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Istota panowania brytyjskiego w Afryce ujmowana jest najczê-
�ciej terminem �rz¹dy po�rednie� (indirect rule), rozumianym jako
wykorzystanie zastanych struktur w³adzy do zarz¹dzania teryto-
rium zale¿nym na poziomie lokalnym. Termin ten zosta³ ukuty przez
Frederica Delano Lugarda, wieloletniego administratora kolonialne-
go, m. in. w pó³nocnej Nigerii. W 1922 roku wyda³ on ksi¹¿kê The
Dual Mandate in British Tropical Africa, podsumowuj¹c¹ trzydzie�ci
lat swoich do�wiadczeñ kolonialnych w Afryce1. Jej tytu³ odnosi³ siê
do podwójnej legitymizacji brytyjskiego panowania na Czarnym
L¹dzie, odwo³uj¹cej siê do dba³o�ci o interesy brytyjskich podatni-
ków, osadników i inwestorów oraz troski o dobro rdzennych miesz-

1 F.D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa, Frank Cass
& Co. Ltd., London 1922.
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kañców. Nie przypadkiem publikacja ksi¹¿ki D. Lugarda zbieg³a siê
z objêciem przez niego funkcji brytyjskiego delegata do Ligi Naro-
dów. Z instytucj¹ t¹ ³¹czy³y siê nowe perspektywy brytyjskiego ko-
lonializmu. Po I wojnie �wiatowej na mapie Afryki pojawi³ siê nowy
typ krajów zale¿nych � terytoria mandatowe Ligi Narodów utworzo-
ne z by³ych kolonii niemieckich. Nadawa³y siê one doskonale do
eksperymentów testuj¹cych zdolno�æ Afrykanów do samorz¹du
w ramach projektu kolonialnego. Odmiennie ni¿ we w³asnych kolo-
niach, mocarstwo obejmuj¹ce tam administracjê nie musia³o liczyæ
siê tam z interesami bia³ej spo³eczno�ci osadniczej.

Jednym z afrykañskich terytoriów mandatowych by³a Tangani-
ka. Zastosowany przez Niemców w tym kraju model zarz¹dzania by³
odmienny od przyjêtego przez Brytyjczków w s¹siednich posiad³o-
�ciach wschodnioafrykañskich � Kenii i Ugandzie. Podczas gdy
Brytyjczycy tworzyli dla celów administracyjnych wiêksze wodzo-
stwa, Niemcy d¹¿yli raczej do rozbicia istniej¹cych struktur poli-
tycznych na mniejsze jednostki. Pozostawiali w³adzê tradycyjnych
przywódców w odleg³ych lub trudno dostêpnych, gêsto zaludnionych
rejonach, gdzie nie op³aca³o siê bezpo�rednio ingerowaæ � np.
w Uhaja, Unjamuezi i Czaga (Kilimand¿aro). Zazwyczaj mianowali
lokalnych zarz¹dców (liwalich i akidów) spo�ród muzu³manów po-
chodz¹cych z wybrze¿a. Z racji umiejêtno�ci pisania i znajomo�ci
lingua franca kolonii � jêzyka suahili, uwa¿ali ich za bardziej u¿y-
tecznych od dotychczasowych wodzów2.

Po przejêciu rz¹dów w Tanganice Brytyjczycy pocz¹tkowo opie-
rali siê na zastanej administracji. Jednak ju¿ w 1923 roku zaczêli
zmieniaæ niemiecki system rz¹dów bezpo�rednich wydaj¹c Native
Authorities Ordinance. Cz³owiekiem, który mia³ go ostatecznie zmie-
niæ by³ Donald Cameron, przyby³y w 1925 roku do Tanganiki, aby
obj¹æ urz¹d gubernatora. D. Cameron by³ ow³adniêty ide¹ ³agodze-
nia negatywnych skutków, jakie przynosi³a Afrykanom moderniza-
cja, a zarazem zaszczepienia w nich ducha samodzielno�ci poprzez
budowê w³adzy tubylczej (native authority). Mia³ to byæ krok na-
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przód w stosunku do rz¹dów po�rednich w wydaniu F. D. Lugarda.
W³adza tubylcza mia³a byæ akceptowana przez Afrykanów na mocy
tradycji i dysponowaæ realnymi instrumentami w³adzy � nie tylko
w³adz¹ s¹downicz¹ i wykonawcz¹, ale równie¿ ustawodawstwem
i bud¿etem3.

Mandat do zarz¹dzania Tanganik¹ zosta³ nominalnie przyznany
królowi a nie rz¹dowi brytyjskiemu. Wykonywany by³ w imieniu
Ligi Narodów, choæ tylko formalnie podlega³ jej kontroli. Zasady
zarz¹dzania terytorium mandatowym opiera³y siê na art. 22 Paktu
Ligi Narodów, zgodnie z którym �dla tych kolonii i terytoriów, które
na skutek minionej wojny przesta³y podlegaæ pañstwom, przez które
by³y zarz¹dzane, a które s¹ zamieszkane przez ludy nie bêd¹ce
jeszcze w stanie samodzielnie stawiæ czo³a wymogom wspó³czesnego
�wiata� przekazane zostan¹ nowym administratorom, którzy powin-
ni rz¹dziæ �tak d³ugo a¿ tubylcy nie bêd¹ w stanie sami siebie re-
prezentowaæ (not yet able to stand for themselves)4. Jak widaæ nie
by³o tam mowy o tym, co i kiedy Europejczycy powinni zrobiæ, aby
Afrykanie byli w stanie stawiæ czo³a tym wymogom. Jednak
D. Cameron wywodzi³ potrzebê native authority w³a�nie ze zobowi¹-
zañ mandatowych. Jego zdaniem, skoro Brytyjczycy mieli sprawo-
waæ w³adzê tak d³ugo, a¿ tubylcy nie osi¹gn¹ stopnia rozwoju wy-
starczaj¹cego do rz¹dów samodzielnych, nale¿a³o ich do tego zadania
przygotowaæ. Sam D. Cameron ocenia³, ¿e bêdzie to trwa³o �wiele
lat, wiele generacji�, choæ nie setki lat, jak twierdzili inni.

Dekret Native Authority Ordinance z 1926 roku regulowa³ zasa-
dy dzia³ania i kompetencje w³adzy tubylczej. Wodzowie byli uznawa-
ni na ca³ym terytorium Tanganiki, co mia³o g³ównie znaczenie pre-
sti¿owe. Przyjêto zasadê nieusuwalno�ci wodzów przez poddanych

2 H. Gailey, Sir Donald Cameron Colonial Governor, Hoover Institution
Press, Stanford 1974, s. 36�38.

3 Ibidem, s. 67�86.
4 The Covenant of the League of Nations, w: C.H. Ellis (ed.), The Origin,

Structure and Working of the League of Nations, The Lawbook Exchange Ltd.,
Clark 2003, s. 487�495.
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� mogli to robiæ jedynie gubernatorowie Tanganiki. Fakt, i¿ w ka¿-
dej chwili w³adza tubylcza mog³a byæ odwo³ana, nie przydawa³ jej
autorytetu. Jurysdykcja w³adzy tubylczej obejmowa³a wszystkich Afry-
kanów mieszkaj¹cych na jej obszarze, nawet je�li wywodzili siê oni
z innych ludów i nie odczuwali z miejscow¹ w³adz¹ wiêzi duchowej.
W praktyce obcych zaledwie tolerowano. O ile nie potrafili wkupiæ
siê w ³aski wodza, pozbawieni byli istotnych praw, np. prawa do
u¿ytkowania ziemi wspólnotowej. By³o to dotkliwe, poniewa¿ ¿adna
inna forma posiadania ziemi nie by³a dla Afrykanów dostêpna5.
Kompetencje ustawodawcze w³adzy tubylczej ogranicza³y siê do sta-
nowienia tzw. by-laws � aktów o statusie rozporz¹dzeñ, które nie
mog³y staæ w sprzeczno�ci z prawem kolonii. Dotyczy³y one np.
wyrobu i sprzeda¿y alkoholu, posiadania broni, hazardu, a tak¿e
mobilizacji znacznej si³y roboczej, np. w celu realizacji programów
infrastrukturalnych. W³adza tubylcza nadzorowa³a policjê plemien-
n¹ oraz s¹dy tubylcze. Podstaw¹ dzia³ania tych ostatnich by³ Native
Courts Ordinance z 1929 roku. Sprawy s¹dowe mia³y byæ s¹dzone
zgodnie z prawem zwyczajowym, pod warunkiem ¿e nie sta³o ono
w sprzeczno�ci z prawem Terytorium i prawem naturalnym. Od
wyroków s¹dów tubylczych przys³ugiwa³o prawo odwo³ania do admi-
nistracji kolonialnej. Pewne kategorie spraw, np. ciê¿kie przestêp-
stwa, wy³¹czono spod jurysdykcji tubylczej6.

D. Cameron pragn¹³ ustanowiæ skarby tubylcze, aby Afrykanie
mogli nauczyæ siê zarz¹dzaæ swymi finansami. Odmiennie ni¿
w okresie przedkolonialnym, wodzowie nie mieli otrzymywaæ trybu-
tu i �wiadczeñ w pracy. W zamian otrzymywali pensje. Nie mieli
tak¿e zbieraæ podatków, m.in. dlatego, ¿e to w³a�nie czê�æ (20%)
kwoty zebranej w ramach lokalnych podatków by³a jedynym �ró-
d³em �rodków p³yn¹cych do skarbu tubylczego. W obawie przed

5 Na ten temat szerzej zob. M. Mamdani, Citizen and Subject. Contempora-
ry Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton University Press, Prin-
ceton 1996.

6 H. Gailey, op. cit., s. 73.
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nadmiernym fiskalizmem w³adzy tubylczej kompetencje podatkowe
przejê³a administracja brytyjska. W latach 1929�1930 w³adze tubyl-
cze Tanganiki dosta³y ogó³em 122 098 £, z czego na cele medyczne
przeznaczono 16 830 £, na edukacjê 13 317 £, na rolnictwo 7 768 £,
na infrastrukturê drogow¹ 9420 £. Wiêkszo�æ poch³ania³y jednak
p³ace dla wodzów i innych funkcjonariuszy w³adzy tubylczej. Niektó-
rzy wodzowie zarabiali ponad 1000 £ rocznie7, choæ �rednia by³a na
pewno znacznie ni¿sza, np. wódz Uluguru w latach 50. zarabia³
720 £8. Wodzów nagrodzano tak¿e nadzwyczajnymi podarkami za-
równo za zas³ugi, jak i dla wzmocnienia ich presti¿u w�ród podda-
nych. Na przyk³ad w 1950 roku wódz Usambary Kimweri Magogo
otrzyma³ od w³adz kolonialnych samochód wart ponad 13 000 £9.

D. Cameron by³ prze�wiadczony, ¿e w³adza tubylcza, któr¹ za-
mierza³ zaprowadziæ w rejonach wiejskich na terytorium ca³ego kraju
musi byæ oparta na silnej, tradycyjnej legitymizacji. Zachodzi³a
zatem potrzeba zdobycia przez w³adze kolonialne rzetelnej wiedzy
etno-historycznej. Tanganika by³a w okresie przedkolonialnym ob-
szarem w wiêkszo�ci bezpañstwowym. Europejczycy uwa¿ali, ¿e
jest ona zamieszkana jest przez �plemiona� � jednostki etno-poli-
tyczne definiowane przez Native Administration Memorandum on
Native Courts z 1930 roku jako �cultural units possessing a com-
mon language, a single social system and an established customa-
ry law�10.

Etnologom nie uda³o siê wypracowaæ powszechnie akceptowanej
definicji plemienia, dlatego, miêdzy innymi, jest to pojêcie w dzisiej-
szej nauce rzadko u¿ywane, nigdy za� w tak szerokim rozumieniu,
jak wy¿ej wspomniana definicja, grzesz¹ca mieszaniem systemu

7 J. Iliffe, A Modern History of Tanganyika, Cambridge University Press,
Cambridge 1979, s. 328.

8 H. Fosbrooke, R. Young, Smoke in the Hills. Land and Politics among
the Luguru of Tanganyika, Routledge and Kegan Paul, London 1960, s. 105.

9 S. Feierman, Peasant Intellectuals. Anthropology and History in Tanza-
nia, The University of Wisconsin Press, Madison 1994, s. 159.

10 J. Iliffe, op. cit., s. 323.
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w³adzy i systemu spo³ecznego ze wspólnot¹ kultury i pochodzenia.
Na p³aszczy�nie politycznej kolonizatorzy mieli do czynienia z bar-
dzo zró¿nicowanymi organizmami politycznymi, których �tradycyj-
no�æ� w wiêkszo�ci wypadków by³a co najmniej dyskusyjna. Zwykle
administracja kolonialna d¹¿y³a do identyfikacji konkretnej osoby
skupiaj¹cej w swych rêkach w³adzê. Przywódcy ci okre�lani byli
najczê�ciej mianem wodzów (niem: Hauptling, ang: chief). W etno-
logii wodzostwo to zarazem najprostszy organizm polityczny, scalo-
ny wiêzi¹ nie tylko pochodzeniow¹, jak i rozbudowany scentra-
lizowany twór, niekiedy trudny do odró¿nienia od pañstwa. Na po-
ziomie najni¿szym wodzostwo sk³ada³o siê z kilku niewielkich wspól-
not opartych na zlokalizowanym linea¿u wraz z osobami, które
nie by³y jego cz³onkami, ale akceptowa³y jego zwierzchno�æ na
danym terenie. Taka podstawowa wspólnota sk³ada³a siê z kilku
wsi lub osad i mog³a liczyæ ok. 1�2 tys. osób. Populacja minimal-
nego wodzostwa wynosi³a zatem ok. 5 tys. osób. Rola wodza ogra-
nicza³a siê do funkcji rozjemczych i kulturowych. Symbolizowa³ on
jedno�æ swego ludu, by³ kap³anem � ³¹cznikiem swojego ludu
z duchami przodków, przypisywano mu zdolno�æ przewidywania przy-
sz³o�ci i zaklinania deszczu, nadzorowa³ rytua³y kryzysowe i rytua³y
przej�cia.

Wodzostwo mog³o obejmowaæ grupy zró¿nicowane etniczne, by³o
te¿ czynnikiem buduj¹cym wiê� etniczn¹, zw³aszcza gdy rozrasta³o
siê, obejmuj¹c s¹siednie, odmienne kulturowo wspólnoty. Wódz by³
niekiedy dowódc¹ wojskowym, a przynajmniej zwo³ywa³ doros³ych
mê¿czyzn do akcji zbrojnej, by³ sêdzi¹, który mia³ monopol na roz-
strzyganie pewnego typu sporów, zwo³ywa³ narady, zatwierdza³ kan-
dydatów na stanowisko naczelnika linea¿u. Otrzymywa³ trybut, który
w znacznej czê�ci redystrybuowa³, ro�ci³ sobie prawo do znale�nego,
korzysta³ z pracy przymusowej, pobiera³ op³aty s¹dowe, czê�ci
z zabijanych zwierz¹t, zwolniony by³ z op³aty ma³¿eñskiej. Wy¿szy
szczebel organizacji � pañstwo � definiuje siê niekiedy jako struk-
turê sk³adaj¹c¹ siê z pewnej liczby podleg³ych wodzostw z wyra�nie
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wyodrêbnionym centrum, które ma pewne unikatowe cechy � insty-
tucje, urzêdy, struktury spo³eczne11.

Podobnie jak F.D. Lugard, D. Cameron opiera³ swoj¹ wizjê po
czê�ci na swych do�wiadczeniach w pó³nocnej Nigerii, gdzie przysto-
sowanie dobrze rozwiniêtych struktur w³adzy przedkolonialnej do
nowych potrzeb by³o stosunkowo ³atwe. W przeciwieñstwie do tego
kraju, lub na przyk³ad po³udniowej Ugandy, gdzie rz¹dzili w³adcy
tubylczy na podstawie traktatów miêdzypañstwowych, w Tanganice
wodzowie mieli jedynie byæ zarz¹dcami niskiego szczebla. Zarówno
F.D. Lugard jak D. Cameron brali te¿ pod uwagê do�wiadczenia
brytyjskie w Indiach. O ile jednak F.D. Lugard zwraca³ uwagê na
zakres w³adzy i dzia³ania indyjskich w³adców, D. Cameron koncen-
trowa³ siê na mechanizmach w³adzy na poziomie wsi. Uwa¿a³ on, ¿e
niewielkie samorz¹dne wspólnoty wiejskie w Afryce z czasem bêd¹
³¹czyæ w wiêksze grupy. Gubernator Tanganiki uzna³ cztery typy
w³adzy tubylczej, które oparte by³y na tradycji: (a) federacja wo-
dzów, (b) wódz, (c) rada plemienna, (d) niezale¿ny naczelnik.
W praktyce d¹¿ono do tego, aby na czele federacji wodzów sta³ wódz
naczelny (paramount chief), którego pozycja odpowiada³a dawnym
monarchom, np. simbamwene w Usambarze. Regu³¹ by³o tworzenie
hierarchii wodzów, zwykle na poziomie dystryktu i powiatu (county).
Na poziomie gminy (locality) i ni¿szym obsadzano naczelników (he-
admen), niektórzy z nich otrzymywali pensje. Wodzowie mieli do
dyspozycji rady (councils), które pomaga³y im w obowi¹zkach s¹-
downiczych, a tak¿e wspólnie z wodzem firmowa³y stanowione przez
niego by-laws12.

D. Cameron przyk³ada³ wielk¹ wagê do zbierania danych na
temat tradycyjnej w³adzy w Tanganice. Jego g³ównym wspó³pracow-

11 Zob. has³o �Wodzostwo�, w: Z. Staszczyk (red.), S³ownik etnologiczny.
Terminy ogólne, PWN, Warszawa � Poznañ 1987. Zestawienie literatury na ten
temat zob. T. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Wyd. Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, Kraków 2011.

12 D. Cameron, My Tanganyika Service and some Nigeria, George Allen
and Unvin Ltd., London 1939, s. 111�116.
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nikiem tworz¹cym �brunatne ksi¹¿eczki�, zawieraj¹ce polityczne
wskazówki dla administratorów poszczególnych terenów, by³ Philip
Mitchell, pó�niejszy gubernator Ugandy. Mimo ¿e obsadzanie w³adz
tubylczych przebiega³o bardzo szybko � zakoñczy³o siê jeszcze
w 1926 roku � ustalenia w tej mierze nie mia³y charakteru trwa³e-
go. W praktyce okazywa³o siê, ¿e choæ przywi¹zywano wagê do le-
gitymizacji opartej na genealogii i tradycji, czêsto o decyzjach per-
sonalnych decydowa³y inne czynniki, np. zwi¹zane z lojalno�ci¹,
spo³ecznym poparciem lub osobowo�ci¹ kandydatów. Oficjalnie osta-
teczn¹ listê wodzów w³adze kolonialne zatwierdzi³y dopiero w 1953
roku, publikuj¹c African Chiefs Ordinance. Dba³o�æ o zbieranie da-
nych etno-politycznych doprowadzi³a nieco pó�niej do mianowania
Hansa Cory urzêdowym socjologiem Tanganiki. Do pomocy mia³ on
administratorów, którzy byli etnografami-amatorami13.

Mimo ¿e rady plemienne teoretycznie mog³y funkcjonowaæ jako
w³adze tubylcze, by³y one uwa¿ane za nieefektywne. Wspólnoty sil-
nie zdecentralizowane, u których nie wykszta³ci³o siê wodzostwo
jednoosobowe, czêsto przy³¹czano do ludów, gdzie wodzostwo mia³o
g³êbsz¹ tradycjê � jak np. Sagara do Hehe. Naczelnym wodzem
Masajów zosta³ laibon � wieszcz i kap³an tego ludu, pochodz¹cy

13 D. Cameron zak³ada³, ¿e punktem wyj�cia do budowy dobrej w³adzy
tubylczej musi byæ poznanie stanu rzeczy sprzed pobytu Niemców, którzy twar-
d¹ polityk¹ doprowadzali do kryzysu i zaniku lokalnej w³adzy. Jak pisa³ brytyj-
ski gubernator, �Nie wolno nam zniszczyæ afrykañskiej atmosfery, afrykañskie-
go umys³u, ca³ego fundamentu jego rasy. Z pewno�ci¹ zrobimy to, je�li
wymieciemy i wykorzenimy ca³¹ jego organizacjê plemienn¹. Wodzowie powinni
byæ naszymi ustami, przez które polecenia rz¹du przekazywane bêd¹ do ludu�.
D. Cameron wskaza³ na zagro¿enie detrybalizacj¹ i wytworzeniem masy wro-
gich wodzów. Brytyjczycy powinni zatem �przeszczepiæ swoj¹ wy¿sz¹ cywilizacjê
na zdrowo zakorzenion¹ rasê tubylcz¹ [...] Przysz³e generacje tubylców, je�li sta-
³yby siê podleg³ymi cz³onkami (servile members) pañstwa zorganizowanego na
zasadach europejskich, zostan¹ pozbawione w³asnych tradycji, zwyczajów [...]
i prawa. To tak, jakby wys³aæ ich za morze, po to aby zajêli miejsce odpowiada-
j¹ce niewolnikom w po³udniowych stanach USA po emancypacji�. D. Cameron,
Position and prospects in Tanganyika, �Journal of the Royal African Society�
1927, Vol. 104, No. 26, s. 318.
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z dynastii, która co prawda miewa³a wcze�niej realn¹ w³adzê poli-
tyczn¹, lecz nie w�ród Masajów14. Niekiedy otwarcie rezygnowano
z zasady legitymizmu. U skrajnie akefalicznych Makonde wodzowie
wy³onieni z tego ludu okazali siê bezu¿yteczni i ostatecznie, w 1937
roku, Brytyjczycy mianowali tam muzu³mañskich liwalich na wzór
niemiecki. Tam gdzie istnia³ spór dynastyczny, Brytyjczycy chêtniej
mianowali wodzami tych, którzy wcze�niej opierali siê panowaniu
niemieckiemu, np. wodzem naczelnym Hehe zosta³ syn Mkwawy,
wodza walcz¹cego z Niemcami a¿ do 1897 roku15.

Zasada legitymizmu

Sposoby rozwi¹zywania dylematów zwi¹zanych z realizacj¹ za-
sady legitymizmu oraz ich konsekwencje w pó�niejszym okresie
kolonializmu przedstawiê na przyk³adzie dwóch, odmiennych pod
wzglêdem tradycji politycznych górzystych regionów wschodniej
Tanzanii: bezpañstwowego Uluguru (dystrykt Morogoro), kraju, wokó³
którego w XIX wieku bieg³y odnogi najwa¿niejszego szlaku karawa-
nowego znad Oceanu Indyjskiego do regonu Wielkich Jezior, oraz
Usambary, jednego z nielicznych scentralizowanych organizmów
politycznych obszaru Tanzanii ery przedkolonialnej, które w pracach
historyków zas³u¿y³o sobie na miano �pañstwa�. Obok centralizacji
politycznej obszary te ró¿ni³y siê stopniem rozdrobnienia etnicznego.
Uluguru zamieszkiwa³y grupy o rozmaitym pochodzeniu, przy czym
to¿samo�æ etniczna Hutu, Kami, Luguru, Nguu, Mbunga (Maviti)
i innych by³a s³abo wykszta³cona i nie mia³a zabarwienia �ci�le
politycznego, co by³o typowe dla obszaru Tanzanii. Natomiast
w Usambarze istnienie pañstwa od po³owy XVIII wieku przyczyni³o

14 M. Pawe³czak, The State and the Stateless. The Sultanate of Zanzibar
and the East African Mainland: Politics, Economy and Society, 1837�1888,
Sowa, Warszawa 2010.

15 J. Iliffe, op. cit., s. 330.
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siê do wykszta³cenia silnego etnosu Szambaa, z którym identyfiko-
wa³a siê w okresie kolonialnym wiêkszo�æ mieszkañców dystryktu
Lushoto16.

Po wstêpnym rozeznaniu Morogoro District Office zaproponowa-
³o mianowanie czterech dziedzicznych wodzów reprezentuj¹cych ró¿ne
obszary Uluguru. W�ród nich trzech sklasyfikowano jako �zaklina-
czy deszczu� (Kingalu, Hegê i Mbago). Czwartym by³ Kingo, wódz
Morogoro, potomek Kisabengi, ³upie¿cy i handlarza niewolnikami,
z pochodzenia Zigua, który w po³owie XIX wieku podbi³ pó³nocne
zbocza Uluguru. Jego córka i syn zostali klientami su³tana Zanziba-
ru Barghasza17. Rz¹d Tanganiki, maj¹c na uwadze redukcjê kosz-
tów administracji, chcia³ jednak wiêkszej centralizacji. Po licznych
konsultacjach zdecydowano, ¿e Kingo zostanie wodzem pó³nocnego
Uluguru, a Kingalu � po³udniowej czê�ci regionu; Hega i Mbago
mieli byæ zastêpcami wodzów. W istocie okre�lenie Kingalu XII jako
jedynie zaklinacza deszczu by³o niesprawiedliwe. Wed³ug �róde³ XIX
wieku jego przodkowie sprawowali w³adzê polityczn¹. Ich potêga
zosta³a nadszarpniêta dopiero przez najazdy Kisabengo18.

Wspó³praca pomiêdzy tradycyjnymi przywódcami nie by³a ³a-
twa, poniewa¿ panowa³y miêdzy nimi relacje okre�lane przez etno-
logów mianem �stosunki unikania�, np. kiedy spotykali siê Hega
i Kingalu XII � musieli byæ odwróceni plecami, a Kingalu mia³
dodatkowo zas³oniêta twarz. W 1929 roku Hega zdymisjonowany
zosta³ z funkcji zastêpcy wodza za sprzeniewierzenie 800 szylingów.
Jego miejsce zaj¹³ jego brat, ale ten zosta³ usuniêty w nastêpnym
roku. Zastêpca wodza Mbago z Mgety zosta³ zdymisjonowany, bo nie
potrafi³ zaskarbiæ sobie respektu poddanych. W 1936 roku Kingalu
XII usuniêty za �nadu¿ycia finansowe�. Po tym wydarzeniu rz¹d

16 Zob. S. Feierman, Shambaa Kingdom: A History, The University of
Wisconsin Press, Madison 1974 oraz M. Pawe³czak, Afrykañskie pañstwo Kilin-
dich w XVIII i XIX w. Umowa spo³eczna i jej interpretacje, Dialog, Warszawa
2000.

17 M. Pawe³czak, The State�, s. 202.
18 Ibidem, s. 203.
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postanowi³ scaliæ dwa �su³tanaty� Uluguru. W efekcie Kingo zosta³
w³adc¹ ca³ego dystryktu Morogoro. Kiedy zmar³ w 1942 roku, na
miejsce wodza naczelnego by³o kilka kandydatur, w tym jego brata,
która zosta³a jednak odrzucona, poniewa¿ uwa¿any by³ za przedsta-
wiciela obcej i wrogiej dla wiêkszo�ci mieszkañców regionu grupy
etnicznej (Zigua). W prote�cie zrezygnowa³ z ofiarowanego mu sta-
nowiska zastêpcy wodza i przez 10 lat kontestowa³ odrzucenie jego
kandydatury. Wodzem naczelnym zosta³, jako postaæ najmniej kon-
trowersyjna, Sabu bin Sabu, cz³owiek nieposiadaj¹cy pretensji do
wodzowskiego pochodzenia. Dotychczas by³ wodzem drugiego stop-
nia z Mkuyuni i sekretarzem Kingo19.

Inna sytuacja wyj�ciowa panowa³a w Usambarze, górzystym
terenie na pó³nocnym wschodzie kraju, gdzie istnia³y, wyj¹tkowo
silne jak na Tanganikê, tradycje w³adzy monarchicznej. Od po³owy
XVIII wieku panowali tam w³adcy z dynastii Kilindich nosz¹cy tytu³
simbamwene. W latach 60. XIX wieku wybuch³a tam wojna domo-
wa, w wyniku której pañstwo zosta³o podzielone miêdzy przedstawi-
cieli dwóch linii dynastycznych. Wojna trwa³a do koñca ery przed-
kolonialnej. Na prze³omie wieków Niemcy przyczynili siê do upadku
instytucji simbamwene. Po niemal 25 latach bezkrólewia Brytyj-
czycy restaurowali pañstwo Kilindich, przy czym naczelnym wo-
dzem zosta³ Kinyashi, jeden z ostatnich simbamwene, piastuj¹cy
ju¿ to stanowisko w okresie niemieckim. Oprócz tego, ¿e w okresie
przedkolonialnym zajmowa³ siê handlem niewolnikami, pamiêtano
mu, ¿e w czasach kolonialnych odznaczy³ siê nieudolno�ci¹ i tchó-
rzostwem20. Nie wró¿y³o to dobrze przysz³o�ci w³adzy tubylczej
w Usambarze.

Kinyashi by³ potomkiem g³ównej linii Kilindich, która w koñcu
lat 60. XIX wieku utraci³a w³adzê w historycznym centrum kraju
ze stolic¹ w Vugha. Pocz¹wszy od 1929 roku w Usambarze pano-

19 H. Fosbrook, R. Young, op. cit., s. 91�92.
20 M. Pawe³czak, Afrykañskie..., s. 145.
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wali natomiast przedstawiciele linii bocznej � Shebughe Magogo,
a nastêpnie Kimweri Mputa Magogo. Problem legitymizacji dyna-
stycznej wyp³ywa³ przy okazji wszystkich kryzysów politycznych.
Kwestionowano np. zdolno�æ Shebughe Magogo do zaklinania desz-
czu, poniewa¿ nie odziedziczy³ on najwa¿niejszych �rodków ma-
gicznych s³u¿¹cych do tego celu, bo nale¿a³y one do linea¿u Ki-
nyashi. Wytykano mu te¿, ¿e ma zdeformowany palec u rêki, co
wed³ug powszechnego przekonania czyni³o go niezdatnym do spra-
wowania urzêdu, poniewa¿ nie pozwala³o mu odwiedzaæ miejsca
pochówku dawnych w³adców i dotykaæ najwa¿niejszych �rodków
magicznych21.

Edukacja a legitymizacja w³adzy tubylczej

W porównaniu z innymi krajami Afryki Wschodniej Tanganika
by³a zapó�niona pod wzglêdem edukacyjnym. Wynika³o to m.in.
z faktu, ¿e w po I i po II wojnie �wiatowej niemieccy misjonarze,
prowadz¹cy znaczn¹ czê�æ szkó³ misyjnych, musieli na pewien czas
opuszczaæ kraj, jako element �politycznie podejrzany�. Podczas gdy
w Kenii ju¿ po 1920 roku dochodzili do w³adzy wykszta³ceni wodzo-
wie, w Tanganice ambitne zadania modernizacyjne zwi¹zane z przej-
�ciem do dojrza³ej fazy kolonializmu mieli wype³niaæ analfabeci lub
pó³analfabeci. D. Cameron przestrzega³ przed stawianiem wodzom
zbyt daleko id¹cych oczekiwañ w zakresie edukacji. Jego zdaniem,
usuniêcie wodza za niekompetencje by³o ryzykowne, bo nara¿a³o na
szwank autorytet w³adzy tubylczej. W zamy�le gubernatora dopiero
nastêpna generacja afrykañskich przywódców mia³a byæ wyeduko-
wana22.

21 Po uzyskaniu niepodleg³o�ci, nacjonali�ci pozwali Kimweri Magogo
o zwrot królewskiego nakrycia g³owy, które ich zdaniem przynale¿a³o potomkom
Kinyashi, zob. S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 146.

22 H. Gailey, op. cit., s. 81�83.
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Wbrew intencjom w³adz sytuacja kolonialna doprowadzi³a do
zmiany relacji miêdzy wodzami a ich poddanymi. Na skutek zniesie-
nia trybutu i �wiadczeñ, a co za tym idzie zaniku prowadzonej przez
wodzów redystrybucji, dosz³o do depersonalizacji kontaktów miêdzy
wodzami a ich poddanymi. Rosn¹ca liczba nawróceñ na religie ob-
jawione doprowadzi³a do desakralizacji osoby wodza. Przewagê na
stanowiskach wodzowskich zdobyli muzu³manie, jednak w�ród osób
wykszta³conych dominowali chrze�cijanie, poniewa¿ rz¹d przyzna-
wa³ �rodki na edukacjê wy³¹cznie szko³om prowadzonym przez misje
chrze�cijañskie, które ³atwiej od szkó³ muzu³mañskich przystosowy-
wa³y siê do standardów nauczania wymaganych przez pañstwo.
Wyedukowani chrze�cijanie stawali w naturalnej opozycji do muzu³-
mañskich wodzów. W Usambarze w latach 20. protestanccy Szam-
baa zaczêli walczyæ o mianowanie ich wspó³wyznawcy wodzem na-
czelnym. Cel uda³o im siê osi¹gn¹æ po ust¹pieniu Kinyashi, kiedy
jego miejsce zaj¹³ Billa Kimweri, chrze�cijanin, który jednak wkrót-
ce zmar³. Po nim nasta³ Shebughe Magogo, który by³ niewykszta³-
conym muzu³maninem23.

Wodzowie napotykali na opór ze strony wyedukowanych podda-
nych ju¿ w latach 30., pocz¹tkowo dotyczy³o to tylko Bukoby i Ki-
limand¿aro, gdzie wybuch³y krwawe zamieszki w 1937 roku. W innych
regionach opozycja opiera³a siê w tym okresie wy³¹cznie na dyna-
stach odsuniêtych od sprawowania w³adzy. Dopiero po II wojnie
�wiatowej dyskurs polityczny przesuwa³ siê z pola tradycji i legity-
mizmu na kwestie modernizacyjne. O ile postrzeganie monarchii
jako formy umowy spo³ecznej by³o powszechne w erze przedkolo-
nialnej, co odzwierciedla np. tradycja dynastyczna Usambary24, te-
raz opozycja zaczê³a odwo³ywaæ siê do przyk³adów uprawnionego
buntu poddanych znanych z historii powszechnej. W memoriale Isaki
Hoza kolportowanym w Usambarze w 1947 roku autor powo³ywa³

23 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 140.
24 M. Pawe³czak, Afrykañskie..., s. 122.
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siê na los króla angielskiego Karola I Stuarta, w³adcy, który zawiód³
poddanych i spotka³ go za to okrutny los25.

Dzia³alno�æ opozycyjna w tym okresie przybiera³a postaæ anoni-
mowych odezw do wspó³mieszkañców oraz petycji do w³adz. Steven
Feierman cytuje kr¹¿¹cy w odpisach po Usambarze anonim przeciw
Shebughe Magogo, w którym wódz oskar¿any jest o niedostatki
polityki na rzecz rozwoju (maendeleo), tj. o brak szkó³, o z³e warunki
po³ogu, niedostatek akuszerek, a tak¿e brak programów antyerozyj-
nych, których wprowadzenie sta³o siê zreszt¹ wkrótce przedmiotem
najbardziej za¿artej krytyki w³adz tubylczych na znacznej czê�ci
Tanganiki26.

W 1947 roku, pod wp³ywem rosn¹cej fali krytyki Shebughe za
niekompetencje, przydzielono mu �pierwszego ministra� (mlughu
� tytu³ ten wywodzi³ siê od nazwy urzêdu istniej¹cego w czasach
przedkolonialnych), który otrzyma³ prawo mianowania wodzów po-
wiatów, przy czym Shebughe mia³ ich jedynie rytualnie intronizo-
waæ. Simbamwene nie zgodzi³ siê na wy³onionego przez Brytyjczy-
ków kandydata na stanowisko mlughu. Sprawa skoñczy³a siê dymisj¹
simbamwene, a nastêpnie kryzysem konstytucyjnym zwi¹zanym
z problemem wyboru nowego wodza. W przedkolonialnej Usambarze
nie by³o zwyczaju abdykacji w³adcy. Podobnie jak w innych pañ-
stwach przedkolonialnej Afryki, idea monarchii nie by³a wówczas
oddzielona od osoby monarchy. Nastêpcê Shebughi, jego syna
� Kimweri Mputê Magogo, wybrali w³a�ciwie Brytyjczycy, co spotka³o
siê ze znacznym niezadowoleniem w�ród poddanych, manifestowa-
nym podczas wieców przekszta³caj¹cych siê niekiedy w zamieszki27.

25 List otwarty Ishaki Hozy, 22 August 1947, Tanganyika National Archive
(dalej: TNA), Dar es Salaam 72/44/16, s. 14A. Korzystano z wyboru dokumentów
TNA dotycz¹cego Usambary lat 40. i 50. zawartego w maszynopisie zatytu³owa-
nym Local Government and Politics in Usambara, z biblioteki University of
Florida, sygn. JS 7697.9.U8 L61 1900.

26 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 143.
27 Komisarz Dystryktu D. M. Piggot do Komisarza Prowincji Tanga,

27.05.1948, TNA 72/43/3, s. 113.
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Odpowiedzi¹ na niedostatki modernizacji sta³o siê zak³adanie
chama (lmn. vyama, s³owo to oznacza równie¿ partiê polityczn¹)
� stowarzyszeñ na rzecz powstania bibliotek, poprawy edukacji
i us³ug medycznych. W samej Usambarze ju¿ w latach 1944�1946
za³o¿ono ich co najmniej piêæ. By³y one tolerowane przez w³adze,
o ile nie �miesza³y siê do polityki�. Od pocz¹tku ich istnienia daje
siê jednak zauwa¿yæ tendencja do mobilizacji politycznej cz³onków
vyama. Nie przypadkiem Komisarz Dystryktu Lushoto Piggot
w li�cie do mlughu z 1948 roku przypomina³ mu o zakazie przymu-
su p³acenia sk³adek na rzecz tych organizacji, a tak¿e o tym, ¿e
dozwolone s¹ tylko organizacje niewielkie (vyama vidogo), w któ-
rych �ka¿dy [cz³onek] musi znaæ ka¿dego�. Sk³adki nale¿a³o zapisy-
waæ w specjalnym zeszycie. Nikt obcy nie mia³ prawa ich zbieraæ28.
Przykazania te niew¹tpliwie wynika³y z obaw o zakorzenienie siê
w Usambarze ogólnokrajowych afrykañskich ruchów politycznych,
które w tym okresie zaczê³y powstawaæ: Tanganika African Govern-
ment Servants Association (TAGSA) oraz Tanganyika African Asso-
ciation (TAA), której oddzia³ wyrós³ w Usambarze na fali ruchu
przeciw intronizacji Shebughe w 1947 roku. W odpowiedzi na pro-
test wodzowie rozwi¹zali wszystkie vyama i uwiêzili ich liderów29,
ale spotka³o siê to z niezadowoleniem Komisarza Dystryktu30.

TAA przekszta³cona zosta³a nastêpnie w Tanganyika African
National Union (TANU), organizacjê o wyra�nym ju¿ profilu nacjo-
nalistycznym, która przejê³a w³adzê w niepodleg³ej Tanganice. Po-
niewa¿ administracja kolonialna wspiera³a Kimweri Mputê zakaza-
mi mityngów i dzia³alno�ci nowych organizacji, w Usambarze ich
aktywno�æ by³a znacznie ograniczona w porównaniu np. do Ulugu-
ru. W 1948 roku, kiedy wydano zakaz mityngów TAA w dystrykcie

28 Komisarz Dystryktu D. M. Piggot do mlughu Vughi, 18.05.1948, TNA
72/43/3, s. 107.

29 Komisarz Dystryktu D. M. Piggot do wszystkich wodzów, 29.06.1948,
TNA 72/43/3, s. 13.

30 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 153.
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Lushoto, politycy zainteresowali siê inn¹ form¹ dzia³alno�ci. Wzoru-
j¹c siê na Kilimanjaro Union utworzyli Usambara Citizens Union
(UCU), deklaruj¹c¹ �ci�le etniczny i regionalny charakter. W³adze
w 1951 roku zakaza³y jednak jej dzia³alno�ci31. D.M. Piggot
w li�cie do wodzów instruuj¹cym, ¿e mityngi lokalne mog¹ odbywaæ
siê wy³¹cznie ich za zgod¹, t³umaczy³, ¿e chodzi o to, aby powstrzy-
maæ �cz³onków z³ych partii, którzy próbuj¹ niszczyæ lub umniejszyæ
si³ê rz¹du�. Nie maj¹ oni spotykaæ siê z obywatelami ¿eby �wie�æ ich
ku z³ym rzeczom drog¹ zniszczenia�32. Pó�niej, mimo starañ, UCU
nie zyska³a rejestracji. Prawd¹ jest jednak, ¿e tworzyli j¹ w zasadzie
ci sami ludzie, którzy zak³adali wcze�niej oddzia³ TAA33.

Do egzekwowania zakazów u¿ywano oczywi�cie policji plemien-
nej. Mimo ¿e wiêzienie znajdowa³o siê w gestii Komisarza Dystryktu,
nie odmawia³ on wsparcia w³adzy tubylczej, nawet w przypadkach
jawnego nadu¿ycia w³adzy. Tak by³o np. w przypadku zatrzymania
lidera jednej z chama za nieistniej¹cy d³ug. Odpowiedzi¹ na prze�la-
dowania by³a próba otwartego buntu przeciw Kimweri wywo³ana
w 1952 roku. Z powodu braku wystarczaj¹cego zainteresowania nie
dosz³a ona do skutku. Na podstawie notatek znalezionych przy jed-
nym z organizatorów, stwierdzono, ¿e protestuj¹cy planowali mwin-
gilio � �wej�cie� grupy protestuj¹cych do Vughi, jak zaznacza³ Ko-
misarz Okrêgu w pi�mie do Komisarza Prowincji Tanga, nie chodzi³o
o �przyjazn¹ wizytê�, ale i nie o �inwazjê�34. Charakterystyczne, ¿e
organizatorzy mwingilio próbowali wykorzystaæ sakralne bêbny,
w epoce przedkolonialnej s³u¿¹ce do zwo³ywania pospolitego rusze-
nia, a zatem �ci�le zastrze¿one dla wodzów. Mimo fiaska planu nie

31 Ibidem, s. 174.
32 W oryginale: �Wanachama wa chama chochote kibaya wanaotafuta ku-

haribu au kupungunza nguvu ya Utawala wasikutane na kuongoza Raia katika
mambo mabaya ya njia ya uharibifu�, zob. Komisarz Dystryktu R. Thorne do
wszystkich wodzów, 2.06.1951, TNA72/44/16, s. 72.

33 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 177�178.
34 Komisarz Dystryktu (R. Thorne) do Komisarza Prowincji Tanga, 2.10.1952,

TNA 72/44/16, s. 135.
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oby³o siê bez przemocy. Dzieñ po planowanej akcji dosz³o do spale-
nia domu wodza Gare, uwa¿anego za lojalnego stronnika Kimweri
Mputy. Ostatecznie prowodyrzy mwingilio zostali aresztowani i ska-
zani na krótkie kary ciê¿kiego wiêzienia35.

Kimweri Mputa oprócz si³ policyjnych dysponowa³ innymi �rod-
kami zwalczania opozycji. Jedn¹ z nich by³a reglamentacja koncesji
na dzia³alno�æ handlow¹, pod pretekstem potrzeby eliminacji tych
handlarzy, którzy stanowili parawan dla hinduskich przedsiêbior-
ców. Nie dziwi fakt, ¿e licencji odmawiano przede wszystkim lu-
dziom zwi¹zanym z opozycj¹36. Odpowiedzi¹ na vyama by³a w³asna
organizacja lojalnych wobec simbamwene elit pod nazw¹ Tumaini
Usambara (�Nadzieja Usambary�), skupiona na technicznej stronie
programów modernizacyjnych37. Mimo kontrakcji nowego simbam-
wene w latach 1951�1954, jego popularno�æ mala³a. W 1954 roku do
opozycji przeszed³ nawet ówczesny mlughu Zem Shemsanga. Wkrót-
ce wspólnie z Theodorem Isak¹ skierowali do Rady Powierniczej
ONZ protest w sprawie naruszania praworz¹dno�ci przez tubylcze
w³adze Usambary38.

Opozycja w Usambarze, aczkolwiek pos³ugiwa³a siê nowym jê-
zykiem i stosowa³a nowoczesne metody walki politycznej, flirtowa³a
z tradycjonalistami. Niekiedy zreszt¹ dyna�ci pretenduj¹cy do urzê-
dów wodzowskich sami stanowili czê�æ stronnictwa modernizacyjne-
go, jak np. chrze�cijanin Abrahamu Mputa Billa � syn simbamwene
Kimweri Billi, który domaga³ siê powrotu na tron przedstawiciela
w³asnego linea¿u, rozpowszechniaj¹c pog³oskê, ¿e jego ojciec zosta³
zamordowany na polecenie Shebughe Magogo39. Kiedy w 1956 roku
przywódca TANU Julius Nyerere zawita³ w stolicy Usambary Vudze,

35 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 175.
36 Ibidem, s. 158.
37 S. S. Shamsanganga � minutes of annual General Meeting of Tumaini

Usambara, 11.12.1951, TNA 72/44/16, s. 102A.
38 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 178.
39 David Mshamba do Chief Secretary DSM, 15.06.1952, TNA 72/44/16,

s. 104.



286 Marek Pawe³czak

Kimweri Mputa nie pozwoli³ mu przemawiaæ na tamtejszym targo-
wisku. Pó�niejszy prezydent Tanzanii zosta³ natomiast przyjêty
¿yczliwie przez przywódców ciesz¹cych siê opini¹ najwiêkszych zakli-
naczy deszczu w Usambara � Daudi Sozi z Bumbuli oraz Hassani
Kinyashi z Mlalo. Nieprzychylna wobec w³adzy atmosfera sk³oni³a
Brytyjczyków do utrzymywania w granicach dystryktu zmotoryzowa-
nej kompanii wojska przez ca³y 1956 roku. Aresztowano ludzi zbie-
raj¹cych sk³adki na TANU, która by³a wówczas zakazana w ca³ym
dystrykcie. Mimo to ju¿ w 1957 roku sk³adki p³aci³o tysi¹ce Szam-
baa40. W tym czasie jednak zel¿a³y zakazy mityngów UCU, co s³usz-
nie postrzegane by³o jako pocz¹tek kapitulacji w³adz kolonialnych.

Sytuacja w³adzy tubylczej
w okresie wprowadzania programów

przeciwdzia³ania erozji gleby

Po II wojnie �wiatowej zmieni³o siê otoczenie administracyjne,
w którym dzia³a³y w³adze tubylcze. Ambitna polityka modernizacyj-
na prowadzona przez rozbudowuj¹c¹ siê w tym czasie administracjê
kolonialn¹ zyska³a miano �drugiej kolonizacji�. Równie¿ i ona oparta
by³a na ideologii podwójnego mandatu. Poprawa metod gospodaro-
wania oraz wprowadzanie nowych upraw mia³y doprowadziæ do
wzrostu produkcji substytucyjnej wobec importu z USA, ale oczeki-
wano równie¿, ¿e zaradzi problemom wa¿nym dla samych Afryka-
nów, wynikaj¹cym zw³aszcza z przeludnienia. Nacisk na rolê tech-
nokratów podkopywa³ jednak dotychczasow¹ ideologiê w³adzy
tubylczej, zgodnie z któr¹ to od osoby wodza � jego pochodzenia,
charyzmy oraz kompetencji rytualnych, zale¿a³ dobrobyt ludu. Teraz
poddanym wodzom wpajano przekonanie, ¿e najwa¿niejsze s¹ jed-
nak nowoczesne metody gospodarowania.

40 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 177, 179.
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Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³ program antyerozyjny. Polega³
on na powstrzymaniu zsuwania siê gleby na terenach pochy³ych przy
pomocy terasowania oraz obsadzania pasów miêdzy polami uprawny-
mi specjalnymi ro�linami. Terasowanie to technika wymagaj¹ca znacz-
nej wiedzy specjalistycznej. O ile Dar es Salaam dostarcza³o pomocy
eksperckiej i funduszy, ciê¿ar firmowania niepopularnych zarz¹dzeñ
wykonawczych (przysy³anych w gotowej postaci ze stolicy) nale¿a³ do
w³adz tubylczych, a wiêc zakaz wypasu byd³a na pastwiskach nad-
rzecznych oraz zakaz palenia �mieci na tych terenach. Program prze-
widywa³ te¿ usuwanie ludzi i byd³a z najbardziej zagro¿onych erozj¹
terenów. Wodzowie odpowiadali równie¿ po czê�ci za mobilizacjê si³y
roboczej, organizacjê szkoleñ oraz egzekwowanie przepisów41.

W Uluguru nieumiejêtne stosowanie terasowania powodowa³o
ja³owienie gleby, co spowodowa³o skutek odwrotny od zamierzonego.
W po³¹czeniu z niechêci¹ do niepopularnych zarz¹dzeñ godz¹cych
w najbardziej ¿ywotne interesy rolników, prowadzi³o to do oporu
spo³ecznego. W 1955 roku dosz³o do zamieszek, m.in. usuniêcia jed-
nego wodza i jednego naczelnika z powiatu Mkuyuni. Mia³y te¿
miejsce próby usuwania innych wodzów kojarzonych z forsowaniem
zarz¹dzeñ antyerozyjnych. Podczas mityngu, w którym uczestniczy³
brytyjski urzêdnik, zosta³ on obrzucony kamieniami. W odpowiedzi
wystrzeli³ kilka razy na postrach z rewolweru. Przypadek sprawi³,
¿e jedna z kul ugodzi³a uczestnika demonstracji, który zmar³
w drodze do szpitala42.

Przez kilka miesiêcy Brytyjczycy powstrzymywali siê od aresz-
towañ. Z czasem za czo³owego prowodyra uznany zosta³ Ali Kingalu,
cz³owiek o niew¹tpliwych ambicjach politycznych. Wraz z siedmiu-
set uczestnikami uzbrojonymi w kije, dokona³ naj�cia na posiedzenie
lokalnego s¹du, podczas którego doprowadzi³ do postawienia w stan
oskar¿enia sêdziego za przeprowadzenie nielegalnych, jego zdaniem,

41 The Native Authority Land Usage (Morogoro) Rules, 1951, w: H. Fosbrook,
R. Young, op. cit., s. 192�194.

42 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 156.
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aresztowañ. Da³o to Brytyjczykom pretekst do uwiêzienia, a potem
skazania na kary pozbawienia wolno�ci Alego Kingalu oraz trzech
jego wspó³pracowników43. Po zakoñczeniu fali zamieszek i protestów
program antyerozyjny w Uluguru by³ skazany na pora¿kê. Wodzowie
nie chcieli ryzykowaæ anga¿owania siê w niepopularne dzia³ania.
Brytyjczycy natomiast przyzwyczajali siê do my�li o rych³ym opusz-
czeniu Tanganiki. Nie by³o zatem nikogo zdolnego do prze³amania
bojkotu przepisów. Porzucenie programów antyerozyjnych mia³o
d³ugofalowe skutki; w³adze niepodleg³ej Tanzanii nie odwa¿y³y siê
ich podejmowaæ w ci¹gu kilku nastêpnych dziesiêcioleci44.

W Usambarze dzia³ania antyerozyjne powi¹zane by³y w wiêk-
szym stopniu z ca³o�ciow¹ reform¹ rolnictwa, zak³adaj¹c¹ m.in.
zmianê struktury w³asno�ci. Uzyskaniu samowystarczalno�ci ¿yw-
no�ciowej mia³o towarzyszyæ wykszta³cenie siê sta³ej si³y roboczej,
¿yj¹cej wy³¹cznie z pracy najemnej, w przeciwieñstwie do dotych-
czasowej, migruj¹cej sezonowo na plantacje i do wiêkszych gospo-
darstw, ale utrzymuj¹cej sta³y kontakt z miejscem pochodzenia.
Przebywanie grupy imigrantów na obszarze jurysdykcji w³adzy tu-
bylczej by³ kolejnym czynnikiem podwa¿aj¹cym jej autorytet45.

Pierwsze programy antyerozyjne w dystrykcie Lushoto projek-
towano ju¿ w latach 1942�1946, ale propozycje te nie uzyska³y popar-
cia Komisarza Prowincji. W 1946 roku ówczesny Komisarz zmieni³
zdanie i przysta³ na zaniechanie wypasu w pasach nieuprawianej
ziemi oraz kultywacji nad ciekami wodnymi. Pocz¹tkowo nowe regu-
lacje wprowadzono w drodze eksperymentu w powiecie Mlalo. Po-
stawa Szambaa wobec programu antyerozyjnego nie wynika³a jedy-
nie z niedogodno�ci, jakie powodowa³, ale równie¿ z przekonania, ¿e
urodzaj mo¿e zale¿eæ jedynie od deszczu � czy spadnie w odpowied-
nim czasie i ilo�ci, a to le¿a³o w gestii wodza46. W Mlalo opór mia³

43 H. Fosbrook, R. Young, op. cit., s. 159�160.
44 Ibidem, s. 160.
45 S. Feierman, Peasant Intellectuals�, s. 164.
46 Ibidem, s. 148.
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charakter bierny. Podsyca³ go Hassani Kinyashi � wódz wyrzucony
w 1942 roku z posady przez Shebughe Magogo. W opinii wiêkszo�ci
jego poddanych, w akcie zemsty mia³ on zatrzymaæ deszcz na kolej-
ne cztery lata, a w dodatku sprowadziæ na swój kraj szarañczê47.

O ile w Mlalo dzia³ania antyerozyjne oparto na sile roboczej
sprowadzonej spoza regionu i op³acanej z kasy Terytorium, gdy pro-
gramem objêto ca³a Usambarê, do pracy wykorzystano ju¿ pracow-
ników miejscowych, mobilizowanych przez wodzów i nieop³acanych.
Po przyjêciu w 1950 roku zasad tzw. Usambara Scheme, ka¿dy wódz
powiatu mia³ obowi¹zek wybraæ jedn¹ gminê (wilayat), w której
program zostanie zademnostrowany, a po uwiêzieniu przywódców
opozycji w 1953 roku objêto nim 3/4 dystryktu. Na tym etapie d¹-
¿ono przede wszystkim do eliminacji upraw ze zbyt stromych tere-
nów (o nachyleniu powy¿ej 25 stopni). Straty ziemi uprawnej obie-
cywano zrekompensowaæ niezagospodarowanymi dot¹d ziemiami
po³o¿onymi na nizinach, ale okaza³o siê, ¿e w wiêkszo�ci przypad-
ków ziemia, któr¹ oferowano w zamian nie nadawa³a siê do u¿ytku.
Opór wobec Usambara Scheme wyra¿a³ siê przede wszystkim zacho-
waniem na zebraniach, zwo³ywanych w zwi¹zku z jego realizacj¹.
Odnotowano zw³aszcza postawê kobiet, które wy�piewywa³y has³a
sprzeciwiaj¹ce siê narzuconemu programowi. Sabota¿ ogranicza³ siê
do wyrywania bananowców s³u¿¹cych do oznaczania stromizn48.
Bierny opór oraz akcja informacyjna na forum ONZ wystarczy³y,
aby w 1957 roku porzucono Usambara Scheme49.

Demokratyzacja i reforma

W 1948 roku wizytuj¹ca Tanganikê komisja ONZ skrytykowa³a
rz¹dy tubylcze jako nieprzygotowane do samorz¹du, a tak¿e umac-
niaj¹ce separatyzmy lokalne i etniczne. Zwrócono szczególn¹ uwagê

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 169�170.
49 Ibidem, s. 180.
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na fikcyjny charakter tubylczego ustawodawstwa. Brytyjczycy przy-
jêli krytykê do wiadomo�ci i rozpoczêli reformê systemu. W 1953
roku wydano Local Government Ordinance, który wprowadza³ rady
powiatów i gmin � cia³a pochodz¹ce w czê�ci z wyboru, o charakte-
rze miêdzyrasowym, które mia³y zast¹piæ stopniowo w³adze tubyl-
cze. W 1953 roku zaczê³y powstawaæ Rady Dystryktów, wy³aniane
na podobnych zasadach. W Uluguru rada taka nie powsta³a, by³a
tam tylko tradycyjna rada wodzów i naczelników, wy³aniana na
zasadzie delegacji przez rady przy wodzach powiatów. W Usambarze
ukonstytuowa³a siê ponadrasowa bawanjama z czê�ci¹ wy³anian¹
w drodze wyborów. Otrzyma³a ona jurysdykcjê nad wszystkimi miesz-
kañcami, niezale¿nie od rasy i pochodzenia. Trudno mówiæ o znacz-
nej demokratyzacji systemu w³adzy, skoro w wyborach do bawanja-
ma w 1957 roku g³osowa³o mniej ni¿ 15 % uprawnionych.

Drugim wa¿nym krokiem na drodze reformy w³adzy tubylczej
by³o wprowadzenie tzw. federacji skarbowych. Wbrew nazwie nie
mia³y one s³u¿yæ jedynie konsolidacji zasobów finansowych. Na
poziomie dystryktu pe³ni³y funkcje legislacyjne i s¹downicze, nadzo-
rowa³y skarb, wyznacza³y pensje funkcjonariuszom w³adz tubylczych
oraz zleca³y budowê budynków publicznych, dróg, studni itd. Scale-
niu bud¿etów towarzyszy³ wzrost �rodków na cele infrastrukturalne.
W Uluguru w latach 50. nast¹pi³ piêciokrotny wzrost bud¿etu,
a dziesiêciokrotny � wydatków na edukacjê.

Podsumowanie

Krytyka indirect rule oparta by³a m.in. na za³o¿eniu, ¿e mo¿liwe
jest odnowienie przedkolonialnego porz¹dku spo³ecznego. Siêgniecie
po tradycyjne autorytety mia³o s³u¿yæ stabilnym rz¹dom. Przekona-

50 Na temat zwi¹zków pomiêdzy antropologi¹ spo³eczn¹ a administracj¹
kolonialn¹ zob. A. Kuper, Miêdzy charyzm¹ a rutyn¹. Antropologia brytyjska
1922�1982, Wydawnictwo £ódzkie, £ód� 1987, s. 137�147.
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nie, ¿e rz¹dy tradycyjne by³y z natury bezkonfliktowe, zwi¹zane
by³o z dominuj¹c¹ w brytyjskiej antropologii akademickiej miêdzy-
wojnia szko³¹ funkcjonalistyczn¹, która k³ad³a nacisk na consent
a nie na conflict, podkre�laj¹c cechy instytucji spo³ecznych s³u¿¹ce
zachowaniu równowagi, np. sakraln¹ rolê wodzów50. W rzeczywisto-
�ci w³adza tradycyjna by³a u schy³ku ery przedkolonialnej os³abiona,
kontestowana i nietrwa³a, a wspólnoty lokalne dalekie od homoge-
niczno�ci. W warunkach kolonialnych system polityczny by³ znacz-
nie bardziej skomplikowany, poniewa¿ dzia³a³ w bardziej z³o¿onym
spo³eczeñstwie, musia³ te¿ pe³niæ zupe³nie nowe funkcje i zadania.
Jego odporno�æ na konflikty by³a zatem jeszcze mniejsza.

Z punktu widzenia celu, jaki postawiony zosta³ przed w³adz¹
tubylcz¹: harmonijnego po³¹czenia modernizacji i stabilizacji spo-
³ecznej, jej bilans wypada negatywnie. Wynika to z fundamentalnej
sprzeczno�ci tkwi¹cej w podwójnej roli wodzów � jako p³atnych funk-
cjonariuszy administracji kolonialnej, a zarazem reprezentantów
interesów w³asnych spo³eczno�ci i personifikacj¹ ich to¿samo�ci zbio-
rowej. Traktowanie wodzów jako przed³u¿enie machiny administra-
cyjnej modernizuj¹cej kraj podkopywa³o legitymizacjê opart¹ na
tradycji. Znaczna czê�æ by-laws zatwierdzana przez w³adzê tubylcz¹
przysy³ana by³a w gotowej postaci z Dar es Salaam i dotyczy³a
niepopularnych programów zwi¹zanych z upraw¹, nawo¿eniem, ero-
zj¹ i powstrzymywaniem epidemii. Ta podwójna rola wymaga³a
wykluczaj¹cych siê w zasadzie cech: wódz musia³ byæ karnym pod-
w³adnym, jak równie¿ charyzmatycznym przywódc¹. Przyk³ady
Usambary i Uluguru �wiadcz¹, ¿e pe³nienie podwójnej roli nara¿a³o
na atak zarówno w jêzyku tradycji jak i nowoczesno�ci. Bogacenie
siê i konsumpcja na pokaz sprawia³a, ¿e wodzowie postrzegani byli
jako uprzywilejowana klasa, ¿yj¹ca na koszt spo³eczeñstwa i decy-
duj¹ca, komu wolno czerpaæ korzy�ci z owoców kolonialnego wzrostu
gospodarczego. �Kolaboracja� z obc¹ w³adz¹ oraz praktyczna nieusu-
walno�æ pod wp³ywem krytyki poddanych sytuowa³a wodzów jako
de facto element kolonialnej machiny w³adzy.
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Reformy lat 50. sz³y w dobrym kierunku, ale by³y zbyt pó�ne.
Brytyjczycy nie pokusili siê o stworzenie ponadlokalnej reprezenta-
cji Afrykanów, co wobec powstania ogólnokrajowego ruchu politycz-
nego kontestuj¹cego kolonializm nie dawa³o szans na znalezienie
umiarkowanej przeciwwagi. Przy ca³ym wysi³ku modernizacyjnym
brytyjska w³adza kolonialna p³aci³a rachunek za zaniechanie inte-
gracji ludów Tanganiki na p³aszczy�nie politycznej, prawnej i edu-
kacyjnej. To zaniechanie pos³u¿y³o za fundament ideologiczny poko-
leniu afrykañskich polityków, którzy ju¿ w latach 50. przymierzali
siê do objêcia w³adzy.
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BETWEEN CONSERVATIVE UTOPIA
AND SOCIAL EXPERIMENT:

NATIVE AUTHORITY IN USAMBARA
AND ULUGURU (TANGANYIKA)

SUMMARY

The article scrutinizes some of the key problems of the British
indirect rule in colonial Tanganyika. The country was one of the
mandated territories of the League of Nations administered by the
British. In the mid 1920s its local administration was reformed by
the then governor Donald Cameron. He based local government and
judiciary on institutions he perceived as legitimized by tradition,
although in many instances the �tradition� was invented during the
colonial times and some of the �traditional� institutions were forged
ad hoc when he was implementing his reform. Native Authority was
given broader powers than were usually granted to chiefs in the
areas ruled indirectly in tropical Africa. They were not only expec-
ted to police their subjects and judge minor cases, but were also
charged with some legislation and budgeting. The author uses the
examples of two contrasting regions of colonial Tanganyika (Usam-
bara and Uluguru) to illustrate how the traditional discourses of
authority were challenged by the processes of modernization � espe-
cially education and new methods in the agriculture � and how it
led to political conflicts and the growth of modern opposition in the
1950s.
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