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Konflikt Tuaregów z Republiką Mali, który rozpoczął się z końcem 
2011 r., a zaognił po ogłoszeniu 6 kwietnia 2012 r. niepodległości 
Niezależnego Państwa Azawad1, można analizować na wielu płasz-
czyznach, politycznej, ekonomicznej, militarnej. Jako etnolog chciał-
bym zwrócić uwagę na aspekty kulturowe tego sporu. Tuaregowie nie 
identyfikują się z zamieszkiwanymi przez siebie państwami zasad-

1 Azawad to północny region Republiki Mali, obejmuje tereny saha-
ryjskie na północ od Nigru, nazwa prawdopodobnie pochodzi od Vallée de 
Azaouagh – suchej doliny leżącej w Mali i Nigrze, zob.: http://pl.wikipedia.
org/wiki/Azawad [21.07.2013].
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niczo z dwóch powodów, koloru skóry (rasizmu)2 i poważnych różnic 
kulturowych przejawiających się m.in. w nie uczestniczeniu w zwy-
czajowym pokrewieństwie żartów3. Niniejszy artykuł będzie poświę-
cony temu drugiemu zagadnieniu.

Tuaregowie

Tuaregowie są ludem berberyjskim, tworzą luźne konfederacje sku-
piające kilka plemion, nigdy nie tworzyli jednolitego organizmu spo-
łecznego. Nazwa „tuareg” wiąże się z negatywnymi konotacjami tego 
słowa, jedna z etymologii wywodzi znaczenie z arabskiego tawariq, 
czyli „bezbożnik” lub „porzucony (opuszczony) przez Boga”. Sami uży-
wają endoetnonimu Kel-Tamaszek (kel tamasheq)4.

2 W antropologii rasizm bywał różnorodnie definiowany pod względem 
uprzedzenia, wierzenia, ideologii, doktryny, teorii, światopoglądu, przekona-
nia emocjonalnego, stosunków materialnych, codziennych praktyk, zróżnico-
wanych sił, zinstytucjonalizowanego podporządkowania i wykorzystywania. 
Współcześnie uważa się, że „rasizm jest historycznie specyficznym i zmienia-
jącym się społecznym zjawiskiem o poznawczych, emocjonalnych i material-
nych wymiarach, które przenikają sfery ekonomiczne, polityczne i społecz-
no-kulturowe”, zob.: H. Feye, Racism, w: T. Barfield (ed.) The Dictionary of 
Anthropology, Blackwell Publishers, Oxford – Malden 2001, s. 394. 

3 Problem rasizmu w konflikcie malijskim został przedstawiony w arty-
kule autora pt. Azawad kontra Mali. Czarno-biały konflikt?, zob.: L. Buchalik, 
Azawad kontra Mali. Czarno-biały konflikt?, w: W. Cisło, J. Różański, M. Zą-
bek (red.) Bilad as-Sudan, kultury i migracje, Polskie Towarzystwo Afrykani-
styczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykultu-
rowego UKSW, Warszawa 2013, s. 73–97. 

4 Według niektórych źródeł termin „tamaszek” oznacza „naród bez pań-
stwa”, zob.: N. Kahina, Between Mali and Azawad: a long-running fight for 
independence obscured by the new conflict, „This is Africa. The Voices of a New 
Generation” 30.01.2013, (tłum. A. Czerner-Lebedew) http://www.thisisafrica.
me/downloads/detail/19786/between-mali-and-azawad-a-long-running-fight-
-for-independence-obscured-by-the-new-conflict [22.04.2013]. Przedwojenne 
źródła podawały również termin „Kel tagoulmoust” oznaczający ludzi noszą-
cych zasłonę („zasłaniający twarz”), zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tuarego-
wie [24.04.2013].
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Języki ludów berberyjskich – do których zaliczany jest język ta-
maszek używany przez Tuaregów Południowych – wchodzą w skład 
rodziny afro-azjatyckiej. W Mali występują dwa dialekty języka ta-
maszek, to jest: Tadhaq (okolice Kidal), Timbuktu (okolice Tanaslamt 
i Timbuktu)5. Do zapisu służy im uaktualniony, tradycyjny alfabet 
neo-tifinagh, stosowany do zapisu języków berberyjskich. Do niedaw-
na był on wykorzystywany głównie przez kobiety do prywatnych za-
pisków i korespondencji.

Tuaregowie definiują swój kraj jako wspólnotę kulturową, która 
scala swoją tożsamość wokół języka, funkcjonuje na bazie rodziny, or-
ganizacji społecznych i politycznych6. Zamieszkują centralną i zachod-
nią część Sahary z politycznego punktu widzenia są to: Algieria, Niger, 
Mali, Libia i Burkina Faso. Podział taki jest wynikiem procesu dekolo-
nizacji w trakcie, którego terytorium Tuaregów zostało podzielone mię-
dzy pięć wymienionych państw, co ilustruje mapa nr 1.

Tak jak wszystkie ludy pasterskie zamieszkujące Saharę – Tuare-
gowie – różnią się fizycznie i kulturowo od mieszkańców Sahelu. Na-
zywani są też błękitnymi ludźmi, określenie to pochodzi od charakte-
rystycznego odcienia ich cery, który zawdzięczają zawojom noszonych 
na głowie, zasłaniającym ich twarz. Zawoje te są silnie nasączone in-
dygo, które w trakcie noszenia osadza się również na twarzy.

Współcześnie Tuaregowie zajmują się głównie wypasem zwierząt 
(owiec, kóz, wielbłądów)7, rzemiosłem artystycznym oraz transportem 
karawanowym, który schodzi jednak coraz bardziej na plan dalszy. 
W przeszłości istotnym źródłem ich dochodów było pobieranie opłat 
od karawan przechodzących przez Saharę a także ich rabowanie8, po-
rywanie stad bydła, a także tradycyjne napady (ahharen) organizo-
wane zazwyczaj na rolników zamieszkujących strefę Sahelu9.

5 http://www.ethnologue.com/country/ML/languages [12.06.2013].
6 http://temoust.org/fr/touaregs [12.06.2013].
7 Hodowla wielbłądów, która stanowi ważną część ich tradycji została ogra-

niczona ze względu na stopniowy zanik znaczenia handlu transsaharyjskiego.
8 Współcześnie kiedy tranzyt przez Saharę jest niewielki, różne grupy nie 

stronią od porwań cudzoziemców w celu uzyskania okupu, które najczęściej 
płacą państwa zachodnie za pośrednictwem rządów w Bamako lub Niamey.

9 Nie stroniono także od napadów na inne grupy Tuaregów.

Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali…
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Według Edwarda W. Bovilla „od czasu pojawienia się wielbłąda Tu-
aregowie zajmowali się transportem wielbłądzim na Saharze i przez to 
odegrali doniosłą rolę w historii Afryki Północnej. […] Tuaregowie byli 
tymi, którzy kopali i utrzymywali studnie na pustyni, zabezpieczali te 
studnie i pastwiska dla przeciągających tędy karawan10. […] Gdyby nie 

10 W rzeczywistości prace te wykonywali ich niewolnicy. Po wkroczeniu 
na Saharę Francuzów i zniesieniu niewolnictwa wiele z oaz upadło i handel 
transsaharyjski na niektórych szlakach zaczął zanikać.

Mapa 1
Tereny zamieszkałe przez Tuaregów oraz obszar 

samozwańczego państwa AZAWAD

Źródło: Opracowanie własne. 
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oni, Sahara jeszcze długo być może stanowiłaby nieprzekraczalna ba-
rierę w stosunkach ludzkich, nie zaś główny szlak, którym płynęły han-
del i kultura”11. W rzeczywistości to Tuaregowie kontrolowali handel 
transsaharyjski (niewolnicy, złoto) oraz znajdujące się tam kopalnie so-
li. Na obszarze Sahelu sól jest szczególnym obiektem handlu, ważna nie 
tylko jako przyprawa kuchenna, ale istotna także w hodowli bydła. Jed-
na z najważniejszych kopalń soli znajduje się w Taoudeni (ok. 500 km 
na północ od Timbuktu)12. Sól transportowana jest przez Saharę w ta-
flach ważących 25–30 kg, następnie dzielona jest na pomniejsze tafle 
i w takiej postaci sprzedawana na lokalnych targach13. 

Współcześnie wiele rodzin potomków pasterzy nie posiada licz-
nych stad, są zmuszeni uprawiać ziemię i prowadzić półosiadły tryb 
życia, stoi to jednak w niezgodzie z ich tradycją. Niektóre rodziny 
w ogóle nie posiadają bydła, jedynym źródłem ich utrzymania jest 
uprawa roli, zmuszeni są do prowadzenia całkowicie osiadłego trybu 
życia14. Osiadły tryb życia dotyczy raczej Fulbów niż Tuaregów, któ-
rzy demonstrują w ten sposób przywiązanie do tradycyjnych wzorców. 
Tuaregowie znani są również z produkcji oryginalnej biżuterii, ga-

11 E. W. Bovill, Złoty szlak Maurów, tłum. E. Werfel, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1966, s. 78–79.

12 Kopalnie w Taoudeni powstały po tym jak wojska sułtana Maroka 
zdobyły kopalnie soli w Taghazie (1556–1557). Zginęło wtedy wielu Tuare-
gów trudniących się handlem karawanowym, zob.: M. Tymowski, Historia 
Mali, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1979, s. 129. 

13 Tafla soli sprzedawana na targu w Douna-pey – w kraju Dogonów – 
na równinie Gondo kosztuje 12 tys. –15 tys. fanków Afryki Środkowej (F CFA), 
natomiast kawałek soli o wymiarach 10x10 cm kosztuje 500 F CFA. Douna-
-pey jest jednym z najważniejszych miejsc handlu solą w kraju Dogonów, 
ponieważ Tuaregowie na wielbłądach nie docierają do skalnego Płaskowyżu 
Bandiagary, natomiast piaszczyste równiny stanowią dogodny trakt dla ka-
rawan z solą.

14 Podobną sytuację opisuje Ryszard Vorbrich u Fulbów z południowej 
części niecki jeziora Czad, gdzie Fulbowie wchodzą w relacje „z pogański-
mi ludami rolniczymi”, zob.: R. Vorbrich, Plemienna i postplemienna Afryka. 
Koncepcje i postaci wspólnot w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 88. 

Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali…
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lanterii skórzanej, którą sprzedają w miastach aż po Zatokę Gwinej-
ską. Dla nielicznej grupy źródłem utrzymania była turystyka, jednak 
w obliczu niepokojów, dochody z turystyki stają się wątpliwe. Sylwia 
Kulczyk i Agnieszka Bajtyngier autorki książki poświęconej znaczeniu 
turystyki dla mieszkańców Sierra Leone i Nigru zauważają, że w wy-
niku niepokojów na północy Nigru, po porwaniach białych turystów, 
ruch turystyczny zamarł: „Obecnie [2012 rok – L.B.] dostępność gór Aïr 
i innych części północnego Nigru jest znacząco ograniczona ze względu 
na zagrożenie porwaniami dokonywanymi przez AQMI15 i bandyty-
zmem o podłożu ekonomicznym. Dodatkowym niebezpieczeństwem 
są miny będące pozostałością konfliktu w latach 2007–2009”. W in-
nym miejscu dodają, że „od 2008 roku liczba odwiedzających miasto 
[Agadez – L.B.] oscyluje wokół zera”16.

Historia konfliktów

Tuaregowie odgrywali ważną rolę w historii Afryki Zachodniej, uczest-
niczyli aktywnie w życiu politycznym, a nade wszystko militarnym, ich 
potęga lub słabość miały wpływ na życie funkcjonujących na tym ob-
szarze państw. Upadek Imperium Mali zaczął się pod koniec XIV w., 
kiedy zostało ono zaatakowane przez Songajów, Mossi i Tuaregów. 
Wtedy to (1433 r.) Tuaregowie opanowali Timbuktu, nie rządzili mia-
stem bezpośrednio lecz narzucili mu roczną daninę. W czasie ich pano-
wania miasto nadal się rozwijało, wzniesiono meczet zwany Sidi Yahja, 
zaś schyłek ich panowania charakteryzował się rabunkami i naduży-
ciami17. Rozkwit państwa Songhaj, który nastąpił w połowie XV w. 
po opanowaniu Timbuktu możliwy był, dzięki zwycięskim kampaniom 

15 „Al-Kaida Maghrebu”, północno afrykańskie skrzydło Al-Kaidy, należą 
do niego głównie zagraniczni bojownicy.

16 S. Kulczyk, A. Bajtyngier, Świadomi i pomocni. W stronę odpowie-
dzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Humani-
tarna, Warszawa 2012, s. 91, 127. 

17 M. Tymowski, Historia Mali…, s. 112, 158.
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przeciw Mossi i Tuaregom. Później jednak Tuaregowie współdziała-
li z Songhajem, Askia18 Ishak I, który wysłał silny oddział Tuaregów 
(2 tys. wojowników) aby złupił prowincje Draa w Maroku19. 

Ponownie Tuaregowie walczyli z Marokańczykami w 1593 r., kie-
dy ci zaatakowali państwo Songhaj, zostali jednak pokonani i pod-
porządkowali się tworzącemu się paszalikowi Arma20. Zwierzchność 
ta w XVII w. osłabła, wkrótce doszło do nowych walk, władzę pasz-
ów uznawały tylko niektóre plemiona Tuaregów. Zależność Tuare-
gów od organizmów państwowych funkcjonujących w „łuku” Nigru 
w XVI–XVII w. była iluzoryczna. Już w chwili upadku Songhaju Tu-
aregowie z Masywu Adrar des Ifoghas byli niezależni, później po na-
dejściu Marokańczyków nie płacili paszom daniny w przeciwieństwie 
do Tuaregów koczujących w okolicach Timbuktu. W Adrarze powsta-
ła silna konfederacja plemion tuareskich kierowanych przez wodza 
(amenokal) Adala. Po jego śmierci wybuchły walki o sukcesję i kon-
federacja rozpadła się na dwie grupy. Różne grupy Tuaregów toczyły 
walki z paszalikiem Arma. Napływ kolejnych grup Tuaregów nad Ni-
ger, wzrost ich liczby spowodował, że w XVII w. zwierzchność Arma 
nad nimi była tylko tytularna. W konsekwencji paszalik został osta-
tecznie rozbity w 1737 r. przez Tuaregów Tademekket dowodzonych 
przez Oghmora, a Tuaregowie stali się znów władcami Timbuktu21: 
„W następnych dziesięcioleciach po obu brzegach rzeki działali Tuare-
gowie różnych grup, z których najsilniejsi okazali się Ulliminden. Na-
rzucili oni zwierzchność trybutarną ludności Timbuktu i kontrolowali 
handel dalekosiężny”22. Zwiększanie się siły militarnej Tuaregów spo-

18 Tytuł władcy w imperium Songhaj.
19 Było to działanie odwetowe po tym jak sułtan Maroka zdobył kopalnie 

soli w Taghazie, zob.: M. Tymowski, Historia Mali…, s. 127.
20 Państwo utworzone, w dolinie Nigru, przez żołnierzy marokańskich 

po rozbiciu państwa Songhaj, kierowane przez paszów, których do 1618 r. mia-
nowali władcy Maroka, do 1660 r. zależne od sułtanów Maroka, zob.: M. Tymow-
ski, Historia Mali…, s. 414.

21 M. Tymowski, Historia Mali…, s. 186–202.
22 M. Tymowski, Sudan Zachodni w XVII–XVIII w., w: M. Tymowski 

(red.), Historia Afryki. Do początku XIX w., Zakład Narodowy im Ossoliń-
skich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1996, s. 847.

Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali…
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wodowało dalszą ekspansję plemion koczowniczych, do doliny Nigru. 
Tuaregowie porywali bądź kupowali czarnych niewolników ze strefy 
Sahelu i osadzali ich na roli w oazach. Upadek Tuaregów Tademekket 
nastąpił wraz ze śmiercią Oghmora, doszło wtedy do walk o sukcesję 
i w konsekwencji spadek ich znaczenia. Wzrosło natomiast znaczenie 
Tuaregów Ulliminden, którzy władali Timbuktu, później w XIX w. 
do rywalizacji o miasto stanęli także Fulbowie z Massiny i Tukulerzy. 

W XVII i XVIII w. Tuaregowie przekroczyli Niger i zaczęli pene-
trować wnętrze „łuku” Nigru. Nastąpiło zetknięcie dwóch typów go-
spodarki (rolnictwa i pasterstwa) w tej sytuacji najczęściej dochodzi 
do konfliktu interesów23. Odbywało się to kosztem osiadłych tam rol-
ników. Według Michała Tymowskiego autora „Historii Mali” nastę-
pował proces wypierania „osadnictwa stałego, rolniczego, a nie uzu-
pełnianie dominujących do XVI w. zajęć rolniczych nowymi na tych 
terenach zajęciami pasterskimi”24.

W XIX w. kiedy wkraczali do Afryki Zachodniej Francuzi, Tuarego-
wie podobnie jak wiele ludów na tym obszarze nie tworzyli państw, żyli 
w tradycyjnych strukturach społecznych noszących znamiona segmen-
tarności25. Tworzyli oni konfederacje plemion, struktura ta sprawdzała 
się w czasie konfrontacji zbrojnych z ludami o podobnej organizacji, nie 
sprawdziła się jednak w zetknięciu z europejską ekspansją. Początko-
wo zabraniano Europejczykom wchodzenia na ich terytorium, ilustruje 
to doskonale sytuacja niedostępnego Timbuktu26. W 1887 r. Tuarego-

23 Podejmowano próby godzenia interesów rolników i pasterzy, niemniej 
nadal istnieją problemy z pokojowym współżyciem.

24 M. Tymowski, Historia Mali…, s. 232.
25 Ryszard Vorbrich społeczeństwa segmentarne opisuje jako „genealo-

giczne wspólnoty, niemające instytucji politycznych o trwałym charakterze 
centralnym, lecz ich poszczególne segmenty łączą się z innymi dla osiągnięcia 
doraźnych celów”, zob.: R. Vorbrich, op. cit., s. 113. Segmentaryzm charakte-
ryzuje czterema zasadami: unilateralnie liczonym systemem pokrewieństwa, 
poszerzaniem bądź zanikaniem lojalności, zrównoważonej pozycji między seg-
mentami, rozproszeniem władzy politycznej co uniemożliwia wyłonienie cen-
tralnego autorytetu, scentralizowanej władzy politycznej, zob.: R. Vorbrich, 
op. cit., s. 129.

26 Uważa się, że pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Timbuktu 
był Aleksander Gordon Laing (1793–1826) po dotarciu do celu zamierzał udać 
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wie nie wpuścili do Timbuktu porucznika E. Carona, który przypły-
nął tam zbudowaną w Bamako kanonierką. Rozpoznanie przez niego 
uczynione wykorzystano w trakcie późniejszego zdobywania terenów 
wzdłuż doliny Nigru. 16 grudnia 1893 r. niewielki oddział wojsk fran-
cuskich wkroczył do miasta i został przychylnie przyjęty przez jego 
mieszkańców. Tuaregowie, którzy pobierali w mieście daniny poczuli 
się zagrożeni i zaczęli ściągać pod miasto. 15 stycznia 1894 r. doszło 
do walk między Tuaregami Kel Antassar i Teneguererif z wojska-
mi francuskimi dowodzonymi przez podpułkownika E. Bonniera. By-
ła to jedna z największych klęsk wojsk francuskich w czasie podboju 
Afryki Zachodniej. Walki z Tuaregami trwały jeszcze kilka miesięcy, 
stopniowo opór Tuaregów malał i sukcesywnie poszczególne plemio-
na przyjmowały zwierzchnictwo francuskie. Na początku XX w. Fran-
cja opanowała cały obszar dzisiejszego Mali, walki z Tuaregami wy-
buchały jeszcze wielokrotnie. Konflikty te dotyczyły głównie zbrojnych 
wypraw, które organizowali na sąsiednie ludy. Francuzi dążyli do za-
prowadzenia spokoju na podbitych terenach, nie pozwalali na wypiera-
nie rolników, przyznali wolność ludności zależnej od Tuaregów: „Pod-
stawy egzystencji plemion koczowniczych zostały przez to naruszone, 
a szczególnie dotkliwie odczuły to grupy szlachetnego urodzenia, ży-
jące z wojny i eksploatacji ludności zależnej. Toteż polityka francuska 
wywoływała nieustanny opór, przeradzający się bardzo często w bunt 
zbrojny”27. 

się w górę Nigru w kierunku Segou, niestety po opuszczeniu miasta został 
zabity (1826), a jego notatki zaginęły. Pierwszym, który dokonał opisu miasta 
był René Caillié (1799–1838) w kwietniu 1828 r. dotarł do Timbuktu. Po po-
wrocie do Francji opublikował w 1830 r. w trzech tomach swoje wspomnienia 
pt. Journal d’un voyage a Tombouctou et a Djenne… dans l’Afrique Central pen-
dant les annes 1824–1828, zob.: M. B. Gornung, J. G. Lipiec, I. N. Olejnikow, 
Historia poznania Afryki, przeł. Józef Krystek, Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa 1977, s. 156, 160–161. Kolejnym podróżnikiem-naukowcem, 
który przybył do Timbuktu i bezpiecznie powrócił był Henryk Barth. W 1853 r. 
przeciął „łuk” Nigru przybył w przebraniu do miasta, w swoim pięciotomowy 
dziele pozostawił dokładny opis tych ziem [1857–1858].

27 M. Tymowski, Historia Mali…, s. 321–324, 360. Najpoważniejsze bun-
ty w czasach kolonialnych miały miejsce w 1908 i 1916 r., zob.: M. Tymowski, 
Historia Mali…, 360.
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Jak zauważa Adam Rybiński Tuaregowie zdają sobie sprawę 
ze wspólnoty językowej i kulturowej, a mimo to nie potrafią się zjedno-
czyć i utworzyć narodu: „Ich historia to przede wszystkim historia wo-
jen i grabieży najczęściej bratobójczych”28. Efektem tego jest brak jed-
ności między Tuaregami, który można dostrzec w przypadku każdego 
z licznych powstań. Po ustanowieniu niepodległych państw w stre-
fie Sahelu wybuchały tam kilkakrotnie powstania tuareskie w Mali 
w latach: 1963–1964, 1990–1992, 2006–2009, w Nigrze w latach: 
1995, 2007–2009. Po upadku pierwszego powstania w Mali powsta-
ła pieśń przypominająca o okrucieństwach jakie spotkały Tuaregów:

„63 upadł, ale powróci
Te dni pozostawiły swoje ślady
Zamordowali starych ludzi i dzieci ledwo co narodzone
Oni rzucili się na pastwiska i zabili bydło
63 upadł ale wróci”29.

Podstawowym tematem, który pojawia się we współczesnych pie-
śniach jest kwestia jedności tuareskiej: „Jej całkowity brak, co ujaw-
niły powstania w Mali i Nigrze, wstrząsnął poetami”30. Jednym z bar-
dziej znanych w Europie zespołów tuareskich jest Tinariwen jego 
początki sięgają 1982 r., założony w obozie tuareskich rebeliantów 
w Libii. Artyści wspierają inicjatywę niezależnego państwa Tuare-
gów. Lider grupy Ibrahim Ag Alhabib przed laty brał udział w rebe-
lii. „Tinariwen to rzecznicy ludu i kultury Tuaregów, kiedyś walczyli 
z kałasznikowami, dzisiaj używają do tego gitar” – stwierdza Issa 
Dicko (promotor kultury malijskiej, współorganizator Festival au Dé-
sert) występując w filmie „Music of Resistance”31.

Kwestie jedności tuareskiej bardzo mocno zaczęli podkreślać emi-
granci (ishumar). Obarczali Niger, Mali, Francję, a także własnych 

28 A. Rybiński, Ręka w rękę, czyli rzecz o tuareskim dążeniu do jedności 
i własnego państwa, „Konteksty” 2012, nr 1–2 (296–297), s. 205. 

29 N. Kahina, op. cit. 
30 A. Rybiński, op. cit., s. 216.
31 M. Karpa, Rebeliancki blues z Afryki, „Metro” 21–23.10.2011.
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wodzów i elity (tradycyjne społeczeństwo) za sytuację w jakiej zna-
leźli się Tuaregowie: „ishumar zaczęli wzywać do rewolucji. Jednocze-
śnie nawoływali do detrybalizacji. Chcąc odtworzyć legendarną jed-
ność tuareską, niesłychanie ostro wystąpili przeciwko wszystkiemu, 
co dzieli Tuaregów, a więc przede wszystkim przeciw tradycyjnym in-
stytucjom lineażu, rodu, plemienia czy konfederacji plemion”32.

Różnice kulturowe

Na poważne różnice między ludami Sahary a Sahelu zwracał już uwa-
gę arabski podróżnik Ibn Battutah – przemierzający w XIV w. Saharę 
– opisując przybycie kupców „do Iwalatanu, pierwszej prowincji Su-
danu, której namiestnikiem sułtana jest Farba Husejn. […] Kupcy 
stanęli przed nim, lecz on rozmawiał z nimi przez tłumacza, choć byli 
blisko niego, aby tym sposobem okazać im swą pogardę33. I wonczas 
pożałowałem, że przybyłem do ich kraju, jako że byli to ludzie zgoła 
nieobyczajni i pogardę żywiący dla ludzi białych”34.

Najistotniejszą z różnic wydaje się być typ gospodarki, mieszkańcy 
Sahary są pasterzami zaś mieszkańcy Sahelu rolnikami (wyłączając 
Fulbów). Tereny, na których dochodzi do styku koczowniczych paste-
rzy i osiadłych rolników zawsze dochodzi do konfliktów, najczęściej 
tracą na tym rolnicy. Tuaregowie przeprowadzali napady nie tylko 
na rolników, ale także porywali stada bydła Fulbom. Bardzo często 

32 A. Rybiński, op. cit., s. 210.
33 Zwyczaj rozmawiania przez pośrednika jest rozpowszechniony na wielu 

obszarach Afryki Zachodniej. Nie chodzi tutaj o pokazanie pogardy dla drugiej 
strony lecz podkreślenie dostojeństwa władcy. U Kurumbów władca nigdy bez-
pośrednio nie przemawia do zebranych w czasie uroczystości (np. Apilan-Don-
da), zawsze czyni to za pośrednikiem swojego pomocnika. Władca siedzi i mówi 
normalnym głosem, a jego rzecznik (współcześnie nazywany z francuskiego 
porte-parole) głośno wszystko powtarza zebranym.

34 I. Battutah, Osobliwości miast i dziwy podróży 1325–1354. Wybór. i tłum. 
T. Majda, H. Natorf, 1962, http://www.zrodla.historyczne.prv.pl/, s. 303–304 
[11.03.2013]. 
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celem napadów było porywanie ludzi, z tychże porwanych wywodzą 
się tuarescy niewolnicy (iklan) i rzemieślnicy-wyzwoleńcy (ineden). 
Z tego też powodu byli w nieustannym konflikcie z ludami sąsiadują-
cymi z nimi od południa. 

Na południe od pastwisk Tuaregów znajdują się tereny zamiesz-
kałe przez Fulbów, dlatego też mają oni częstszy kontakt z rolnikami, 
są im bliżsi. Funkcjonują w ich życiu społecznym i stanowią stronę 
rytualnej wymiany żartów, tym samym uważani są za spokrewnio-
nych. Przykładem zgodnego współżycia pasterzy (Fulbów) i rolników 
(Kurumbów) jest sytuacja w królestwie Lurum35. Fulbowie uważają, 
że podbijając te tereny stali się właścicielami ziemi (XVII/XVIII w.), 
wcześniej tereny te zamieszkiwali Kurumbowie (XIV/XV w.), dlatego 
Asendesa36 twierdzi, że to oni są dysponentami ziemi37. Na pierwszy 
rzut oka wygląda to jak poważny konflikt, w rzeczywistości Kurumbowie 
bez przeszkód uprawiają ziemię i nie płacom Fulbom dzierżawy. Na do-
wód przyjaźni pobliski władca Fulbów zawsze przesyła byka na doroczne 
święto Apilan-Donda, wieczorem muzycy fulbejscy grają do tańca i obie 
wspólnoty zgodnie się bawią.

Jedną z cech odróżniających Tuaregów od swoich sąsiadów jest pozy-
cja kobiety w tradycyjnym społeczeństwie. Podróżny przecinający Saharę 
z północy na południe mógł bardzo łatwo zauważyć granicę między świa-
tem arabskim a tuareskim po strojach noszonych przez kobiety i męż-
czyzn. W świecie arabskim kobieta zasłania twarz, u Tuaregów wręcz 
odwrotnie to mężczyzna jest zasłonięty, a kobieta chodzi z odsłoniętą 
twarzą. Wspomniany Ibn Battutah, również zwracał uwagę na szcze- 
gólną pozycję kobiety w społeczeństwie tuareskim „kobieta w tym kraju 
ma większe od mężczyzny znaczenie. […] Kobiety ich są najurodziwsze 

35 Jedno z królestw założonych przez Kurumbów na północy dzisiejszej 
Burkina Faso. Historycznie znajduje się na terenie Djilgodji, wodzostwa Ful-
bów powstałego w XVIII w.

36 Władca ziemi u Kurumbów, wywodzący się z rodu Sawadogo, który 
według mitu jako pierwszy pojawił się na tym terenie.

37 L. Buchalik, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów 
i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, Wrocław 2009.
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i odznaczają się najbardziej foremną figurą ze wszystkich niewiast. Są 
olśniewającej białości i nad wyraz tłuste”38.

W tradycyjnym społeczeństwie tuareskim kobiety posiadały dzie-
dziczny majątek, na który składały się co najmniej bydło i namiot. 
Mąż był tylko gościem, w przypadku konfliktu małżeńskiego, żona 
mogła nie wpuścić męża do namiotu. Kobiety same wybierały sobie 
mężów, wynikało to z zasad matriarchatu, którego ślady są jeszcze 
współcześnie widoczne w ich kulturze. Kłótnie małżeńskie były pra-
wie zawsze rozstrzygane na korzyść kobiety, co frustrowało mężów 
i prowadziło do rozwodów. Jeszcze współcześnie kobieta zachowała 
silną pozycję w społeczności – zajmuje się edukacją dzieci, przechowy-
waniem tradycji, prowadzeniem spraw domowych w czasie nieobec-
ności męża.

O wysokiej pozycji kobiet może też świadczyć wydarzenie, które 
opisuje gen. Henri Laperrine. W czerwcu 1903 r. grupa rannych żoł-
nierzy francuskich dostała się do niewoli tuareskiej. Jedna z kobiet 
Tarichat Oult Ibdakane „sprzeciwiła się, by dobijano rannych. Prze-
nosiła ich i pielęgnowała u siebie. Nie pozwoliła wejść do swego domu 
Atticiemu39, który wrócił ranny i chciał ich sam dobić. Gdy wyzdro-
wieli, zorganizowała im powrót do Trypolisu […]”40.

Wysoka pozycja kobiety u Tuaregów wyróżnia ich od ludów sąsied-
nich, przede wszystkim od sąsiadów z północy41. W kulturze arabskiej 
pozycja kobiety jest bardzo ograniczona. Współcześnie wraz z rozpo-
wszechnianiem się islamu mężczyźni chcieliby ograniczyć tradycyjną 
rolę kobiety. Powstają więc organizację kobiece mające na celu wspie-
ranie tradycyjnej pozycji kobiety w społeczeństwie Tuaregów. Maria-
ma Alkabous dyrektorka biura podróży w Agades w Nigrze, udziela 

38 I. Battutah, op. cit., s. 316.
39 Autorka – Mała siostra Annie od Jezusa – nie wyjaśnia kim był Attici, 

prawdopodobnie mąż wspomnianej kobiety.
40 Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Foucauld. Śladami Jezu- 

sa z Nazaretu, tłum. Mała siostra Jezusa, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2005, 
s. 85. 

41 Wśród ludów rolniczych Sahelu kobieta również cieszy się dużą swobo-
dą, pozycja jej jest jednak o wiele niższa niż u Tuaregów.
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się między innymi w lokalnym „Rotary Club”, walczy o prawa kobiet. 
W czasie swojego pobytu w Polsce w trakcie zorganizowanych spotkań, 
niejednokrotnie zwracała uwagę na próby zmian w tradycyjnej kultu-
rze, które inspirowane są przez gorliwych muzułmanów.

Autorzy dokonujący podziału kultur Afryki dostrzegają specyfi-
kę ludów zamieszkujących Saharę. Jedną z najdokładniejszych prac 
dotyczących podziału Afryki jest dzieło Hermana Baumanna i Die-
dricha Westermanna42. Analizowali oni ruchy migracyjne, które mia-
ły miejsce w Afryce, przedstawili najważniejsze ludy danego kręgu 
i proces zmian, który następował na przestrzeni wieków. Wyodrębnili 
krąg północno-atlantycki, który podzielili na dwie części Saharyjską 
i Atlasu. Południową granicę tego kręgu stanowi strefa Sahelu, to jest 
kręgi: Górnego Nigru, Wolty i Środkowosudański43.

Z kolei Georg P. Murdock dokonując podziału kultur Afryki skupił 
się na zagadnieniach związanych z gospodarką oraz organizacją spo-
łeczną i polityczną ludów Afryki. Wyodrębnił on 10 wielkich grup kul-
turowych, według tego podziału na południe od Sahary znajduje się 
Sudańska Cywilizacja Rolnicza (Sudanic Agricultural Civilization)44. 
Według niego tereny środkowej i zachodniej Sahary zamieszkują 
przedstawiciele rasy kaukazoidalnej i negroidalnej, natomiast na po-
łudnie od niej rozciągają się obszary zamieszkałe wyłącznie przez ne-
groidów45. Biorąc pod uwagę gospodarkę Afryki, Saharę traktuje ja-
ko obszar zdominowany przez pasterstwo, a dolinę Nigru jako tereny 
przejściowe zamieszkałe przez rolników i pasterzy, dalej na południe 
tereny rolnicze46.

W 1985 r. w Instytucie Krajów Rozwijających się Uniwersytetu War-
szawskiego, pod kierownictwem Zygmunta Komorowskiego, dokonano 
jeszcze innego podziału kontynentu na obszary geograficzno-etniczne. 

42 H. Baumann, D. Westermann, Les peuples et les civilisations de l’Afri-
que, Payot, Paris 1957.

43 Ibidem, s. 88–92.
44 G. P. Murdock, Africa. Its people and their culture history, McGraw-Hill 

Book Company, Inc., New York – Toronto – London 1959, s. 77–88.
45 Ibidem, s. 11.
46 Ibidem, s. 18.
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Wyodrębniono 11 obszarów, jednym z nich była Sawanna Zachodnio-
afrykańska, którą autorzy charakteryzują jako teren wpływów is-
lamu. Był to obszar styczności ludów czarnych z białymi i wymiany 
z cywilizacjami śródziemnomorskimi47.

Analizując mapy, które przedstawili w swoich pracach wymienie-
ni autorzy oraz zasięg istniejących dawniej w strefie Sahelu państw 
(głównie Imperium Mali), można zauważyć, że na południe od Sahary 
na wysokości doliny Nigru przebiega granica. Jest to granica rozdzie-
lająca ludy zamieszkujące Saharę i Sahel, a co za tym idzie także róż-
ne typów gospodarki i kultur (zob. mapa nr 2).

Pokrewieństwo żartów48

W Afryce Zachodniej na południe od wspomnianej wcześniej granicy 
rozpowszechnione jest poczucie braterstwa, czyli symbolicznego (fikcyj-
nego) pokrewieństwa łączące różne ludy. Za braterstwo (kuzynostwo) 
można uważać stan intensywnej i rozległej solidarności, istniejący na-
wet wtedy, gdy ci, którzy go podzielają, nie posiadają ani wspólnego te-
rytorium, pochodzenia czy zamieszkania, ani nie łączą ich biologiczne 
związki krwi, ani powiązania seksualne. Każdy z wymienionych ele-
mentów prezentuje wzajemne powiązania, niezależne od pierwotnych 
związków podstawowych49. Usankcjonowane jest ono mitem50 a wyra-

47 Z. Komorowski, Kultury Czarnej Afryki, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, s. 15, 67–68.

48 W artykule tym wykorzystano efekty badań prowadzonych przez au-
tora w Mali i Burkina Faso w latach 1998–2004, opublikowane w pracy pt. 
Niewolnicy kobiet.

49 E. A. Shils, Pierwotne związki społeczne, w: A. Mencwel (red.) Wiedza 
o kulturze, cz. I Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2003, s. 333.

50 W „łuku” Nigru bardzo popularny jest mit o głodnej osobie (najczęściej 
jest nią dziecko) i jej opiekunie, który nie chcąc, aby ten pierwszy zmarł z gło-
du, dał mu do zjedzenia kawałek swojego uda. Dzięki temu wydarzeniu dwa 
różne ludy zawierają ze sobą przymierze. 
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żane poprzez czynienie żartów-złośliwości, drwin adresowanych do oso-
by należącej do ludu uważanego za spokrewniony51.

51 W etnologii można się spotkać także z terminem żartobliwe pokre-
wieństwo – polegające „na tym, że spowinowacone lub spokrewnione ze sobą 
jednostki mogą z siebie kpić, żartować […]”, zob.: Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, 
Wstęp do etnografii Afryki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1968, s. 58. Ta ostatnia definicja co prawda dotyczy poszczególnych osób, ale 
doskonale odzwierciedla także stosunki panujące między grupami ludzi.

Mapa 2
Północna granica występowania 

zwyczajowego pokrewieństwa żartów

Źródło: Opracowanie własne.
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Pierwsze wzmianki o istnieniu pokrewieństwa żartów możemy 
znaleźć w dokumencie Kurukan Fuga, którego artykuł 7 mówi52, że 
„między Mandinke ustanawia się zasady „Sanankunya” (pokrewień-
stwo żartów) i „Tanamannyonya” (pakt krwi). W konsekwencji, ża-
den spór nie powinien zostać wyolbrzymiony (przerodzić się w poważ-
niejszy konflikt), ponieważ obowiązującą regułą jest szacunek wobec 
innych. Dotyczy to także relacji pomiędzy szwagrami i szwagierkami 
(bratowymi), pomiędzy dziadkami i wnukami, tolerancja i poszano-
wanie powinny być podstawą” (La Charte, Constitution).

Teren, który obejmowało ówczesne Imperium Mali w zasadniczej 
części zamieszkały jest przez rolników i to ich głównie dotyczyły zasa-
dy pokrewieństwa żartów. Obszar ten jednak był również penetrowa-
ny (od Senegalu po Kamerun) przez pasterskich Fulbów, w ten sposób 
oni również zostali włączeni w rytualną wymianę złośliwości. W Bur-
kina Faso najczęstszym obiektem żartów, prawie wszystkich ludów, 
są Fulbowie. Uważa się ich za złodziei drobiu, itp. Fulbowie – także 
jako osoby – pozbawione są szacunku, funkcjonuje wręcz powiedze-
nie „było sześć osób i dwóch Fulbów”. Ukazujący się Ouagadougou 
tygodnik satyryczny „Journal du Jeudi” skomentował wizytę Muam-
mara Kadafiego w Burkina Faso w lipcu 2000 r. rysunkiem przed-
stawiającym dwie postaci związane ze sobą pokrewieństwem żartów. 
Na rysunku znajduje się gąsienica symbolizująca przedstawiciela lu-
du Bobo (uważa się, że zjadają gąsienice) oraz wielbłąd reprezentu-
jący Fulba53. Pointa owego rysunku sprowadza się do skojarzenia, że 
M. Kadafi nie może zjeść gąsienicy, bo jest Fulbem, który nie je gąsie-
nic, czyli Bobo w obecności Fulbeja może czuć się bezpiecznie.

Uważa się, że świadomość poczucia braterstwa w wieloetnicznych 
państwach tego regionu jest silnym spoiwem je łączącym, jest czyn-

52 Kurukan Fuga – konstytucja Imperium Mali (1235–1645) ustanowio-
na przez Sundjata Keita, przekazywana drogą ustną, aż do XIX w. (mimo 
upadku Mali) regulowała życie społeczeństw Afryki Zachodniej, podzielona 
na cztery części dotyczące: organizacji społecznej (art. 1–30), praw własności 
(art. 31–36), ochrony środowiska (art. 37–39) i odpowiedzialności osobistej 
(art. 40–44).

53 S. Janin, Burkina Faso. Guides Olizane, Utiliser Olizaneu, Genève 
2004, s. 150–151.
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nikiem propaństwowym, dlatego też wspierane jest przez władze. 
B. A. Baogo uważa, że pokrewieństwo żartów dla Burkina Faso jest 
„prawdziwym cementem społecznym, który jednoczy wiele różnych 
grup etnicznych”54. Budzące się nacjonalizmy w nowo powstałych 
państwach afrykańskich – w latach 60. XX w. – początkowo ciążyły 
w stronę negacji etniczności, postrzeganych jako konkurent dla pla-
nów narodowej integracji. Natomiast ich współczesny nacjonalizm 
(z przełomu XX i XXI w.) zainteresowany jest raczej podkreślaniem 
„różnorodności kulturowej”. Kładzie się nacisk na pokrewieństwo 
żartów jako specyfikę Afryki umożliwiającą pokojowe współistnienie 
wielu grup etnicznych.

Okazją, dla mieszkańców Burkina Faso, do zastosowania w prak-
tyce pokrewieństwa żartów jest dzień Nowego Roku Muzułmańskiego 
(Muharrem), wtedy spokrewnione ze sobą osoby lub też ludy czynią 
sobie żarty. Współcześnie w pismach satyrycznych w Burkina Faso 
(na przykład „Le journal du jeudi”) można spotkać obelgi, którymi 
obrzucają się nawet osoby zajmujące ważne funkcje w kraju. Służy 
to niejednokrotnie łagodzeniu lub zapobieganiu konfliktom, ale także 
komentowaniu aktualnych wydarzeń, jak chociażby ostatnie wyda-
rzenia na północy Mali.

Na konferencjach organizowanych przez Mali (Wiedeń 2006) i Bur-
kina Faso (Paryż 2005) stawiano pytanie: „Czy można stwierdzić, że ca-
ła Afryka pełna jest konfliktów etnicznych? Cała Afryka? Nie, central-
ny Sahel, a zwłaszcza Mali czy Burkina Faso, charakteryzuje się stałą 
wieloetniczną społecznością. Wielu Malijczyków sądzi, iż tę międzyet-
niczną harmonię w ich społeczności zawdzięcza właśnie kuzynostwom, 
których drwiny pozwalają na tłumienie pewnych konfliktów w zarod-
ku”. Podczas międzynarodowych konferencji czy wywiadów przedsta-
wiciele Burkina Faso, Mali, Nigru czy Senegalu mocno odwołują się 
do istnienia tego „zwyczaju”, który wytłumaczyłby społeczny pokój 
panujący w ich krajach55.

54 C. Canut, E. Smith, Pactes, alliances et plaisanteries, „Cahiers d’études 
africaines” 2006, Vol. 184, s. 687.

55 Ibidem, s. 722.
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Odsunięty przez wojsko były prezydent Mali Amadou Toumani 
Touré na zakończenie Biennale des Arts w 2003 r. wskazał na swój 
kraj jako przykład dyskursywnego procesu tworzenia nacji malijskiej. 
„Scementowana historycznie świadomość malijska jest rzeczywistością 
zbudowaną na wspólnym przekonaniu przynależności do nacji, której 
czas i przestrzeń przekracza daleko poza współczesność i przestrzeń 
Republiki Mali. Różnorodność etniczna i wzajemna kulturowa odpo-
wiedzialność. Ten stan świadomości wynikał z faktu, że: w ponad ty-
siącletniej historii, każda z wielkich grup etnicznych miała swój okres 
chwały, dominując nad innymi. Stosunki między grupami etniczny-
mi zostały skonsolidowane przez pomieszanie wspólnot i wzmocnione 
przez senankuya czyli pokrewieństwo drwin”56. Malijski nacjonalizm 
głosi, że senankuya są „nitkami łączącymi” spuściznę przeszłości różno-
rodności i pomieszania. Te nitki są widocznym znakiem tego, że „demo-
kracja” i „decentralizacja” nie są zapożyczeniem57, ale lokalną tradycją, 
wywodzącą się z umiejętności malijskiego działania począwszy od Im-
perium „federalnego” Sunjata Keïta i karty Kurukan Fuga58.

W swych rozważaniach nad tworzeniem narodu politycy z malij-
skiego czy też nigryjskiego czarnego południa zapominają o swoich 
koczowniczych współobywatelach z Sahary. Tam nie sięgały wpływy 
dawnego Imperium Mali, a tym samym Kurukan Fuga nie było zna-
ne. Tereny saharyjskie tylko nominalnie należały do dawnych państw 
funkcjonujących na południe od Sahary (Ghana, Mali, Songhaj). Po-
twierdzać to mogą słowa anonimowego Prezydenta Republiki Tumo-
ujha59 zachęcając Tuaregów do walki o wolne państwo mówił: „nasza 
cywilizacja ma 3 tysiące lat i nasz dumny Naród nigdy nie był podpo-

56 Ibidem, s. 723.
57 Jest to nawiązanie do procesów demokratyzacji i decentralizacji, które 

rozpoczęte zostały po upadku dyktatora Moussa Traoré w 1991 r.
58 C. Canut, E. Smith, op. cit., 724.
59 19 września 2007 r. w internecie ukazała się informacja o powołaniu 

do życia Republiki Tuareskiej Tumoujgha, miała ona obejmować obszary hi-
storycznie należące do Narodu Tuareskiego. Informacje o jej istnieniu ukazy-
wały się w internecie, większość internautów uznało to za prowokację.
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rządkowany południu”60. Przykładem niechęci z drugiej strony mogą 
być wydarzenia, które miały miejsce po zakończeniu powstania Tu-
aregów w 1992 r. Wtedy to oburzeni podpisaniem paktu pokojowego 
„oficerowie Songhaj utworzyli ruch Ganda Koy (Panów Ziemi)61 gru-
pujący ludność osiadłą i Fulbów. Ruch ten rozpoczął pogromy Tuare-
gów i Maurów”62.

Pokrewieństwo żartów integruje narodowe dążenie do jedności, 
przekształca w węzły koneksji różne wspólnoty w jedną narodową ca-
łości63. Związki drwin funkcjonują jako sposoby przejścia od wielości 
„plemion”, „ludów” do „wspólnoty” owocu ich kombinacji. Działanie 
to polega na dodaniu waloru integracji dawnym konfliktom. Afrykę 
przedstawia się jako kontynent rozdarty walkami plemiennymi, nale-
ży jednak pamiętać, że to tutaj powstał oryginalny mechanizm pokre-
wieństwa żartów próbujący „sklejania etnicznych kawałków” w spój-
ną wspólnotę narodową64.

Młodsze pokolenie mając większą świadomość państwową niż ich 
rodzice czy dziadkowie, chętnie przyjmuje idee propaństwowe. Jed-
nym z elementów tożsamości Burkinabe65 jest pokrewieństwo żar-

60 A. Rybiński, op. cit., s. 218. 
61 Panowie (władcy) ziemi – potomkowie pierwszych osadników, posiada-

ją specjalne uprawnienia do ziemi, należące do autochtonów danego terenu.
62 W czasie pogromów zginęło więcej ludzi niż w czasie samych walk, 

zob.: A. Rybiński, op. cit., s. 213.
63 F. de Jong, A joking nation: conflict resolution in Senegal (Casamance), 

„Canadian Journal of African Studies” 2005, Vol. 39(2), s. 389–413; D. Gala-
van, Joking kinship as a syncretic institution, „Cahiers d’Études Africaines” 
2006, Vol. 184, s. 809–834; É. Smith, La nation «par le côté». Le récit des co-
usinages au Sénégal, „Cahiers d’Études Africaines” 2006, Vol. 184, s. 907–965. 

64 Tego typu działania znajdują także krytyków tak ze strony społeczeń-
stwa, jak i polityków. Celebracja pokrewieństwa żartów przyczynia się bez 
wątpienia do standaryzacji czy wręcz utwierdzenia tożsamości, bardzo trudno 
jest tu dopatrzyć się logiki odnoszącej się do wspólnoty etnizmu czy lokalizmu, 
chodzi raczej o oswojenie, uporządkowanie treści etnicznych w wielkim narodo-
wym tyglu, zob.: É. Smith, op. cit., s. 907–965; D. Galavan, op. cit., s. 809–834; 
F. de Jong, op. cit., s. 389–413. 

65 Współcześnie trudno mówić o narodzie Burkina Faso, termin „Burki-
nabe” obejmuje wszystkich obywateli tego państwa. Najczęściej używają go 
ludzie w miastach oraz osoby wykształcone mieszkające w terenie. 
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tów. Mieszkańcy Burkina Faso mają świadomość różnic kulturowych, 
a przede wszystkim językowych występujących między nimi. Pokre-
wieństwo żartów, oprócz wydarzeń sportowych (głównie piłka nożna), 
stanowi jeden z nielicznych elementów łączących tych ludzi. Dlatego 
też wśród obywateli posiadających świadomość państwową, mile wi-
dziana, jest wiedza na temat pokrewieństwa żartów. Istotnym elemen-
tem tego pokrewieństwa są związane z nim żarty, złośliwości. Poczucie 
braterstwa (bliskości) przejawia się między innymi poprzez tolerowa-
nie wzajemnych „złośliwości”. Tylko ludy zaprzyjaźnione mogą wzajem-
nie „obrzucać się złośliwościami” bez żadnych przykrych konsekwen-
cji. Aby tak zróżnicowane państwa jakim są Mali, Niger czy Burkina 
Faso mogły egzystować, ludy je zamieszkujące muszą żyć w zgodzie 
i przyjaźni. Ten truizm staje się szczególnie ważny w obliczu kolejnych 
fal niepokojów. Wydaje się, że wszystkie strony (ludy zamieszkujące 
opisywany teren jak i rządy) dostrzegają wagę pokrewieństwa żartów 
w utrzymaniu jedności. 

Problematyka pokrewieństwa żartów, jest na tyle istotna, że wie-
le miejsca poświęcają jej media. Przykładem może być wspomniany 
już tygodnik „Journal du Jeudi”, dostępny również w wersji cyfro-
wej. Na ostatniej stronie zamieszcza rysunkowe historyjki zatytu-
łowane Parenthèse à plaisanterie. Jeden z rysunków – na początku 
kwietnia 2012 r. – poświęcony był sytuacji w Mali. Rysownik zwra-
ca w nim uwagę, że istotą sprawy nie jest powstanie Niezależnego 
Państwa Azawad lecz wprowadzenie prawa islamskiego (szariatu) 
na północy Mali. Zaś rysunek na okładce zakłada, że powstanie kolej-
nego państwa u granic Burkina Faso jest realne. Redakcję nie niepo-
koi fakt ogłoszenia niepodległości przez nowe państwo tuareskie lecz 
jego (islamski) charakter oraz wojskowy zamach w „starym Mali”.

W tekście zamieszczonym na łamach tygodnika redakcja apeluje: „Trze-
ba ratować Mali […] i to szybko”. Dziennikarze zauważają, że „jedno-
stronne proklamowanie Republiki Azawad pewnością nie czyni rzeczy 
proste. Ale można założyć, że dyplomaci i politycy zapisali już strategię 
dla […] definitywnej obrony Mali” (12–18.04.2012).
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Biorąc pod uwagę różnice kulturowe, a nade wszystko pokre-
wieństwo żartów łączące ludy Sahelu oraz kształt istniejących tam 
państw: Mali, Niger i Burkina Faso66. Można dojść do wniosku, że tyl-
ko to ostatnie państwo ma szansę na stworzenie w miarę jednolite-
go społeczeństwa. Bowiem na jego terytorium, żyje tylko nieznaczna 
liczba pasterzy nie uczestniczących w rytualnej wymianie żartów (po-
dobna sytuacja występuje w Senegalu). Natomiast tereny Mali i Ni-
gru sięgają daleko na północ w głąb pustyni. Tym samym w jednym 
organizmie państwowym połączono ludzi o diametralnie różniej kul-
turze. Czarne rolnicze południe integruje się ze sobą, biali pasterze 
z Sahary żyją jakby obok tworzących się na południu społeczeństw.

Tezę tę można potwierdzić obserwując funkcjonowanie Senegalu 
i Mauretanii. Senegal zamieszkały jest w większości przez ludność ne-
groidalną zajmującą się rolnictwem (ok. 70% zatrudnionych). Maureta-
nia w większości zajmuje tereny pustynne, najliczniejszą grupę stano-

66 Terytoria Mali i Nigru zorientowane są południkowo – „przecinają” 
różne strefy klimatyczne – natomiast Burkina Faso równoleżnikowo, prak-
tycznie cały jego obszar znajduje się w jednej strefie klimatycznej, podobnie 
jak Senegal.

Rysunek 1
Konflikt malijski oczyma burkińskich satyryków

Źródło: „Journal du Jeudi”, N°1073 du 12 au 18 avril 2012.
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wią biali Maurowie zwani Beydanami (ok. 40% ludności). Do końca lat 
60. XX w. dominowało koczownicze pasterstwo, współcześnie podsta-
wą gospodarki jest rybołówstwo. W ten sposób w dwóch różnych pań-
stwach mieszkają ludzie różnych kultur, typów gospodarki. Sądzę, że 
gdyby w jednym organizmie państwowym znalazły się tereny obecnego 
Senegalu i Mauretanii, twór taki miałby takie same problemy jak Ma-
li czy Niger.

***
Wspólnym mianownikiem dla mieszkańców Sahary jak i Sahelu mo-
że być religia, czyli dominujący tutaj islam. Według Jacka Łapotta 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzącego od lat badania na tym 
terenie, „wbrew pozorom, przez długi okres islam nie był czynnikiem 
integrującym miejscowe społeczności w regionie. Rywalizacja, a wła-
ściwie wrogie nastawienie czy nawet pogarda ludności koczowniczej 
(hodowców bydła Fulbe i hodowców wielbłądów – Tuaregów) w sto-
sunku do osiadłych ludów niemuzułmańskich i muzułmańskich nie 
pomagała w tej sytuacji. Wrogość była obecna niezależnie od stopnia 
zaangażowania się miejscowej społeczności w religię muzułmańską, 
nierzadko dwustronną”67.

Słowa te potwierdzają deklaracja szefa wojskowego Ansar Dine68, 
który powiedział „nasza wojna jest świętą wojną. Jesteśmy przeciwko 
niepodległości Azawadu. Nie jesteśmy za to przeciw rewolucji w imię 
islamu”69. Rzecz w tym, że ekstremalna wersja szariatu jest obca kultu-
rze Mali. Sądzę, że ugrupowania fundamentalistyczne nie zdają sobie 
sprawy z różnic kulturowych, między Afryką Subsaharyjską a arabską 
Północą, skąd przyszedł ortodoksyjny islam i wielu jego bojowników. 
Ilustracją tego mogą być słowa przywódca powiązanego z Al-Kaidą Ru-
chu na Rzecz Jedności i Dżihadu, który – kiedy rozpoczynała się inter-

67 J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 177.

68 „Przyjaciele (Obrońcy) wiary”, rodzimy ruch malijski, organizacja po-
wstała w 2012 r. jej celem jest wprowadzenie szariatu w Mali.

69 M. Sobczak, Azawad: czy niepodległe państwo Tuaregów przetrwa?, 
http://www.politykaglobalna.pl/2012/04/azawad-czy-niepodlegle-panstwo-tu-
aregow-przetrwa [12.03.2013].
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wencja zbrojna – ostrzegał „Francja otworzyła bramy piekła”. Słowa te 
mogą świadczyć jak bardzo nie znał sytuacji na południu Mali. Francu-
zów zamiast „piekieł” witały wiwatujące tłumy70.

Wojska francuskie przygotowujące się do interwencji wychodzi-
ły z założenia, że „czasy Napoleona się skończyły. Teraz nie wal-
czy się na polach, tylko w miastach”71. Ćwiczyły więc głównie zdo-
bywanie miast. Było w tym wiele racji, rzeczywiście głównie walki 
toczyły się o miasta. Dobrze przygotowana ofensywa przyniosła 
szybki sukces, opanowane zostały główne miasta i punkty stra-
tegiczne. Należy jednak pamiętać, że Afryka ma swoją specyfikę 
i niekoniecznie taktyka walki – a właściwie – kontroli opanowanego 
terenu, właściwa w Europie musi się sprawdzić na rozległych obsza-
rach Sahary. Bez udziału Tuaregów kontrola nad pustynią będzie nie-
możliwa. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem – tak dla Mali jak 
i Nigru – wydaje się być nadanie daleko idącej autonomii obszarom za-
mieszkałym przez ludy pasterskie na północ od doliny Nigru, z wyłą-
czeniem wielkich miast (Gao, Timbuktu) i włączenie nomadów – na ile 
różnice kulturowe na to pozwolą – do tworzenia w miarę jednolitego spo-
łeczeństwa. Jeśli Tuaregowie nadal będą się czuli krzywdzeni w Mali 
czy też Nigrze mogą wejść w bliższy kontakt z fundamentalistami islam-
skimi i grupami terrorystycznymi a wtedy może dojść do powstania Sa-
helistanu co sugeruje Samuel Laurent72. Wiele zależy od tego czy rządy 
w Bamako i Niamey będą trzymały się europejskiej definicji państwa 

70 A. Kaźmierska, Problemy Francuzów w Mali, kontrofensywa islami-
stów, „Rzeczpospolita” 12.02.2013. W literaturze pojawiają już się sygnały, że 
islamiści mogą mieć rację mówiąc o otwarciu bram piekieł. Dziennikarz „An-
gory” zastanawia się, czy Mali będzie dla Francji Wietnamem, zob.: M. Brze-
ziński, Republika Mali Wietnamem Francji?, „Angora-Peryskop” 03.02.2013, 
nr 5.

71 Samuel Laurent – francuski turysta – w swojej pracy pod znaczącym 
tytułem Sahelistan. De la Libye au Mali, au cœur du nouveau jihad (Paris 
2013), zwraca uwagę, że niebezpieczeństwo dla Sahelu może nadejść ze stro-
ny Libii. Gdyby wprowadzono szariat na jakimś obszarze Sahelu, bardziej niż 
kiedykolwiek, nasze europejskie bezpieczeństwo byłoby zagrożone, i to nie 
tylko z punktu widzenia mediów i opinii publicznej.

72 Ibidem.
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czy może zwrócą uwagę na sposób funkcjonowania dawnych państw 
afrykańskich.

BIBLIOGRAFIA

Battutah Abu Abdullah Muhammad Ibn, Osobliwości miast i dziwy podróży 
1325–1354. Wybór. i tłum. T. Majda, H. Natorf, 1962, http://www.zrodla.
historyczne.prv.pl/, s. 303–304 [11.03.2013]. 

Barth Henry, Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being 
a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.’s 
Government in the Years 1849–1855, Vol. 1–5, Longman, Brown, Green, 
Longmans, & Roberts, London 1857–1858.

Baumann Herman, Westermann Diedrich, Les peuples et les civilisations de 
l’Afrique, Payot, Paris 1957.

Bovill Edward William, Złoty szlak Maurów, tłum. E. Werfel, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Brzeziński Marek, Republika Mali Wietnamem Francji?, „Angora-Peryskop” 
03.02.2013, nr 5.

Buchalik Lucjan, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Ku- 
rumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, Wrocław 2009.

Buchalik Lucjan, Azawad kontra Mali. Czarno-biały konflikt?, w: W. Cisło, 
J. Różański, M. Ząbek (red.) Bilad as-Sudan, kultury i migracje, Polskie 
Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Mię-
dzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Warszawa 2013.

Canut Cécile, Smith Étienne, Pactes, alliances et plaisanteries, „Cahiers 
d’études africaines” 2006, Vol. 184.

La Charte de Kurukan Fuga, http://www.humiliationstudies.org/documents/
KaboreLaCharteDeKurukafuga.pdf [07.04.2013].

Constitution of the Mali Empire, http://sarraounia.tumblr.com/post/30803537 
894/constitution-of-the-mali-empire [05.05.2013].

Feye Harrison, Racism, w: T. Barfield (ed.) The Dictionary of Anthropology, 
Blackwell Publishers, Oxford – Malden 2001.

Galvan Dennis, Joking kinship as a syncretic institution, „Cahiers d’Études 
Africaines” 2006, Vol. 184.

Gornung M. B., Lipiec J. G., Olejnikow I. N., Historia poznania Afryki, przeł. 
Józef Krystek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Janin Sylviane, Burkina Faso. Guides Olizane, Utiliser Olizaneu, Genève 
2004.

Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali…



220

Jong de Ferdinand, A joking nation: conflict resolution in Senegal (Casamance), 
„Canadian Journal of African Studies” 2005, Vol. 39(2).

Kahina Nuunja, Between Mali and Azawad: a long-running fight for indepen-
dence obscured by the new conflict, „This is Africa. The Voices of a New Ge-
neration” 30.01.2013, (tłum. A. Czerner-Lebedew) http://www.thisisafrica.
me/downloads/detail/19786/between-mali-and-azawad-a-long-running-fi-
ght-for-independence-obscured-by-the-new-conflict [22.04.2013].

Karpa Michał, Rebeliancki blues z Afryki, „Metro” 21–23.10.2011.
Kaźmierska Agata, Problemy Francuzów w Mali, kontrofensywa islamistów, 

„Rzeczpospolita” 12.02.2013.
Komorowski Zygmunt, Kultury Czarnej Afryki, Zakład Narodowy im. Osso-

lińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
Kulczyk Sylwia, Bajtyngier Agnieszka, Świadomi i pomocni. W stronę odpo-

wiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Hu-
manitarna, Warszawa 2012.

Laurent Samuel, Sahelistan. De la Libye au Mali, au cœur du nouveau jihad, 
Seuil, Paris 2013. 

Łapott Jacek, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Foucauld. Śladami Jezusa z Na-
zaretu, tłum. Mała siostra Jezusa, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2005.

Murdock George Peter, Africa. Its people and their culture history, McGraw-
-Hill Book Company, Inc., New York – Toronto – London 1959.

Rybiński Adam, Ręka w rękę, czyli rzecz o tuareskim dążeniu do jedności i wła-
snego państwa, „Konteksty” 2012, nr 1–2 (296–297).

Shils Edward A., Pierwotne związki społeczne, w: A. Mencwel (red.) Wiedza 
o kulturze, cz. I Antropologia kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2003.

Smith Étienne, La nation « par le côté ». Le récit des cousinages au Sénégal, 
„Cahiers d’Études Africaines” 2006, Vol. 184.

Sobczak Marek, Azawad: czy niepodległe państwo Tuaregów przetrwa?, http://
www.politykaglobalna.pl/2012/04/azawad-czy-niepodlegle-panstwo-tuare-
gow-przetrwa [12.03.2013].

Szyfelbej-Sokolewicz Zofia, Wstęp do etnografii Afryki, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1968.

Tymowski Michał, Historia Mali, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979.

Tymowski Michał, Sudan Zachodni w XVII–XVIII w., w: M. Tymowski (red.), 
Historia Afryki. Do początku XIX w., Zakład Narodowy im Ossolińskich, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1996.

Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci 
wspólnot w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2012.

Lucjan Buchalik



221

http://www.ethnologue.com/country/ML/languages [12.06.2013].
http://www.journaldujeudi.com [07.05.2013].
http://temoust.org/fr/touaregs [12.06.2013].
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tuaregowie [24.04.2013].

THE SELF-PROCLAIMED AZAWAD VERSUS 
THE REPUBLIC OF MALI: THE CONFLICT 
FROM AN ETHNOLOGIST’S PERSPECTIVE

Summary
Keywords: Mali, Azawad, fictive kinship, Tuareg, terrorism, Islam

The conflict between the Tuareg people and the Republic of Mali 
which erupted again in 2012 may be analyzed at many levels – politi-
cal, economic, military. Being an ethnologist I would like to draw at-
tention to the cultural aspects of this situation. The Tuareg people do 
not identify themselves with countries they live in because of basical-
ly two reasons: skin colour and some substantial cultural differences 
manifested, among others, in a lack of participation in a conventional 
similarity of jokes. This article is devoted to the second issue.

During the time of persistent conflict between the Tuareg and 
modern countries (Mali, Niger) the best solution would be to grant a 
far-reaching autonomy for areas inhabited by pastoral people to the 
north of the Niger River valley excluding big cities (Gao, Timbuktu) 
and to include nomads to create more or less unified society – if cul-
tural differences will not stand in the way. If the Tuareg will be still 
feeling hurt in Mali or Niger, they may enter into communication 
with Islamic fundamentalists and terrorist groups. A great deal of it 
depends on whether governments in Bamako and Niamey will stick 
to the European definition of a country or whether they will concen-
trate on the manner of the functioning of old African states.

Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali…




