembe, On the Postcolony, Berkeley 2001.
6 A. Mbembe, At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and

Sovereignty in Africa, w: Beyond State Crisis?�, s. 54.
7 Ibidem, s. 54�55.
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Jednym z czynników znacznie ró¿nicuj¹cych regiony afrykañ-
skie jest gêsto�æ zaludnienia. Istniej¹ tam bowiem miejsca o bardzo
wysokim stopniu zaludnienia, ale s¹ te¿ miejsca, gdzie na kilometr
kwadratowy przypada znikoma liczba ludzi. Wed³ug A. Mbembe maj¹
na to wp³yw nastêpuj¹ce zjawiska:

� powstawanie zag³êbi ekonomicznych,
� rozwój centrów komunikacyjnych,
� rozwój systemów religijnych.
W wyniku takich zjawisk powsta³y wielkie afrykañskie miasta

jak Dakar, Kair czy Lagos. Obecnie stanowi¹ one przyk³ady metro-
polii, z których wy³ania siê afrykañska miejska cywilizacja.

Ostatnie opisywane zjawisko � rozwój systemów religijnych poza
znaczeniem integracyjnym pe³ni te¿ rolê swoistego regulatora co-
dziennego ¿ycia aglomeracji. Liczba ko�cio³ów i meczetów zwiêksza
siê tworz¹c miejsca modlitwy dla obywateli poszczególnych pañstw.
Oprócz zaspokojenia potrzeb religijnych pe³ni¹ one jeszcze inne role.
Obok nich powstaj¹ bowiem czêsto szpitale i szko³y. Szczególnie
widoczna jest rola meczetów w religii muzu³mañskiej. Pañstwa
muzu³mañskie bazuj¹ na specyficznej sieci powi¹zañ, która wi¹¿e
siê ze �wiêtymi miejscami i osobami, którym wierni winni s¹ pos³u-
szeñstwo. Sprzyja to postrzeganiu meczetu jako symbolu odnowy
miast i spo³eczeñstw poprzez religiê. Warto wspomnieæ o tym, ¿e
w Afryce Po³udniowej meczet bywa³ miejscem schronienia przed
prze�ladowaniami, ale te¿ by³ �ród³em wy³aniania siê protestów kul-
turowych lub kszta³towania nowych przywódców.

Achilles Mbembe zwraca uwagê na jeszcze dwie inne kwestie
zwi¹zane z gêsto�ci¹ zaludnienia. S¹ one najbardziej wspó³czesne
i niestety najbardziej tragiczne dla kontynentu afrykañskiego. Mowa
o zmianach, jakie nast¹pi³y w seksualno�ci Afrykanów. Obecnie
widoczna jest transformacja indywidualnych zachowañ i norm mo-
ralnych w Afryce. W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat stopniowo
zanika³y granice seksualno�ci i jej kontrola przez rodzinê, ko�ció³
czy pañstwo. Zanik³y miêdzy innymi tradycyjne wymogi okre�lonego
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wieku wymaganego do zawarcia ma³¿eñstwa, pojawi³ siê kryzys roli
mê¿czyzn w ¿yciu codziennym. Stopniowo wzrasta liczba kobiet
bêd¹cych g³ow¹ rodziny, co mo¿na postrzegaæ w wymiarze pozytyw-
nym, ale ju¿ wzrost liczby niechcianych dzieci takiego charakteru
nie ma. Tradycyjny model rodziny odchodzi w niepamiêæ. Poszerze-
niu uleg³ dostêp do pornografii, wzros³a �wiadomo�æ u¿ywania �rod-
ków antykoncepcyjnych, a homoseksualizm sta³ sie czym� powszech-
nym. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest du¿a �miertelno�æ w�ród
mieszkañców Afryki spowodowana miedzy innymi epidemiami AIDS8.

Drugie zjawisko to kwestia obozów dla uchod�ców. Powstaj¹ one
w Afryce w wyniku wojen, za³amania siê porz¹dku pañstwowego
i przymusowych migracji. Co wiêcej, to zjawisko zdaje sie rozsze-
rzaæ. Bardzo czêsto dzieje siê tak, ¿e obozy maj¹ce byæ tymczaso-
wym rozwi¹zaniem staj¹ siê domem na bardzo d³ugi czas. Wy³aniaj¹
siê wtedy nowe formy ¿ycia spo³ecznego w obozach. Powstaj¹ ma³e
azyle dla uchod�ców, gdzie przyznaje im siê przynajmniej cz¹stkowe
uprawnienia. Niestety obozy dla uchod�ców to tak¿e czêsto zaplecze
dla rekrutacji ¿o³nierzy. Obozy administrowane s¹ oficjalnie przez
organizacje humanitarne, ale w praktyce pozostaj¹ w rêkach miej-
scowych oligarchów i przywódców wojskowych, którzy wykorzystuj¹
to dla pozyskiwania potencjalnych ¿o³nierzy9.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje postrzeganie Afryki jako teryto-
rium przez Achillesa Mbembe. Dzieli on kontynent na trzy czê�ci:
Afrykê Pó³nocn¹, Afrykê Po³udniow¹ i Afrykê �rodkow¹. Nie by³oby
w tym nic rewolucyjnego, gdyby nie fakt, i¿ zwraca uwagê na spe-
cyficzne po³¹czenia miêdzy tymi czê�ciami. Mowa o pradawnych
szlakach, które tworzy³y swoiste korytarze ³¹cz¹ce poszczególne czê�ci
z reszt¹ kontynentu. I tak przyk³adowo z Afryki Pó³nocnej biegn¹

8 Afryka wci¹¿ stanowi epicentrum rozwoju AIDS z 28 milionami zara¿o-
nych z ca³kowitej liczby 40 milionów na ca³ym �wiecie. Zob. szerzej: A. Leszczyñ-
ski, Naznaczeni. Afryka i AIDS, Warszawa 2003.

9 A. Mbembe, At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and
Sovereignty In Africa, �Public Culture� Winter 2000, Vol. 12, s. 264�266 oraz
G. Carrisi, Dzieci-¿o³nierze. Kalami idzie na wojnê, Kraków 2007.
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trzy korytarze. Od strony zachodniej, przez Maroko, co pozwoli³o na
rozwój handlu i wzrost znaczenia o�rodków religijnych. Korytarz
centralny przecina Saharê, za� od wschodu Egipt po³¹czony jest
z pañstwami wschodniej i po³udniowej (a¿ do Ugandy i Kongo) czê-
�ci Afryki. To ostatnie po³¹czenie swój zasiêg zawdziêcza biegowi
Nilu, który stanowi³ wa¿ny element komunikacyjny10. O Afryce Pó³-
nocnej, mimo po³¹czeñ z reszt¹ kontynentu, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest w pewnym sensie rozdarta. Jedna czê�æ d¹¿y ku cywilizacji Morza
�ródziemnego, inna ku kulturze islamu. Afrykañski charakter pañstw
Maghrebu jest kwesti¹ problematyczn¹ nie tylko dla innych pañstw
afrykañskich, ale tak¿e dla tych, które tworz¹ Maghreb.

W czasie, gdy Afryka Pó³nocna próbuje od³¹czyæ siê od reszty
kontynentu, na terenach Sahary nastêpuje proces deterytorializacji.
Jest to jeden ze skutków globalizacji. Migracja ponadnarodowa po-
woduje, ¿e granice pañstw narodowych, z których wywodz¹ siê
emigranci, s¹ przenoszone w ich �wiadomo�ci do krajów osiedlenia,
w ten sposób grupy etniczne nie tyle tworz¹ w nowych warunkach
zwyk³e diaspory, ile jakby kolejne prowincje ojczystego kraju, które
s¹ imaginacyjn¹ czê�ci¹ odleg³ego narodowego terytorium. Zjawisko
to powoduje erozjê suwerenno�ci pañstw zarówno na pó³nocnych
krañcach kontynentu, jak i na terenach czarnej Afryki. Proces ten
zaistnia³ po obu stronach Sahary od zachodnich granic Algierii do
terytorium Sudanu.

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ czê�æ kontynentu stanowi Afryka Po³u-
dniowa, która rozci¹ga siê od Przyl¹dka Dobrej Nadziei a¿ do Ka-
tangi. Chodzi tutaj bardziej o okre�lenie wzajemnych powi¹zañ i
wp³ywów, a nie tylko o wymiar geograficzny. Wewnêtrznie obszar

10 Warto wspomnieæ, ¿e dostêp do wody by³ czêstym �ród³em konfliktów
miêdzy pañstwami afrykañskimi. Jednym z najbardziej znanych jest sprawa
uregulowania rzeki Nil. 95% wody w Nilu przep³ywaj¹cej przez Egipt pochodzi
spoza jego terytorium. S¹siednia Etiopia chc¹c u¿y�niæ piaszczyste obszary bu-
duje liczne tamy i zapory, co sta³o siê bezpo�redni¹ przyczyn¹ konfliktu miêdzy
tymi pañstwami. Innym przyk³adem jest kwestia uregulowania koryta rzeki
Okawango czy te¿ problem wód podziemnych.
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ten mo¿na podzieliæ na kilka regionów. W³a�nie tam mamy do czy-
nienia z najwiêksz¹ aktywno�ci¹ dzia³añ ekonomicznych pañstw azja-
tyckich. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania Chin w Afryce.
W listopadzie 2006 roku Chiny zorganizowa³y szczyt dyplomatyczny
u�wietniaj¹cy obchody 50. rocznicy stosunków afrykañsko-chiñskich
(udzia³ w nim wziê³o a¿ trzydziestu piêciu przywódców pañstw afry-
kañskich) oraz konferencjê, w której uczestniczyli przedstawiciele
40 pañstw Afryki. Spotkania te zaowocowa³y planem dzia³añ, który
dotyczy zarówno gospodarki, jak i wspó³pracy politycznej. Najwa¿-
niejsze pola wspólnego dzia³ania to miêdzy innymi: wspó³praca
w reformowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwalczanie
terroryzmu, promowanie Afryki jako przestrzeni wolnej od broni
atomowej, zwalczanie przemytu broni oraz wspó³dzia³anie w rozwi¹-
zywaniu problemów ekologicznych11.

Chiny potwierdzi³y i umocni³y swoj¹ pozycjê w Afryce poprzez
udzielenie wielomilionowych po¿yczek pañstwom afrykañskim, po-
zyskuj¹c w zamian prawa do wydobycia ropy naftowej. Setki chiñ-
skich przedsiêbiorstw zaanga¿owa³y siê na rynku afrykañskim eks-
ploruj¹c ró¿ne dziedziny, pocz¹wszy od rolnictwa i telekomunikacji,
a koñcz¹c na inwestycjach w budowê stadionów, dróg czy budynków
u¿yteczno�ci publicznej. Taka dzia³alno�æ czêsto spotyka³a siê z kry-
tyk¹ miêdzynarodow¹ (na przyk³ad udzia³ Chin w sudañskim prze-
my�le naftowym), ale w samej Afryce zarówno inwestycje, jak
i dzia³ania dyplomacji chiñskiej odbierane s¹ pozytywnie.

Obok azjatyckiej penetracji rynku afrykañskiego mamy do czy-
nienia z zacie�nianiem stosunków z Uni¹ Europejsk¹ i Stanami
Zjednoczonymi. Trzeba przyznaæ, ¿e okres prezydentury George�a
Busha charakteryzowa³ siê aktywn¹ polityk¹ USA w Afryce. Uru-
chomiono wówczas wiele programów wsparcia i zwalczania proble-
mów humanitarnych, a tak¿e wiele programów wspieraj¹cych roz-
wój gospodarczy i oferuj¹cych pomoc dla najbardziej potrzebuj¹cych.

11 P. N. Lyman, China Ups the Ante in Africa, w: Beyond Humanitaria-
nism�, s. 19.
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Polityka G. Busha w Afryce by³a dostrzegana i chwalona. By³ to
jeden z nielicznych sukcesów by³ego prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych w polityce zagranicznej. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w dobie rz¹-
dów Baracka Obamy bêdzie podobnie.

Pomiêdzy pó³noc¹ i po³udniem le¿y serce kontynentu afrykañ-
skiego � Afryka �rodkowa � obszar, który do�wiadczy³ najbardziej
dramatycznych rekonfiguracji terytorialnych. W ci¹gu ostatnich lat
proces fragmentaryzacji w tym rejonie Afryki postêpuje. Coraz bar-
dziej widoczny jest dystans miêdzy centralnymi o�rodkami w³adzy
w niektórych pañstwach, a administrowanymi przez nie o�rodkami.
Taka sytuacja ma miejsce w Ugandzie czy Burundi. Mamy tam do
czynienia z militaryzacj¹ prowadz¹c¹ do krwawych konfliktów
i powstañ12. Bardzo czêsto zwyciêstwo jednej z grup bywa pozorne
i tymczasowe, co prowadzi do eskalacji przemocy na danym obsza-
rze. Wed³ug Achillesa Mbembe jeste�my dzisiaj �wiadkami powsta-
wania spo³ecznych formacji, dla których prowadzenie wojny i przy-
gotowywanie siê do niej staje siê podstawow¹ funkcj¹13.

A. Mbembe zwraca uwagê na fakt, ¿e poza czêstym wystêpowa-
niem konfliktów w �rodkowej Afryce mamy tam do czynienia
z nierównomiern¹ dystrybucj¹ zasobów. Internacjonalizacja wymia-
ny i rozwój nowych sposobów eksploatacji z³ó¿ powoduje rekonfigu-
racjê tego terytorium. Zasoby tego regionu to przede wszystkim
ropa, drewno i diamenty. Strategiczne znaczenie ma ropa naftowa.
Obecnie na obszarze Afryki �rodkowej pozwolenie na dokonywanie
odwiertów posiada oko³o dwudziestu ró¿nych firm. Ich dzia³ania
obejmuj¹ przede wszystkim rejon Zatoki Gwinejskiej. Nowe techno-
logie umo¿liwiaj¹ wydobycie du¿ych ilo�ci ropy w niedostêpnych do
niedawna terenach. Pomimo jednak faktu, ¿e z³o¿a zgrupowane s¹
w rejonie Zatoki Gwinejskiej, dystrybucja ropy na tym obszarze jest

12 Najlepszy przyk³ad tego typu konfliktów to wojna pomiêdzy plemionami
Tutsi i Hutu. Walki te by³y wyj¹tkowo krwawe i doprowadzi³y do wyniszczenia
kraju.

13 A. Mbembe, At the Edge of the World�, s. 71.
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nierównomierna. Oczywi�cie wspó³praca pañstw afrykañskich ze
�wiatowymi mocarstwami nie dotyczy tylko obszaru Afryki Po³u-
dniowej czy �rodkowej, ale w zwi¹zku z tym, ¿e tam znajduj¹ siê
najbardziej po¿¹dane z³o¿a bogactw naturalnych, to i aktywno�æ
pañstw �wiata jest tam najwiêksza: �Afryka stale siê dzieli i przy-
biera nowe kszta³ty pod wp³ywem po³¹czonych zjawisk demograficz-
nych, urbanizacyjnych oraz ambitnych d¹¿eñ ekonomicznych, mili-
tarnych i religijnych�14.

22 wrze�nia 2008 roku odby³o siê spotkanie wysokiego szczebla
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na
które przygotowano raport Sekretarza Generalnego ONZ dotycz¹cy
rozwoju pañstw afrykañskich i wyzwañ przed jakimi stoj¹15. Wed³ug
niego obecnie mamy do czynienia z kolejnym po kolonizacji okresem
podzia³u wp³ywów w Afryce. Tym razem mamy wiêcej staraj¹cych
siê o to pañstw, chocia¿ w innej sytuacji miêdzynarodowej. Bardziej
jest te¿ mowa o równoprawnym partnerstwie, jak równie¿ deklara-
cjach tego, co pañstwa afrykañskie i ich partnerzy mog¹ wzajemnie
dla siebie zrobiæ. Problemem jest jednak wywi¹zywanie siê z podej-
mowanych zobowi¹zañ. W tej sytuacji grozi to nie tylko seri¹ kry-
zysów w Afryce, ale i negatywnymi konsekwencjami dla globalnej
gospodarki16.

Afryka jest �wiadoma zarówno wyzwañ, przed którymi stoi, jak
i swojego potencja³u. W ci¹gu kilku ostatnich lat pañstwa afrykañ-
skie przeprowadzi³y dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie demo-
kracji, konkretnych programów gospodarczych czy dobrego zarz¹-
dzania pañstwem. Obecnie prawie 2/3 rz¹dów w pañstwach afry-
kañskich to w³adze wybieralne. Unia Afrykañska jako najwa¿niej-
szy organ polityczny kontynentu jasno stwierdza, ¿e nie udzieli

14 A. Mbembe, African frontiers in flux� .
15 Africa�s development needs: state of implementation of various commit-

ments, challenges and the way forward, A/63/130, 15.07.2008, http://www.un.org/
ga/president/62/ThematicDebates/adnhlm.shtml.

16 W. A. Jasiñski, Na marginesie Raportu Sekretarza Generalnego NZ,
http://afryka.org/index.php?show News Plus= 3273.
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poparcia ¿adnemu gabinetowi, który doszed³ do w³adzy przy u¿yciu
niekonstytucyjnych �rodków. Warto te¿ wspomnieæ o Programie
Nowego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki, który ustala zasady spra-
wowania rz¹dów, przestrzegania praw cz³owieka i zarz¹dzania go-
spodark¹ jako kluczowe dla rozwoju pañstw kontynentu zgodnie
z zasadami demokracji. Demokratyczna przysz³o�æ Afryki wydaje siê
byæ jednak pewna. Niestety problemy, które gnêbi¹ kontynent od
wielu lat nie³atwo rozwi¹zaæ. Tak samo wygl¹da kwestia granic
i terytorium. Ich rola jest w historii pañstw afrykañskich ogromna.
Zdaniem A. Mbembe granica to nie zawsze koniec, ale dopiero po-
cz¹tek daleko id¹cych konsekwencji zachowañ poszczególnych pod-
miotów stosunków miêdzynarodowych17 .
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BOUNDARIES, TERRITORY AND SPACE
IN AFRICA ACCORDING TO ACHILLE MBEMBE

SUMMARY

Contemporary Africa is a very specific expanse where territories
and boundaries always played major role. The shape of boundaries
is one of the main problems in African countries since long time.
Boundaries imposed by colonist countries often didn�t mirror the
real divisions and differences on relevant territory. These days many
scientists notice a huge value of boundaries and territories on Afri-
can continent. One of them is Achille Mbembe � theorist of post
colonialism, African issues expert and the author of some well known
political essays. According to Mbembe a boundary is not always the
end, it�s often just the beginning of wide-ranging consequences in
behaviour of some objects of foreign affairs. Colonialism and its
results are in his opinion the first factor that impacted and still
does on territorial situation in Africa. The second is a regional
integration that is nowadays happening in Africa.

Mbembe marks out three parts of African continent and pays
attention to some connections among them. In his opinion every



124 Tomasz Bichta

region, every area has its use and can be domesticated even if is
regarded as marginal. Africa is constantly pulling itself apart and
taking on new shapes under the combined effects of demography,
massive urbanisation and the economic, military and religious
ambitions being pursued.




