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Przyczyny opóźnienia penetracji Europejczyków do A fry k i.— Podróże: Necho, G il Eannes, J . Fernandez.
Alfons V i Gómez. Diego Cao, B. Diaz, Vasco da Gama. — Holendrzy, Hiszpanie, Anglicy.

Ląd afrykański jest paradoksem. Zazwyczaj kojarzymy go z pojęciem krainy tropikalnej,
pokrytej mniej lub więcej bujnym lasem dziewiczym, a ta jego część niemal do najnowszych czasów
nieznana była dla cywilizacji europejskiej. Zaiste, na pierwszy rzut oka, dziwnem wydać się
może, iż ten kontynent, łatwo dostępny i blisko Europy leżący, dobrze poznany został przez rasę
aryjską dopiero na końcu w szeregu wszystkich innych kontynentów.1 Anomalja ta tłumaczy się:
i) istnieniem naturalnej barjery w postaci rozległej pustyni Sahary, stanowiącej przestrzeń
trudną, a dla Europejczyka przez długie wieki nawet niemożliwą do przebycia, 2) przesądami,
które w ciągu długich wieków przedstawiały równik jako linję niemożliwą do przebycia na morzu,
gdyż tam siła magnetyczna ziemi jakoby wyciągała gwoździe z drewnianych okrętów.
Wiadomo wszakże, iż morza śródlądowe, podobnie jak rzeki, w miarę rozwoju komunikacji,
nie stanowią elementu rozdzielczego, lecz raczej są łącznikiem ludów, zamieszkujących przeciw
ległe wybrzeża. Taką też rolę odegrało z biegiem wieków morze Śródziemne.
Jako wchodzące w skład t. zw. Starego Świata, części północne kontynentu afrykańskiego
poznane zostały bardzo dawno i wcześnie weszły w obręb horyzontów świata kulturalnego.
Gdy Ameryka, pomijając odkrycia Norwegów w X-tym wieku, i Australja, poznane zostały
dopiero w XVI-tym i XV II-tym wieku, północna część Afryki wchodzi w zasiąg starożytnego
świata kultury śródziemnomorskiej i znana była narodom Europy wcześniej, aniżeli zachodnie
połacie Azji północnej, zrosłej z Europą. Jak wiadomo, morze Śródziemne stało się w starożytności
głównym łącznikiem świata kultury, gdyż wybrzeża jego dawały najdogodniejsze warunki dla
rozwoju cywilizacji. O ile północne wybrzeże Afryki od Małego Syrtu do ujścia Nilu jest nie
gościnne i nie stanowi podłoża odpowiedniego dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego rzadkiej
ludności tamtejszej, o tyle wybrzeża Algerji, Tunisu i Marokka z jednej strony, a szczególnie
delta Nilu z drugiej strony, stanowią tereny, które doskonale wejść mogły w orbitę kultury
Fenicjan i ludów europejskich. O ile jednak wysoki grzbiet Atlasu i leżąca za nim pustynia Sahara
ograniczały teren wpływów kulturalnych do względnie wąskiego pasa przybrzeżnego, o tyle
delta Nilu stanowiła nietylko bogaty teren aluwjalny, ale przedewszystkiem wrota do doliny
Nilu, prowadzącej w głąb kontynentu. Tutaj więc istniało najdogodniejsze podłoże dla rozwoju
kultury i powstania zorganizowanej państwowości na większą skalę i tutaj też powstał staro
żytny Egipt. Zdawałoby się, iż przeszkoda, którą stanowi rozległa pustynia Sahary, na wschodzie
została usunięta. Tak jednak nie jest. Musimy sobie bowiem uprzytomnić, iż z jednej strony
koryto Nilu przerwane jest w środkowym biegu wieloma kataraktami, stanowiącemi zaporę dla
Żeglugi, z drugiej strony żyzna dolina aluwjalna nietylko zwęża się w Sudanie bardzo znacznie,
ale dalej na południe nawet zupełnie znika. Następnie, w miarę posuwania się na południe,
kraina staje się coraz bardziej niegościnną, a ludy ją zamieszkujące coraz dziksze. Wreszcie,
rozległe przestrzenie błot zarośniętych papirusami tak zwanego sudd'u, rozpoczynającego się już
1 Nowakowski S t.: „Geografja jako nauka", str. 282 (mapka).

4

JE R Z Y LO TH

powyżej ujść rzek Sobat i Bahr-el-Ghazal, obejmującego przeszło 100.000 km2, stanowią barjerę,
która w starożytności i średniowieczu również przedstawiała wiele niebezpieczeństw i trudności
do przebycia. Tern się też tłumaczy, że Nil nie odegrał w dziejach ludzkości roli drogi w głąb
tak zwanego „czarnego lądu". Ekspedycja zorganizowana przez cesarza rzymskiego Nerona
posunęła się najdalej na południe, docierając aż do ujścia rzeki Sobat, to jest właśnie do miejsca,
gdzie się sudd rozpoczyna.
Łatwiejsze było obejście pasa pustynnego wzdłuż wybrzeży zapomocą żeglugi morskiej. M y
ślano o tern już bardzo dawno. Faraon egipski Necho, panujący około 600 r. przed Chr. skłonił
fenickich kupców do przedsięwzięcia wyprawy morskiej, której celem było okrążenie kontynentu.
Wyprawa ta, wyruszywszy z zatoki Sueskiej, podług Herodota, podobno okrążyła kontynent ze
wschodu na zachód, powracając do Egiptu przez ujście Nilu. Chociaż Herodot podaje tę wiado
mość ze sceptycyzmem, to jednak opisuje on, jakoby Fenicjanie w pierwszej części swojej podróży
mieli wschód słońca po lewej stronie, w drugiej części zaś po prawej. Nie zdając sobie sprawy
Z kształtu kontynentu, uważał on tę wiadomość za dowód nieprawdziwości tej podróży, dla nas
natomiast nadaje ona podaniu cechy prawdziwości. Niestety poza wzmianką u Herodota (486—425),
opartą na podaniach ustnych, żadnych dowodów, ani też żadnych opisów tej podróży nie posia
damy.
W następnych latach rolę Fenicjan na morzu objęli Kartagińczycy. Wyróżnia się u nich
jedna wyprawa afrykańska, zorganizowana pod wodzą admirała Hanno, który pomiędzy rokiem 450
a 435 przed Chr. wyruszył przez cieśninę Gibraltarską na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża
Afryki. Jedne podania stwierdzają, iż dotarł on do okolic zatoki Benin w Nigerji, natomiast
geograf niemiecki R. Hennig, opierając się na oryginalnych sprawozdaniach admirała Hanno,
stwierdził, że dotarł on do góry Kamerunu, której wybuch lawy opisuje.
Burze wywołane wędrówkami narodów oraz przeniknięciem północnej Afryki przez islam i fa
natyczne wyprawy Arabów zniszczyły wszelkie wiadomości o Afryce, posiadane przez staro
żytność, a w każdym bądź razie położyły na długie setki lat kres wszelkim usiłowaniom dalszej
penetracji t. zw. „czarnego kontynentu".
Pierwszym historycznym faktem w dziejach średniowiecznej kolonizacji Afryki przez Euro
pejczyków jest zdobycie C e u ty w roku 14 15 przez portugalskiego księcia Henryka (1394— 1460),1
zwanego „Żeglarzem", chociaż żadnych większych podróży nie odbył. Naskutek jego inicjatywy,
Portugalczycy w latach 1418 do 1420 zajęli wyspy M a d e rę i A z o ry , które do dzisiejszego
dnia są w ich posiadaniu. W r. 1437 Gil Eannes odkrył i opłynął przylądek Bojador, w roku zaś 1441
Portugalczycy, posuwając się wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, dotarli do przylądka Blanco.
W r. 1435 Hiszpanie zawładnęli wybrzeżem, zwanem dzisiaj Rio de Oro, którego zaplecze zajęte
zostało w latach 1445—47 przez podróżnika Jana Fernandeza. Ponieważ jednak wybrzeża krainy,
szumnie nazwanej „Rio de Oro" (rzeka złota), są prawie zupełnie pustynne, a zaplecze ich sta
nowi krawędź Sahary, przeto ziemie te nie zachęcały do dalszych, pozornie beznadziejnych,
poszukiwań.
Pragnąc przełamać niechęć do posuwania się na południe, król portugalski Alfons V, w roku
1469, nadaje niejakiemu Fernandowi Gomezowi na przeciąg pięciu lat wyłączne prawo prowa
dzenia handlu na zachodniem wybrzeżu Afryki, ale pod warunkiem, że co roku będą zbadane
dalsze 300 mil w kierunku równika. Na mocy tego nadania kupcy portugalscy zmuszeni byli
posuwać się ciągle dalej na południe i chociaż wbrew swym przekonaniom, wykonywali stop
niowo mądre zastrzeżenie swego króla. — Gdy wreszcie dotarli do ujścia rzeki Gambja, gdzie
zastali nieco roślinności, nowe nadzieje dodały im otuchy do dalszych poszukiwań, które nie
bawem doprowadziły ich do krain bardziej bogatych pod względem przyrodniczym.
1 Nowakowski S t.: „Geografja jako nauka“ , str. 218 i nast.
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Ale Portugalczykom
nie zależało na odkryciu
wybrzeży o bujnej roślin
ności, wówczas jeszcze
niedocenianych, gdyż nie
wiedziano nic o ich zaple
czach. Poszukiwali oni ra
czej złota, klejnotów, oraz
miast bogatych; tymcza
sem wybrzeża Gwinei,
a następnie Konga, takich
bogactw nie posiadały.
Przeciwnie, klimat zabój
czy Europejczyków od
straszał, a gęste dziewicze
lasy, rzadko zaludnione
pierwotną i biedną lud
nością czarną, przejmo
wały tajemniczą grozą
przylądka Dobrej Nadziei, gdzie wylądował
i nie zachęcały do pod Przylądek Maclear w okolicy Bartłomiej
Diaz.
Fot. autor.
boju lub osadnictwa.
Wydane w r. 1469-tym rozporządzenie króla Alfonsa V spowodowało, że już w r. 1482
Diego Cao mija równik, obalając wszelkie przesądy z nim związane, i dociera w r. 1485 do estuarjum rzeki Kongo, którą nazywa O Zaire. Ale nawet ta potężna rzeka nie przyczyniła się wówczas
do wtargnięcia w głąb kontynentu, gdyż, jak wiadomo, ujście jej odcięte jest od środkowego
biegu przez potężne szypoty, leżące powyżej dzisiejszego portu Matadi. Posuwając się coraz
dalej na południe, Cao w roku następnym mija wybrzeża dzisiejszej Angoli i dociera do przy
lądka Frio (Zimnego), leżącego na 180 szerokości południowej.
W ten sposób ekspansja portugalska postępowała stopniowo naprzód wzdłuż zachodniego
wybrzeża Afryki, ale o żadnem poznaniu kontynentu, ani nawet o wniknięciu w głąb lądu mowy
wówczas jeszcze nie było.
Głównym motywem, który popychał tę ekspansję w kierunku południowym, była nietyle
chęć poznania wybrzeży Afryki, ile raczej chęć znalezienia drogi wodnej do Indyj i na Daleki
Wschód. Droga lądowa, wyzyskiwana dotąd przez Wenecjan, została w tym okresie czasu prze
rwana przez Turków, którzy opanowali Syrję, Palestynę, Mezopotamję i Egipt.
Trwające niemal pół wieku wytrwałe usiłowania Portugalczyków zostały wreszcie ukorono
wane powodzeniem: w roku 1487— 8 podróżnik portugalski Bartłomiej Diaz de Novaes dociera
do przylądka, który przezeń został nazwany przylądkiem Burz (Cabo Tormentoso). Ale straszne
burze, które zaskoczyły wyprawę na tamtych wodach, zniechęciły załogę do tego stopnia, iż
wymogła ona na kierowniku wyprawy powrót do ojczyzny. Chociaż Bartłomiej Diaz nie okrążył
kontynentu afrykańskiego, to jednak na podstawie zmiany wód oraz fauny i flory morskiej mógł
stwierdzić z całą pewnością, iż południowy koniec kontynentu został osiągnięty. Spotykają się
tam bowiem dwa prądy: wschodni, ciepły, płynący z cieśniny Mozambickiej, przynoszący florę
i faunę oceanu Indyjskiego, i południowo-zachodni, zimny, płynący od Antarktydy. Gdy jednak
po powrocie do Portugalji zdał królowi Janowi II sprawę z odkrycia swego, ten, uradowany,
zmienił nazwę przylądka Burz na nazwę przylądka Dobrej Nadziei (Cabo de Boa Esperanza).
Dzisiaj nazwa pierwotna byłaby bardziej wskazana.
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Niespełna w dziesięć lat później,
bo w r. 1497, to jest 5 lat po pierw
szej podróży Kolumba, Portugalczycy,
za panowania króla Manoela, zorga
nizowali nową wyprawę celem wy
zyskania odkrycia Diaza. Na czele tej
wyprawy stanął Vasco da Gama, któ
remu istotnie udało się okrążyć połud
niowy koniec kontynentu, wylądować
na Boże Narodzenie w kraju, nazwa
nym wskutek tego N a ta l, i dotrzeć
następnie do M e lin d e (Malindi),
gdzie spotkał Arabów, którzy mu
wskazali drogę do Indyj. Powodzenie
wyprawy Vasco da Gamy spowodo
wało znaczne ożywienie handlu za
morskiego Portugalji i jej szybkie
wzbogacenie się. Wysłano szereg in
nych wypraw, a podróże te otworzyły
nową erę w dziejach badania i pozna
nia zarysu kontynentu afrykańskiego.
W ciągu następnych dwóch i pół
wieku poznanie to wprawdzie ogra
niczało się niemal wyłącznie do linij
brzegowych, nie wnikając w głąb lądu.
Znamienne jest, że Portugalczycy
nie osiedli w okolicy przylądka Dobre’ Nadziei’ & & wybrzeże to, kamie
niste i napozór niegościnne, me wy
dało im się ponętnem. Woleli usadowić się dalej na północ, w krajach o bujniejszej roślin
ności, bliżej równika położonych. Tem się tłumaczy, że Portugalja posiada po dziś dzień Angolę
na wybrzeżu zachodniem, oraz Mozambik na wschodniem, a nie sięgała nigdy po Kraj Przylądkowy.
Do połowy wieku X V I Portugalczycy byli jedynym narodem europejskim, prowadzącym
handel z Afryką, wyłączając oczywiście północne jej wybrzeża. Pierwszy objazd kontynentu
w czasach historycznych jest ich zasługą, gdyż północna część wschodniego wybrzeża, aż do
Sofala, zbadana była przez Pedra de Covilhas. Początkowo zajmowali się oni podbojem oraz
ściąganiem trybutów i podatków, wysyłając poważniejsze siły zbrojne; szybko jednak miejsce
rabunku zajął handel, którego głównym objektem, poza złotem, niebawem stali się niewolnicy.
Do portugalskiej kolonizacji należy jednak zastosować motto: „qui trop embrasse — mal
étreint“, mała bowiem Portugalja z nieliczną ludnością nie mogła nietylko skolonizować,
ale nawet okupować tak obszernych przestrzeni, jak wybrzeże całej centralnej i południowej
Afryki, Indyj i w dodatku Brazylji. Skutek był ten, że portugalskie rządy wiele pozostawiały
do życzenia, a stosunki, jakie panowały na posterunkach zdobytych przez Portugalczyków,
dały innym narodom impuls do rozpoczęcia żeglugi w tamte strony. Budzi się najniebezpiecz
niejszy w następnym okresie przeciwnik, a mianowicie Niderlandy. Rozpoczynają one okres
intensywnej działalności handlowej. Do złota, kości słoniowej, niewolników, przyłączały się
coraz to nowe produkty kolonjalne, a przedewszystkiem korzenie z archipelagu Malajskiego.
Przylądek Dobrej Nadziei.
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Zatoka „Fałszywa“ (False Bay), widziana z przylądka Dobrej Nadziei.
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F ot. autor.

Rozwinąwszy w tamtych okolicach intensywną działalność, Holendrzy odczuwali potrzebę po
siadania punktów oparcia po drodze, czego wynikiem było założenie przez nich w roku 16 10
miasta Kapstadu, oraz odebranie Portugalczykom Gwinei i Wybrzeża Złotego w r. 16 12 .
W przeciwstawieniu do kolonizacji wschodniego wybrzeża Afryki, prowadzonej przez Por
tugalczyków z orężem w ręku i z całą bezwzględnością, kolonizacja wybrzeża zachodniego oparta
była na podstawach czysto handlowych. Rok 1650 był zwrotny w dziejach opanowania konty
nentu afrykańskiego przez człowieka białego, wówczas bowiem położone zostały pierwsze pod
waliny pod kolonizację wnętrza południowej Afryki. W roku 1664 wybuchła wojna holenderskoangielska, która trwała trzy lata i zakończyła się utratą przez Holendrów posiadłości w Indjach,
na lądzie stałym Azji oraz w południowej Afryce. Od tego czasu począwszy, pojawia się na terenie
Afryki Anglja, ale też tylko wzdłuż wybrzeży kontynentu.
Cały następny wiek nie przyniósł niemal nic nowego w dziejach kolonizacji Afryki.
Nawet na wybrzeżu północnem tego kontynentu, gdzie Europejczycy również starali się
osiąść, powodzenie ich było bardzo zmienne. Począwszy od 1487 r., Portugalczycy starali się
o podbicie wybrzeży północno-zachodnich kontynentu, ale dopiero w 15 14 r. Marokko ogło
szone zostało wasalem portugalskiego króla Emanuela. Nie trwało to jednak długo. Już w roku 1536
rozpoczyna się najście na Marokko Arabów, poczem w ciągu długich lat Portugalczycy przy bez
ustannych walkach powoli odstępują, aż w r. 1578 bitwa pod Kassr el Kebir położyła kres ich
panowaniu na wybrzeżu północnem Afryki.
Hiszpanie konkurowali na tem wybrzeżu z Portugalczykami, lecz obrali sobie za teren dzia
łania ziemie leżące dalej na wschód. Od roku 1505— 1 5 1 1 zdobywają oni porty Algerji i wpływ
ich wówczas obejmuje całe wybrzeże od Gibraltaru aż po Tunis. W 15 14 r. rozpoczyna się napór
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Arabów, który już dwa lata później zakończył się wygnaniem Hiszpanów z Afryki północnej;
wprawdzie cesarz Karol V zorganizował w 154 1 r. wielką wyprawę do Algerji, ale napór Turków
w latach następnych uniemożliwił zarówno Hiszpanom, jak Portugalczykom, usadowienie się na
tern wybrzeżu. Widzimy tedy, że już w drugiej połowie wieku X V I, gdy stopniowo rozgrywało
się zajęcie przez Europejczyków wybrzeża Afryki centralnej i południowej, byli oni zupełnie
usunięci z Afryki północnej.
Francuzi po raz pierwszy występują na terenie Afryki w 1677 r. za panowania Ludwika X IV ,
odbierając Holendrom dwa punkty oparcia na wybrzeżu zachodniem, a mianowicie Gorće i Arquin, ale cały następny wiek w ich działalności nie przynosi żadnych postępów.
W roku 1778 Portugalja odstępuje Hiszpanji wyspy Annobom i Fernando Poo, leżące w zatoce
Gwinejskiej, i tem samem Hiszpanie, po raz pierwszy, pojawiają się w Afryce centralnej.
Senegal, którego wybrzeże odr. 1758— 1788 było w posiadaniu Anglików, w roku 1783 został
w Wersalu ostatecznie przyznany Francji, z wyjątkiem terytorjum, leżącego wzdłuż ujścia i środ
kowego biegu rzeki Gambji, które po dziś dzień stanowi kolonję angielską. W tym czasie Sierra
Leone i Złote Wybrzeże należało już do Anglji, zarówno jak południowe wybrzeże kontynentu,
gdy natomiast okolice Zielonego Przylądka (Cap Verde) i Senegal przeszły w posiadanie Francuzów.
Wybrzeże Angoli, podobnie jak wybrzeże Mozambiku, należało do Portugalji.
R o z d z i a ł II
O D K R Y C IE W N Ę T R Z A A F R Y K I
Początki. — Zwrotny r. 1788. — Rzeka Niger. — Sahara. — Sudan. — Gwinea. — Rzeka Nil. — Stanley,
Livingstone i inni podróżnicy.

Rozpatrując odkrycie i naukowe zbadanie wnętrza Afryki, musimy sobie uprzytomnić, że
rozległy ten kontynent jest bardzo zróżniczkowany pod względem fizjograficznym. Wybitna dzielnicowość stała się powodem, że badanie jego wnętrza nacechowane jest przypadkowością; przed
siębrano je etapami, rozpoczynając z różnych stron, bez jednolitego planu przewodniego.
Pierwsze planowe badania kontynentu afrykańskiego przedsięwzięte były przez Anglików
od strony północno-wschodniej. Wśród tych podróżników wyróżnił się przedewszystkiem James
Bruce,1 który w roku 1770 postanowił dotrzeć do źródeł Nilu. Udał się do Abisynji, gdzie przyjęto
go życzliwie. Skierował się do znanych już poprzednio źródeł Nilu Niebieskiego, którego prze
bieg został przezeń skartografowany. Podróżując wzdłuż Nilu Niebieskiego, dotarł do Omdurmanu, to jest miejsca, gdzie Nil Niebieski wpada do Nilu Białego. Stamtąd Bruce, wbrew pla
nom pierwotnym, powrócił do Europy i ze zdumieniem dowiedział się, iż tymczasem Portu
galczycy wydali mapę Nilu Niebieskiego, opracowaną przez kartografa francuskiego d’Anville’a.
Ta okoliczność sprawiła, że Bruce przez piętnaście lat zwlekał z opublikowaniem wyników
swoich prac. Gdy wreszcie praca jego, stanowiąca wartościowy opis Abisynji, pojawiła się w druku,
została przyjęta z wielkiem niedowierzaniem, co spotęgowane zostało jeszcze tem, że mapa
d'Anville'a okazała się bardziej dokładną. Podróż Bruce’a była jednak odosobnionym faktem
w X V III wieku. Ponadto dotyczyła względnie małej części kontynentu, o której już dużo wiedziano.
Pomijając Abisynję oraz ziemie leżące na północ od Sahary, rozpoczęto prace odkrywcze
od badania zagadnienia rzeki Niger. Dalszy etap stanowił Sudan wraz z Saharą. Górny bieg
Nilu i jego źródła stanowiły problemat oddzielny. Wyjaśnienie wnętrza Afryki południowej na
stąpiło dopiero w połowie dziewiętnastego wieku. Na samym końcu stoi w tym szeregu problemat
Konga, którego tajniki odkryte zostały dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. I chociaż
obecnie można uważać kontynent za poznany w ogólnych zarysach, to jednak ostatnie lat dzie1 Nowakowski S t.: 1. c., str. 323 i nast.
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siątki przyniosły nam wiele odkryć szczegółowych, gdy natomiast dokładne badania naukowe
nie zostały nawet jeszcze podjęte we wszystkich częściach tego rozległego kontynentu.
Rok 1788 stanowi punkt zwrotny w dziejach historji badań kontynentu afrykańskiego. W Lon
dynie zostaje bowiem wtedy założona „Asocjacja Popierania Odkryć Wewnętrznych Części Afryki"
(Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa), która później w r. 1830
połączona została z Królewskiem Towarzystwem Geograficznem w Londynie. Towarzystwo to
organizowało ekspedycje, polecając podróżnikom rozwiązanie określonych zagadnień.
Zdobycie Egiptu przez Napoleona w latach 1798— 1799 i usunięcie trudności, stawianych
podróżnikom europejskim przez fanatycznych mahometan, przyczyniło się w znacznym stopniu
do ułatwienia wniknięcia w głąb kontynentu afrykańskiego. Pomimo to w ciągu następnych
lat dziesiątków badanie Afryki nie poszło tą drogą.
Najpierw zajęto się wyjaśnieniem b ie g u rzek i N ig e r, o której wspominał już geograf
arabski Edrisi w r. 115 4 , kierując ją wszakże do rzeki Senegal. Mniemanie to przetrwało do
końca X V II-go wieku, ale ponieważ dowiedziano się wówczas, iż pod Timbuktu płynie wielka
rzeka ku wschodowi, więc oddzielono ją od Senegalu i skierowano do leżącego na wschodzie,
niezbadanego jeszcze, jeziora bezodpływowego. Lekarz szkocki i słynny odkrywca, M u n g o P ark ,
Z polecenia wspomnianej powyżej Asocjacji, wyruszył Z Gambji i, walcząc z wielkiemi niebez
pieczeństwami, z któremi się spotykał zarówno ze strony ludności tubylczej, jako też z powodu
warunków klimatycznych, niekorzystnych dla białych, dotarł w r. 1796 do rzeki Niger, pod
Segu Sikoro; zbadał ją na przestrzeni 500 km i stwierdził, iż płynie ona tam ku wschodowi.
Wyniki jego podróży wzbudziły w Anglji wielkie zainteresowanie, wskutek czego Park posta
nowił ponownie udać się w tamte okolice, celem dotarcia do ujścia rzeki Niger.
Inny podróżnik, Niemiec Fr. Hornemann otrzymał w roku 1798 polecenie Towarzystwa
Afrykańskiego dotarcia do rzeki Niger, wyruszając z Kairu przez Fezzan. Dowiedział się on
0 istnieniu rzeki Benue i sądził, iż tą drogą Niger łączy się z Nilem. Niestety Hornemann został
zamordowany przez tubylców na terenie dzisiejszej północnej Nigerji angielskiej i nie udało
mu się dotrzeć do rzeki Niger.
W latach 1805— 1806 Mungo Park odbył drugą podróż w tamte strony i z Senegambji dotarł
do rzeki Niger pod Sansanding; spłynął po niej na przestrzeni 1600 km, stwierdzając, iż na
wschód od Timbuktu zmienia ona kierunek i płynie ku S. S. E. Wszakże nie dane mu było
dotrzeć do ujścia, gdyż utonął pod Bussa w okolicy io° szer. N.
Towarzystwo Afrykańskie, niezrażone śmiercią Munga Parka i Hornemanna, zorganizowało
w latach 1822— 1824 i 1825— 1827 nowe wyprawy, w których wzięli udział Anglicy C la p p e rton, D e n h a m i Oudney. Wyruszyli oni z Egiptu, przekroczyli Saharę przez Borku i Kanem,
odkryli jezioro Czad i przez Sokoto dotarli do rzeki Niger.
W drugiej wyprawie C l a p p e r t o n wyruszył z Porto Novo, na wybrzeżu Niewolniczem,
osiągnął rzekę Niger, przekroczył ją i dotarł do Sokoto, zamykając tern samem po raz pierwszy
przebycie Afryki ukośnie wpoprzek od Kairu do zatoki Gwinejskiej. Los nie pozwolił mu wszakże
rozwiązać zagadki dolnego biegu rzeki Niger, gdyż został pokonany przez zabójczy klimat,
zachorował na febrę i umarł.
Ale prace Clappertona i opisy kwitnącej, swoistej cywilizacji krain Bornu i Hausa zostały
uratowane przez jego służącego R i c h a r d a L a n d e r a . Podróżując przy boku swego pana,
przejął się on jego dążeniami dotarcia do ujścia rzeki Niger. To też po śmierci Clappertona
Lander postanowił wyzyskać swoją obecność w Sokoto, zabrał wszystkie notatki i ruszył w dalszą
drogę. W istocie w roku 1830 udało mu się po raz pierwszy dotrzeć do ujścia tej wielkiej rzeki
1 uchylić rąbek tajemnicy, którą tamte okolice były pokryte. Stwierdził on, że Niger jest rzeką
samodzielną i że wpada licznemi ramionami do zatoki Gwinejskiej (Benin).
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Tajemnicze miasto Timbuktu było celem wielu podróżników, którzy ciekawość swoją przy
płacili Życiem. Wprawdzie Mungo Park podczas swej drugiej podróży musiał to miasto minąć,
ale bliżej go nie opisuje. W roku 1826 dotarł do niego Anglik A. G o r d o n L a i n g , podróżując
z Trypolitanji-poprzez Ghadames, ale został on w podróży powrotnej zamordowany. Dopiero dwa
lata później udało się szczęśliwie powrócić z Timbuktu Francuzowi R e n é C ai ll é , który dotarł
tam z wybrzeża zachodniego. Podróż jego spotkała się z uznaniem i został on wyróżniony przez
rząd francuski.
Badanie Sahary i Sudanu podjęte zostało przez wyprawę angielską pod kierownictwem
J. R i c h a r d s o n a , która w roku 1850 wyruszyła z Trypolisu przez Murzuk, Ghat i Tin Tellust
do Sudanu. Naskutek inicjatywy słynnego niemieckiego wydawcy geograficznego, A u g u s t a
Peter manna, przyłączyli się do tej wyprawy dwaj podróżnicy niemieccy, H e n r y k Bart h,
uczeń słynnego geografa Rittera, i A d o l f Ove r w eg. Po drodze zwiedzili okrąg górski Air,
SokotoiBornu oraz dotarli do jeziora Czad. W roku 1852 umarł Richardson, a w roku następnym
Overweg, poczem Barth pozostał sam. Z miasta Kuka, stolicy Bornu, przedsiębrał on szereg
podróży i zbadał krainy Bagirmi i Adamaua oraz okolice jeziora Czad, następnie zaś przez Kano,
Sokoto i Say nad rzeką Niger dotarł w roku 1853 do Timbuktu, gdzie mu się udało pozostać w ciągu
sześciu miesięcy i zebrać bardzo cenne materjały naukowe. W roku 1854 rząd angielski posłał
mu do pomocy astronoma niemieckiego E d w a r d a V o g l a, specjalnie przygotowanego do mate
matycznego określania położenia miejscowości. W ten sposób wiadomości Bartha były znako
micie uzupełnione przez Vogla. Wyprawa ta spotkała się z pierwszą w okolicach jeziora Czad,
już po śmierci Richardsona i Overwega. Barth i Vogel podzielili sobie tereny działania w ten
sposób, że Barth objął badanie części kontynentu, leżącej na zachód od jeziora Czad, Vogel zaś
części leżącej na wschód od tegoż jeziora. Vogel odwiedził krainę Wadai i tam zginął. Po po
wrocie Bartha wysłano w poszukiwaniu Vogla nową wyprawę pod kierunkiem K . M . Beurmanna, który stwierdził, że Vogel został zamordowany przez sułtana Wadai w roku 1856.
Barth zaś w ciągu pięciu lat przewędrował w Sudanie i w Nigerji przeszło 20.000 km i po po
wrocie do Europy w roku 1855 opisał swe podróże i badania w pięciu obszernych tomach, które
po dziś dzień stanowią kamień węgielny badań tamtej części kuli ziemskiej.
Badania Bartha uzupełnione zostały w latach następnych przez podróżników lekarzy nie
mieckich: G u s t a w a N a c h t i g a l a i G u s t a w a R o h l f s a , którzy badali liczne oazy Sahary
oraz Libję, Wadai, Dar-Fur, Kordofan i Nigerję. Drugiej wyprawie Rohlfsa w roku 1873 towa
rzyszyli geodeta J o r d a n , geolog Z i t t e l i botanik A s h e r s o n , dzięki czemu wyprawa ta przy
niosła nader cenne obserwacje, głównie z oaz pustyni Libijskiej. W ten sposób geografja Sene
galu, rzeki Niger, dalszych i bliższych okolic jeziora Czad była poznana w ogólnych zarysach
około X IX wieku.
Część kontynentu afrykańskiego, leżąca pomiędzy rzeką Niger a wybrzeżami Gwinei, przez
długie dziesiątki lat pozostawała prawie niezbadana. Ziemie te zamieszkane są przez szczepy
murzyńskie, oddane fanatycznemu fetyszyzmowi, opartemu na krwiożerczym, wrogim stosunku
względem cudzoziemców. Dopiero opanowanie Aszanti przez Anglików, Dahome i wybrzeża
Kości Słoniowej przez Francuzów, pod koniec wieku X IX , umożliwiło dostęp do tamtych krain.
Wyróżnili się tam szczególnie wojskowi francuscy: F a i d h e r b e (1854— 1861 i 1863— 1865),
B i n g e r (1887— 1889 i 1892), M a r c h a n d (1892— 1895), M o n t e i l (1894— 1895), D o d d s (1892
do 1894) i wielu innych.
Z a g a d n i e n i e Nilu, z którym zachodni świat kulturalny wcześnie zetknął się w Egipcie,
wzbudzało już zainteresowanie w starożytności, kiedy to sudd dla potężnych faraonów stanowił
przeszkodę nie do przebycia. W czasach nowszych zainteresowanie to podsycane było ponadto
mapą, wydaną przez Ptolemeusza, podług której Nil wypływać miał z jezior, leżących na południe
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Wodospady „Owen" pod Jinja u wylotu Nilu z jeziora Wiktorji.

od równika, a zasilanych wodami tajemniczych gór księżycowych. Późniejsze badania wykazały,
że wiadomości pozyskane przez Ptolemeusza były zgodne z rzeczywistością, ale stwierdzenie
tego nastąpiło dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku.
Około roku 1850 Abisynja i koryto Nilu oraz większość jego dopływów były nieźle znane
aż do Gondokoro (około 50 szer. płn.). Tam Nil pod Nimule tworzy groźne porohy, stanowiące
zaporę trudną do przebycia. Ziemie na południe od tych porohów zamieszkane są przez wojow
niczy lud szczepu Bari, który przez długie lata uniemożliwiał przeniknięcie do źródeł Nilu. Na
początku drugiej połowy X IX wieku zagadnienie to zostało ponownie podjęte przez szereg
podróżników, którzy próbowali dotrzeć do źródeł Nilu z pominięciem krainy szczepu Bari.
W roku 1839 rząd Wielkiej Brytanji zaanektował Aden i utworzył tam silnie obwarowany punkt
strategiczny. Stąd oficerowie Anglicy rozpoczęli badanie przeciwległego wybrzeża kontynentu
afrykańskiego. Dzięki temu poznana została przedewszystkiem kraina Somali, gdzie wyróżnili
się podróżnicy R. F. B u r t o n i J. H. S p e k e .1 W r. 1854 rozpoczęli oni podróże najpierw do
krainy Somali, a potem do krain Kenja i Tanganika. W Zanzibarze zetknęli się z misjonarzami,
od których dowiedzieli się, ie dwaj podróżnicy L . K r a p f f i F. R e d m a n n widzieli na równiku
dwie wielkie góry Kilimandżaro i Kenja, pokryte śniegiem, a także donieśli o istnieniu wewnątrz
kontynentu morza śródlądowego. Ta wiadomość skłoniła Burtona i Speke'a do podjęcia poszu
kiwań źródeł Nilu od strony wschodniej. Wyruszając w r. 1856 z Bagamojo, dotarli przez płaskowzgórze Uniamwezi do jeziora Tanganika. Tutaj Burton zachorował i Speke podróżował w dal
szym ciągu sam. Ujrzał wprawdzie z oddali wody wielkiego jeziora Wiktorja-Nianza (Ukerewe),
ale do samego wybrzeża nie dotarł. Chociaż Speke nie doceniał obszaru tego jeziora, to jednak
wypowiedział zdanie, że tam szukać należy źródeł Nilu. Burton, zazdrosny o powodzenia Speke'a,
starał się obalić jego twierdzenie i utrzymywał, że rozległe jezioro, jakoby widziane przez Speke’a,
jest tylko wielkiem bagnem. Podróż ta przeto nie doprowadziła do pożądanego celu, ale Speke
wyruszył w tamte strony ponownie w roku 1860, w towarzystwie innego podróżnika, J. A. G r a n t a.1
W czasie tej podróży sprawdził poprzednie swoje obserwacje i znacznie je pogłębił. Pomimo
1 Nowakowski S t.: „Geografja jako nauka“ , str. 328 .
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wrogiego stanowiska, zajętego przez tragarzy murzynów, podbuntowanych przez miejscowych
naczelników, Speke skartografował zarys powierzchni jeziora Wiktorja i zbadał krainę Uganda,
położoną na północ od niego, dotąd zupełnie nieznaną. Przy tej sposobności odkrył wodospady
Ripon, w miejscu gdzie Somerset-Nil (Wiktorja-Nil) wypływa z tego jeziora. Minąwszy jeziora
Kiogo i Kwanja, Speke i Grant porzucili bieg Nilu i podążyli wprost do Gondokoro. Wskutek
tego dziwnym zbiegiem okoliczności nie ujrzeli jeziora Albert-Nianza, o którego istnieniu do
chodziły ich słuchy. W Gondokoro Speke i Grant spotkali się z S a m u e l e m B a k e r e m , 1 który
wyruszył Z pomocą i ekwipunkiem dla nich. Baker dowiedział się od Speke'a i Granta o istnieniu
jeziora Albert-Nianza, wyruszył tedy w tamtą stronę i odkrył to jezioro, ale znacznie przecenił
jego rozmiary. Wszyscy ci trzej podróżnicy przyczynili się w wysokim stopniu do poznania
okolicy wielkich jezior afrykańskich, ani jeden z nich nie widział jednak wysokiego pasma gór
skiego, pokrytego śniegami, o którym słyszeli w Zanzibarze. Z Gondokoro Speke z biegiem Nilu
przebył cały Sudan i Egipt, co mu zostało w znacznym stopniu ułatwione przez rząd egipski,
którego władza sięgała wówczas daleko na południe.
Po powrocie Speke'a uważano zagadnienie Nilu za ostatecznie rozwiązane, pomimo że
długi szereg szczegółów tego dorzecza okryty był jeszcze tajemnicą. Zbadanie jeziora AlbertNianza i wypływ Nilu z tego jeziora opisał szczegółowo G e s s i P a s z a w roku 1876, pierw
szego zaś okrążenia jeziora Albert-Nianza dokonał w następnym roku Ma so n . Bliższe zbadanie
hydrografji i morfologji terenu, leżącego pomiędzy jeziorami Wiktorja-Nianza i Albert-Nianza,
zawdzięczamy H. M. S t a n le y ' o w i , o którym pisać będziemy nieco dalej. W roku 1875 Stanley
podróżował w tamtych okolicach po raz pierwszy. W roku zaś 1889 odkrył połączenie jeziora
Albert-Nianza z jeziorem Albert-Edward (Mwuta-Nzige), stwierdzając, iż rzeka Semliki, łącząca
te dwa jeziora, może być uważana za źródłową rzekę Nilu, podobnie jak Somerset-Nil. W latach
następnych O, B a u m a n n odkrył rzekę Kagera, ustalił jej bieg i odnalazł ujście tej rzeki do je
ziora Wiktorja-Nianza, stwierdzając, iż rzeka ta powinna być uważana za górny bieg Nilu. U j
mując Nil w ten sposób, źródła jego leżą w krainie Ruanda, na wschód jeziora Kiwu, w paśmie
górskiem, leżącem na wschodnim brzegu tego jeziora, a cała długość tej rzeki wynosi wówczas
6.000 km. Nil zatem jest drugą co do długości rzeką na kuli ziemskiej.
Do wielkich podróżników i badaczy tej części Afryki należy również Niemiec G e o r g S c h w e i n furth, który najpierw w latach 1864— 66 badał Egipt, Nubję oraz krainy nad morzem Czerwonem. W latach następnych 1868— 1871 wtargnął w nieznane dotąd krainy górnych zachod
nich dopływów Nilu i dotarł do rzeki Uelle, dopływu Konga. Jego prace etnograficzne obejmują
niezmiernie cenne opisy szczepów Njam-Njam, Asande i Mangbettu.
W innych częściach kontynentu afrykańskiego podróżnicy również posuwali się naprzód.
Szczególniej wyróżnił się D a w i d L i v i n g s t o n e , który w roku 1840 wyruszył z Anglji do Afryki
południowej, początkowo w charakterze misjonarza. W roku 1849 przewędrował wpoprzek
pustynię Kalahari, w kierunku z południa na północ, i odkrył słone jezioro Ngami. W roku 1852
rozpoczął wielką podróż, dotarł do środkowego biegu rzeki Zambezi i odkrył wspaniałe wodospady
tej rzeki, które nazwał imieniem królowej Wiktorji. Stąd podróżował ku zachodowi i dotarł do
atlantyckiego wybrzeża kontynentu. Powrócił tą samą drogą do Zambezi i, podróżując z prądem
wzdłuż tej rzeki, dotarł do jej ujścia w Mozambiku, kończąc w ten sposób pierwszą podróż
wpoprzek tej części kontynentu. Rezultaty badań Livingstone’a wypełniły znaczne braki w wia
domościach geograficznych Afryki. Zachęcony powodzeniem, wyruszył ponownie w roku 1864.
Podczas tych podróży zbadał szczegółowo dolny bieg rzeki Zambezi, poczem, posuwając się
wzdłuż północnego jej dopływu Szire, dotarł do jeziora Niassa od południa i zbadał je szczegółowo. W okolicy, gdzie dzisiaj leży miasto Blantyre, stwierdził istniejący tam jeszcze handel
1 Nowakowski St.: „Geografja jako nauka“ , str. 329 .
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niewolnikami i przyczynił się
w znacznym stopniu do jego
zwalczenia.
Najwybitniejsze
usługi dla rozwoju horyzontu
geograficznego położy! Dawid
Livingstone podczas swej ostat
niej podróży. Celem jej było
zbadanie wododziału pomiędzy
jeziorami Niassa i Tanganika.
Wyruszył on wtedy z Zanzi
baru w roku 1866 i, pomimo
bezustannegoniedomaganiapod
względem zdrowotnym, dotarł
do jeziora Niassa. Stąd po
sunął się ku północy, zbada!
najpierw wododział pomiędzy
R z c k f l L U cłlilb ti.
Fot. autor.
tern jeziorem a jeziorem Tanga
nika i potem odkrył jeziora Mweru, Mofwa i Bangweolo, z którego wypływa Luapula.
Livingstone mylnie przypuszczał, iż rzeka ta stanowi górny bieg Nilu. W roku 1871
Livingstone spotkał się w Udżidżi, w środku kontynentu afrykańskiego, ze Stanley'em,
którego wysłano na jego spotkanie z ekwipunkiem, pieniędzmi i pomocą w ludziach. Obydwaj
podróżnicy razem zrobili zdjęcie jeziora Tanganika i stwierdzili, że nie ma ono odpływu do
Nilu. Podczas tej ostatniej swej podróży Livingstone umarł w Afryce w roku 1873, nad brzegami
jeziora Bangweolo.
Jeszcze przed spotkaniem się z Livingstonem Stanley dokonał wielkich odkryć. Rozpoczy
nając swą podróż w Bagamojo, dotarł do jeziora Ukerewe (Wiktorja-Nianza), zbadał je, odkrył
następnie zaśnieżone góry Ruwenzori (góry Księżycowe Ptolemeusza), jezioro Edwarda, zbadał
rzekę Kagera, główny dopływ jeziora Wiktorja, poczem dotarł do Udżidżi nad jeziorem Tanganika.
H e n r y M o r t o n S t a n l e y przejął pracę Livingstone’a i przedsięwziął w r. 1874 jedną z najtrud
niejszych podróży w historji odkrycia wnętrza Afryki. Przyczyni! się najpierw do zbadania
okolic wielkich jezior, ustalając stosunki obszarów tych jezior względem siebie. Po zbadaniu
jezior afrykańskich dotarł do rzeki Lualaba w miejscu, gdzie śmierć Livingstone'a przerwała
jego podróż. Stąd Stanley spłynął po rzece Lualaba do Kongo i tą rzeką aż do jej ujścia, dowodząc,
iż rzeka Kongo rozpoczyna się w miejscu, gdzie się łączą rzeki Lualaba i Luapula. W miejsco
wości Niangwe, leżącej nad środkowym biegiem rzeki Kongo, Stanley dowiedział się, iż przed
nim był tam już inny podróżnik europejski, L o v e t t Cam ero n, który wszakże nie dotarł był
aż do ujścia tej wielkiej rzeki afrykańskiej.
Cameron wyruszył Z wybrzeża wschodniego, dotarł do jeziora Tanganika i odkrył rzekę
Lukuga, odpływ tego jeziora do niezbadanej wówczas rzeki Kongo. Przewędrował następnie
przez Niangwe do rzeki Łomami i wgórę tej rzeki przez Bihe do Benguelli, w ten sposób po raz
pierwszy przekraczając kontynent skośnie wpoprzek ze wschodu na zachód.
Epokowa podróż Stanley'a zapoznała świat z centralną częścią kontynentu afrykańskiego,
dotychczas wcale nieznaną. O istnieniu ujścia rzeki Kongo, znanej dawniej pod nazwą Zaire,
świat już wiedział od roku 1473. Odkrył je wtedy portugalski żeglarz D i e g o Cao, któremu
towarzyszył Niemiec M a r t i n Behaim. Od tego czasu, przez długie wieki, żaden Europejczyk
nie podróżował po rzece Kongo w dolnym jej biegu. Dopiero w 1816 roku T u c k e y posunął
się wgórę tej rzeki na przestrzeni 450 km. Nieco dalej podróżowali w r. 1848 L . M a g y a r i w roku
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1863 Bur to n. Podróżnicy ci wyrazili już wtedy przypuszczenie, iż rozmaite mniejsze rzeki,
których górne biegi znane były w Angoli portugalskiej, płyną do potężnego pnia rzeki Kongo.
Na wschodzie znano już przed Stanley’em rzekę Luapula i inne, o których wiedziano, że płyną
ku północy. Jak to już zaznaczyliśmy, jeszcze Livingstone mylnie mniemał, iż rzeki te stanowią
część dorzecza Nilu. Sądzono naogół słusznie, iż tak potężna rzeka, jak Kongo, musi zbierać wody
Z wielkiej przestrzeni, dotąd zupełnie jeszcze niezbadanej, lecz dopiero potężny czyn Stanley’a
rzucił światło na tę dzielnicę kontynentu afrykańskiego. Podróż jego, zakończona w sierpniu 1877 r.,
przedsięwzięta na małej łodzi niemal wzdłuż całego biegu tej długiej rzeki, może być porównana
jedynie tylko z przypadkową i przymusową podróżą Orellana po rzece Amazonas w roku 1540.
Od czasu przejazdu Livingstone'a wpoprzek kontynentu afrykańskiego, w okolicy rzeki Zambezi,
podróż Stanley'a była pierwszą i jedyną w swoim rodzaju podróżą wpoprzek Afryki, w okolicy
równika. Bezpośrednim rezultatem tej podróży było powstanie niepodległego państwa Kongo
(État Indépendant du Congo), którego królem został Leopold II, król Belgów (1885 r.). Odtąd
oficerowie i urzędnicy belgijscy prowadzą w dalszym ciągu badania tego olbrzymiego terenu,
a wśród nich wyróżnili się szczególnie L o t h a i r e , D h a n is , P o n t h i e r i inni.
W czasie, kiedy Stanley odbywał swą wiekopomną podróż wpoprzek Afryki, po rzece Kongo,
Francuzi, wyruszywszy z Gabonu w kierunku południowo-wschodnim, dotarli do niej w okolicy
ujścia rzeki Kassai, powyżej Poolu. Penetracja Francuzów w tym kierunku uzasadniona była
istnieniem szeregu wodospadów i szypotów, oddzielających ujście Konga od jego dorzecza.
Inicjatorem i wykonawcą tej akcji francuskiej był P i o t r S a v o r g n a n de Bra z z a , który w la
tach 1875, 1881 i następnych odbył szereg podróży wzdłuż rzek Ogowe, Kongo i jej dopływów
i jest jednym z założycieli kolonji francuskiej Kongo. Dla uczczenia jego działalności, stolica tej
kolonji, leżąca nad Stanley-Poolem, została nazwaną Brazzaville. Po nim wyróżnił się w tej
dzielnicy Afryki J u l j u s z D u t r e u i l de R h i n s , kapitan marynarki francuskiej.
W drugiej połowie X IX wieku odznaczyło się w badaniach Afryki wielu podróżników nie
mieckich. Szczególniej wzmiankować należy nazwisko H e r m a n a W i ss m a n n a , wojskowego
niemieckiego, który pod koniec X IX wieku był gubernatorem ówczesnej Afryki wschodniej,
niemieckiej. Zanim objął ten urząd, dokonał szeregu podróży i odkryć w Afryce środkowej,
szczególniej zaś w dorzeczu Konga. W roku 18 8 1— 1882 przeszedł Afrykę wpoprzek z zachodu
na wschód. Wyróżnił się także E d w a r d S c h n i t z l e r , znany powszechnie pod nazwiskiem
Em in Pas za; był on wybitnym badaczem Sudanu i Afryki wschodniej. Pochodził Z rodziny
żydowskiej, osiadłej na Śląsku. Przeszedł na mahometanizm i został urzędnikiem egipskim.
Podczas powstania mahdystów w roku 1883, gdy piastował urząd gubernatora w egipskiej pro
wincji górnego Nilu, został odcięty od Egiptu przez powstańców. Wówczas znany nam już
Stanley zorganizował wyprawę, niosąc pomoc Eminowi Paszy. Podczas tej podróży Stanley
zbadał północno-wschodnią część Afryki centralnej, gdzie w puszczach zachodniej części dzi
siejszej Ugandy odkrył ludy pigmejskie. W badaniach ludów zamieszkujących tamte okolice
wyróżnił się antropolog polski J a n C z e k a n o w s k i, profesor uniwersytetu we Lwowie, który
w latach 1907— 1909 brał udział w wyprawie A d o l f a F r y d e r y k a M e k l e m b u r s k i e g o do
Afryki środkowej. W dalszym ciągu Stanley dotarł do jeziora Albert-Edward i zbadał je szcze
gółowo, wraz z jego wypływem Semliki, płynącym, jak wiadomo, do jeziora Albert-Nianza. Po
nadto Stanley odkrył i opisał śnieżne szczyty Ruwenzori, później w roku 1906 szczegółowo
skartografowane przez księc ia A b r u z z ó w .
Poznanie północnej Afryki zawdzięczamy przeważnie licznym rzeszom wojskowych
i uczonych francuskich, podobnie jak to było z Senegalem. Wzmiankować należy tu nazwiska
następujące: H e n r y k D u v e y r i e r , jeden z najwybitniejszych badaczy Sahary i jej ludności.
W latach 1857— *876 zwiedzał Algerję, Tunis, Marokko i Saharę. W i k t o r L a r g e a u badał
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Saharę i Sudan. P a w e ł F la t t e r s , pułkownik, w latach 1879— 1881 badał tereny, które przeciąć
miała projektowana linja kolei transsaharyjskiej z Algeru do Sudanu. Wyprawa jego została
wymordowana przez Tuaregów. F e r d y n a n d F o u r e a u odbył w latach 1883— 1900 szereg
podróży po nieznanych częściach Sahary. Uczestnikiem jego wypraw był znany podróżnik fran
cuski i badacz Sahary m ajo r L a m y .
Na początku wieku dwudziestego kontynent afrykański był już poznany w ogólnych zarysach.
Pozostało jednak do zbadania wiele szczegółów, których poznanie posuwa się naprzód coraz
szybciej, w miarę politycznego opanowania Afryki, o którem pisać będziemy dalej.
W r. 1929 autor, w towarzystwie geologa Walerego Goetla, odbył pierwszą podróż polską
lądem, wzdłuż całego kontynentu, od przylądka Dobrej Nadziei do ujścia Nilu.'
R o z d z i a ł III
A F R Y K A JA K O K O N T Y N E N T

1. P o ł o ż e n i e g e og r af ic zn e . Obszar. W y b r z e ż a i w y s p y .
Jeśli w myśli spojrzymy na kulę ziemską z perspektywy, uderzy nas odrazu nierównomierne
rozmieszczenie masy lądu. Geografja wprowadziła podział kuli ziemskiej na półkulę wschodnią,
obejmującą tak zwany Świat Stary, i na półkulę zachodnią, w której część lądowa, ze względu
na jej późniejsze odkrycie, nazwana została Światem Nowym.
W półkuli Świata Starego Afryka stanowi część lądu wysuniętą najdalej na południowy
zachód i połączoną wąskim przesmykiem z wielką masą lądową, zwaną Eurazją. Gdy jednak
Eurazja leży głównie w zonie klimatu umiarkowanego, występując z niej tylko względnie mniejszemi częściami, zarówno na północy, gdzie wkracza do zony podbiegunowej, jako też na południu,
gdzie sięga półwyspami zony podzwrotnikowej, Afryka jest kontynentem równikowym, sięga
jącym na krańcach północnym i południowym, oddalonych prawie jednakowo od równika, tylko
do krainy podzwrotnikowej. Najdalej na północy wysunięty punkt tego lądu, przylądek Blanco
(Ras Abjad) wpobliżu Tunisu (370 20' szer. N.), oddalony jest mniej więcej o 8.000 km od naj
dalej na południe wysuniętego końca lądu, którym jest przylądek Agulhas (Iglasty) (34o 5 1 ’ 1 5 ”
szer. S.).
Pomimo prawie jednakowego oddalenia krańcowych punktów północnego i południowego
od równika, kontynent afrykański bynajmniej nie posiada jednakowych mas lądowych po obu
stronach równika.
Kontynent ten bowiem w najogólniejszych zarysach podzielić możemy na dwie części, z któ
rych północna, stosunkowo węższa w kierunku N S, jest znacznie dłuższa w kierunku WE. Część
tę oddzielić możemy linją prostą, przeciągniętą od góry Kamerunu, leżącej w głębi zatoki Biafra
na zachodzie, do przylądka Guardafui, stanowiącego wschodni koniec półwyspu Somali. Większa
część kontynentu, o kształcie trapezoidalnym, leżeć wówczas będzie na północ od tej linji. Po
łudniowa część zaś stanowi jakgdyby wielki trójkąt, którego najdłuższą stroną będzie wybrzeże
południowo-wschodnie.
Podział ten jest też bardzo wskazany ze względu na odrębne cechy tektoniki obydwóch wspo
mnianych części.
Jak dalece trójkanciasta część Afryki bardziej wysunięta jest pomiędzy ocean Indyjski
i Atlantycki, wskaże fakt, iż długość kontynentu, obliczona od najdalej na zachodzie wysuniętego
przylądka Zielonego (Cap-Verde; 17 o 34’ na W od Greenwich) do najdalej na wschodzie
wysuniętego przylądka Guardafui (51° 16 ’ na E od Greenwich), wynosi c-a 7.400 km. W ten
sposób Afryka rozpościera się na 72 stopniach szerokości geograficznej i 69 stopniach długości
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geograficznej, pokrywając obszar 29,700.000 km2. Jest ona więc w okrągłych liczbach trzy razy
większa od Europy i obejmuje 19,9% lądu stałego i 5,8% powierzchni kuli ziemskiej.
Afryka jest najdalej na południe wysuniętą częścią Starego Świata i, chociaż rozciąga się ona
mniej więcej równomiernie po obu stronach równika, gdyż 3/4 lądu afrykańskiego leży między
zwrotnikami, to jednak znacznie większa część tego kontynentu leży na półkuli północnej. Trójkąt,
stanowiący część południową kontynentu, zwęża się szybko ku Antarktydzie a szczytem jego
jest przylądek Iglasty, najdalej wysunięty na południe.
Pomijając zupełnie genezę powstania każdego lądu i jego związki geologiczne z innemi kon
tynentami, położenie geograficzne decyduje nietyle może o typie ludności, zamieszkującej daną
ziemię, ile o wpływach ludów innych kontynentów, które z natury rzeczy łatwiej mogą się wza
jemnie przenikać, jeśli kontynenty są ściślej ze sobą połączone. W przeciwstawieniu do Europy
i Azji, połączonych ze sobą długą granicą lądową, na znacznych przestrzeniach konwencjonalną,
Afryka posiada przywilej wyraźnego oddzielenia od innych lądów morzami. Rozległe oceany,
jak: Atlantyk, Południowy Ocean Lodowaty i ocean Indyjski, izolują Afrykę na zachodzie i po
łudniu oraz w znacznej mierze na wschodzie. Najbardziej izolowaną częścią jest właśnie wspo
mniany powyżej trójkąt południowy, którego kształty od czasów mezozoiku nie uległy żadnej
wybitniejszej zmianie. Na północy i północnym wschodzie oddzielenie Afryki od reszty masy
lądowej półkuli wschodniej jest bezporównania mniejsze. Na północnym wschodzie morze Czer
wone, będące wynikiem względnie młodego zapadnięcia tektonicznego, oddziela Afrykę od pół
wyspu Arabskiego wąskim, długim pasem, którego największa szerokość wynosi zaledwie 350 km.
W cieśninie Bab-el-Mandeb, pośrodku której leży maleńka wyspa Perim, obydwa kontynenty
bardzo zbliżają się do siebie. Na północy zaś morze Czerwone zwęża się do 23 km w zatoce
Sueskiej, której północny koniec oddalony jest od morza Śródziemnego zaledwie o 120 km.
W tem miejscu, na wąskim przesmyku aluwjalnym, istnieje połączenie kontynentu afrykańskiego
Z azjatyckim. Wypowiadane były nawet poglądy, iż półwysep Arabski należy tektonicznie do
Afryki. Od czasu wybudowania kanału Sueskiego uważa się ten kanał za granicę kontynentu,
który tem samem otoczony jest wodą ze wszystkich stron.
Morze Czerwone i przesmyk Sueski nie stanowią wyraźnej granicy fizjograficznej: ten sam
klimat charakteryzuje obydwa wybrzeża morza Czerwonego i pustynne warunki biogeograficzne
półwyspu Arabskiego są jakgdyby dalszym ciągiem Sahary. Obydwie strony posiadają wiele
wspólnych cech biologicznych i wskutek tego mogła się rozwinąć po obu stronach tego morza
podobna kultura, co znalazło wyraźny oddźwięk w ekspansji Arabów na północną część Afryki.
Morze Śródziemne oddziela na północy kontynent afrykański od Europy. Pomimo naogół
znacznie większej szerokości od morza Czerwonego, morze Śródziemne w dwóch miejscach
zwęża się bardzo; wyspa Sycylja, będąca przedłużeniem półwyspu Apenińskiego, zbliża się
bowiem do wybrzeży Tunisu na 140 km, a na zachodzie Słupy Herkulesa, stanowiące zakończenia
półwyspu Pirenejskiego i Marokka, zbliżają się do siebie na odległość zaledwie 14 km.
Te punkty łączności stoją w związku z genezą budowy północno-zachodnich części Afryki;
rozdział lądu nastąpił bowiem w tych miejscach względnie niedawno. Historja ludów nadśródziemnomorskich wskazuje nam, iż morze to nie było elementem rozdzielczym; było ono raczej
łącznikiem, którego znaczenie z biegiem wieków się potęgowało. W czasach najnowszych supre
macja ludów aryjskich, zamieszkujących północne wybrzeża tego morza, wyraźnie zaznaczyła
się też na jego wybrzeżach południowych, to jest w północnej Afryce.
Względnie wąski pas, ciągnący się wzdłuż zachodnich części północnego wybrzeża kontynentu,
stanowi nawet zupełny wyjątek w dziejach geologicznych tego lądu; wchodzi on bowiem w skład
wielkich fałdowań alpejskich Europy, znacznie młodszych od geologicznej budowy reszty lądu
afrykańskiego.
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Polityczna jedność cesarstwa rzymskiego, obejmującego również północne wybrzeże Afryki
Z jednej strony, a ekspansja Arabów i przedewszystkiem islamu z Azji do tejże północnej części
Afryki z drugiej strony, są najwybitniejszemi historycznemi dowodami o łączności antropogeograficznej Afryki północnej z sąsiadującemi z nią ziemiami Europy i Azji.
Na południe od tych północnych krain przybrzeżnych roztacza się rozległa pustynia Sahary;
niegościnna i trudno dostępna, stanowi barjerę rozdzielczą, stokroć groźniejszą od morza Czer
wonego i Śródziemnego; tern się też tłumaczy, że chociaż północne wybrzeże lądu afrykańskiego
poznane było względnie wcześnie, to tropikalna część Afryki pozostawała nieprzenikniętą, nie
znaną niemal do ostatnich czasów historji.
W przeciwstawieniu do innych kontynentów, Afrykę stanowi blok w wysokim stopniu zwarty
i spoisty. Wybrzeża morskie są bądź stromym brzegiem wysokiego płaskowyżu centralnego,
dochodzącego w niektórych miejscach do samego morza, bądź też niskiemi ziemiami przeważnie
aluwjalnemi, o klimacie często bardzo niezdrowym dla Europejczyków. Przebieg linji brzegowej
jest niezwykle spokojny i mało urozmaicony; uderza to szczególnie w porównaniu z Europą,
której linja brzegowa wykazuje wprost koronkowy charakter. Tylko w niewielu miejscach znaj
dujemy w Afryce nieco silniejszy rozwój linji brzegowej, tworzącej tam nieliczne zatoki i porty
naturalne.
Wynikiem takiej budowy wybrzeża jest antropogeograficzna cecha ludności, nieuprawiającej
prawie nigdzie żeglugi morskiej lub rybołówstwa. Pomijając krainy śródziemnomorskie, będące
zupełnie odrębną dzielnicą antropogeograficzną, wyjątek stanowią tylko ludy mieszkające na
północnej części wybrzeża Gwinei, pomiędzy ujściem rzeki Gambja a przylądkiem Zielonym,
w zatoce Biafra po obydwóch stronach góry Kamerunu dookoła wyspy Fernando Poo, pomiędzy
miastem Mozambik a ujściem rzeki Dżuba, oraz w południowej części morza Czerwonego,
w okolicach archipelagów Dahlak i Farsan. Gdy zwrócimy baczniejszą uwagę na wymienione
odcinki, to stwierdzić możemy z łatwością, iż właśnie tam przebieg linji brzegowej wykazuje
lokalnie silniejszy nieco rozwój, bądź też przed wybrzeżem położone są drobne wysepki, będące
poniekąd uzasadnieniem powstania pierwotnej żeglugi u ludności tubylczej, a wraz z nią rybo
łówstwa morskiego, choć tylko w zakresie naogół bardzo skromnym.
Dla uwydatnienia, jak dalece wybrzeża Afryki mają przebieg spokojny, wystarczy zaznaczyć,
iż długość linji brzegowej lądu afrykańskiego wynosi 30.600 km, gdy natomiast długość wybrzeży
Europy wynosi 37.200 km. Należy przytem pamiętać,
iż powierzchnia Europy obejmuje tylko 1/3 powierzchni
Afryki, pomimo to wszakże długość linji brzegowej jest
znacznie większa. W Azji, będącej trzecim kontynentem
t. zw. Starego Świata, długość linji brzegowej wynosi
70.600 km.
Stosunek obszaru lądu do obszaru wysp i półwy
spów wyraża się w Afryce w odsetkach liczbą 98,2%,
gdy tymczasem w Europie ten sam stosunek wynosi
73,27%. Pomimo jednak słabego rozczłonkowania wy
brzeży kontynentu, przeciętna odległość wnętrza od
wybrzeży wynosi tylko 674 km (w Europie 342 km),
a to dlatego, iż kontynent wydłużony jest na północy
w kierunku równoleżnikowym, w południowej zaś
części w kierunku południkowym. Znajduje to swój
wyraz w największej odległości od wybrzeża, wynoszą
cej w Afryce 1.800 km, gdy natomiast w niezmiernie rozG e o g r. pow sz.
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członkowanej Europie odległość ta wyraża się niewiele mniejszą liczbą — 1.580 km (w Azji
2.400 km).
W związku ze słabem rozczłonkowaniem brzegów, kontynent afrykański nacechowany jest
małą ilością należących do niego wysp. Jako wyspy bezsprzecznie subkontynentalne uważać
można w Afryce małe wysepki pojedyńcze lub grupki małych wysp, leżące nieopodal brzegu
morskiego. Najważniejsze wśród tych wysp są: na północy — wyspy Dżerba i Kerkenna w zatoce
Małego Syrtu, na zachodzie — wyspy Bissagos przed półn. Gwineją (portugalską) i wyspa
Szerbro, należąca do Sierra Leone, na wschodzie zaś — Mafia, Zanzibar i Pemba, oraz archi
pelag Dahlak w morzu Czerwonem. Do wysp subkontynentalnych możnaby jeszcze z pewnemi
zastrzeżeniami zaliczyć: Fernando Poo w zatoce Biafra i wyspę Sokotra, będącą jakby przedłu
żeniem półwyspu Somali. Wszystkie inne zaś wyspy, leżące dookoła kontynentu afrykańskiego,
są tworami samodzielnemi.
Największa z pośród nich jest Madagaskar, obejmująca około 600 tys. km2, będąca czwartą
zkolei największą wyspą na kuli ziemskiej. Chociaż jest ona oddzielona od Mozambiku kanałem
tylko 450 km szerokim, ale zato 3,500 m głębokim, to jednak stanowi oddzielny świat antropogeograficzny, gdyż pod tym względem wykazuje większy stopień pokrewieństwa z południową
Azją, aniżeli z wybrzeżem afrykańskiem, leżącem wpobliżu. Geologicznie wyspa Mada
gaskar wykazuje pokrewieństwo zarówno z Afryką, jak i z Azją. Jest ona zapewne resztką
wielkiego kontynentu Gondwana, który aż do okresu mezozoiku łączył Afrykę z Indjami
i Australją.
Pozostałe grupy wyspiarskie, jako to w oceanie Atlantyckim: Madera, wyspy Kanaryjskie,
wyspy Zielonego Przylądka (Cap-Verde), wyspy Zatoki Gwinejskiej: Do Principe, Sao-Thomé
i Annobóm; Ascensión, wyspa Św. Heleny, Tristao-da-Cunha; w oceanie Indyjskim: Komory,
Maskareny, Amiranty i Sejszele, są prawdziwemi wyspami bądź wulkanicznemi, bądź koralowemi, które się zalicza do kontynentu afrykańskiego jedynie tylko dlatego, gdyż jest on najbliżej
położony.
2. B u d o w a piono wa .
Z wyjątkiem względnie małego obszaru, objętego przez Atlas, pokrywającego Marokko,
Algerję i Tunis, należącego do alpejskich fałdowań trzeciorzędowych, reszta lądu afrykańskiego
tworzy bryłę prastarego pochodzenia. Ponieważ naogół jest ona mniej lub więcej wypiętrzona
pionowo, przeto mówić możemy o wysokiej płycie kontynentalnej, która razem z południowowschodnią częścią Ameryki Południowej, z Arabją, Dekanem i Australją tworzy genetycznie jeden
obszar geologiczny. Cała ta masa należy do formacji paleozoicznej, algonkijskiej, a częściowo
nawet archaicznej, i odznacza się tern, że po jej pionowem wypiętrzeniu nie uległa w młodszych
okresach geologicznych żadnym fałdowaniom.
Dla geologa budowa Afryki nacechowana jest niezmierną monotonją; brak prawie zupełnie
skamielin pochodzenia morskiego, skamieliny zaś kręgowców są wprawdzie bardzo ciekawe,
ale niezmiernie rzadkie.
W budowie prastarej płyty afrykańskiej wyróżnić możemy dwa etapy: u spągu leżą skały
podstawowe o znacznej miąższości, silnie pofałdowane, których warstwy mają nieraz kierunek
pionowy, a czasem są nawet odwrócone. Geologowie niemieccy nazywają te fałdy — afr yC y
dami. Należą one bądź do algonku, bądź do archaiku, przyczem wyróżnia się dwa okresy fał
dowań. Nad niemi leżą nieco młodsze warstwy, ułożone poziomo, o znacznie mniejszej grubości,
pochodzenia lądowego, naogół zbudowane z dość odpornego piaskowca. Dolne warstwy tych
pokładów zostały jeszcze wciągnięte do późniejszych fałdowań archaicznych warstw podstawo-
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Cogmans Kloof, Montagu. Przykład uwarstwienia.

wych. Następnie wszakże nie były one naruszone przez żadne ruchy tektoniczne, uległy nato
miast charakterystycznemu wietrzeniu pod wpływem insolacji i wahań termicznych.
Okres fałdowań kaledońskich stworzył w sylurze góry fałdowe, zwane s a h a r y d a m i, których
ślady znaleźć można w wielu miejscach północnej trapezoidalnej części lądu. Hercyńskie fałdy,
które w Europie występują w okresie
karbonu, rozpoznano w górach Atlasu
i północno-zachodniej części Sahary.
Fałdy Kraju Przylądkowego, zwane
kap idami , ciągną się w kierunku
równoleżnikowym na południowych
zboczach płyty afrykańskiej. Wzdłuż
wybrzeża zachodniego fałdy te skrę
cają ku północy, przekraczają ujście
rzeki Oranje i pojawiają się jeszcze
w południowej części krainy Nama
w pustyni Namib. Chociaż są one
tam trudne do rozpoznania, zostały
jednak stwierdzone przez geologa
„ . ,
.„ .,
. ,
niemieckiego E. Kaisera, który podStozek granitowy pod Rejaf nad górnym Nilem.
.
, .
. .
.
Fot. autor, czas wojny światowej intensywnie
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pracował w b. Afryce Połudn.Zach. Niem. na południe od
zatoki Liideritza.
Tektonika kontynentu wy
kazuje rozmaite kierunki prze
wodnie w zależności od oko
lic. Na północy, w centrum
i na południu lądu przeważa
kierunek W-E (zachód-wschód),
na północnym wschodzie kie
runek S W (południo-zachód)
do N E (północo-wschód), zwa
ny somalijskim, i S E (południowschód) do N W (północo-zachód), zwany erytrejskim. Te
Góry granitowe pod Dżebel Aulie na Nilu Białym.
dwa ostatnie kierunki przez
Fot. autor.
11
•
•
i .
długi czas uważano za podstawowe cechy tektoniki afrykańskiej. Nowsze badania wykazały jednak, że pogląd ten jest fał
szywy i że w wielu miejscach kontynentu panuje kierunek W-E (zachód-wschód). Pod tym
względem ląd afrykański nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, aby można było już wyprowa
dzać syntezę.
Masa płyty afrykańskiej zbudowana jest z bardzo rozmaitych skał, w przeważnej części
zmetamorfizowanych. Spotyka się głównie kwarcyty, fility, gnejsy, szyfer, dolomity, wapienie
i marmury. W wielu miejscach pokłady przerwane są przez olbrzymie intruzje granitów, diorytów, melafirów i innych skał.
W płytach pokrywających warstwy podstawowe na wielkich przestrzeniach przeważają
piaskowce lądowego pochodzenia. Charakterystyczne jest, iż na tych płaskowyżach leżą poziomo
również bardzo stare formacje. Trójkąt południowo-afrykański, objęty przeważnie formacją
Karru, też zbudowany jest z piaskowców, zaliczonych do formacyj sparalelizowanych z górnym
karbonem, permem, triasem i dolną jurą. Natomiast piaskowce nubijskie Afryki północnej zali
czają się do jury i kredy.
Nowsze badania charakteru skał afrykańskich doprowadziły do wniosku, iż północna część
kontynentu, w przeciwstawieniu do południowej, ulegała kilkakrotnym młodszym zalewom mor
skim. W Saharze bowiem rozległe przestrzenie pokryte są osadami mezozoicznemi i kainozoicznemi. Trójkąt południowy natomiast od
bardzo dawnych czasów nie podlegał żadnym
zalewom morskim i pokryty jest bądź materjałami pochodzącemi z wietrzenia eolicznego,
bądź aluwjami wód słodkich, bądź też, wy
jątkowo, materjałami wulkanicznemi. Ponadto
południowa Afryka (podobnie jak wyżyna
Hoggaru w sercu Sahary) nosi na sobie wy
raźne cechy zlodowacenia lądowego, którego
moreny denne pozostawiły po sobie ślady
w postaci wygładzanych, a następnie pory
sowanych skał i bloków morenowych. W forślady zlodowacenia w konglomeratach Dwyka.
macji Karru konglomeraty Dwyka (wym. DwajFot. « «
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ka) stanowią właśnie takie
moreny denne z głazami pokrytemi rysami, świadczącemi
niezaprzeczalnie o zlodowace
niu tych okolic.
Ten odmienny charakter
genezy powierzchni kontynen
tu w jego zasadniczych czę
ściach strukturalnych uwypu
kla mapa geologiczna Afryki
Katchewsky'ego, wydana w ro
ku 1933 w Paryżu.
Zważywszy, iż kontynent
afrykański pod względem geo
logicznym zbadany jest je
szcze bardzo niekompletnie,
ograniczamy się do powyż- Ślady zlodowacenia permskiego namelafirach w Nooitgedacht pod
szych uwag, nadmieniając, że
Kimberley.
Fot. autor.
bardziej dokładne informacje podawać będziemy przy rozpatrywaniu poszczególnych dzielnic.
3. M o r f o l o g j a terenu.
Analizując morfologję lądu afrykańskiego, dochodzimy do przekonania, iż formy jej przypisać
należy dwom zupełnie odrębnym źródłom sil twórczych. Możemy bowiem miejscami wyróżnić
wiele form powstałych przez działanie sil endogenicznych (wewnętrznych), pozatem zaś uderza
nas obfitość form powstałych przez działanie sił egzogenicznych (zewnętrznych).
Wśród pierwszych, dla Afryki podstawowych, należy zwrócić przedewszystkiem uwagę
na epeirogeniczny ruch pionowy, który w ciągu długich okresów geologicznych podniósł ląd
afrykański do jego dzisiejszej wysokości. Ten ruch pionowy, bardzo powolny i łagodny, wznosił
cały blok lądowy, nie naruszając jego spoistości i nie wywołując żadnych faldowań. Wskutek
tego poziome pokłady gór stołowych zostały znacznie wywyższone, bez naruszenia poziomego
uwarstwienia. Nowsze obserwacje udowodniły, że ruch ten bynajmniej nie ustal, lecz trwa
w dalszym ciągu. Ruiny starożytnego miasta portowego Berenike nad morzem Czerwonem
(240 szer. N.) oddalone są dzisiaj o przeszło 2 km od linji zasięgu morza podczas największego
przypływu.
Geograf W. Penck, jako dowód trwającego ruchu pionowego, przytacza wąskie doliny w gó
rach Sonio w Afryce Wschodniej oraz w Tibesti w Saharze, o stromych zboczach, które, odchy
lając się ku górze coraz bardziej, tworzą terasy i przechodzą wreszcie w peneplenę.
Na wybrzeżu morza Czerwonego znajdujemy czwartorzędowe rafy koralowe, leżące dziś
200 metrów n. p. m. W innych częściach kontynentu wywyższone są nad brzegami morza czwar
torzędowe piaski morskie.
Zjawiska te spotyka się w różnych punktach, zarówno na wschodnich, jak i na zachodnich
wybrzeżach i wszystkie świadczą niewątpliwie o młodych ruchach pionowych, podnoszących
całą masę lądu afrykańskiego.
Podczas wypiętrzania całego kontynentu brzegi bloku lądowego, pod wpływem sil egzoge
nicznych, zostały podniesione nieco bardziej, aniżeli środek. Wynikiem tego było powstanie
w środku lądu kilku niecek, o kształcie misek płaskich, wypełnionych następnie wodami opado-
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wemi, pozbawionemi odpływu.
Istniał okres, podczas którego wy
tworzyły się na kontynencie wiel
kie jeziora słodkowodne. Pod wpły
wem działania erozji małych rze
czek, spływających do morza po
zewnętrznej stronie wzgórz kra
wędziowych, oraz naporu wód
jeziornych od strony wewnętrznej,
wzrastającego naskutek podno
szącego się ich poziomu, wody
śródlądowe zdobyły sobie wreszcie
wyloty, które w miarę działania
silnej erozji stopniowo się pogłę
biały. W ten sposób wody, akumulowane w nieckach, z biegiem
czasu spłynęły zupełnie; jeziora
znikły, a na ich miejscu powstały
rozległe dorzecza, z których naj
większe i najcharakterystyczniejsze jest dorzecze Konga. Wsku
tek tego na rozległych obszarach
w płytkich zagłębiach nieckowaM A P K A 2. Progi i niecki.
1. I róg Atlasu; 2. niecka Szottów ; 3. niecka ergu (Igh arghar); 4. próg Cyrcnajki;
5. niecka pustyni Libijskiej; 6. próg Zachodniej Sah ary; 7. niecka Zachodniej Sahary;
8. niecka Edejen; 9. próg Środkowej Sahary; 10. próg Wschodniej Sahary; 11. próg
pin. Gwinei; 12) próg A iru; 13. niecka jeziora C zad; 14. próg Bajuda; 15. prógA san de;
16. niecka Białego N ilu ; 17. wyżyna Abisyńsko-Som ahjska; 18. próg południowogwinejski; 19. niecka K on ga; 20. próg L un da; 21. próg centralno-afrykański; 22. niecka
Ugandy; 23. próg wschodnio-afrykański; 24. próg krainy N iassa; 25. niecka północnej
Kalahari; 25a. niecka południowej K alahari; 26. wyżyna płd.-wschodnia; 27. wyż płd.-
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zachodnisień krawędziowych, natrafiając
w głębszych warstwach na oporne stare skały twardsze. W wyniku tego wszystkie większe samo
dzielne rzeki afrykańskie przerwane są przez wodospady, porohy i szypoty, stanowiące po
ważną przeszkodę dla rozwoju żeglugi rzecznej. Niektóre tworzą głębokie wąwozy.
Możemy wyróżnić na kontynencie następujące niecki i progi. Najbardziej typowa jest niecka
dorzecza Konga, obejmująca znaczne przestrzenie w Afryce równikowej. Dno tej niecki leży
naogół bardzo nisko, gdyż przeciętnie na wysokości 300 m. n. p. m., i jest pokryte względnie
grubą warstwą aluwjów jeziornych i rzecznych. Od zachodu oddziela ją od morza próg południowo-gwinejski, przez który rzeka Kongo przecięła sobie wylot do morza, ale nie pokonała go
jeszcze zupełnie. Wynikiem tego są wysokie progi powyżej portu Matadi, wskutek których port
ten nie posiada komunikacji wodnej z rozległem dorzeczem, u wylotu którego leży. Na północy
próg ten zakończony jest górą Kamerunu, wznoszącą się do 4.075 m, która wszakże nie należy
już do niego, lecz stanowi oddzielne wzniesienie natury wulkanicznej. Dolina rzeki Benue od
dziela próg ten od północno-gwinejskiego i od progu Airu. Od wschodu niecka Konga opiera
się o wysoki próg centralno-afrykański, na którego grzbiecie przebiega wielki rów szczelinowy,
w którym utworzyły się jeziora. Na południu szeroki próg Lunda, wznoszący się do 1800 m,
prowadzi do niecki pustyni Kalahari,1 podzielonej na dwie części: północną, której dno obniża
się do 900 m, i południową, nieco wyższą. Jest ona obramowana od wschodu wysokim grzbietem,
1 Jan Lewiński: „Afryka Poiudniowa", str. 12 i 13.
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Pico Margherita w górach Ruwenzori.

wznoszącym się w górach Smoczych (Drakensberge) do 3.660 m; na zachodzie oddziela ją kra
wędź krain Nama i Damara, wznosząca się w Angoli do 2.620 m.
Wielkie jezioro Wiktorja-Nianza wypełniło część niecki, leżącej na wschód od progu centralnoafrykańskiego i oddzielonej od oceanu Indyjskiego progiem wschodnio-afrykańskim, będącym
przedłużeniem ku północy progu Niassa. Na progach tych znajdujemy najwyższe szczyty na
kontynencie, a mianowicie dwa nasypowe stożki wulkaniczne, silnie już zerodowane — Kiliman
dżaro (6.010 m) i Kenja (5.195 m) oraz szczyt Ruwenzori (5.125 m), będący wynikiem wypiętrze
nia tektonicznego; wszystkie trzy pokryte są wiecznym śniegiem, pomimo że leżą na równiku.
Niski próg Asande stanowi wododział pomiędzy Uelle, dopływem Konga, a Bahr-el-Ghazal,
dopływem Białego Nilu, oraz rzeki Szari, płynącej do jeziora Czad. Na północy łączy się z nim
długi próg środkowej Sahary, ciągnący się z południowego wschodu skośno wpoprzek całej
pustyni i łączący Sudan z Atlasem. Wzdłuż progu tego spotykamy kilka wygasłych wulkanów,
jako to: Dżebel Marra w Darfurze, Emi Kussi i Tusside w Tibesti oraz Ilamane w Hogarze,
których szczyty przekraczają 3.000 m. W tej części kontynentu znajdujemy trzy niecki: Białego
Nilu, jeziora Czad i pustyni Libijskiej. Pierwsza z nich opiera się na wschodzie o wyżynę Abisynji, na północy zaś o próg Erytrejski oraz o próg Bajuda i Nubji, przez który przecina się Nil
w kształcie litery „ S “ , tworząc kilka porohów. Ostatnie, ale i największe z pośród nich, leżą
pod Assuanem, u wylotu Nilu z krawędzi progu. Na zachód od doliny Nilu egipskiego roz
pościera się przestronna niecka pustyni Libijskiej, odgrodzona od morza Śródziemnego wznie
sieniem Cyrenajki. W tej niecce spotykamy rozlegle przestrzenie, leżące poniżej poziomu morza;
tworzą one depresję 137 metrową, zwaną Kattara, w której istnieje szereg oaz, łączących zatokę
Syrtu z dolnym biegiem Nilu. Wśród nich najbardziej znana i najpoważniejsza jest oaza Siwa
(Siua)— Jupiter Ammon.
Na zachód od pustyni Libijskiej leżą mniejsze niecki Edejen, ergu (Igharghar) i Szottów.
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Najobszerniejsza ze wszystkich, chociaż mniej wyraźnie zarysowana, wielka niecka zachodniosaharyjska, ciągnie się od Atlasu do progu północno-gwinejskiego i obejmuje również górny
bieg i kolano rzeki Niger. Od niecki jeziora Czad oddziela ją próg Airu, wznoszący się maksy
malnie do 1.800 m na szczytach wulkanów, od zachodu zaś niski próg Mauretanji oddziela ją
od wybrzeża oceanu Atlantyckiego.
Geofizyk niemiecki Alfred Wegener postawił hipotezę, zmienioną następnie przez R. Stauba,
iż pod wpływem parcia, działającego z południo-wschodu ku północo-zachodowi i ku pół
nocy, cały kontynent ulega przesuwaniu. Ponieważ zaś w oceanie Indyjskim dno oceanu zapada
nagle do znacznych głębin, wschodnia wyższa część kontynentu jakgdyby odrywa się od reszty.
Wynikiem tego zjawiska są pęknięcia tektoniczne, zwane systemem wielkich rowów afrykań
skich. Części tych rowów wypełnione są wodą słodką i tworzą szereg bardzo głębokich jezior,
których poziom leży znacznie nad poziomem morza, dno zaś poniżej poziomu morza. System
szczelin rozpoczyna się już na północ od morza Martwego w Palestynie i obejmuje całe morze
Czerwone wraz Z cieśniną Bab-el-Mandeb oraz zatokę Adenu. Przedłużenie jego w kierunku
południowo-zachodnim stanowi rów abisyński, oddzielający wyżynę abisyńską od somalijskiej
i kończący się na wysokości czwartego równoleżnika północnego. Nieco dalej na zachód rozpo
czyna się rów wschodnio-afrykański, zwany Naiwasha (Najuasza), którego początek stanowi
jezioro Rudolfa. Poprzez Kenję rów ten ciągnie się do krainy Tanganika, gdzie gubi się w sze
regu uskoków.
Na północ od jeziora Alberta i na wysokości jeziora Rudolfa rozpoczyna się szczelina równoległa,
w której utworzyły się jeziora Alberta, Edwarda, Kiwu, Tanganika i Niassa. Tu łączą się z nią
uskoki pierwszej szczeliny i odtąd pęknięcie przebiega dalej na południe, aż do cieśniny M o
zambiku, gdzie kończy się w okolicy portu Beira. Podobne pęknięcia charakteryzują wyspę
Madagaskar, ale tam są uskoki jednostronne, odwrócone ku wschodowi i nie tworzące rowu.
Podczas pęknięcia kontynentu i powstawania głębokich szczelin, w wielu miejscach wy
buchły wulkany i nastąpiły wylewy magmy, które spowodowały zasadnicze zmiany w krajo
brazie, zasypując rów na znacznych przestrzeniach i wznosząc wysokie stożki.
Doskonale zakonserwowane góry wulkaniczne, rozrzucone po różnych częściach kontynentu,
oraz rozległe warstwy wulkanicznego pochodzenia, spotykane przedewszystkiem w Abisynji
i w Afryce Wschodniej, świadczą o silnej wulkanicznej działalności w młodszych czasach historji
ziemi. Jeszcze dzisiaj długi szereg wulkanów w Afryce Wschodniej i na wyspach, należących do
lądu afrykańskiego, znajduje się w stanie czynnym. Do nich zaliczyć należy przedewszystkiem
wulkany Wirunga, gdzie szczególnie czynny jest wulkan Njamlagira (2.960 m n. p. m.), DónioNgai i Meru na pograniczu Tanganiki i Kenji, na zachód od Kilimandżaro, mniejsze wulkany
na północy i południu jeziora Rudolfa, kilka wulkanów w nizinie Danakil na południu morza
Czerwonego, góry Kamerunu i inne. Niemiecki geograf W. Mittelholzer twierdził nawet, iż
Zaobserwował z aeroplanu wybuchy wulkaniczne na dnie jeziora Niassa, ale twierdzenie to
nie zostało jeszcze poparte dowodami.
W Afryce Wschodniej, pomiędzy górą Kenja z jednej strony a górami Elgon i jeziorem Wiktorji z drugiej strony, rozległe obszary pokryte są względnie młodemi warstwami pochodzenia
wulkanicznego.
4. H ip so m e trj a.
Pragnąc zdać sobie sprawę z wysokości Afryki, wystarczy rzucić okiem na warstwicową mapę
kontynentu, aby stwierdzić, że cały trójkąt południowy wznosi się przeważnie ponad 1.000 m
n. p. m. Tereny nizinne spotykamy w tej części lądu tylko wzdłuż wybrzeży oceanów, w szcze

A FR Y K A

25

gólności na wschodzie. Stanowią one wąskie pasy przybrzeżne. Obszary obniżające się do wy
sokości około 500 m zajmują wewnętrzną nieckę Konga, część wschodnią krainy Kenja oraz
część dorzecza górnego Nilu z terenami dopływów Bahr-el-Ghazal i Sobat. Główne wzniesienia
znajdują się na krańcach płyty centralnej, stanowiąc najwyższe części lądu wzdłuż zbocza wschod
niego. W krainie przylądkowej (Kaplandja) najwyższemi grzbietami są: Góra Stołowa (Table
Mt. 1.082 m), Kompas-berg (2.591) i Zwarteberge (Góry Czarne — 2.395 m)i w krainie Bazuto
góra Maczacza (3.350); w Transwalu — góra Mauch (2.660); w Natalu — Drakensberge (góry
Smocze), których najwyższy szczyt Cathkin-pik sięga 3.660 m. Na północy góry te ograniczone
są przełomem rzeki Limpopo, przyczem teren obniża się, osiągając znaczniejsze wzniesienie
dopiero w górach Rungwe (3.175 m), na północ od jeziora Niassa. Jeszcze wyżej wznoszą się
góry w okolicach jezior Kiwu, Edwarda i Alberta, gdzie wulkany Wirunga sięgają 4.506 m,
a góry Ruwenzori 5.1x9 m. Największe wzniesienia w Afryce leżą wszakże na pograniczu
terytorjum Tanganika, Kenji i Ugandy. Znajdujemy je w grupie Kilimandżaro, której głównemi
szczytami są Kibo (6.0x0) i Mawenzi (5.270). Nieopodal od nich wznosi się potężny wulkan
Meru, sięgający 4.630 m, gdy natomiast sąsiednia płyta stepu Masajów leży na wysokości około
1.500 m.
Najwyższy szczyt Kenji, Mt. Kenja, ma 5.242 m wysokości, a wulkan Elgon na pograniczu
Kenji i Ugandy osiąga 4.486 m; dookoła niego wszakże znaczne przestrzenie, wzniesione przez
działanie wulkaniczne, wznoszą się do wysokości 3.000 m. Krajobraz posiada tutaj wygląd krainy
księżycowej. Okolica jeziora Rudolfa, którego powierzchnia leży na wysokości już tylko 380 m,
stanowi synklinę pomiędzy wzniesieniem Kenji i Ugandy a krainą górską Abisynji, gdzie wiele
szczytów sięga znacznie wyżej 3.000 m, w górach zaś Amhara, na północy tego kraju, szczyt
Ras Daszan osiąga 4.620 m. Wysoczyzna abisyńska wkracza do Erytrei, gdzie obniża się stop
niowo ku północy, obramowując morze Czerwone, aż do zatoki Suezu.
Z powyższego przeglądu sumarycznego widzimy, że wschodnia część kontynentu jest naogół
wypiętrzona wysoko na całej długości, natomiast w wielu miejscach osiąga wzniesienia bardzo
znaczne.
Na szczytach Kilimandżaro i Ruwenzori leżą wieczne śniegi, pomimo bliskości równika.
Oczywiste jest, że w krainach tak wysokich, pomimo położenia na równiku, klimat jest zupełnie
łagodny, a noce chłodne.
Krawędź zachodnia jest naogół niższa od wschodniej, chociaż w niektórych miejscach wznosi
się do poważnych wysokości. W krainie Nama, na południe od przełomu rzeki Oranje, góry
Kamies osiągają 1.320 m; na północ od przełomu bardzo rozległe przestrzenie leżą na wysokości
powyżej tysiąca m, a Gans-berg w Damara wznosi się do 2.340 m. Na pograniczu Angoli
rzeka Kunene w przełomie tworzy liczne wodospady, przyczem w środkowym biegu rzeka ta
płynie na wysokości od 1.000 do 600 m. — Zaraz na północ od niej teren wznosi się ponownie,
sięgając w prowincji Mossamedes, w górach Kongola 2.118 m.
W Benguelli centralnej teren wznosi się jeszcze wyżej, osiągając na Loviti 2.370 m, w górach
zaś Serra Andrade Corvo — 2.620 m. W okolicy przełomu rzeki Kongo krawędź bardzo
się obniża, ale na terenie Konga francuskiego znów się wznosi do 2.000 m, wulkaniczna zaś
góra Kamerunu osiąga znaczną wysokość 4.070 m. Tutaj kończy się trójkąt południowy.
Północna, trapezoidalna część kontynentu ma charakter zupełnie odmienny. Naogół nie wznosi
się ona tak wysoko, większa część płyty lądowej leży bowiem na wysokości od 200 do 500 m;
niektóre dzielnice są nizinne, a ponadto spotykamy nawet depresje. Obszary górskie rozmie
szczone są mniej regularnie, aniżeli w części południowej kontynentu. Wyróżnimy: i° Obszar
górzysty gwinejski, na południowym zachodzie kontynentu, wznoszący się w wielu punktach
powyżej 1.000 m, a osiągający w górach Druple wyjątkowo 3.000 m. 2° Pasmo wyżyn centralnej
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Izotermy stycznia
Wystarczy rzucić okiem
Podzialka 175,000.000
na mapki izoterm miesięcy
krańcowych, któremi są
styczeń i lipiec (patrz map
ki Nr. 4 i Nr. 5), ażeby
P d lg. J . I. C r ¡liga.
M A P K A 4.
się przekonać o tern, iż
amplitudy termiczne w Afryce są bardzo nieznaczne; dotyczy to szczególnie amplitud rocz
nych, które w bliskości równika wykazują małe odchylenia. W przykrzejszy sposób odczuwać
się dają lokalne amplitudy dobowe, wykazujące nieraz znaczne wahania pomiędzy południem
a północą.
Meteorolog niemiecki W. Kóppen1 uważa izotermę 18“ przeciętnej temperatury najzimniej
szego miesiąca za granicę klimatu równikowego. Opierając się na tej zasadzie, uznamy, iż znaczna
większość kontynentu afrykańskiego zaliczona być winna do krajów podrównikowych;
niemniej jednak, na podstawie różnic lokalnych, możemy wykreślić pewne dzielnice klimatyczne,
spowodowane nietylko oddaleniem, względnie zbliżeniem do równika, ale przedewszystkiem
wpływem prądów morskich, ponadto zaś wpływem zmian termiki, uzależnionej od hipsometrji;
w szczególności prądy morskie wywierają na klimat afrykański wpływ bardzo silny. Na zachodzie
uderza o przylądek Dobrej Nadziei zimny prąd, płynący z południowego zachodu z Antarktydy.
Prąd ten, zwany prądem Bengueli, płynie ku północy wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki po
łudniowej; w okolicy równika skręca ku zachodowi, przecina ocean Atlantycki wpoprzek i uderza
1 K o p p e n W .: „D ie Klimate der Erde“ — Lipsk 1923, str. 369.
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znaczne podniesienie tem
peratury. Wskutek tego na wybrzeżu wschodniem, silnie nagrzanem, zarówno przez insolację,
jak i przez prądy morskie, i obdarzonem znacznemi opadami atmosferycznemi, nanoszonemi
od oceanu Indyjskiego przez wiatry wschodnie i południowo-wschodnie, panuje klimat malaryczny, w wysokim stopniu niezdrowy dla Europejczyków.
Abstrahując od różnic lokalnych, nieraz głęboko sięgających, możemy naogół w Afryce
wyróżnić trzy podstawowe typy klimatyczne; nazwiemy je: typem klimatu podzwrotnikowego,
klimatem sudańskim i klimatem równikowym.
Klimat podzwrotnikowy spotykamy na północy w krainach Atlasu, na południu w Kraju
Przylądkowym i na znaczniejszych wysoczyznach. Klimat sudański zajmuje większą część kon
tynentu, zarówno na północ, jako też na południe od równika. Klimat równikowy zaś ciągnie się
wzdłuż równika po obu jego stronach; panuje on w szczególności w całem niemal dorzeczu
Konga, ku zachodowi zaś sięga dalej na północ, obejmując wybrzeże Gwinei,
Jasne jest, że kontynent leżący na samym równiku musi się znajdować w pasie równikowych
cyklonalnych ruchów powietrza.
Ruchy te powstają zasadniczo od tego, iż wzdłuż równika teoretycznie insolacja jest najsil
/•
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śnienia barometrycznego i wiatrów. Uwaga ta
w szczególności dotyczy wiatrów, gdyż one bardzo często uzależnione są nietylko od ogólnych
podstawowych ruchów powietrza względem całej kuli ziemskiej, lecz wywołane nieraz przez
warunki lokalne, w zależności od mniejszego lub większego nagrzania tej czy owej dzielnicy.
To znów jest wynikiem budowy geologicznej, wewnętrznych wód stojących i płynących oraz
mniej lub więcej bujnej roślinności. Natomiast wiatry panujące wzdłuż wybrzeży i na morzach
otaczających kontynent afrykański zbadane zostały już bardzo dokładnie. Z ustalonych w ten
sposób ruchów powietrza można ze znaczną dozą prawdopodobieństwa wnioskować, jakie wiatry
dominują na kontynencie. Ciśnienie i wiatry panujące tam w styczniu i lipcu uwidocznione są
na mapkach Nr. 6 i Nr. 7.
Wynikiem ciśnienia, wiatrów i hipsometrji jest ilość opadów atmosferycznych, które należy
również rozpatrywać w związku z porą roku. W niektórych okolicach ujawniłaby nam się wów
czas różnica pomiędzy dzielnicą tropikalną deszczów letnich a dzielnicą deszczów zimowych;
naogół wszakże pory deszczowe, z wyjątkiem niektórych okresów przejściowych, wzajemnie się
uzupełniają w ten sposób, iż obraz przeciętnych opadów rocznych, przedstawiony na mapce
Nr. 8 odzwierciedla zupełnie dobrze ilości opadów atmosferycznych, otrzymywane w Afryce
tf. L o u i s
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hary tak daleko na północy kontynentu jest więc wynikiem warunków klimatycznych.
Zgoła inaczej przedstawia się mapa opadów atmosferycznych, gdy ją rozbijemy na poszcze
gólne miesiące. Ograniczymy się do przedstawienia miesięcy krańcowych, t. j. stycznia i lipca.
Stan opadów w ciągu tych miesięcy, ilustrowany mapkami Nr. 9 i Nr. to, uwypukla, jak dalece
nierównomiernie rozmieszczone są opady w Afryce w różnych porach roku. W niektórych dziel
nicach susze letnie dają się bardzo we znaki, zarówno ludziom, jak zwierzętom, szczególnie dzikim.
W styczniu deszcze padają prawie wyłącznie w części kontynentu, leżącej na półkuli południowej,
gdzie wówczas panuje lato. Zauważyć należy, iż maksymum opadów przypada wtedy na konty
nencie nie na równiku, leczpomiędzyrównikiem a 20°szer. płd., oraz na wschodniej części
wyspy Madagaskar. W miesiącu tym opady wpółnocnej części Afryki sąminimalne; jedynie
tylko wzdłuż wybrzeża morza Śródziemnego pojawiają się one w ilościach nieznacznych. W lipcu,
odwrotnie, deszcze padają prawie tylko na północ od równika, ale tylko pomiędzy równikiem
a 20° szer. pin., przyczem wyróżniają się trzy okręgi opadów maksymalnych: na wybrzeżu Gwinei,
w Nigerji i w Kamerunie oraz w Abisynji. Na północ od 20° szer. płn. w miesiącu lipcu deszczów
niema. W części południowej kontynentu opadów w tym czasie również prawie niema; zdarzają
}o / k S u d a n
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się tylko w małych ilo
ściach na południowym
końcu Kraju Przylądko
wego oraz na wybrzeżu
Tanganiki, a w więk
szych ilościach jedynie
na wschodniem wybrze
żu Madagaskaru.
Ponieważ na północ
nej półkuli w lipcu pa
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szcze letnie.
Przeciwstawiając tym
dwom mapkom miesię
cy krańcowych wspom
nianą już powyżej mapę
(Nr. 8) przeciętnych opa
dów rocznych, spostrze
żemy, iż opady in
nych miesięcy odgrywają
wzdłuż równika rolę bardzo poważną i wpływają
zasadniczo na obraz ca

łokształtu. Uwypukla się
on szczególnie tam, gdzie istnieją dwie pory deszczowe w ciągu roku. W miarę zbliżania się do
równika obydwie pory deszczowe trwają coraz dłużej, natomiast pory suche stają się coraz krót
sze. Z drugiej strony bezdeszczowy charakter Sahary występuje tu z całą wyrazistością.
W miesiącach zimowych powstaje maksymum barometryczne w zachodniej części Sahary
na wysokości wysp Kanaryjskich. Stąd ciśnienie promieniuje wielkim lukiem, roztaczającym się
dokoła centrum ciśnienia od południa, wschodu i północy. Minimum ciśnienia istnieje wówczas
nad rzeką Ubangi w Kongu Belgijskiem. Wynikiem takiego stanu ciśnień jest powstawanie wzdłuż
morza Śródziemnego i morza Czerwonego jakgdyby drogi, którą przebiega pas niższego ciśnienia;
od niego wiatry w zachodniej części północnej Afryki wieją ku południowi, we wschodniej
zaś ulegają odchyleniu; teoretycznie wiatr powinien wiać ku południowi, tymczasem jednak
pod wpływem passatu azjatyckiego następuje odchylenie tego wiatru, który zamiast na południe
wieje we wschodniej części morza Śródziemnego ku wschodowi. Ten sam pas niskich ciśnień
powoduje jednak z drugiej strony przyciąganie z południa wiatrów pustynnych, zwanych sa
mum, sirocco i chamsin, które nietylko wybitnie osuszają bądżto południowe stoki Atlasu,
bądź na wschodzie samo nawet wybrzeże morza Śródziemnego, ale zasypują zaplecze tego wy
brzeża na znacznych przestrzeniach piaskiem, nanoszonym przez nie z Sahary. Tern się tłumaczy,
że północna Afryka otrzymuje w miesiącach zimowych bardzo mało deszczów, pomimo
iż wiatry w tej porze roku wieją od morza Śródziemnego; tracą one jednak wilgoć na
północnych stokach gór Atlasu i dopiero wysuszone dosięgają południowej Algerji i Marokka, na wschodzie zaś, wskutek odchylenia spowodowanego passatem azjatyckim, wilgotne
wiatry wcale nie dosięgają kontynentu, wobec czego stoi on tam pod wyraźnym wpływem
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wiatrów letnich pustynnych i su
chych.
W miesiącach letnich, skut
kiem silniejszego nagrzania w po
łudniowej Arabji, spowodowa
nego zarówno insolacją, jak
i prądem morskim, powstaje tam
minimum, przyciągające wiatry
z różnych stron, maksymum zaś
z Sahary przesuwa się ku zacho
dowi na ocean Atlantycki. Z po
wodu wysoczyzn w Abisynji,
Kenji i Ugandzie, normalne ru
chy powietrza są jakgdyby wy
trącone z równowagi i nie prze
biegają tak, jakby tego należało
się normalnie spodziewać. Po
łudniowa Afryka, bardziej oto
czona wodami dwóch oceanów,
o zupełnie zmiennej temperatu
rze, wytwarza odrębne, niezależ
ne od północnej części konty
nentu środowisko ciśnień poM A P K A 9. Opady w styczniu.

M A P K A 10. Opady w łipcu.
G e o g r. pow sz.

wietrzą; spotykamy tam mini
mum w zimie, maksymum zaś
w lecie.
Analizując klimat poszcze
gólnych okręgów kontynentu
afrykańskiego, będących wyni
kiem sumy czynników meteo
rologicznych, wyróżnić możemy
szereg dzielnic, przedstawionych
na mapce Nr. 1 1 . Granice, jak
to zwykle bywa na mapkach kli
matycznych, nie mogą być uwa
żane za ścisłe; odpowiadają one
tylko w przybliżeniu, podziałowi
na poszczególne okręgi klima
tyczne.
Wyróżniamy więc:
1) dzielnicę północną o kli
macie, którego charakterystycz
ną cechą są podzwrotnikowe
deszcze zimowe; jest to tak zwa
ny klimat etezyj, cieszący się ła
godną zimą, obfitującą w deszcze,
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których ilość ku południowi stop
niowo się zmniejsza; lato nato
miast jest w tej dzielnicy klima
tycznej gorące i suche;
2) dzielnicę o klimacie pustyn
Z w ro tn ik p ó łn o c n y
nym, z opadami mniejszemi niż
100 mm w ciągu roku. Jest to kli
Ma$saua
mat Sahary, na znacznych prze
strzeniach pozbawiony deszczów
zupełnie. Charakterystyczną cechą
tego klimatu są bardzo silne am
Równik
plitudy termiczne, zarówno do
bowe, jako też roczne. Lato tutaj
jest niezwykle gorące; silne na
p ^ ^ ^ P o d t w r o t n ik o w e d e s z c z e
\Roo8
K \ \ . \ y t z im o w e
rv v v
grzanie kamienistego gruntu po
/jed n ą porą deszczową
jA/j/Awoduje
powstawanie burz pia
'j& jS & z dwoma porami deszcz Y W /y/
szczystych o cyklonalnym ruchu
p-.. - -,.-., K lim a t p u s t y n n y z m n i e j
yic u L lS j n iż ¡ 0 0 mm. o p a d u r o c z n i e
w /V
powietrza;
Okręgi
z ob'Zw rotnik pa ty dn
3) typ klimatu sudańskiego
IjTyj-. . Okręgi bardzo wilgotne z opa- l \
ilillj “*■dem rocznym ponad 2000 mm.
o suchej zimie i jednej porze de
szczowej w ciągu lata. Ilość opa
dów i długość pory deszczowej
powiększa się ku południowi,
M A P K A i i . Okręgi klimatyczne.
w miarę zbliżania się do równika;
4) dzielnicę o klimacie najwybitniej ekwatorjalnym, pomimo że nie leży na samym równiku.
Charakteryzuje ją niezwykła ilość opadów atmosferycznych z dwoma kulminacyjnemi porami
deszczowemi. Klimat ten obejmuje wybrzeże Gwinei i Kamerunu a także zachodnią część wyspy
Madagaskar;
5) podrównikowy klimat Abisynji o jednej letniej wybitnej i drugiej zimowej, t. zw. „malej“
porze deszczowej; temperatura tego okręgu wykazuje znaczne anomalje ujemne ze względu
na wysokie położenie kraju;
6) gorący klimat wybrzeży Somali i Erytrei z jedną porą deszczową i nieobfitemi opadami
atmosferycznemi, ale zato z bardzo dużym stopniem wilgotności powietrza, co przy wysokiej tem
peraturze powoduje powstawanie dusznej atmosfery cieplarnianej i klimatu niezwykle przykrego;
7) klimat równikowy dorzecza Konga, stale ciepły i wilgotny, odznaczający się wielką ilością
opadów atmosferycznych i bardzo malemi amplitudami termicznemi;
8) ku wschodowi, w Tanganice i Kenji, klimat pasa równikowego, zmienionego wskutek
podniesienia terenu. Istnieje tam klimat monsunów, odznaczający się dwoma porami deszczo
wemi, z obfitemi deszczami, rozdzielonemi wszakże wyraźnie zaznaczającemi się porami suszy;
9) na południe od pasa równikowego roztacza się rozległa dzielnica klimatyczna o jednej
letniej porze deszczowej. Charakteryzują tę dzielnicę wybitnie susze zimowe. Ilość opadów
atmosferycznych zmniejsza się w ogólnych zarysach od północy ku południowi i dalej na południe
od wschodu ku zachodowi. Temperatury wykazują naogół anomalje termiczne ujemne, spowo
dowane znacznem wzniesieniem terenu;
10) klimat wschodniej części Madagaskaru odznacza się również dwoma porami deszczo
wemi; opady są tutaj bardzo obfite, a susze w suchej porze roku daleko mniej dają się odczuwać;
u ) klimat pustyni Namib w krainie Nama i Damara wzdłuż wybrzeża morskiego. Klimat
\d d is4 6 e b a
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ten odznacza się prawie zupełnym brakiem opadów, ale temperatury są tu znacznie złagodzone
przez zimny prąd morski Bengueli;
12) klimat Krainy Przylądkowej o jednej zimowej porze deszczowej i suchem lecie;1
13) klimat południowego wybrzeża Afryki o stale łagodnej temperaturze i umiarkowanych
opadach w ciągu całego roku.
Wiecznym śniegiem i lodowcami pokryte są w bliskości równika tylko szczyty trzech najwyż
szych gór Afryki; są to: Kilimandżaro, Kenja i Ruwenzori. Z nich ostatnia posiada najwięcej
lodowców, jako że położona jest w okolicy, gdzie opady atmosferyczne są bardzo znaczne. W ciągu
miesięcy zimowych i wiosennych natomiast śnieg leży na grzbietach Atlasu, na wysokich szczy
tach Abisynji oraz na górach Afryki płd. Przejściowo pojawia się śnieg też na wulkanach Meru,
Elgon i Karisimbi w Afryce wschodniej oraz na wyspach Kanaryjskich (Pico de Tenerife), na
Madagaskarze (Ankaratra) oraz na w. Reunion (Piton des Neiges).
Na zakończenie przeglądu klimatu celowe będzie zdać sobie sprawę z tego, iż na rozległych
przestrzeniach Afryki panują wybitne amplitudy termiczne dobowe. Dotyczy to w szczególności
całej wysoko wzniesionej wschodniej części kontynentu, ale nawet w środku Sahary różnice
temperatury między dniem a nocą bywają bardzo znaczne i zmuszają Europejczyków do no
szenia bielizny wełnianej i przykrywania się ciepło w nocy. Niedoświadczeni podróżnicy wsku
tek tego nieraz zaskoczeni bywają w sposób nader przykry.
Rozdział

V

H Y D R O G R A F JA
Zlewiska. — W ododziały.— Rzeki: Kongo, Nil, Niger, Zam bezi.— Jeziora.

Ubóstwo ukształtowania pionowego, brak rozgałęzionej sieci wysokich grzbietów górskich,
łagodne naogół formy rzeźby powierzchni — łącznie z przeważnie suchym klimatem, nie po
zwoliły na rozwinięcie się w Afryce licznych systemów rzecznych. Poza kilkoma rzekami wielkiemi, jak Nil, Kongo, Niger, Zambezi, i kilkunastoma średniej długości: Oranje, Senegal, Lim 
popo, Rufidżi, Rowuma, Kuanza, Kunene, Okawango, Szari, Ogowe oraz ich dopływami, po
siada kontynent afrykański tylko małe biegi wodne, które przeważnie po zewnętrznych stokach
wzniesień krawędziowych opadają kaskadami ku morzu. Rzeki wnętrza Afryki, zgodnie z za
sadniczym typem ukształtowania pionowego, są przeważnie rzekami wyżynnemi. Zmuszone do
pokonywania znacznego spadku od źródeł do ujścia, wrzynają się miejscami głęboko w podłoże
i tworzą, w zależności od odporności skał napotykanych, liczne wodospady, katarakty i szypoty,
stanowiące charakterystyczną cechę prawie wszystkich rzek Afryki. Cecha ta występuje szcze
gólnie jaskrawo u rzek Afryki Wysokiej, w której obszarze istnieją jedne z najpotężniejszych
wodospadów kuli ziemskiej: Wiktorja na Zambezi2 i Aughrabies na Oranje.
Wody płynące są naogół odzwierciedleniem klimatu i opadów atmosferycznych. Ponieważ
opady są w Afryce bardzo nierównomiernie rozmieszczone, więc systematy rzeczne w poszczegól
nych częściach kontynentu mają zgoła odmienny charakter. W tych krajach, gdzie deszcze pa
dają mniej lub więcej intensywnie w ciągu całego roku, rzeki stale prowadzą wodę; tam jednakże,
gdzie opady są okresowe, a takich okolic w Afryce jest wiele, rzeki przyjmują charakter perjodyczny, miejscami nawet epizodyczny. Do pierwszych należą rzeki prowadzące wodę w ciągu
dwóch do dziesięciu miesięcy, do drugich zaś rzeki, których koryta są suche dłużej niż w ciągu
dziesięciu miesięcy co rok. Istnieją nawet rzeki, prowadzące wodę tylko po wyjątkowych ulewach,
co w niejednej dzielnicy zdarza się tylko raz na kilka lat. — Ale nawet rzeki stale prowadzące
wodę możemy podzielić w Afryce na dwa rodzaje. Są to rzeki endogeniczne, przepływające
1 Lewiński Ja n : „Warunki klimatyczne Afryki południowej", str. 19 do 25,
2 Lewiński Ja n : „Afryka południowa", str. 3 1 i 34.
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na całej długości poprzez okolice, w których parowanie jest mniejsze, aniżeli opady. Pojemność
tych rzek od źródeł aż do ujścia wzrasta. Innym typem są rzeki allochtoniczne, t. j. obce dla
wielu krajów, przez które przepływają. Są to rzeki, których źródła leżą bądź w wysokich górach
0 szczytach zaśnieżonych, bądź w okolicach o nader bogatych opadach. W biegach średnich lub
dolnych przepływają one następnie przez okolice pustynne, gdzie wskutek silnego parowania
tracą znaczną część wody, nie otrzymując nowych zasiłków'. Górne biegi jednak dostarczają dosyć
wody, aby umożliwić docieranie wód do ujścia.
Mniej więcej trzecia część kontynentu posiada rzeki stałe. Płyną one tam, gdzie opady atmo
sferyczne wynoszą około 1.000 mm rocznie, przedewszystkiem więc w niecce Konga, w Gwinei,
w części wilgotnej wybrzeża wschodniego oraz na wyspie Madagaskar. Do tej grupy należy
również Nil, którego wody w biegu średnim i dolnym są allochtoniczne.
Rzek karmionych przez topniejące wieczne śniegi i lodowce jest w Afryce bardzo mało. Nie
które rzeki biorą swój początek w dzielnicach obfitujących w wilgoć, ale dolne ich biegi przebie
gają przez pustynie i, nie mając dostatecznej siły, aby dotrzeć do morza, giną w piaskach pustyni,
tworząc tereny bezodpływowe.
Mniej więcej druga trzecia część kontynentu nawadniana jest przez rzeki okresowe, bądź perjodyczne, bądź epizodyczne. Płyną one poprzez okolice otrzymujące od 250 do 500 mm opadu
rocznie, a więc w obszarach stepowych i semistepowych.
Pozostała trzecia część kontynentu wreszcie pokryta jest przez pustynie i bądź nie otrzymuje
wrcale opadu, bądź też opady są tak małe, iż nie wystarczają na utworzenie rzek.
Pod względem hydrograficznym podzielić możemy kontynent na okręgi następujące:
1° zlewisko zachodnie oceanu Atlantyckiego,
20 zlewisko wschodnie oceanu Indyjskiego i morza Czerwonego,
30 zlewisko północne morza Śródziemnego,
40 tereny bezodpływowe.
Wododział główny przebiega linją bardzo krzywą, zasadniczo w kierunku S-N , przybliżając
się w południowej części kontynentu to do jednego, to do drugiego oceanu. Dopiero na wy
sokości 15 0 szer. N wododział, okrążywszy jezioro Czad, zmienia zasadniczo kierunek, zwra
cając się ku zachodowi, i w Mauretanji zbliża się do samego brzegu Atlantyku.
Rozpoczynając się koło przylądka Agulhas, wododział główny biegnie na północ wzdłuż
20° południka E, przed osiągnięciem wielkiego zbocza (escarpment) skręca ku wschodowi i osiąga
je niebawem. Odtąd biegnie wzdłuż niego, przez góry Smocze (Drakensberge), obejmując do
rzecze Oranje z głównym dopływem Vaal, sięgając prawie do 30° dług. E. Okrążywszy źródliska
tych rzek, zwraca się ku zachodowi i, przebiegając zupełnie blisko północnego brzegu rzeki Vaal,
oddziela ją od dorzecza Limpopo, wysyłającego swfe wody w kierunku przeciwnym, do oceanu
Indyjskiego. Na zachód od źródlisk dorzecza Limpopo natrafia wododział główny w okolicy
250 dług. E na teren bezodpływowy Kalahari, którego część południowa jest pustynią i nie po
siada stałych wód płynących, północna zaś koncentruje swoje wody w okresowem i wysychającem
stopniowo jeziorze słonem Ngami, oraz w dwóch nieckach słonych Etosza i Soa. Wododział
zachodni tego bezodpływowego terenu przebiega wzdłuż wielkiego zbocza, nieopodal brzegu
oceanu, aż do rzeki Kunene, której dorzecze okrąża od wschodu, oddzielając je od rzeki Kubango
(Okawango), płynącej do jeziora Ngami. Okrążając źródliska Kubango w Krainie Bihe, wodo
dział ten zatacza luki na kształt litery S, gdyż natrafia na wschodzie na obszar dorzecza Kuanza,
którego górne biegi zmuszają go do zmiany kierunku. Na wschód od górnego biegu rzeki Kuanza
1 jej dopływów źródlanych łączy się ten wododział ze wschodnim wododziałem terenu bezodpły
wowego. Wododział wschodni tego terenu, po okrążeniu źródlisk Limpopo, skręca pod ostrym
kątem na północo-wschód, okrąża nieckę Soa i biegnie następnie ku N. W., oddzielając dorzecze
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Okawango od rzeki Kuando, dopływu
Zambezi.
Biegnąc pomiędzy temi dwoma
rzekami w kierunku S. E. do N. W.,
dosięga wyżyny Bihe w Benguelli,
gdzie łączy się z wododziałem zachod
nim około i8° dług. wschodniej.
Widzimy tedy, że już tutaj, w wą
skiej południowej części kontynentu,
rozpiętość przebiegu wododziału wy
nosi około dwunastu stopni.
Odtąd wododział główny skręca
na wschód i, rozdzielając dorzecze
Zambezi (Kafue) i Konga (Kassai,
Lulua, Lubudi, Lualaba, Luapula),
przebiega wzdłuż granicy politycznej
pomiędzy Angolą wschodnią (Lobale)
i Rodezją połnocno-zachodnią. W Ro
dezji północno-wschodniej wododział
główny zmienia kierunek i biegnie ku
N. E., pozostawiając na zachód do
pływy jeziora Bangweolo (dorzecze
Czambezi), na wschód zaś dorzecze
Loangua, dopływu Zambezi, których
źródła leżą w paśmie górskiem Rungwe, rozpościerającem się pomiędzy końcami jezior Niassa
i Tanganika. Tam ponownie zmienia kierunek pod prostym kątem i biegnie wzdłuż tego
grzbietu prawie do brzegu jeziora Tanganika, które pozostawia na zachodzie. W środkowej
części krainy Tanganika (w Ukonongo) zatacza wielką pętlicę ku wschodowi, obejmując
dorzecze Malagarasi (dopływy górne Ugala i Wala oraz Gambę), osiągając prawie 350 dług.
E. Tu następuje zasadniczy rozdział na ramiona zachodnie i wschodnie, pomiędzy które
wciska się zlewisko morza Śródziemnego, sięgające tak daleko na południe w postaci do
rzecza Nilu (Kagera, dopływ jeziora Wiktorji). Ramię zachodnie odtąd, w krainie Unjamwezi,
oddziela wody, płynące przez jezioro Wiktorji (Ukerewe) do Nilu, od wód płynących przez
jezioro Tanganika do rzeki Kongo. Powróciwszy prawie do brzegów jeziora Tanganika,
biegnie ono przez krainy Ruanda-Urundi, pozostawiając źródła Kagera na wschodzie, jezioro
zaś Kiwu z odpływem Rufizi na zachodzie. Na północ od tego jeziora, w krainie wulka
nów Wirunga, wododział przesuwa się nieco ku zachodowi i odtąd pozostawia na wschodzie
jeziora północne wielkiego rowu (Alberta-Edwarda oraz Alberta), które odprowadzają swe
wody do Nilu (Semliki). Przebiegając zupełnie blisko zachodnich wybrzeży tych jezior, stanowi
on na zachód od jeziora Alberta granicę polityczną pomiędzy Kongiem belgijskiem a Ugandą,
pozostawiając cale jezioro w posiadaniu Ugandy.
Około 30 szer. N. wododział zmienia kierunek zasadniczy i odtąd biegnie ku N. W., stanowiąc
granicę polityczną pomiędzy Kongiem (Uelle) z jednej strony a Sudanem anglo-egipskim
(Bahr-el-Ghazal) z drugiej. W miejscu, gdzie natrafia na wschodni koniec francuskiej posiadłości
Asande (Ubangi-Szari), opuszcza granicę Konga i biegnie nadal w tym samym kierunku
wzdłuż granicy francusko-anglo-sudańskiej, gubiąc się w krainie Wadai w piaskach pu
styni. W krainie Darfur dorzecze Nilu cofa się daleko na wschód i odtąd granica wododziału
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staje się jednostronną, oznaczając północny zasiąg wód płynących, w stosunku do pustyni
Sahary.
Po okrążeniu jeziora Czad, wzdłuż jego północnych wybrzeży, wododział przebiega ku za
chodowi prawie wzdłuż północnej granicy Nigerji angielskiej, obejmuje kolano rzeki Niger,
docierając do okolic miasta Segu Sikoro. Stąd płaskim Jukiem przebiega przez Saheł i południową
Mauretanję, osiągając Antlantyk na północ od ujścia rzeki Senegal.
Tu wododział się urywa, gdyż ani Mauretanja, ani Rio de Oro stałych wód płynących nie
posiadają. Ponawia się ten wododział dopiero na pograniczu Marokka, skąd, biegnąc dalej ku
północy wzdłuż grzbietów Atlasu i Riffu, kończy się nad cieśniną Gibraltarską.
Wschodnie ramię głównego wododziału, z dzielnicy środkowej terytorjum Tanganika,
biegnie w kierunku N. E. przez Kenję wschodnią oraz południowo-wschodnią część Abisynji
i kończy się przy cieśninie Bab-el-Mandeb w Somali francuskiem, pozostawiając na wschodzie
kilka mniejszych rzek, wpadających do oceanu Indyjskiego, na zachodzie zaś nietylko dorzecze
Nilu, ale ponadto słone jezioro Rudolfa i kilka mniejszych niecek bezodpływowych. Do morza
Czerwonego żadne większe rzeki nie wpadają, gdyż leży ono śród krain suchych.
Zlewisko północne, morza Śródziemnego, obejmuje, poza głęboko wcinającem się w konty
nent dorzeczem Nilu, tylko szereg mniejszych rzek Atlasu. W Trypolitanji i Cyrenajce rzek
niema.
Olbrzymie przestrzenie pustyni Sahary pozbawione są prawie zupełnie opadów, a zatem
i rzek. Suche koryta świadczą jednak o istnieniu rzek i strumieni epizodycznych, które bądź giną
w piaskach pustyni, bądź w nieckach bezodpływowych, do morza wszakże nigdy nie docierają.
Rzeki. W zależności od klimatu i ukształtowania powierzchni, rzeki Afryki można po
dzielić na pięć grup następujących:
1. rzeki Atlasu,
2. rzeki Sudanu,
3. dolina Nilu,
4. kotlina Konga,
5. rzeki płaskowyżu południowego i wschodniego.
Przegląd najpoważniejszych wód płynących rozpoczynamy od rzeki K o n g o , której dorzecze
stanowi prawdziwe serce kontynentu. Nie jest ona najdłuższą z rzek afrykańskich, pomimo
że długość jej wynosi 4.650 km (porównaj: Wisłę — 1.076 km). Ustępuje pod tym względem
Kongo Nilowi, który wraz z Kagerą ma 6.000 km długości; przewyższa go jednak obszarem
swojego dorzecza, obejmującego 3,7 milj. km2, gdy natomiast dorzecze Nilu obejmuje tylko
2,8 milj. km2 (porównaj: Wisłę — 198.510 km2).
Dorzecze Konga, dzięki swemu położeniu w obszarze klimatu równikowego o wielkiej obfitości
opadów i względnie równomiernym ich rozkładzie w ciągu roku, stanowi jeden z najbogatszych
i najobszerniejszych basenów hydrograficznych na kuli ziemskiej. Powierzchnia jego stawia go
pod względem rozciągłości na drugiem miejscu po dorzeczu Amazonki. To samo miejsce w kla
syfikacji rzek zajmuje Kongo pod względem zawartości wód: ilość wody niesionej przezeń przy
ujściu dochodzi do 70—80.000 m3 na sekundę. Pod względem długości stoi Kongo na drugiem
miejscu wśród rzek Afryki po Nilu. Szerokość jego wynosi w środkowym biegu przeciętnie
14 km, jednak naskutek wylewów w okresach wzmożonych opadów dosięga ona niejednokrotnie
40 km.
Bieg Konga dzieli się na następujące trzy główne odcinki:
1. bieg górny od źródeł Lualaby do Stanleyville,
2. bieg środkowy od Stanleyville do Leopoldville,
3. bieg dolny od Leopoldville do ujścia.
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Górny bieg tej rzeki,
której źródła leżą na wy
sokości 1.550 m wpobliżu granicy Rodezji, w pro
wincji Katanga, na po
łudniowym
wschodzie
Konga belgijskiego, nosi
nazwę Lualaba. Charak
terystyczne jest, iż Kon
go prawie na połowie
swej długości przyjmuje
tylko dopływy z prawej
strony. Przez długi czas
płynie Lualaba - Kongo
ku północy, tworzy sze
reg katarakt, przepływa
przez błotne jezioro Kisale, gdzie przyjmuje naj
pierw dopływ Lufira,
następnie zaś większy do
pływ Luapula. Od miej
sca połączenia się Lualaby z Luapulą rzeka nosi
nazwę Konga. Właściwie
niesłusznie uważa się rzekę Lualabę za źródłową
'r r
1
■
t
1
M A P K A 13 . Dorzecze Konga.
Konga, bowiem Luapula
jest dłuższa. Wypływa ona z jeziora Bangweolo w Rodezji półn.-wsch., do którego z pin.
wschodu wpada rzeka Czambezi; ją to należałoby uważać za źródłową Konga, tak jak rzekę
Kagera uważa się za źródłową Nilu. Przyjęto jednak Lualabę za źródłową, gdyż prowadzi ona
więcej wody w miejscu, gdzie obydwie te rzeki się łączą, pod miejscowością Ankoro.
Następnym dopływem o znaczeniu specjalnem jest Lukuga, odprowadzająca do Konga wody
,
jezior Kiw u i Tanganika. Na szerokości
równika napotyka Kongo na zapory ska
liste i tworzy siedem groźnych katarakt,
zwanych wodospadami Stanley’a. Poniżej
Stanleyville jest to rzeka potężna, majesta
tycznie i spokojnie płynąca kolejno w kie
runku półn.-zachodnim, zachodnim i połudn.-zachodnim, zakreślając wielkie pół
kole. Nie będziemy wyliczali wszystkich
dopływów, zaznaczymy tylko, że z prawo
brzeżnych zasługują ponadto na specjalną
wzmiankę: Aruwimi z górnym dopływem
Ituri, w którego dorzeczu znajdują się
najbujniejsze dziewicze lasy równikowe,
Rzeka Lualaba kolo jeziora błotnego Kisale (Katanga).
Brzegi porosłe papirusem.
F o t. autor.
oraz wielki dopływ Uelle, obramowany
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Brzeg rzeki Lualaba z palmami i sygnałem dla żeglugi.

jące przejazd statków, wobec czego
długi górny bieg odcięty jest od
dolnego.
Wśród pozostałych dopływów
prawych na uwagę zasługują jeszcze
Sanga i Likuala. Są to rzeki mniej
sze, ale odegrały one pewną rolę
w historji Afryki. Po traktacie w Algeciras Francja uzyskała wolną rękę
w Marokku, wzamian za odstąpienie
Niemcom ziem leżących pomiędzy
wspomnianemi rzekami, dzięki cze
mu byle posiadłości niemieckie
Kamerunu uzyskały dostęp bezpo-

Brzeg Konga.

lasami galerjowemi, ale wkra
czający już w krainę przedstepową Sudanu. Uelle w dolnym
biegu stanowi granicę pomię
dzy Kongiem a francuską
Afryką ekwatorjalną. Niestety,
wielka ta rzeka, w dolnym
biegu szeroko rozlana, pełna
jest płycizn, wobec czego do
stępna jest tylko dla statków
o pojemności 200 do 500 tonn,
w zależności od pory roku.
Ale żegluga przerywa się na
kolanie w okolicy 50 szer. N.
przez katarakty, uniemożliwia
Fot. autor.

Brzeg rzeki Kongo w biegu górnym.

Fot. autor,

F°‘ - au,or-

średni do rzeki Kongo.
Lewobrzeżne dopływy od
grywają rolę potężniejszą w dru
giej połowie biegu Konga.
Pierwszym jest wielki dopływ
Łomami, płynący w tym sa
mym kierunku co pień główny;
następne zaś lewobrzeżne do
pływy wachlarzowato wypeł
niają wielki krąg Konga. Są
to: Lopori, Ruki-Bussira, Kassai z Lulua, Sankuru, Lukenje, Kuango z wieloma innemi
dopływami, głównie lewobrzeżnemi, płynącemi z Angoli portugalskiej. Pod Leopoldsville
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Kongo tworzy jezioro, zwane
Stanley Pool, obszaru 450 m2;
następnie zaś wstępuje w prze
łom, w którym obniża znacznie
swój poziom, tworząc 32 wo
dospady, zwane wodospadami
Livingstone'a. Przy ujściu rze
ka Kongo staje się tak szeroką
i głęboką, że na znacznej prze
strzeni jest dostępna dla okrę
tów morskich. Koryto jej jest
tu około 13 km szerokie
i w wielu miejscach głębokość
jego dochodzi do 300 m. Uj
ście odkryte zostało przez Por'

Brzeg rzeki Kongo z sygnałem dla żeglugi.

■

Widok brzegu rzeki Kongo w biegu środkowym.

wysokości 1.133 m pod miejscowo
ścią Jinja (wym. Dżindża) i tworzy
tam wodospady Ripon, 4 m wysoki,
i Owen, przyjmując nazwę Nilu
Wiktorji, albo Somerset. Nieco dalej
na północ przepływa przez mniejsze
błotne jeziora Ibrakim i Kioga, za
rośnięte papirusami i pełne aliga
torów. Następnie skręca ku zacho
dowi, tworzy piękne, 40 m wysokie
wodospady Murchisona i wpada od
wschodu do jeziora Alberta, którego
poziom leży na wysokości 660 m.
Pomiędzy jeziorami Wiktorji i Al-
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Fot. autor.

tugalczyków już w r. 1484
i nazwane O Zaire.
Drugą co do obszaru do
rzecza rzeką afrykańską, pierw
szą zaś pod względem długości,
jest Nil. Źródłową rzeką Nilu
jest Kagera, wpadająca do je
ziora Wiktorji (Ukerewe), ra
zem z którą długość Nilu obli
czona jest na około 6.000 km.
Jest zatem co do długości dru
gą zrzędu rzeką na ziemi.
Dorzecze jego obejmuje ca.
2,8 milj. km2. Nil właściwy
wypływa z jeziora Wiktorii na

Fot. autor.

Statek na rzece Lualaba.

Fot. autor.

JE R Z Y LO TH

42

berta poziom Nilu obniża się zatem
o 473 m, co wskazuje, iż na tym względ
nie krótkim odcinku spadek miejscami
jest znaczny, tem bardziej, iż w jeziorach
błotnych wody jego płyną bardzo powoli.
Nil (mapka 14) opuszcza jezioro Alberta
u jego końca północnego, przyjmując na
zwę arabską Bahr-el-Dżebel (Nil Górski).
Niebawem, koło miejscowości Nimule,
rozpoczyna się serja katarakt, a dopiero
wpobliżu Rejaf (Redżaf) wkracza Nil
w równinę stepową Sudanu na wysokości
460 m i płynie ku północy, jako rzeka spłaNa brzegu rzeki Kongo.

*».

wna d h

d o ść d u ż y ch statk ó w p a ro w y c h .

Pomiędzy 6 a 7 stopniem szer. półn. Nil wstępuje w rozległą nizinę bagienną, zwaną po an
gielsku Sudd, zamieniającą się w czasie przyborów w jezioro bagienne; obszar ten, obejmujący
około 100.000 km2, zarośnięty jest pa
pirusami tak gęsto, że wolną wodę wi
dać tylko w wąskiem korycie rzeki.
Zapory roślinne, pomiędzy któremi
rzeka, płynąc powoli, z trudnością się
prześlizguje, tamują odpływ wód w miej
scu zwężenia koryta w okolicy ujścia
rzeki Sobat i powodują istnienie tego
rozległego bagna, które w ciągu długich
wieków było dla białego człowieka prze
szkodą dla wtargnięcia tą drogą w głąb
kontynentu. W bagniskach tych oddziela
się od Nilu mniejsze ramię wschodnie,
znane pod nazwą Bahr-el-Saraf.
Na północ od bagna leży stałe jezioro
Młodzież murzyńska w Ankoro.
No, przez które Nil przepływa,
przyjmując tam największy swój le
wobrzeżny dopływ Bahr-el-Ghazal.
Nil zmienia tu kierunek, łączy się
ponownie z ramieniem Bahr-el-Saraf
i płynie ku wschodowi, aż do ujścia
rzeki Sobat, której źródliska leżą
w południowo-zachodniej Abisynji.
Po przyjęciu tej rzeki Nil ponownie
powraca do swego kierunku zasad
niczego i wstępuje w płaski suchy
kraj stepowy, przyjmując nazwę Nilu
Białego (Bahr-el-Abiad). Pod starem
miastem arabskiem Omdurman i nowem europejskiem Chartum Nil
Biały łączy się z Nilem Błękitnym Ludność miejscowa handluje z pasażerami statków na rzece Kongo.
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(Bahr-el-Azrak), wypły
wającym z jeziora abisyńskiego Tana, którego po
wierzchnia leży na wyso
kości 1.755 m<
Pomimo że dorze
cze Nilu Błękitnego jest
bezporównania mniejsze
od dorzecza Nilu Białe
go, to jednak ma on cha
rakter rzeki górskiej i pro
wadzi podczas przyborów
nietylko znacznie większe
ilości wody, ale ponadto
niesie mulek żyzny, któ
remu Egipt zawdzięcza
cenne namuły, użyźniają
ce jego dolinę Nilu.
Poniżej Chartumu Nil
Brzeg rzeki Kongo w biegu środkowym
F ol. autor.
połączony jest już rzeką
potężną, ale następnie przyjmuje tylko jeszcze jeden dopływ stały, którym jest rzeka Atbara, pły
nąca również z Abisynji. Odtąd Nil ma jeszcze do ujścia około 2.500 km długości, a nie przyj
muje już żadnego dopływu stałego, płynąc najpierw przez pustynię Nubji, następnie zaś
przez Egipt. O tern, że obszar Nubji dawniej był wilgotniejszy, świadczy szereg dolin, dziś
już zupełnie suchych. W krainie Dongola i w Nubji ciągnie się w kierunku równoleżnikowym
pasmo wzgórz granitowych progu Bajuda; jest ono przyczyną, że Nil tworzy tam olbrzymi
zakręt w kształcie litery „ S “ oraz sześć katarakt, które tylko w czasie bardzo wysokiej wody
są splawne. Od miejscowości Wadi Halfa na pograniczu Egiptu Nil staje się splawny na prze
strzeni około 300 km, aż do miejscowości Assuan, gdzie Anglicy w czasie okupacji Egiptu
wybudowali pierwszą olbrzymią tamę, powyżej której utworzono sztuczne jezioro, będące wiel
kim zbiornikiem wody w czasie
przyborów.
Ponieważ Nil (mapka 14) z wy
jątkiem delty, przepływa przez pu
stynię, więc do uprawy nadaje się
tylko oaza rzeczna Nilu, szerokości
od jednego do 30 km.
Poniżej Kairu rozpoczyna się
aluwjalna delta Nilu, obejmująca
przestrzeń 22.000 km2, w której
rzeka dzieli się na dwa ramiona
większe: Dumjat (Damietta) i Reszid (Rosetta), oraz długi szereg
drobniejszych, połączonych ze so
bą siecią kanałów sztucznych.
Tubylcy nad brzegiem przypatrują się przybijającemu st3tkowi na

rzece Kongo.

Fm. autor,

Z n a cz en ie
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w starożytności, a w większym je-
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szcze stopniu w czasach dzisiejszych, polega na okreso
wych powodziach, użyźniających jego dolinę w miejscach,
gdzie pradolina się rozszerza, pozostawiając wzdłuż rzeki
niższe tereny, dostępne dla wód w czasie przyborów. Żyzny
namuł pochodzi głównie z wulkanicznych skał Abisynji
i przynoszony jest przez Bahr-el-Azrak. W mniejszym
stopniu przyczynia się pod tym względem Nil Biały, któ
rego namuły pochodzą z okręgu Bahr-el-Ghazal. Spadki
na Nilu Białym są znacznie łagodniejsze, szybkość nurtu
mniejsza, wobec czego znaczna część mułu, niesionego
przez wody, osadza się po drodze. Najnowsze badania,
przeprowadzone przez rządową służbę hydrograficzną Su
danu anglo-egipskiego, z siedzibą w Chartumie, wykazały,
że Nil Niebieski w czasie powodzi prowadzi 9.000 cm3
wody na sekundę, gdy natomiast Nil Biały tylko około
3.000 cm3 na sek., ale wzamian wodostany na Nilu Bia
łym są równomierniejsze w ciągu całego roku.
W czasie okupacji Egiptu (1882— 1922) Anglicy przy
stąpili do racjonalniejszego i gruntowniejszego wyzyska
nia wód przyborowych Nilu i w tejdziedzinieuczynili
Wodospad Ripon u wypływu Nilu z jeZiora Wlktorjl.
Fot. autor.

d ja k ra ju b ard zo w iele d o b re g o ,
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dajnosc poi 1 rozszerzając ich zasiąg. Cel ten osiągnęli
przez wybudowanie najpierw wielkiej tamy pod
Assuanem, oraz kilku mniejszych tam jazowych pod
Assiut, Kalibu, Kairem i Tanta. Pod Assuanem
oparto olbrzymią tamę o skały granitowe, przez które
rzeka tam się przebija, i stworzono rozległe jezioro
sztuczne, którego poziom znacznie się podnosi pod
czas przyborów. W ten sposób uzyskano:
1) zbiornik wody, umożliwiający racjonalny roz
dział wód na dłuższy przeciąg czasu, gdy dawniej
wszystkie wody przyborowe w krótkim czasie spły
wały do morza;

Wodospad Murchisona na Nilu w Ugandzie.
Jezioro Kioga.

Fot. autor.

Fot. Dr. A . T. Schofiejd.
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2) zabezpieczenie
przed
groźnemi wylewami, których
obecnie Egipt już się nie oba
wia;
3) znaczne podniesienie po
ziomu wód, umożliwiające roz
prowadzenie wód na tereny,
do których dawniej wody Nilu
nigdy nie dochodziły. Dzięki
temu obszar ziemi uprawnej
został
znakomicie
powięk
szony;
4)
możliwość żeglugi na
dłuższych odcinkach Nilu, gdyż
dzięki śluzom przy tamach
statki mogą obecnie przepły
wać po zalanych kataraktach.
Poszczególne zapory (wały)
jazowe spełniają głównie cel
Jezioro Kioga, wzdłuż brzegów zarosłe papirusami,
trzeci, podnosząc wody sztucz
nie do wyższych poziomów, nie spełniając jednak roli zasadniczego zbiornika.
Tama w Assuanie stanowi przerwę w żegludze, gdy natomiast zapory jazowe zaopatrzone są
w śluzy, przystosowane do większych nawet statków rzecznych, kursujących po Nilu aż do
Assuanu, skąd znów inne statki dochodzą do Wadi Halfa.
W latach dwudziestych wieku bieżącego, po usamowolnieniu Egiptu, Anglicy zwrócili bacz
niejszą uwagę na Nil w Sudanie. Rozległy ten kraj stanowi po dziś dzień kondominjum angloegipskie i losy jego na przyszłość nie są jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte. Po zbadaniu zagad
nienia Anglicy doszli do przekonania, że rozległe obszary Sudanu mogą nadawać się znakomicie
pod uprawę, o ile zostaną sztucznie nawodnione. Wybudowano więc najpierw wielką tamę
w Sennaar na Nilu Błękitnym i zamieniono na pola bawełny cały klin, leżący pomiędzy Nilem
Niebieskim a Nilem Białym na południe od Chartumu. Wyniki tej pierwszej próby były bardzo
zachęcające, ale Egipt, zaniepokojony grożącą mu utratą wód przyborowych Nilu, podjął per
traktacje z rządem Sudanu, poczem przyjęto zasadę, że wody Nilu Błękitnego będą należały
przedewszystkiem do Sudanu, wody zaś
Nilu Białego do Egiptu. Na podstawie tego
porozumienia Egipt przystąpił do budowy
wielkiej tamy na Nilu Białym, pod Dżebel
Aulie, na południe od Chartumu, gdzie
ma powstać rozległe jezioro, oparte o wy
stępujące tam po obydwóch brzegach rzeki
skały granitowe. Ponieważ Nil Biały, jak
już zaznaczono powyżej, dostarcza regu
larnie wody w ciągu całego roku, chociaż
przybory jego są mniejsze, zbiornik taki
niewątpliwie odegra ważną rolę i zabezNil w błotach Suddu. Płyną oderwane kępki papirusów.
Jak okiem sięgnąć, widać tylko papirusy. Fot. autor.

Pieczy Egiptowi niezbędne mu wody.
W krainie suchej, pozbawionej prawie
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zupełnie opadów, dobro
byt ludności ściśle jest
związany z możnością
sztucznej irygacji jak naj
większych obszarów. To
też hydrografowie angiel
scy i egipscy stoją na sta
nowisku, że ani jedna kro
pla z drogocennych wód
Nilu nie powinna ginąć
w morzu bezużytecznie.
Powstał zatem pro
jekt ujęcia gospodarki
wodnej Nilu w tak ścisłe
ramy, aby wody tej rzeki
były całkowicie wyzyOsada Thar Jar w Suddzie.
Fet. autor, skane. W tym celu mają
jeszcze powstać następu
jące tamy (barrage) i zapory z jazami (dam) na Nilu Białym: i) wal z jazami u wylotu Nilu
z jeziora Wiktorji (Ukerewe) pod miejscowością Dżindża (Jinja) w Ugandzie, na miejscu wodo
spadu Ripon, 2) wielka tama u wylotu Nilu z jeziora Alberta, 3) kanał regulujący przepływ
wód przez krainę błotną Suddu. Rozpoczynać się on będzie tam, gdzie Nil wstępuje do Suddu,
i stąd w prostej linji biec będzie na wschód od dzisiejszego koryta, aż do ujścia rzeki Sobat.
W ten sposób bieg Nilu zostanie w tej dzielnicy znacznie skrócony, a jezioro No zasilane bę
dzie tylko przez rzekę Bahr-el-Ghazal. Na Nilu Niebieskim ma być wybudowana wielka tama
u wylotu rzeki z jeziora Tana w górach Abisynji. W ten sposób znaczenie tego jeziora, jako
zbiornika wód, zostanie jeszcze podniesione.
Na Nilu połączonym ma być wybudowana jeszcze jedna zapora pomiędzy Assiut i Kaliub,
oraz dwie tamy przy samem ujściu na obydwóch ramionach Rosette i Damiette.
Oto są projekty na najbliższe czasy; jest wszakże wysoce prawdopodobne, że z biegiem
lat okaże się potrzeba wybudowania jeszcze innych tam, dopóki przedsiębiorczość człowieka
i jego żmudna praca nie dopro
wadzą do tego, że wszystkie wody
Nilu zużyte będą na zamianę bez
płodnych piasków pustyni na pola
żyzne i bogate.
Trzecią zrzędu wielką rzeką
Afryki jest Nige r,
płynąca
w Afryce zachodniej i będąca
główną rzeką Sudanu. Długość
jej wynosi 4.200 km, pomimo
że odległość od źródeł do ujścia
w linji prostej wynosi tylko
1.810 km; dorzecze zaś obejmuje
obszar 2,1 milj. km2. Źródła jej,
odkryte dopiero w r. 1879, leżą
na wysokości 750 m pod 950 szer.
Wadi Halfa w Nubji.
autor.
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płn. na pograniczu Sierra
Leone, w odległości za
ledwie 250 km od oceanu
Atlantyckiego, skąd pły
nie ona przez długi czas
w kierunku północnowschodnim, poprzez krai
nę lekko falistą, pokrytą
laterytem. W biegu gór
nym Niger wcina się głę
boko, tworząc malowniczą
dolinę, na szerokości zaś
15 0 zaczyna się rozlewać
szeroko, rozdzielając się
miejscami na liczne ra
miona i tworząc jeziora
okresowe oraz obszary
błotne, porosłe dziewiczemi lasami. Pod TimAbu Simbel nad Nilem w Nubji.
Fot. autor.
buktu koryto staje się jed
nolite, zmienia kierunek i zatacza wielki łuk, zwany przez Francuzów ,,la boucle du Niger".
Od miejscowości Barem płynie Niger w kierunku południowo-wschodnim, aż do Baro,
skąd już podąża do morza, płynąc prosto na południe.
Od miejscowości Kurussa, dokąd dochodzi linja kolejowa z Konakry w Gwinei francuskiej,
rzeka jest splawna dla łodzi; żegluga ta ulega jednak przerwie pod Kulikoro, gdzie Niger tworzy
katarakty. Żegluga regularna rozpoczyna się dopiero poniżej tych katarakt, od miejscowości
Bamako, dokąd dochodzi linja kolejowa z portu Dakar w Senegalji francuskiej. Na obszarze
łuku rzeka Niger płynie na krawędzi pustyni i traci wiele wody przez parowanie, nie otrzymując
żadnych dopływów. Poniżej luku Niger wkracza w obszary stepowe — suche, gdzie otrzymuje
tylko bardzo nieliczne i drobne dopływy. W okolicy miejscowości Bussa, na terytorjum Nigerji
angielskiej, bieg rzeki przerwany jest ponownie przez progi i katarakty, tamujące żeglugę na
przestrzeni około 200 km. Dopiero od miejscowości Rabba, gdzie krzyżuje go linja kolejowa
z Lagos do Kano w Sokoto, Niger płynie korytem wyrównanem. Poniżej Baro przyjmuje Niger
Z lewej strony główny swój dopływ Benue i odtąd staje się doskonałą drogą wodną. Dolny bieg
nosi nazwę Kuorra i tworzy wielką deltę o powierzchni 24.000 km2. Jest to kraina bagnista, po
rosła drzewami mangrowemi i gęstym lasem równikowym, obfitującym w palmy oliwne, dzięki
czemu 16 ramion w delcie rzeki Niger noszą miano „rzek Oliwnych“ (Oil rivers). Dostęp do tych
ramion od strony morza jest bardzo utrudniony wskutek wałów podwodnych, nasypanych przez
rzekę. Ponadto klimat jest tam zabójczy dla Europejczyków, wskutek czego przy ujściu tej naj
większej rzeki Sudanu nie powstał żaden port.
Pomimo że Niger nie otrzymuje żadnych większych dopływów, z wyjątkiem rzeki Benue,
charakteryzuje go w dolnym biegu wielka masa wody, sięgająca 30.000 m3 na sek. nawet w porze
suchej. Pod tym względem Niger przewyższa znacznie najdłuższą rzekę Afryki Nil i zawdzięcza
tę cechę temu, że przepływa w górnym, a zwłaszcza w dolnym, biegu przez okolice obdarzone
niezwykle silnym opadem atmosferycznym.
Następną podług wielkości rzeką Afryki jest Z a m be z i, której długość wynosi około 2.500 km,
obszar dorzecza zaś 1,430.000 km2. Źródła jej leżą w Rodezji północnej, nieopodal granicy Konga
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belgijskiego; płynie początkowo
na zachód, ale niebawem wkracza
na terytorjum Angoli port., skąd
poprzez Rodezję i Mozambik port.
tworzy wielką literę „ S " . Wodostany są bardzo zmienne, w zależ
ności od pory roku, ale jako droga
komunikacyjna Zambezi ma zna
czenie tylko w dolnym biegu do
miejscowości Tete, dokąd docho
dzić mogą nawet większe statki.
Tworzy bowiem Zambezi w kilku
miejscach wodospady i katarakty,
uniemożliwiające żeglugę.
Największy z pośród nich
jest wodospad odkryty w r. 1855
przez Livingstone’a,
nazwany
przez niego wodospadem Wiktorji,
będący jednym z najpotężniejszych
cudów przyrody. Wodospad ten,
zwany przez tubylców „mosi oa
tunja“, co znaczy „dym dźwię
czący“, przewyższa Niagarę roz
miarami i urokiem. Wysokość
jego wynosi 120 m, gdy Niagary „tylko“ 47 m, szerokość
zaś 1.730 m, a dwa wodospady
Niagary razem wziąwszy mają
„tylko" (322 i 578) 900 m szero
kości. W środkowym biegu trafia
rzeka Zambezi na rozległe bazal
towe pole lawy ( 15 8 X 5 0 km),
które, licząc od wodospadów, roz
pościera się 1x3 km wgórę rzeki,
45 km wdół rzeki, 13 km na pół
noc i 37 km na południe. Dwa
rzędy głębokich szczelin przebie
gają przez to pole ukośnie wpoprzek kierunku rzeki. W okresie
trzeciorzędu okrąg ten pokryty był
jeszcze piaskiem formacji Kalahari
i miał charakter pustynny. W pleistocenie klimat stał się wilgot
niejszy; wówczas rzeka Zambezi
wyerodowała koryto przez piaski
pustynne i, trafiając na szczelinę,
stworzyła stopniowo wodospad.
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W miejscu tem rzeka na całej szerokości, wynoszącej 1.730 m wpada, tworząc tumany pyłu
wodnego i mgły, do szczeliny 120 m głębokiej, na dnie której wody płyną wpoprzek koryta
rzeki i spływają wąskim, krętym kanjonem, niezwykle malowniczym, długości kilkunastu kilo
metrów.
U stropu i u spągu pokładu bazaltu leży żużel bardzo porowaty, barwy purpurowej; pory
jego wypełnione są zeolitami, w których spotyka się agat. W miejscach, gdzie na powierzchni
lub na stokach kanjonu leży warstwa tego żużlu, rosną drzewa i krzewy. Okolica wodospadu
jest rezerwatem, w którym zarówno świat roślinny, jak świat zwierzęcy stoją pod ochroną.
Na terytorjum portugalskiem Zambezi przyjmuje lewobrzeżny większy dopływ Szire, bę
dący odpływem jeziora Niassa. Delta Zambezi jest dla nas o tyle ciekawa, że została po raz pierwszy
skartografowana przez Polaka Antoniego Pisulińskiego w latach 1888-9.
Z pozostałych większych rzek Afryki wymienić należy Limpopo i Oranje. Źródła rzeki L i m 
popo leżą na północnych stokach wzgórza Witwatersrand w Transwalu południowo-zachodnim.
Stąd płynie naprzód ku północy, a następnie zatacza wielkie półkole, obejmujące niemal
cały jej bieg. Dorzecze jej zrasza prawie cały Transwal; w biegu środkowym jest ona ponadto
rzeką pograniczną Transwalu i Rodezji poludn., dolny bieg zaś leży w Mozambiku portugalskim.
Wpada do oceanu Indyjskiego na północ od zatoki Delagoa. Cala długość wynosi około 1.600 km,
dorzecze zaś obejmuje około 400.000 km2, więc chociaż jest to rzeka dla Afryki podrzędna, to
jednak jest ona znacznie większa od Wisły (1.076 km, wzgl. 198.510 km2). W biegu górnym nosi
ona nazwę rzeki Krokodylej (Crokodile river), Portugalczycy zaś bieg dolny zwą Inhapura (wym.
Injapura). Głównym dopływem jest rzeka Olifant, wpadająca ze strony prawej. Rzeka Limpopo
tworzy kilka mniejszych wodospadów i liczne katarakty, przeto żeglowna jest tylko w biegu dol
nym, na terytorjum portugalskiem; z tego względu ma znaczenie wyłącznie lokalne.
G e o g r. pow sz.
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Rzeka O ran je płynie w kierunku
odwrotnym, t. j. ze wschodu na za
chód, i wpada do oceanu Atlantyc
kiego. Źródła jej leżą wszakże blisko
oceanu Indyjskiego, w górach Smo
czych (Drakensberge). Hotentoci
zwą Oranje — Garip, co znaczy
„Wielka Rzeka“ . Długość jej wynosi
1.860 km, dorzecze zaś obejmuje
960.000
bezi drugą rzeką Afryki południowej.
W górnym biegu rzeka ta, na znacz
nej przestrzeni, ma charakter rzeki
górskiej i płynie głęboko wciętym
kanjonem, niezwykle malowniczym.
W biegu środkowym staje się typową rzeką stepową, tworzy liczne zakola, progi i wodospady.
W krainie Nama wstępuje znów w przybrzeżne, zachodnie wzniesienie płyty centralnej, przecina
je głębokim wąwozem i, spadając z płaskowyżu do morza, tworzy kilka większych wodospadów.
W środkowym i dolnym biegu Oranje płynie przez suche krainy pustynne, tracąc znaczną część
wody wskutek silnego parowania, wobec czego wodostany jej są bardzo zmienne. Z powyższych
powodów rzeka ta nie nadaje się do żeglugi. Na początku biegu środkowego rzeka Oranje otrzy
muje główny swój dopływ prawobrzeżny. Jest nim rzeka Vaal, stanowiąca granicę pomiędzy
krainami Oranje i Transwal. Rzeka ta w dolnym biegu słynie z niezwykłego bogactwa diamen
tów aluwjalnych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do zaludnienia tamtych niegościn
nych okolic. Środowiskiem głównym przemysłu diamentowego jest miasto Kimberley. Wzdłuż
rzeki Vaal ciągnie się też pasmo wzgórz Witwatersrand, gdzie znajdują się najbogatsze pokłady
złota na kuli ziemskiej.
Pozostałe rzeki afrykańskie, o znaczeniu lokalnem, rozpatrywać będziemy w związku z poszczególnemi dzielnicami.
Je z i o r a . We wschodniej części kontynentu Afryka obfituje w jeziora. Są one rozmaite, w za
leżności od genezy, charakteru i rodzaju wody. Najciekawsze są jeziora wypełniające szczeliny
tektoniczne wielkiego rowu afrykańskiego. Są to z północy'na południe jeziora: Alberta, AlbertaEdwarda, Kiwu, Tanganika i Niassa. Odznaczają się one przeważnie kształtem podłużnym,
a chociaż leżą wysoko, jednak są tak głębokie, że dno ich nieraz spada poniżej poziomu morza.
Drugą grupę stanowią jeziora wypełniające płytkie niecki. Zarastają one stopniowo roślin
nością bagienną i niektóre z nich już się częściowo zamieniły na bagna. Do takich należą
przedewszystkiem jeziora Kiogo i Czad. Grupa ta obejmuje ponadto wielkie nieckowate jezioro
Wiktorja Nianza (Ukerewe) oraz jezioro Bangweolo.
Z pośród jezior rzecznych wzmiankować należy Meru (Mweru) nad rzeką Luapula,
Stanley-Pool (Kongo), Debo (Niger).
Ponadto istnieją w Afryce jeziora słone, z których największe jest jezioro Rudolfa Słone
są też szotty w Tunisie i Algerji (największe są: Szott elDżerid i Szott Melghir) oraz niecki słone,
okresowo zmieniające się na mokre bagna, mocno zasolone. Największe z nich leżą w północnej
krainie Beczuana; są to niecki Ssoa (wys. 900 m) i Ntwetwe oraz Etosza (wys. 1.050 m) w Afryce
płdn. zachodniej.
Wreszcie istnieją jeziora górskie, głównie w Abisynji.
W zagadnieniu hydrografji Afryki bardzo poważne miejsce zajmują wielkie jeziora grupy
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wschodnio-afrykańskiej: Wiktorja, Tanganika, Niassa, Al
berta, Edwarda i Kiwu, głów
nie dzięki temu, że biorą one
bądź bezpośredni, bądź po
średni udział w trzech najwięk
szych systemach rzecznych kon
tynentu: Nilu, Konga i Zambezi.
Wszystkie wspomniane je
ziora, z wyjątkiem najwięk
szego — Wiktorji — rozpoście
rają się na obszarze rowu środ
kowo-afrykańskiego. Całą jed
nak szerokość i głębokość jego
Jezioro Kraterowe pod Ruwenzori.
Fot. autor.
szczeliny wypełniają jedynie
Tanganika i Niassa; tylko one zatem są jeziorami fosowemi w pełnem znaczeniu tego słowa,
natomiast jeziora Alberta, Edwarda i Kiwu zajmują części kotliny dna rowu, powstałe naskutek
bądź nierównomiernego zapadania się, bądź nierównego zasypania przez wulkany.
Zwierciadło jeziora Wiktorji (Ukerewe) leży w środku kotliny Unjamwezi-Uganda, na
poziomie 1.14 0 m między 3 1 0 50’ a 340 50’ wschodniej długości i o° 20’ szer. półn. a 30 szer. płd.,
obejmując powierzchnię 66.250 km2. Kształt tego prawdziwego morza wewnętrznego jest w ogól
nych zarysach bardzo regularny, prawie kwadratowy, brzegi jego rozczłonkowane są jednak
bogato i tworzą szereg zatok, półwyspów i wysp, których znaczna ilość stanowi jedną z charakte
rystycznych cech jeziora Wiktorji. Najsłabiej stosunkowo rozwinięte jest strome, skaliste wybrzeże
zachodnie, ciągnące się z nieznacznemi odchyleniami stale w kierunku północno-południowym.
Na jego odcinku wpada
do jeziora najważniejszy
dopływ Kagera, uznany
za górny bieg Nilu, oraz
kilka mniejszych, jak Katonga i Ruizi na północy,
Ruigi i Lohugati na po
łudniu.
Z nielicznych
wysp, leżących wzdłuż
tego wybrzeża, na wzmian
kę zasługuje jedynie Bumbire. Południowe wybrze
że jeziora Wiktorji posia
da charakter zupełnie odmienny; jest ono postrzępione wielką ilością za
tok, z których najobszer
niejsze i najdalej na po
łudnie wysunięte są zato
ki Mwanza i Emin-Paszy.
Zachodni brzeg jeziora Tanganika.
Fot. autor.
Na zachód od wejścia do
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Zatoka Kisumu na jeziorze Tanganika.

F ot. IV. Goetel.

tej drugiej leży wyspa Ruwondo, największa w długim szeregu wysp, ciągnącym się równo
legle do opisanego wybrzeża jeziora. Południowo-wschodni kąt tworzy szeroka zatoka Speke'a,
której wschodni brzeg, sięgający daleko w głąb lądu, jest płaski, bagnisty i zarośnięty papi
rusem, północny zaś oraz południowy okolone są skalistemi wzgórzami i górami, dochodzącemi do wysokości 1.600 m w łańcuchu Sashi. Do zatoki Speke’a wpada najdłuższy połud
niowy dopływ Wiktorji, Simiu, przez długi czas uważany za górny bieg Niłu. Północne wy
brzeże zatoki oddzielone jest wąskim kanałem Rugedzi od wielkiej granitowej wyspy Ukerewe. Na północ od niej leży wyspa Ukara i długi szereg mniejszych wysepek, rozsianych
w wielkiej obfitości wzdłuż wschodniego brzegu jeziora, ciągnącego się w kierunku naogół
północno-wschodnim, tworząc liczne zatoki: Baumanna, Ikungu, Mara, Mori Karungu i wre
szcie Kawirondo. Największym dopływem Wiktorji na wschodzie jest rzeka Mori, na pół
nocy zaś rzeki Nzoya i Sio. Północne wybrzeże jeziora pocięte jest również szeregiem zatok:
najdalej w głąb lądu sięga zatoka Napoleona, częściowo zamknięta dużą wyspą Ruwuma. Przy
szerokiem na 400 m ujściu Katongi styka się wybrzeże północne z zachodniem prawie pod kątem
prostym, w którym leży archipelag wysp Sesse. W stosunku do swoich rozległych rozmiarów,
posiada j. Wiktorji niewielką głębokość, nieprzekraczającą nigdzie 70—79 m, ale ulegającą dość
znacznym wahaniom, będących wynikiem zmian intensywności parowania wód jeziora. Zmiany
te odpowiadają perjodycznemu pojawianiu się plam na słońcu, zmniejszających promieniowanie
ciepła słonecznego; stąd wraz Z przyrostem plam jezioro przybiera, i odwrotnie. Takie same
wahania zaobserwowano na jeziorach Niassa, Tanganika i Alberta.
J. Wiktorji jest kolebką N ilu: wypływa on pod nazwą Wiktorja-Nil z zatoki Napoleona
wpobliżu miejscowości Jinja (wym. Dżindża), tworzy dwa wodospady Ripon i Owen, przepływa
przez błotne jezioro Kioga, tworzy następnie większy wodospad Murchisona i wreszcie wpada
do jeziora Alberta pod Magungo.
Wybrzeża jeziora Wiktorji należą politycznie do trzech krajów. Część południowa, płd.wschodnia i płd.-zachodnia należą do terytorjum Tanganiki (dawniej niemieckiej Afryki wschod
niej), część płn.-zach. do Ugandy, będącej pod protektoratem Wielkiej Brytanji, część zaś płn.wschodnia wraz z zatoką Kawirondo należy do Kenji, kolonji Wielkiej Brytanji.
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Zwierciadło je z io r a A lb e r t a , położone na poziomie 660 m, posiada powierzchnię 5.300 km2
0 kształcie czworoboku wydłużonego z południo-zachodu na północo-wschód. Jego brzeg za
chodni jest stromy, skalisty wschodni zaś piaszczysty i płaski; na odcinku tego drugiego wpada
do jeziora poza Wiktorja-Nilem jeszcze kilka dopływów, z których największy jest Hoima.
Na końcu południowym wpada odpływ jeziora Edwarda — Semliki, tworzący deltę aluwjalną.
Na północo-zachodzie wpada Nil-Wiktorji, na północy zaś wypływa z jeziora Nil Górski
(Bahr-el-Dżebel).
J e z i o r o E d w a r d a leży na wysokości 950 m nad poziomem morza, okolone od wschodu
1 zachodu stromemi zboczami płaskowzgórz, Z północy i południa wybrzeżami płaskiemi, pia
szczystemu Nieregularnie okrągła jego powierzchnia obejmuje 3.550 km2. Z najważniejszych
dopływów wymienić należy Nianzy-Ruczuru i Rufwe. Wulkaniczne góry Wirunga oddzielają
jezioro Edwarda od K i w u (powierzchnia 2.650 km2), nadzwyczaj malowniczo położonego na
poziomie 1.460 m, o linji brzegowej przypominającej norweskie fiordy, z wielką ilością drobnych
wysp, z których największa Kwidjwi zajmuje środek jeziora. Wody jego łączą się za pośred
nictwem rzeki Ruzizi z jeziorem Tanganika, odwadnianem przez rzekę Lukuga, dopływ
Konga, do Atlantyku. Pod względem wielkości powierzchni, obejmującej 31.900 km2, zajmuje
j e z io r o T a n g a n i k a drugie miejsce w Afryce, pod względem zaś głębokości (1.435 m) —
pierwsze, a drugie na świecie wśród jezior słodkowodnych, po Bajkale; dno jego leży w niektórych
miejscach poniżej poziomu morza, zwierciadło natomiast rozciąga się na wysokości 782 m, okolone
zewsząd stromemi zboczami wzgórz, które odsuwają się nieco od wybrzeża tylko na wschodzie,
skąd przybywa najważniejszy dopływ Mlagarassi. Kształt jeziora Tanganika, jako typowego
jeziora fosowego, jest wybitnie wydłużony w kierunku południkowym: przy długości 640 km,
szerokość jego nie przekracza przeciętnie 50 km. Ten sam charakter posiada również je z io ro
N ia s s a , d ł u g i e na 580 km i sz e ro ki e na 24—80 km, za le żni e od i lo ś ci opadów.

54

JE R Z Y LO TH

Maksymalna jego głębokość wynosi 706 m, przy położeniu zwierciadła na wysokości 480 m nad
poziomem morza. Nadmiar wód jeziora zasila rzekę Zambezi za pośrednictwem rzeki Shire (Szire).
Z jezior obszarów suchych Afryki na szczegółowe omówienie zasługuje tylko jezioro Czad.
Powierzchnia tego jeziora, leżąca na wysokości 295 m, wynosi obecnie około 16.000 km2; istnieją
jednak przypuszczenia, że dawniej obejmowało ono znacznie większy obszar, ulegając z biegiem
lat powolnemu wysychaniu, w stadjum którego znajduje się do dziś dnia. Na dowód tego podróż
nik Thilo, który w latach 1903— 19 17 zajmował się specjalnemi badaniami jeziora i jego okolic,
przytacza fakt, że niecka Czadu przedłuża się bez wyraźnej zmiany wysokości i bez zróżnico
wania morfologicznego na otaczające go na wschodzie i północy tereny, które mogą być na tej
podstawie uważane za dawne, wyschnięte jego dno. Tereny te ujął Thilo nazwą „pays bas du
Tchad“, oceniając pierwotną jego powierzchnię na znacznie rozleglejszą przestrzeń. Poziom
wód Czadu poddany jest silnym wahaniom, w zależności od wysokości opadów, od intensyw
ności parowania, które wynosi średnio rocznie około 80 cm, i wreszcie od siły i czasu trwania
wiatrów. Według Thilo, ogólna zawartość wody w jeziorze zmienia się od 1 1 do 41 km3. Skalistym
progiem między Kindia i Seyorum, który w czasie niskiego poziomu wód występuje na powierzch
nię, dzieli się Czad na dwie części: północną i południową. Pierwsza z nich stanowi właściwie
wielkie bagnisko, pokryte przez większą część roku jedynie cienką warstwą wody, zarosłe trzci
nami i usiane szeregiem drobnych wysepek, ciągnących się również wzdłuż całego wybrzeża
wschodniego jeziora. W wypadkach przedłużania się suszy, część ta ulega zupełnemu wyschnięciu,
przyczem jej wybrzeże północne, wystawione na bezpośredni wpływ pustyni, wolno, ale stale
posuwa się ku południowi. Jedynym większym dopływem północnego Czadu, zresztą dość
ubogim w wody, jest Kamadugu-Yobe. Część południowa jeziora posiada duży dopływ SzariLogone i jest rozleglejszą, głębsza i obfitsza w wody. W okresach wezbrań, które trwają mniej
więcej od lipca do października, wody Czadu podnoszą się i wylewają na szerokich przestrzeniach,
nadając jezioru wygląd wewnętrznego morza. Największa głębia wynosi tylko 12 m.
Wreszcie wspomnieć jeszcze należy o największem jeziorze górskiem. Jest niem jezioro T a n a
(lub Tsana), leżące w prowincji Amhara w górach Abisynji. Obszar jego obejmuje 3.100 km2.
Odznacza się ono tem, że poziom jego leży bardzo wysoko, 1.755 m n- P*
i że z niego wy
pływa Nil Niebieski (Bahr-el-Azrak) pod nazwą Abbai. Jezioro Tana odkryte zostało w r. 1770
przez podróżnika angielskiego Bruce'a i stanowi obecnie objekt polityki irygacyjnej AngloEgipskiego Sudanu.
Rozdział VI
R O Ś L IN N O Ś Ć
Flora Afryki płn. — Sahara. — Indo-afrykańska dzielnica flory: lasy dziewicze, monsunowe, obszary trawia
ste, lasy galerjowe i mangrowe. — Slonorośle. — Działalność człowieka.

Chociaż cała Afryka zaliczona być musi do strefy subtropikalnej i tropikalnej, to jednak
ze względu na jej znaczną rozpiętość w kierunku południkowym, na różnice hipsometryczne,
a przedewszystkiem na różnice klimatyczne, kontynent pod względem florystycznym wykazuje
zasadnicze zróżniczkowanie dzielnicowe. Z tego też względu pozostawiamy szczegółowe opisy
roślinności studjom regjonalnym, tutaj zaś ograniczymy się do rzutu oka na charakter wrażeń
wzrokowych, otrzymywanych w Afryce przez podróżnika.
Północ, obramowana morzem Śródziemnem z jednej strony, a górami Atlasu i Sahary z dru
giej, należy jeszcze do obszaru holarktycznego flory. Morze Śródziemne nie stanowiło absolutnej
przeszkody dla penetracji okazów flory z północy. Aż do miocenu istniało nawet lądowe połą
czenie Afryki z Europą tam, gdzie dziś te dwa kontynenty najbardziej się zbliżają, koło cieśniny
Gibraltarskiej. Flora mogła tamtędy rozpowszechnić się z Europy na Afrykę północną, ale i póź
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niej jeszcze przedostawanie się na
sion wpoprzek morza Śródziem
nego, szczególnie przez Sycylję
i Maltę, było możliwe. Odwrotnie
zaś Sahara w połączeniu z góra
mi Atlasu stanowi dziś dla ro
ślinności południowej barjerę nie
możliwą do przebycia.
Pierwsze okazy flory tropi
kalnej znajdują się pomimo to
w Afryce północnej, co nasuwa
przypuszczenie, że przewędrowa
ły one pustynię wówczas, gdy nie
była ona jeszcze tak bardzo sucha
i n ie tak ro zległa, ja k d z isia j. W ęd ró w k i n ie k tó ry ch o k azów d o lin ą

Młode palmy daktylowe w plantacji pod oazą Tuggurt.
Stoi prof. S. Pawłowski z Poznania.
F ° ‘ - au,or-

Nilu też nie są wyłączone. Wreszcie w nowszych wiekach człowiek mógł przyczynić się do
rozpowszechnienia w Afryce północnej niektórych roślin subtropikalnych. Do tych należy przedewszystkiem palma daktylowa (Phoenix dactylifera), rozpowszechniona przez kulturę. Oprócz
niej spotykamy jeszcze w Afryce północnej palmę karłowatą (Chamaerops humilis).
Ze względu na zbyt małą różnicę klimatyczną pomiędzy krajami śródziemnomorskiemi po
jednej a drugiej stronie tego morza, flora Afryki pół
nocnej pod wieloma względami przypomina florę
Europy południowej. Europejczykowi z południa,
odwiedzającemu Afrykę północną, roślinność tam
tejsza przypominać będzie wzrokowo roślinność jego
ojczyzny. Bo chociaż spotka on tam inne odmiany,
jednak różnica charakteru ogólnego flory nie wy
wrze na nim wrażenia czegoś bardzo odmiennego —
nieznanego.
W krainach o florze pierwotnej, niezniszczonej
przez wpływy człowieka, zasadniczo wyróżnić mo
żemy okr ęgi leśne, kr zac zas te i stepowe.
Północne wybrzeże Afryki pod względem roślinno
ści straciło już dawno swój charakter pierwotny.
Dominuje tam dziś roślinność wprowadzona i popie
rana przez człowieka, a wśród niej na czoło wysuwa
się oliwka ( Olea europea) o szaro-zielonych, od spodu
zaś biało-srebrzystych, liściach, oraz krzew winny,
zajmujący rozległe przestrzenie w dolinie Mitidża.
W górach Atlasu spotykamy na średnich wyso
kościach przetrzebione mocno lasy dębowe, jedyne
w Afryce zrzucające liście z powodu chłodu zimo
wego. W strefach wyższych następuje po nich las
iglasty. Cały Atlas Tellu był niegdyś obszarem lasów
Okazała palma daktylowa na ulicy w oazie Lai chaszcz. Dziś jeszcze w okolicach otrzymujących
ghouat w Algerji południowej.
Fot. autor.
większy opad atmosferyczny, szczególnie zaś w Ka-
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by 1ji i w górach Medżerda, dąb kor
kowy (Querem suber) cechuje te krai
ny, tworząc miejscami lasy o bujnem
podszyciu. Na południowych stokach
Atlasu przeważa natomiast inna odmia
na dębu — Querem ilex. Ponieważ jed
nak dąb korkowy nie znosi silniejszych
mrozów, przeto nie sięga wyżej ponad
1.200 m. Począwszy od i.ooo m, poja
wia się w Atlasie dąb Querem Imitanica, zrzucający liście w porze zimowej.
Wspaniałe cedry ( Zedrus libanotica sub
species atlantica), których pnie sięgają
45 m wysokości i 9 m obwodu, pokryW zagajniku palm daktylowych pod E l Kantara w Algerji.

w a ją s2 c z y ty p o ra ię d z y It3Q Q a 2 .3 0 0 m .

W niżej położonych dzielnicach miejsce
cedra zajmują różne odmiany jałowca, najczęściej zaś Juniperm thurifera i phoenicea, pomie
szane z drzewami pistacjowemi oraz Z palmą karłowatą. W okolicach bardziej suchych rozlegle
przestrzenie pokryte są przez chaszcze krzaczaste, tworzące gęstwiny niezmiernie trudne do prze
bycia, wśród których dominuje Zisyphm lotus. Gdzie niegdzie w tych suchych okolicach spo
tyka się rzadkie zagajniki, odpornej na susze,
odmiany sosny z Aleppo, Pinus halepensis.
Jak już zaznaczyliśmy powyżej, pierwotne
lasy są w krainach gór Atlasu mocno przetrze
bione i dziś miejsce ich zajęły pastwiska wy
sokogórskie. Na równinach i nizinach zaś pa
nuje niepodzielnie step, gdzie pomiędzy wysokiemi trawami, przesianemi niskiemi krzaczastemi suchoroślami, sterczy tu i tam naga skała.
Wśród traw wybija się na czoło alfa ( Stipa
tenacissima), pokrywająca rozległe przestrzenie
kamienistych nizin i stoków górskich. W miej
scach pokrytych drobnoziarnistemi aluwjami,
Zamiast trawy alfa, rośnie półkrzew Artemi
sia herba, której jasno-szare liście zawierają
olejki eteryczne, na piaskach zaś trawa kol
czasta Aristida pungens.
W miarę posuwania się w stronę równika,
roślinność staje się coraz biedniejsza i wkra
czamy stopniowo do pustyni. Gdzie wilgoć
jeszcze jest, pojawia się t a m a r y s z e k (wrze
śnia) w odmianie Mannifera oraz akacje,
szczególnie zaś krzew Acacia tortilis. Na po
łudniu zaś i na wschodzie Sahary, jak również
na płycie wschodnio-afrykańskiej, dominuje
drzewo Acacia spirocarpa, którego drobne
listki, przesiane kolcami, stanowią główny po-

Stare cedry z Libanu w górach Atlasu,
F ot. Flandriti.
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karm żyraf. Najory
ginalniejszą rośliną bez
wodnych okolic jest dy
n ia Citrullus coloąuintus, która w poszuki
waniu wilgoci zapuszcza
korzenie na głębokości
bardzo znaczne.
Pustynia Sahara sta
nowi bardzo rozległy
obszar (około 7,800.000
km2), rozpościerający się
pomiędzy Atlantykiem,
Atlasem, Nilem i sawan
nami Sudanu. Cechą
charakterystyczną tej pu
styni jest jej klimat, od
znaczający się nadzwy
czaj suchem powietrzem
Las na stokach Sórskich w K enji.
F ot. autor.
i prawie zupełnym brakiem opadów atmosferycznych. Wyciska on oczywiście wybitne piętno
na świecie roślinnym, niezwykle ubogim. Rzadkie rośliny charakterystyczne (kserofity) mają
słabo rozwinięte liście, natomiast bardzo długie korzenie, szukające wód podziemnych. Jak
dalece wszakże roślinność zdolna jest do rozwoju w Saharze, wskazują przejawy następujące
po rzadkich, lokalnych, ale bardzo obfitych deszczach. W ciągu dwudziestu czterech godzin
pustynia pokrywa się wówczas pokrowcem kwie
cia, który wkrótce znów znika, aby nieraz po
latach dopiero na krótko znów odżyć. W oa
zach występuje flora bogata, gdzie w cieniu
palm daktylowych, przy sztucznem nawodnie
niu, udaje się hodowla drzew i krzewów owo
cowych, jako to pomarańcz, cytryn, fig, a na
wet brzoskwiń, granatów i jarzyn.
Pozostała Afryka należy już do indo-afrykańskiej dzielnicy paleotropicznego obszaru
flory, ale mylnem byłoby przypuszczać, że ro
ślinność jest tam wszędzie jednolita. Przeciwnie,
różnice są bardzo znaczne i, w zależności od
lokalnych warunków klimatycznych, spotykamy
dzielnice florystyczne o znacznej rozpiętości,
począwszy od kserofitów do wiecznie zielonego,
wilgotnego lasu równikowego. Las ten po
krywa tylko względnie małą część kontynentu
w niecce dorzecza i Konga na wybrzeżu Gwi
nei oraz w pasie równikowym stoki gór, odwró
cone w stronę wiatrów monsunowych, przyno
szących obfite opady atmosferyczne. Pomimo
L as podgórski w Kenji.
Fot. autor, iż tereny te stanowią tylko mniejszą część

JE R Z Y LO TH

58

Las kamforowy w Kenji.

kontynentu, to jednak obejmują one znaczne
przestrzenie, przekraczające dwa miljony
kilometrów kwadratowych. Wiecznie zie
lony, wilgotny las dziewiczy rozwija się buj
nie tylko na terenach niższych (do 500 m),
leżących blisko równika i otrzymujących
obfite opady, przy wysokiej temperaturze
w ciągu całego roku. W dzielnicach tych,
gdzie okres wegetacyjny trwa bez przerwy
i nigdy nie zamiera, roślinność jest tak nad
zwyczajnie wybujała, że promienie słońca
nie przenikają morza zieleni i nigdy nie
osiągają ziemi. W puszczach tych panuje
wieczny mrok i zarówno ludzie, jak zwierzęta
boją się ponurego żywiołu, stroniąc od niego.
W gęstwinie lasu dziewiczego mieszkają
tylko pigmeje, skarłowaciałe ludy pierwotne,
Żywiące się produktami lasu i stojące na
bardzo niskim poziomie kulturalnym. Wśród
zwierząt zaś tylko takie, które są w stanie
wspinać się na wysokie pnie drzew odwiecz
nych i żyć w koronach, na ich szczytach,
tam, gdzie słońce dochodzi. Ze względu na
to, iż niema w lasach dziewiczych przerwy
w 0]iresje wegetacji, spotykamy tam drzewa

w każdym wieku, a prastare okazy gniją i padają, aby ustąpić młodszym, które niezwłocznie
zajmują ich miejsce. W starychpuszczach dziewiczych, ze względu na gęstwinę
wyniosłych
koron ibrak słońcanaziemi,niema prawie wcale podszycia. Murzyni, żyjący w puszczach,
trzebią lasy i uprawiają ziemię motykami. Uprawa taka prędko glebę wyczerpuje, szczególnie
wówczas, gdy plantują rośliny szybko rosnące i wyjaławiające ziemię, jak naprzykład banany.
W wyniku tego murzyni przenoszą swe pola uprawne z miejsca na miejsce, co wymaga trze
bienia coraz to nowego odcinka pu
szczy. Pola porzucone zarastają ponow
nie bardzo prędko, ale charakter pu
szczy się zmienia. Taki las wtórny
w przeciwstawieniu do puszczy dziewi
czej odznacza się niezwykle bujnem
podszyciem, wskutek czego powstają
gęstwiny często niemożliwe do przeby
cia. Aby się w takim lesie posuwać,
trzeba każdy krok przed sobą wyrąby
wać, do czego się używa długich, cięż
kich noży z rękojeścią, w kształcie mie
cza. Posuwanie się naprzód w podrównikowym lesie wtórnym jest niezmiernie
uciążliwe, a utrzymanie dróg wymaga w ksie dziewiczym K ibale na wschód od gór Ruwenzori
bezustannej walki z narastającą roślinnow Ugandzie.
Fot. autor.
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ścią. Szczególną pięknością odzna
czają się lasy równikowe podgórskie
i górskie, wspinające się na stokach od
1.500 do 3.000 metrów. Stoki te za
nurzone są zazwyczaj w mgłach,
tworzonych przez chmury, zatrzy
mane przez wzniesienie. Pod wpły
wem wilgoci w powietrzu lasy te
przyjmują zupełnie charakterystycz
ny i niezwykle malowniczy wygląd;
wprawdzie pnie drzew w miarę wno
szenia się terenu są znacznie niższe,
aniżeli w lasach dziewiczych na ni
zinach, ale wzamian za to odznacza
ją się lasy mgieł niezwykłem bogac
twem narostów (Epiphyte), obejmu
jąc liczne gatunki roślin, głównie
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Datura dziko rosnąca.

Fot. autor.

Z rodzin Araceae, Bromeliaceae, Orchidaceae i Pteridophyta. Nie mogąc rozwijać się w mroku

panującym w podłożu leśnem, rośliny te osiedlają się na pniach i gałęziach olbrzymów drzew
nych. Do umocowania się służą im liczne korzenie czepne, tworzące dokoła pni i gałęzi po
gmatwane sploty, a kiedy wśród nich nagromadzi się nawiana ziemia próchnicowa, czerpią
z niej pokarm zapomocą krótkich korzeni; ponadto wypuszczają one długie korzenie zwi
sające, powietrzne, pochłaniające wilgoć. Pokrywając pnie drzew i zwieszając się pomiędzy ich
koronami, narosty te nadają podrównikowym lasom górskim wygląd wprost fantastyczny
i niezwykle malowniczy.
Innym typem lasów w Afryce są tak zwane lasy monsunowe. Odznaczają się one od poprzednio
opisanych tern, że pomimo charakteryzującej je bujnej zieleni podrównikowej podlegają one
wpływom mniej lub więcej długiego okresu suszy, podczas którego tracą liście. Pod koniec okresu
suszy lasy monsunowe, ogołocone, robią wrażenie obumarłych. Takie lasy spotyka się wszędzie
w Afryce wysokiej, na płytach położonych na wysokości od 1.000 do 2.000 m. Ponieważ zaś
tereny wzniesione stanowią większość we wschodniej części kontynentu, przeto lasy okresowo
bezlistne są zjawiskiem powszedniem na przestrzeniach bardzo roz
ległych, pomimo bliskości równika.
W miarę wznoszenia się terenu gę
stwina staje się coraz mniejszą, poja
wiają się chaszcze oraz obszary trawia
ste, które również wysychają i żół
kną podczas suchej pory roku.
W dzielnicach o mniejszych opadach
atmosferycznych dominuje a k a cja
(Acacia spirocarpa), zrzadka rozrzu
cona pośród wysokich traw. Towa
rzyszy jej aloes oraz agawy i opuncje. Obszary takie stanowią sawannę
i są w Afryce zjawiskiem przechodAcacia spirocarpa.
Fot. autor, niem, pomiędzy dzielnicami o buj-
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Hipopotamy chronią się gromadnie przed upałem w resztkach wysychającej rzeki.

nej roślinności a krainami pustynnemi. W zależności od położenia geograficznego w sto
sunku do równika i wzniesienia nad poziom morza, roślinność sawanny afrykańskiej jest
rozmaita. Naogól podstawę jej stanowią trawy wysokie, wilgotniejsze, w przeciwstawieniu
do stepów, które są obszarami trawiastemi suchemi, tylko okresowo wybujałemi. Okresy
te stoją w ścisłym związku z porą deszczową, po której następuje dłuższy czas suszy, nie
raz dającej się odczuwać bardzo dotkliwie nietylko roślinności, która w tym okresie zamiera,
ale szczególnie zwierzętom,
często zmuszonym do poszuki
wania daleko kropli wody.
Wówczas wspólna niedola łą
czy rozmaite zwierzęta nad
wysychającemi korytami rzek,
lub nad stawami; stada całe,
pędzone żarem piekącego słoń
ca, zbierają się nad wodą,
aby nietyle uspokoić pra
gnienie, ile ochłodzić rozpalo
ne ciało.
Obszary trawiaste, zarówno
sawanny, jak stepy, stanowią
w Afryce najpospolitsze krajo
brazy; zajmują one około 42%
całej powierzchni kontynentu,
gdy zaś dodamy obszary lasów
Sawanna w okolicy Nyoro w Kenji.
F ot. autor.
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Lobelja wysokogórska, olbrzymia, rosnąca w Afryce Wschodniej.

suchych, to okresowo suche obszary trawiaste uważać należy za krajobraz typowy kontynentu
afrykańskiego.
W miarę zbliżania się do pustyń, stepy tracą coraz bardziej swą zieleń, przechodząc stopniowo
w półpustynię, na której pojawiają się już kserofity, a więc rośliny nastawione na stałą suszę
i ciągnące wilgoć wyłącznie z ziemi. Tam, gdzie tej wilgoci jest więcej, roślinność staje się stalszą
i obfitszą; są to „wadi“ (wym. uadi) — doliny rzek okresowych, niecki — wgłębienia terenowe,
w których tworzy się podskórnie pewien zapas wilgoci, wreszcie oazy, powstające tam, gdzie
dopływ wody źródlanej w mniejszej lub większej ilości jest zjawiskiem stałym. W każdym bądź
razie miejsca takie stanowią wyjątki na rozległych obszarach pustyń, pozbawionych zupełnie
wody i roślinności.
Od stepów i sawanny należy odróżniać pastwiska wysokogórskie, które jako obszary trawiaste
mają jednak charakter zgoła odmienny, gdyż trawy są tam zielone przez cały rok i przypominają
podczas deszczów nasze połoniny. Spotyka się je najliczniej w wysokogórskich obszarach
Abisynji oraz krain międzyjeziornych
Afryki wschodniej, a także w mniej
szym zakresie w górach Atlasu.
W miarę wznoszenia się, pastwiska
te stopniowo przekształcają się w step
wysokogórski, a wreszcie w skalną
pustynię i dzielnice wiecznych śnie
gów.
Poza dopływem wody drogą opa
dów atmosferycznych, dla roślinno
ści afrykańskiej posiadają jeszcze zna
czenie pierwszorzędne wody płyną
ce, a nawet brzeg morza. O ile
wszakże opad pokrywa zwykle mniej
Galerjowy lasek palmowy nad brzegami rzeki Zambezi.

Fot. autor,

w l? ce| ro z le głe

p o łacie

ziem i,

o tyle rzeki wywierają wpływ na ro
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ślinność tylko w bliskości swego
koryta. Najobfitszą roślinność, w po
staci lasów galerjowych, spotykamy
nad rzekami tam, gdzie wyerodowane koryto wskutek obniżenia pozio
mu wody i odsłonięcia pionowego
brzegów staje się zbiornikiem wód
podskórnych. Przykładem tego, jak
mały wpływ wywiera na roślinność
samo koryto rzeki jako takie, posłu
żyć może środkowy bieg Nilu, gdzie
nawet nad samą wodą roślinności
prawie niema. Liczne rzeki afrykań
skie, szczególnie w Sudanie i w kraiZ rezerwatu im. Krugera nad rzeką Sabi. Las tracący liście w zimie, nach przejściowych, pomiędzy okręFot. amor.
gamf lasów dziewiczych a stepem
i pustynią, obramowane są pięknemi, bujnemi lasami, ciągnącemi się wzdłuż koryta rzeki. Po
dróżnik, jadący po rzece, odnosi wrażenie, że znajduje się w krainie lasów dziewiczych. Wy
starczy jednak oddalić się o kilkaset kroków od brzegu rzeki, aby się przekonać, że las jest galerjowy, a kraina sawanną lub nawet stepem. Galerjowe lasy rosną też w dolinach rzek
okresowych, i po długim pasie drzew, widocznym na horyzoncie, odrazu poznać można w krai
nie stepowej, że tam jest rzeka, ewentualnie okresowa, w której nawet suchem korycie można
się dokopać wody podskórnej. Brzegi rzek stałych, wolno płynących, lub płytkich wód stojących,
odznaczają się w Afryce niezmiernie bujną roślinnością wodną, rosnącą na płyciznach przybrzeż
nych. Przeważa tutaj papirus ( Cyperus papyrus) oraz Herminiera elaphroxylon, małe drzewo z ro
dziny motylkowatych, odznaczające się niezwykłą lekkością, które to rośliny potrafią rozległe połacie
przybrzeżne zamienić z biegiem czasu w niedostępne bagna, w których gnieżdżą się krokodyle.
Innym nader charakterystycznym typem drzewostanu są lasy mangrowe, rosnące przeważnie
wzdłuż brzegów oceanu. Wszę
dzie tam, gdzie w krainach
zwrotnikowych wybrzeże mor
skie jest płaskie i tworzy t. zw.
„watty“, t. j. obszary zalane
tylko podczas przypływu mo
rza, obszary te porastają zaro
ślami mangrowemi. Składają
się one przeważnie z niebardzo
wysokich drzew, opartych na
wielkiej ilości łukowatych ko
rzeni powietrznych, przy po
mocy których utrzymują się
ponad normalną powierzchnią
wody. Korzenie te, dzięki swej
budowie, odznaczają się wielką
odpornością na zginanie, wo
bec czego roślinność zarośli
mangrowych może się skuteczPalmy kokosowe pod Daressalaam.
Fot. autor

Aloes w Rodezji.
Fot. autor.

Roślinność stepowa w suchem korycie
wyerodowanem przez wody okresowe
pod Doorn w Afryce poludn.

Fot. autor.

Roślinność wśród skał granitowych w Mattopos,
Rodezja.
Fot. autor.

Palma wachlarzowa „Borassus“ nad jeziorem
Tanganika.
Fot. autor.
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nie opierać falom mor
skim. Podczas odpływu
morza zarośla mangrowe
przyjmują wygląd fanta
styczny, gdyż człowiek,
stąpający po osuszonem
dnie, obraca się w labi
ryncie poprzeplatanych
korzeni powietrznych, nad
których kopułami stoją
pnie drzew, a na nich ko
rony, tworzące gęsty bal
dachim, -wysoko wznie
siony. Flora zarośli mangrowych obejmuje szereg
gatunków, rozwijających
się w zależności od dłu
gotrwałości
osuszania
dna, względnie od płyt
kości lub głębokości wód.
Najczęściej spotyka się
gatunki Rhizophora, ro
snące w strefie najbar
dziej wysuniętej w stronę
morza.
Wreszcie niepodobna
zakończyć sumarycznego
przeglądu
roślinności
afrykańskiej, nie wspo
minając o słonoroślach.
Niektóre obszary na pół
nocy, na wschodzie i na
południu kontynentu po
kryte są solą; na nich
T_
J
rozwijają się stepy o roKrawędz podzwrotnikowego lasu galeriowego od strony stepu.
,
Fot. w. Goetei. slinności specjalne;, przy
stosowanej do silnego za
solenia gruntu. Są to przeważnie tylko mniejsze, a rzadziej większe krzewy o małych listkach
mięsistych, wśród których najpospolitsze są Suaeda i Salsola (solanka) z rodziny Chenopodiaceae.
D z ia ła ln o ś ć c z ło w ie k a wywarła głęboki wpływ na stan roślinności w Afryce. Nie należy
przytem ograniczyć tego twierdzenia tylko do pracy celowej i kulturalnej, ale trzeba przedewszystkiem mieć na uwadze tę działalność niszczycielską, którą oddawiendawna wykonywał
w Afryce lud tubylczy, jeszcze na długo przed pojawieniem się człowieka białego. W puszczach
dziewiczych trzebienie zamieniło puszczę wysokopienną bez podszycia w las o drzewach niż
szych z gęstem podszyciem, tak zwany las wrtórny. Ale to nie było wielką szkodą dla roślinności,
tem bardziej, że w puszczach dziewiczych ludność żyła bardzo rzadko rozsiana, wobec czego
jej wpływ miał tylko znaczenie lokalne. Gorszy natomiast jest starodawny zwyczaj palenia

Bougainvillia pod Lourenzo Marques.
Cały krzew jest fiołkowy. Pod krzewem
stoi czarny policjant portugalski.

W zagajniku goździkowym ( Caryophyllus
aromaticus) na wyspie Zanzibar.
Fot. autor.

Fot. autor.

Kwitnące agawy sizal w' plantacji w Afryce
Wschodniej. Wysokie pnie kwiatów dostar
czają cennego włókna. Fot. autor.
G eog r. po w s 7 .

Wielka Euphorbia na pograniczu Sudanu i Abisynji.
F ot. autor.
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Agawa sizal w Tanganika.

dzi, wskutek czego przed linją pożaru krążą
stada czapli, żórawi, kruków i sokołów,
polujących na drobniejsze okazy, które,
padając ze zmęczenia, stają się ich łatwą
pastwą. Po przejściu pożaru krajobraz
przyjmuje wygląd ponury. Zniknęły resztki
zieleni, niewysuszonej jeszcze przez Żar
promieni słonecznych, suche liście zostały
Zwęglone i częściowo wraz Z popiołem
uniesione w powietrze. Sterczą tylko gołe
pnie drzew i krzewów o zwęglonej korze,
a masy popiołów i zwęglone liście opa
dają nieraz dopiero za dni kilka w zupeł
nie innej okolicy, często bardzo oddalonej
od miejsca ognia. Pożary takie mają nie
wątpliwie olbrzymi urok, ale są bardzo

Fot. autor.

Kapok w Tanganika. Owoce dostarczają włókna.
Fot. autor.

Plantacja krzewów pomarańczowych w płd.-wschodnim TransWalu.

stepu, sawanny i chaszczy w okreso
wo suchych okręgach. Na jesieni,
kiedy zieleń cała została spalona
przez piekące słońce lata, gdy step
przybrał barwę żółtą, a liście na drze
wach bądź opadły, bądź uschły, mu
rzyni mają zwyczaj podpalać step.
Pożary takie trwają nieraz tygodnia
mi i posuwają się pasem z kierun
kiem wiatru, niszcząc całą roślinność
oraz przepędzając wszystkie zwie
rzęta, które w panicznym strachu
uciekają przed ogniem. Wiele zwie
rząt pomniejszych z trudem ucho-

Fot. autor.

szkodliwe dla drzewostanów i tak już
nieodpornych, ze względu na dokucz
liwe susze okresowe. Powtarzające się
co pewien czas pożary nie pozwalają
młodym drzewom wyrosnąć, wskutek
czego obszary trawiaste stopniowo się
rozszerzają.
Innym czynnikiem wpływającym na
rozwój roślinności jest hodowla zwie
rząt domowych w wielkich stadach.
Bydło rogate wydeptuje wszelkie rośliny
w okolicy miejsc noclegowych, do któ
rych jest spędzane, oraz w okolicy źró
deł wody w krajach suchych. Wydep
tana roślinność potęguje erozję i zmie
nia rzeźbę terenu. Kozy obgryzają korę

Stary baobab (Adansonia). W głębi zaśnieżony Kilimandżaro.
. Na drzewie rozwieszone są ule.
Fot.

Dracaena pod Kimberley w sztucznie nawodnionym ogrodzie.
Fot. autor.

autor.

Rathbonia w portugalskiej Afryce wschodniej.
Gruby pień zielony. Korona obsypana drobnemi kwiatkami różowemi. F ot. autor.
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drzew i krzewów i bardzo ujemnie wpływają na
drzewostan. One to w znacznym stopniu przy
czyniły się do tego, że góry Abisynji dzisiaj są
prawie pozbawione drzew.
Wprawdzie w dobie ostatniej rządy człowieka
białego dążą do położenia kresu wzmiankowa
nym szkodliwym działaniom, ale ponieważ pro
cesy opisane trwają już od wielu wieków, przeto
można z całą pewnością twierdzić, że kontynent
dawniej był daleko bardziej zalesiony.
W świecie roślinnym Afryki działalność czło
wieka odbiła się nietylko ujemnie. Wprawdzie
człowiek pierwotny krain podrównikowych nie
zna pługa; małe pólka uprawia tam kobieta przy
pomocy motyki. Proso durra (Andropogon sorghum), t. zw. palczatka, proso arabskie, piórkówka (Pennisetum spicatum) oraz proso korokan
(Eleusine coracana) są najpospoliciej uprawiane
przez tubylców. Ale już Portugalczycy wprowa
dzili do Afryki w średniowieczu kukurydzę f Zea
mais) oraz główkowe: manjok (Manihot utilissima), ziemniak słodki (Ipomea batatas) oraz
banany (Musa paradisiaca) . Natomiast w nie
Kawa „Coffea Excelsior" w Ugandzie. Ziarna
których dzielnicach kontynentu, szczególnie w Su
kawy są w czerwonych jagodach.
Fot. autor.
danie zachodnim, w prastarych państewkach
Fulbe, rolnictwo istnieje oddawiendawna, a nawet znano tam już nawożenie, jeszcze przed
przyjściem białego człowieka.
W miarę stopniowego opanowania kontynentu przez Europejczyka, wprowadzono do Afryki,
względnie rozszerzono znacznie, plantacje bawełny (Gossypium), orzechów ziemnych (Arachis
hypogaea), trzciny cukrowej (Saccharum officinarum), kawy (Coffea arabica), kakao (Theobroma
cacao), kauczuku (Hevea brasiliensis), ryżu (Oryza sativa), rozmaitych palm oleistych, palm
kokosowych, drzewa chinowego, tytoni, różnych drzew i krzewów owocowych, przedewszystkiem zaś pomarańcz, cytryn, winorośli, daktyli i wielu innych roślin, które przyczyniły się nietyle
do podniesienia dobrobytu ludności, ile do podniesienia aktywności kontynentu afrykańskiego
w dziedzinie handlu światowego.
R o z d z i a ł V II
ŚW IA T Z W IE R Z Ę C Y
Zagadnienie podziału zoogeograficznego. — Zbiorowiska leśne. — Obszary trawiaste. — Zwierzęta krain
pustynnych. — Zwierzęta wodne. — Szkodniki.

Rozmieszczenie geograficzne poszczególnych rodzajów zwierząt uwarunkowane jest nietylko
rzeźbą terenu i klimatem, ale w daleko wyższym jeszcze stopniu roślinnością i wodą. Wprawdzie
mięsożerne są mniej uzależnione od świata roślinnego, który im daje tylko możność ukrywania
się, ale pośrednio i one związane są z rodzajem roślinności, gdyż Żyć mogą tylko tam, gdzie prze
bywają zwierzęta trawożerne, stanowiące dla nich źródło pokarmu.
Afrykę cechuje niezwykła obfitość zwierząt, będących autochtonami tego kontynentu; po-
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nadto t. zw. cywilizacja poczyniła w Afry
ce stosunkowo najmniejsze postępy, dzięki
czemu człowiek jeszcze niewszędzie wy
tępił zwierzostany, chociaż pod tym
względem niektóre krainy już bardzo
ucierpiały. Jeśli dziś jeszcze są w Afryce
dzielnice, obfitujące w stada zwierząt dzi
kich, żyjących w obszarach otwartych, to
tylko wskutek tego, że poszczególne rządy
wydzieliły kilka rezerwatów, w których
zabijanie zwierząt jest srogo karane. Gdzie
jednak człowiek
biały oddawna indywi
dualnie gospodaruje swobodnie, jak na-
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Miody słońafrykański.

Fot. autor.

przykład w Afryce południowej, tam większa zwierzyna została już prawie całkiem wytrze
biona.
Co do podziału kontynentu na okręgi
zoologiczne, istnieje w nauce różnica po
glądów. Jedni uczeni opierają się na wo
dodziałach, twierdząc, że zasięgi rodzajów
i gatunków zwierząt zwykle pokrywają się
Z obszarami dorzeczy. Przeciwstawiono
temu pogląd, że odwrotnie większe rzeki
Afryki stanowią dla zwierzostanów raczej
linje rozdzielcze; sąone bowiem
za
zwyczaj przepełnione krokodylami, postra
chem dla ssaków, uniemożliwiającym
Stary słoń w Kenji.
przejście rzeki wpław. Stanowią więc rzeki
afrykańskie przegrody trudne do przeby
cia, gdy natomiast wododziały często są słabo zaznaczone w terenie i nie stanowią utrudnienia
terytorjalnego dla ssaków.
Sprawa rozgraniczenia
zasięgu poszczególnych
zwierząt w Afryce i na
ukowego
uzasadnienia
dzielnic
zoogeograficznych jest więc jeszcze
otwarta i wymaga głębsze
go zbadania. Niemniej
jednak możemy już stwier
dzić bezsprzecznie, iż dzi
siejszy stan rozmieszcze
nia niektórych najbar
dziej charakterystycznych
ssaków nie istniał zawsze.
Zasięgi zwierząt uzależ
nione są od warunków
klimatycznych, a ponieStado słoni w stepie Kenji.
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Słonie na wędrówce w Sudanie.

nego dla Afryki. W Tunisie
Kartagińczycy za czasów rzym
skich hodowali jeszcze słonie,
które oddawna w kraju tym wy
marły. Rysunki z czasów przed
historycznych oraz okazy pale
ontologiczne, znalezione w ja
skiniach i w skałach gór Hoggaru, w środku pustyni Sahary,
świadczą o tem, że dawniej pa
nował tam klimat wilgotny i że
żyły w tej dzielnicy niegdyś no
sorożce, krokodyle, różne mał
py i gady, a nawet ryby, któ-

Fot. autor.

waż jest rzeczą bez
sprzecznie stwierdzoną,
że klimat Afryki uległ
w ubiegłych tysiącle
ciach głębokim przemia
nom, więc zrozumiałe
jest, że i zasięgi zwie
rząt się zmieniały. W gó
rach Atlasu doniedawna
można było jeszcze spot
kać jelenia, należącego
do holarktycznego świa
ta zwierzęcego, a obok
niego żył lew etjopski,
ze świata paleotropicznego, charakterystycz

Rodzina lwów w rezerwacie im. prez. Krugera w Transwalu, na pogra
niczu Portugalskiej Afryki Wschodniej.

Lew na czatach.

rych dzisiaj w tej części konty
nentu nie spotyka się wcale.
O ile badanie zasięgu po
szczególnych zwierząt stanowi
studjum specjalne i zbyt ob
szerne, abyśmy mogli się niem
zająć, to podział kontynentu
na pewne typowe zbiorowiska
życia zwierzęcego jest możliwy
i pouczający. Rodzaj i zasiąg
każdego z takich zbiorowisk
stoi w ścisłej zależności od odpo
wiednich środowisk geograficz
nych, według których będzie
my je charakteryzowali. W tej
myśli wyróżniamy: z b ió r o-
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w isk a le śn e , o b sz a ró w tra w ia 
sty c h , krain p u s t y n n y c h oraz
z w i e rz ą t wo d ny ch .
Las zasadniczo, a w szczególności
wiecznie zielony las równikowy, sta
nowi przeszkodę, uniemożliwiającą
szybkie przerzucanie się z miejsca
na miejsce. Wskutek tego w gęstym
lesie dziewiczym niema terenu dla
zwierząt szybkobieżnych, żyjących
w stadach. Ponury mrok, panujący
Lew w prowincji Katanga, Konga belgijskiego. Zdjęcie ze statku
na rzece Lualaba.
Fot. autor.

w puszczy, oraz brak słonecznych polan odstrasza wszelkie
ssaki, które stronią od puszczy; tylko niektóre gruboskóre
oraz zwierzęta ciężkie lub niskie, jak słoń i dzika Świnia, mo
gące przełamywać podszycie ciężarem swego ciała, zapu
szczają się w głąb puszczy i częściowo nawet w niej żyją.
Te okazy, które pochodzą Z otwartych obszarów trawia
stych, a przeniosły się do gęstwin puszczy na pobyt stały,
zazwyczaj degenerują, przyczem stopniowo zmniejsza się
rozmiar ich ciała. Daje się to zaobserwować szczególnie
łatwo u zwierząt wielkich, jak słoń lub bawół, których
okazy leśne znacznie są mniejsze od żyjących na stepach.
Życie puszczy kipi nie na ziemi, lecz w koronach drzew ol
brzymich. Tam są owoce, orzechy, nasiona; tam jest słońce,
przed którego piekącemi promieniami łatwo się ukryć; tam
wreszcie jest bezpieczeństwo daleko większe, niż na ziemi.
To też korony drzew lasów dziewiczych obfitują w zwie
rzęta nadrzewne, łażące, względnie wspinające się po pniach
i gałęziach. Do tych należą przedewszystkiem wszelkie
Pawjan ( Papio J .

małpy, szczególnie zaś mniejsze i śred
nie, jak magoty (Macacus innuus),
rozliczne pawjany: (Papio hamadryas— Abisynja; P. papio — Ma
rokko; P . cynocephalus — Afryka
wschodnia; P . colobus — Abisynjaj,
mandryle (Mandrillus sphinx — Wy
brzeże Złotej, wreszcie człekokształt
ne, jak: szympans czarny (Pansatyrus — Anthropopithecus — Kamerun,
Gwinea etc.), szympans gwinejski
(P. leucoprymnus), goryl ( Gorilla) —

Nosorożec wśród akacyj w Kenji.
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największa i najsilniejsza z małp człekokształt
nych, dochodząca do 2 m wysokości; zamie
szkuje ona lasy na zachód od jezior centralnej
części wielkiego rowu, a więc Alberta, Edwarda,
Kiwu i półn. brzeg jeziora Tanganika, szcze
gólnie zaś lasy Ituri. — W okolicy jeziora Kiwu
Belgijczycy założyli rezerwat, gdzie goryla oto
czyli specjalną opieką.
Oprócz ssaków, baldachim puszczy dziewi
czej jest środowiskiem życia najrozmaitszych
ptaków, pomiędzy któremi zwracają uwagę pa-

Pantera (Felis pardusj.

pugi. Wśród licznych odmian afrykańskich wyróżnia
się papuga czerwonoogonowa (Psittacus erithacus)

Antylopa Oryx w rezerwacie w Kenji.

Szakal.

0 upierzeniu popielatem, najpiękniejsza ze
wszystkich papug, która łatwo uczy się na
śladować mowę ludzką. Zamieszkuje ona lasy
Afryki zachodniej i środkowej. — Puszcza
dziewicza niezmiernie bogata jest w gady
1 owady wszelkiego rodzaju, od przyziem
nych do żyjących w słońcu, ponad koro
nami drzew. Dla człowieka obfitość owa
dów przyziemnych w puszczy jest praw
dziwą plagą, z którą walka jest niezmiernie
trudna i nieraz bardzo przykra. Umiejętna

A FR Y K A

samoobrona przed ukąszeniem
owadów jest dla Europejczyka
warunkiem sine qua non istnie
nia w puszczy równikowej i od
racjonalnej organizacji tej obro
ny zależy jego zdrowie i samo
poczucie.
W lasach Ugandy, już nieco
mniej gęstych, z powodu poło
żenia na wyższym poziomie,
spotkać można jeszcze zwierzę
niezmiernie dziś rzadkie, sta
nowiące jakgdyby ogniwo przej
ściowe pomiędzy puszczą a ste-
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Antylopa gnu w okręgu Moshi (Tanganika).

pem. Jest nim okapi ( Okapia Johnstoni), jedyne znane zwierzę spokrewnione z żyrafą, odkryte do
piero w r. 1891 przez Harry'ego Johnstona.
W miarę jak las się przerzedza, gdy
wstępujemy do dzielnicy obszarów trawia
stych sawanny i stepu, świat zwierzęcy
staje się coraz bogatszy. Pojawia się pan
tera (Felis pardus) oraz lew (Felis leo),
a także szakal ( Canis anus) i hiena (Hyae
na crocuta), żerująca przeważnie na trawoŻernych. Pojawiają się kopytkowe, żwacze
wszelkiego rodzaju, których jedyną bronią
przed nieprzyjacielem są nogi, zbudowane
silnie i przystosowane do szybkiego i wy
trwałego biegu. Doniedawna jeszcze ol
brzymie stada antylop najrozmaitszych
odmian i gatunków swobodnie obracały
si? P ° rozległych obszarach stepów i sa
wanny.Najpierw dalekonośna broń palna,
a następnie samochód, przed którym najszybsze zwierzę w płaskim stepie niepotrafi uciec,
przyczyniły się do wytrzebienia zwierzostanu,
wobec czego mięsożerne też wymierają z po
wodu braku pokarmu. Dzieje
się z niemi to
samo, co z pierwotnemi ludami Buszmenów,
którzy dawniej wszędzie znajdowali mięso
w obfitości, a dziś musieli się przerzucić na
nędzny pokarm roślinny, gdyż na dobry ich
nie stać. Wśród antylop, w zależności od
dzielnicy, najczęściej spotyka się antylopy
Impala, Cephalophus mergens i grimius, kozły
wodne (Kobus ellipsiprymnus), kudu (Strepsiceros), gnu ( Connochaetes gnuJ. Na tych
samych odszarach sawanny żyją również
zwierzęta następujące: bawół (Bos caffer),
Gazela eland w rezerwacie w Transwalu.
Zastrzelony kozioł wodny (Tanganika).
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zamieszkujący błotniste
okolice południowej czę
ści kontynentu od Kenji
i Ugandy do Przylądka
Dobrej Nadziei; jest to
zwierzę złośliwe i bardzo
niebezpieczne,
atakuje
nawet samochody; słoń
(Elephas africanus), róż
niący się od azjatyckiego
dzikością, większemi kła
mi i uszami, oraz zebra
(Equus zebra), która staBawół (Bos caffer,.

nQwi ¿ąc2n ik ś w ia ta z w ie _

rzęcego pomiędzy sawanną a stepem, raczej przechylając się ku temu drugiemu. W sawannie
suchej, gdzie pospołitem zjawiskiem jest Acaciaspirocarpa, żyje żyrafa (Camelopardalis giraffa),
zwierzę niezwykle wysokie (5 m 70 cm), o bardzo długiej szyi oraz wysokich, cienkich nogach.
Tępiona jest przez tubylców i my
śliwych dla mięsa, uważanego za
smakołyk, oraz dla twardej skóry,
Z której robią długie baty, używane
przez kolonistów. Wysmukła postać
żyrafy o barwnej skórze maści jasnoŻółtej, w nieforemne ciemniejsze pla
my (żyrafa kapska), lub ciemno-orzechowej z białemi linjami oraz figu
rami (żyrafa nubijska), stanowi pię
kną ozdobę krajobrazu afrykańskiej
sawanny.
Ponieważ sawanna i step obfitują
Bawół strzelony w krainie Masajów,
w rośliny trawiaste i powierzchnia ziemi przetkana jest korzonkami, cebulkami, kłączami i gleniami, przeto są one przepełnione nietylko owadami, ale nawet drobnemi ssakami, żyjącemi
w norach i jamach. Pośród owadów czołowe miejsce zajmują termity, żyjące gromadnie w spo
łeczeństwach zorganizowa
nych na podstawie podziału
pracy i bytujących w wiel
kich kopcach naziemnych
(termitjerach), osiągających
często kilka metrów wyso
kości. W niektórych okoli
cach termitjery stanowią ce
chę krajobrazu.
Ze stepu przesuwamy się
dalej w kierunku pustyni,
przyczem wraz ze zmianą,
względnie zanikiem, roślinStado zebr w rezerwacie w Kenji.
ności, następuje jednocze-
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śnie umiana świata zwierzęcego. Poja
wia się wielbłąd (Camelus dromedarius) jednogarbny, niezmiernie ty
powy dla Afryki północnej, gdzie
zwany jest „okrętem pustyni“ . Nie
spotyka się go w stanie dzikim i znany
jest wyłącznie jako zwierzę hodowla
ne. Odznacza się wielką wytrzymało
ścią na głód i pragnienie, biegnie szyb
ko, dźwiga do 250 kg, daje mleko,
mięso jadalne, skórę i szerść. Jest bez
cennym towarzyszem człowieka w pu
styni. Wraz z wielbłądem na pogra
niczu stepu i pustyni pojawia się dziki
struś ( Struthiocamelus), największy
Zebra (Equus zebra) w Kenji.
Z ptaków (do 2,5 m), którego pokar
mem są rośliny, owady i drobne kręgowce. Skrzydła jego niezdatne są do lotu, ale hodowano go
w Kraju Przylądkowym dla pięknych piór ogona i skrzydeł. Gdy hodowla ta upadła ze względu
na wyjście z mody piór strusich, hodowcy wypuścili ptaki na wolność, wskutek czego w Afryce
płdn. spotyka się dziś strusie w stanie dzikim. — Ale struś nie jest jedynym ptakiem biegaczem;
na pograniczu stepu i pustyni żyją jeszcze dropie i perliczki, których nogi są wydłużone i przy
stosowane do terenu, na którym się obracają.
Jedną z najciekawszych dziedzin świata zwierzęcego Afryki stanowią zwierzęta wodne oraz
żyjące częściowo w wodzie. Do grupy tej należy kilka wielkich ssaków, przedewszystkiem zaś

Hipopotamy na rzece Komati w Transwalu wschodnim.
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Hipopotam śpiący u wylotu Nilu z jeziora Wiktorji (Uganda).

tarnej ostrożności polowanie na
hipopotamy nie przedstawia żadne
go niebezpieczeństwa. — Do grupy
tej zaliczyć można jeszcze inne
wielkie zwierzę, które wprawdzie
nie zalicza się do wodnych, ale żyje
w bagnistych, bogatych w wodę,
okolicach. Jest niem nosorożec,
o dwóch rogach na nosie (Rhinoceros africanus; Diceros bicornis),
zwierzę wielkie, ciężkie, niezgrab
ne, o bardzo grubej skórze, bez
uwłosienia. U nosorożca azjatyc-

Kameleon żyjący w Afryce połudn.-zachod.

hipopotam (Hippopota
mus amphibius). Jest to
olbrzymie,
niekształtne
zwierzę, dochodzące do
i m 40 cm wysokości,
około 4 m długości i prze
szło 4.000 kg wagi; skóra
gruba, gładka, bez uwłosienia. Spędza większą
część życia w wodzie, wy
bierając miejsca spokoj
ne, obfitujące w roślin
ność wodną, którą się
karmi. Żeruje w nocy,
na ludzi nie napada.
Przy zachowaniu elemen-

Stary krokodyl w jeziorze Wiktorji.

Fot. autor.

kiego wyrasta na kości nosowej je
den róg, u nosorożca zaś afrykań
skiego dwa rogi, stojące jeden za dru
gim. Żywi się wyłącznie pokarmem
roślinnym i nie napada samorzutnie;
jednakże zaczepiony, atakuje szybko
i, ze względu na swą wielką siłę, może
stać się bardzo niebezpiecznym. Żyje
w Afryce centralnej. — W ujściach
rzek wybrzeża zachodniego spotyka
się jeszcze jednego ssaka charaktery
stycznego, należącego do rzędu syren
(SireniaJ. Jest to Manatus senegalensis — syrena o ciężkiej, niezgrabnej
budowie, kształtu rybiego. Zwierzę
wyłącznie roślinożerne. W rzece Ni-
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ger i jej dopływach spotyka
się je nawet w górnym biegu,
dokąd przywędrowało z morza.
Wśród zwierząt afrykań
skich, żyjących w wodzie, wy
bitne miejsce zajmuje krokodyl
( Crocodilus niloticus), gad nale
żący do rzędu Emydosauria.
Ciało jego jaszczurowate, do
chodzące nieraz do 8 m długo
ści, pokryte jest skórą, opance
rzoną tarczami rogowemi. Cho
ciaż krokodyl jest zwierzęciem
jajorodnem i jaja swe składa
w piasku, to jednak jest wy
łącznie mięsożerny i w wybit-
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Łuskowiec, żyjący w Afryce południowo-zachodniej.

nym stopniu drapieżny. Karmi się nietylko zwierzętami wodnemi, lecz ściąga też z brzegu
zwierzęta lądowe i ludzi, dla których jest bardzo groźny. Niejedna murzynka, czerpiąca wodę
w rzece, stała się jego pastwą. Niezwykle ruchliwy w wodzie, napada błyskawicznie, wywracając
nawet łodzie; wskutek tego kąpiel w rzekach i jeziorach afrykańskich jest nader niebezpieczna.
Dawniej panował w Nilu, nawet w Egipcie, obecnie zaś spotyka się go w Nilu w Sudanie oraz
we wszystkich wodach Afryki na południe od Sahary.
Świat ptactwa wodnego odznacza się bogactwem wprost niezwykłem. Flaming, czerwonak
(Phoenicopterus roseusj, tworzy nieraz stada, złożone z wielu tysięcy okazów. Trzymają się prze
ważnie jezior słonych i pokrywają wodę tak szczelnie, że poziom jeziora mieni się barwą różową.
Stojąc w wodzie na miejscach płytkich, flamingi polują na drobne gady, owady i płazy, żyjące na
dnie lub ukrywające się w mule. Charakterystyczny bardzo jest też pelikan (Pelecanus onocrotalus), zamieszkujący Afrykę północną. Olbrzymi dziób jego, znacznie dłuższy od głowy, z ob
szerną torbą skórną pod dziobem, służy do połowu ryb, któremi się żywi.
Do najniebezpieczniejszych szkodników należą: mucha tse-tse (Glossina morsitans i G.
palpalis), której ukąszenie powoduje straszną chorobę śpiączki u ludzi i bydła, komar (Anopheles), przenoszący malarję, oraz pchła piaskowa. Człowiek biały prowadzi zawziętą walkę z temi
owadami, od której powodzenia zależy możność racjonalnej hodowli bydła na rozległych obsza
rach, a przedewszystkiem możność kolonizowania centralnej części kontynentu.
R o z d z i a ł V III
L U D N O ŚĆ
Statystyka ludności. — Rasy i języki. — Chamici. — Pólchamici. — Niloci. — Murzyni. — Bantu. — Buszmeni. — Hotentoci. — Semici. — Żydzi.

Afryka jest kontynentem, w którym liczba ludzi białych jest znikoma, w porównaniu do
ludności tubylczej. Doniedawna liczba mieszkańców tego kontynentu była bardzo przeceniana.
Dopiero w ciągu ostatnich dziesiątków lat człowiek biały przystąpi! w poszczególnych kolonjach
do spisu ludności, którego wyniki były w wielu dzielnicach zgoła nieoczekiwane. Chociaż spisy
dalekie są od dokładności i często jeszcze opierają się na sumarycznych ocenach, to jednak stwier
dzono już naogół, iż liczba ludności w Afryce jest znacznie mniejsza, aniżeli dawniej sądzono.
Dzisiejszy stan wiedzy w tej dziedzinie wykazuje, iż w roku 1930 całą ludność kontynentu oce
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niano na 141,500.000 mieszkańców, co stanowiło około 7% ludności świata. (Europa: 24,3%;
Azja: 56%; Ameryka: 12,2% ; Australja i Oceanja: 0,5%). Przy tej liczbie gęstość przeciętna
dla Afryki wynosi około 4,7 mieszkańca na 1 km2, ale przeciętna ta nie odpowiada rzeczy
wistości, gdyż zagęszczenie w poszczególnych krajach jest wysoce nierównomierne. Rozległe
przestrzenie Sahary są prawie zupełnie pozbawione ludności, w innych zaś okolicach gę
stość przeciętna jest bardzo znaczna, jak np. w delcie Nilu, gdzie prowincja Menufa posiada
684 mieszk. na 1 km2. Również w puszczach dziewiczych Afryki środkowej jedynie mała liczba
ludności, o niskim stopniu kultury, może się wyżywić z polowania i ze zbiórki dzikich płodów
lasu dziewiczego.
Na całym kontynencie mieszka tylko około trzech miljonów białych, skupiających się głównie
w krainach nadśródziemnomorskich, oraz w Afryce południowej. W pozostałych krajach, z wy
jątkiem Katangi w Kongu Belgijskiem, biali stanowią mniejszość znikomą. Poza białymi, młody
element napływowy stanowią jeszcze Hindusi w liczbie około 225.000, skupiający się w Afryce
wschodniej i częściowo w południowej.
Wielką masę ludności stanowią tubylcy, ale masa ta jest w wysokim stopniu niejednolita pod
względem rasowym i narodowym.
W roku 1930-ym s t a t y s t y k a lu d n o ś c i w ważniejszych krajach przedstawiała się w zao
krąglonych liczbach w sposób następujący (w miljonach mieszkańców):
K r a j e

M iljo n ó w

G ęstość
na 1 km*

1

P a ń s tw a n ie p o d le g łe :
Egipt . .............................. .... .
względnie1 . . . . . . . .
.
Abisynja .......................................
Liberja .......................................

10
2

7
404
8,9
21

P o s ia d ło ś c i i m a n d a ty w ielk o -b ry ta ń s k ie :
Unja Połudn. Afrykańska . .
Krainy Nama i Damara (mand.)
Rodezja południowa
. . . .
Rodezja północna
.................
Kraina S w a z i..............................
Kraina B e c z u a n a ......................
Kraina B a s u t o ..........................
Kraina N i a s s a ..........................
Tanganika (mandat)
. . . .
Kenja
......................................
U g a n d a .......................................
Sudan anglo-egipski . . . . .
Zanzibar . . . . . . . . . .
M aurycjusz.............................. ....
S e j s z e l e ................. ....
Kraina Somali . . . . . . .
Kamerun (mand. część ang.) .
Togo (mand. część ang.). . .
Niger,>a .......................................
Złote W ybrzeże..................... ....
Sierra L e o n e ..............................
Gambja . ..................................

8
0,25
1, 2
i ,3
0 ,12
0,16
0,65
1,6
5,06
3
3,6
5,o
0,22
0,41
0,29
o,35
o,7
o,3
20
3,05
x,6
0,2

5,7
0,3
2,5
1,8
6,2
0,2
16
13
5,1
5,2
14
2,1
82
223
61
2
8,3
6
20
10
19
20

14,9

K r a j e

M iljo n ó w

G ęstość
na 1 km 8

P o s ia d ło ś c i fr a n c u s k ie :
A lg e rja ........................................... 6,9
Tunis
....................................... 2,4
Marokko
..................................
5,4
A .O .F. (Afr. Zachodnia fr.). . 14,5
A .E .F . (Afr. Równikowa fr.) . 3,3
Afryka Wschodnia (Madagaskar
i dep., Komory i dep., Reunion
i dependencje, Somali) . . . 3,99
Togo (mandat, część franc.) . 0,75
Kamerun (mandat, część franc.) 2,2

3
19
10
3,6
1,4

6
14
4

P o s ia d ło ś c i w ło s k ie :
Libja (Trypolis i Cyrenajka) .
E r y t r e a .......................................
Somali włoskie . . . . . . .
P o s ia d ło ś c i p o r t u g a ls k ie :
Gwinea. . . . . . . . . . .
W. Św. Tomasza i Principe . .
Angola ...........................................
Mozambik
. ..........................

0,704
0,6
1, 0

O. 3 6

0,06
2,5
3,9

2,6
5
1,7
8
62
2
4

P o s ia d ło ś c i h is z p a ń s k ie :
Marokko Hiszpańskie
Sahara Zachodnia
. . . . .
Gwinea Hiszp. i dependencje,
K o n g o B e lg ijs k ie :
Ruanda Urundi (mandat belg.).

1 Przestrzeni stale zamieszkałej, pod uprawą (35.360 km2).

0,75
0,032
0,67
9,4
3,0

3
0,1
4
4
82

Szillukowie (Niloci) w stroju wojennym.

Kobieta „D inka“ (Niloci), przykryta
chustą.

Kobieta szczepu Mandari (Niloci)
Z obrączką na łańcuszku.

Dinka (Niloci) w marszu.
F o t. H . A . Bernatzik.
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W powyższej tablicy występuje wyraźnie wybitna nierównomierność gęstości zaludnienia w poszczególnych częściach kon
tynentu, ale w istocie różnice są jeszcze znacznie większe. M u
simy sobie bowiem uprzytomnić, że bardzo znaczne połacie
niektórych większych obszarów, podanych powyżej, są zu
pełnie, lub prawie zupełnie, pozbawione ludności stałej. Do
tyczy to przedewszystkiem pustyń Sahary, Kalahari i innych
mniejszych, ale także obszarów pokrytych lasami dziewiczemi
w Kongu, Mozambiku i t. d.
P Badanie ludności pod względem rasowym opiera się prze
dewszystkiem na cechach antropologicznych. W tej dziedzinie
w Afryce jeszcze stosunkowo mało zrobiono i dlatego synte
tyczne przedstawienie zagadnienia ludnościowego tego konty
nentu jest zadaniem trudnem. Na każdym kroku napotykamy
braki niewyjaśnione, wobec czego zwięzły opis opierać się
może tylko na ogólnych zarysach, lepiej już poznanych.
Zainteresowanie antropologów wzbudziły wykopaliska
Szilluk z Sudanu nad górnym Nilem.
w Afryce w Broken Hill (Rodezja), oraz w Taungs (kraina
Beczuana), gdzie znaleziono czaszki o bardzo prymitywnej budowie, typu neandertalskiego.
Następnie w Oldoway (Tanganika), w Kanam i Kanjera (Kenja), gdzie w warstwach fauny
Zaginionej, wśród bardzo pierwotnych narzędzi krzemiennych, znaleziono szczątki ludzkie.
Prastare wykopaliska typu hotentockiego i buszmeńskiego znane są z Tsitzikama, Zuurberg,
Fish-hoek (Still-Bay), Cape Flats, Boskoop.
Chamicki typ Bantu Matabele przejawił się w wykopaliskach ze Springbok. Pozatem z pół
nocnej Afryki znane są wykopaliska zbliżone do kopalnej rasy kromanjońskiej z Aine Beida,
Ali Bacha, Djebel Roknia, Marsa, Merslong (Setif), Mechta el Abri, Tebessa (Bir Oum Ali),
Asselar (Gao, Niger) i t. d.
O ile wszakże badania antropologiczne ludów zamieszkujących Afrykę pozostawiają jeszcze
bardzo dużo do życzenia, o tyle więcej już posiadamy wiadomości z dziedziny życia kulturalnego
poszczególnych szczepów. Najlepiej zaś poznana jest dziedzina lingwistyczna. Z tego też względu
kryterja językowe stosowane są do określania licznych grup ludności Afryki, które z punktu wi
dzenia rasy niekoniecznie są ze sobą ściśle związane. Z pośród nazw, opartych na wspólności
języka, nazwa „Bantu“ posiada najszersze zastosowanie (patrz str. 92).
Głównemi czynnikami, decydującemi o rasie, są: kolor skóry, rodzaj włosów, wzrost, kształt
czaszki, charakter twarzy oraz kształt nosa.
W zakresie tych wskazań możemy stwierdzić, że następujące pierwotne rasy zamieszkują Afrykę:
1. Chamici,
2. Murzyni,
3. Buszmeni,

4. Hotentoci,
5. Negroidzi,
6. Semici,

Z ras powyższych semici zamieszkują niektóre dzielnice Afryki dopiero od tysiąca lat. Jedynie
w Abisynji domieszka semicka może być starsza.
Rozmieszczenie języków mówionych w Afryce nie jest odzwierciedleniem powyższego podziału.
Języki chamickie należą do grupy języków fleksyjnych.
Rzeczowniki się odmieniają; rodzaj i przypadek określa się zapomocą afiksów. Czasowniki
odmieniają się przy pomocy przyrostków i przedrostków. Mają one ponadto formy pochodne,
jako to: wzmocnione, wsteczne, przyczynowe i t. p.

Kobieta ze szczepu Masajów, niosąca trzcinę cukrową na
pasie na głowie.
Fot. autor.

Kobieta szczepu Masajów (Ken
ja). Uszy zniekształcone drewnianemi krążkami. Im krążek
wdększy, tern ozdoba cenniejsza.

Kobieta ze szczepu Nandi (Kenja). Przykład wpływu
chamickiego.

Kobiety i dzieci szczepu Wambuti na pograniczu Ugandy
i Konga belg. między jeziorami Edwarda i Alberta. Dolna
warga ozdobiona krążkiem drewnianym.

G e og r. pow sz.

Kobieta szczepu Wakamba (Kenja).
Ramiona skrępowane obcisłemi ozdo
bami, na szyi ciężkie druty metalowe.
Fot. H . K . Bin/ts.
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Języki semickie są spokrewnione z chamickiemi pod wzglę
dem odmiany, rodzajów i t. d. Różnią się tern, że pnie słów
złożone są z trzech spółgłosek; znajdujemy to głównie
w czasownikach, których źródłosłów jest trzecią osobą liczby
pojedyńczej czasu przeszłego dokonanego. Czasowniki, zawie
rające więcej niż trzy spółgłoski, są bądź formami pochodnemi, bądź też są młodszego pochodzenia; te zaś o dwu
spółgłoskach są formami skróconemi.
1 Języki murzyńskie, t. j. języki mówione przez murzynów
właściwych, jednakże używane tak samo przez wiele innych
szczepów czarnych (np. Nilotów), zazwyczaj określa się nazwą
języków sudańskich. Wszystkie słowa tej grupy zbudowane są
na podstawie jednosylabowej. Nie posiadają one żadnej od
miany, ani też rodzaju, i odznaczają się tern, że w przypadku
drugim dopełniacz stawia się przed rzeczownikiem.
Chociaż istnieją liczne wyjątki, powstałe z naleciałości języMasajka z Kenji. Ciężkie metalowe ków obcych, to jednak sudańskie języki murzyńskie naogół
ozdoby obciążają uszy, szyję i ramiona.
. , .
,
,
.
■
posiadają te trzy cechy charakterystyczne. Najbardziej typowemi językami sudańskiemi są Joruba i Twi. Większość słów, a przedewszystkiem czasowniki,
składają się w tych językach z dwu głosek: spółgłoski i samogłoski. Ponieważ jednak liczba takich
kombinacyj jest ograniczona, więc języki sudańskie posługują się rozmaitemi tonami, podobnie
jak chiński. Ton odmienny zmienia zupełnie znaczenie słowa.
Język buszmeński przeważnie też jest jednosylabowy, nie posiada przedimków, ani też ro
dzajów. Natomiast Buszmeni posługują się przyrostkami, cząsteczkami i podwojeniem zgłosek.
Cechą charakterystyczną tego języka są t. zw. „clicks“ ; są to dźwięki nieartykułowane, wywołane
przez mlaskanie językiem, niespotykane w żadnej innej mowie. Tylko u Hotentotów i u niektórych
Bantu spotyka się takie dźwięki, przejęte od Buszmenów.
Język hotentocki jest naogół językiem Buszmenów, ale posiada pewne cechy odmienne, jak
np. rodzaje, które wszakże mogą być uważane za naleciałości chamickie.
Negroidzi, o ile dotąd wiadomo, nie posiadają swego odrębnego języka.
Z pośród ras zamieszkujących południową część kontynentu afrykańskiego bezwzględnie naj
ważniejsze są: Chamici, Murzyni oraz Buszmeni.
Historja ludów, zamieszkujących Afrykę na południe od Sahary, może być określona jako
stopniowa, powolna penetracja chamitów. Wpływ tej rasy na pierwotnych mieszkańców: mu
rzynów i Buszmenów, oraz przesiąknięcie ich krwią chamicką, był różny w poszczególnych
częściach kontynentu. Chamici naogół mogą być uważani za wielką siłę cywilizacyjną czar
nych ludów Afryki, której wpływ rozpoczął się już bardzo dawno. Piętno semickie narzucone
Zostało ludom Afryki znacznie później i ogranicza się do ziem położonych w północnej części
kontynentu.
Czynniki geograficzne w zupełności objaśniają nam i uzasadniają istniejące rozmieszczenie
ludów w Afryce. Nie wysokie góry, jak w Azji, lecz pustynie i lasy dziewicze były tu czynnikiem
decydującym. Sahara była barjerą, która powstrzymała ekspansję semitów od północy; przekra
czały ją tylko nieliczne karawany, których wpływ wprawdzie zaznaczył się tu i tam w Sudanie,
ale liczba przebywających Saharę była zbyt mała, aby mogła wywrzeć wpływ decydujący. Wodo
dział pomiędzy Nilem a Kongiem, wprawdzie niewysoki, wystarczył jednak, aby powstrzymać
Nilotów od ekspansji na południe. Sudd (rozległa dzielnica bagien nad Nilem w Sudanie
południowym, zarosłych papirusami) też stanowił przeszkodę trudną do przebycia. Bantu
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i półchamici koncentrują się głównie w krainach sawanny Afryki wschodniej i południowej,
gdyż w lasach dziewiczych niema bydła, tej podstawy ich życia gromadnego. Rozbitki Buszmenów i Hotentotów spotyka się jeszcze w półpustynnych okolicach Afryki południowo-zachodniej
i w Kalahari, puszcze zaś dziewicze zamieszkują rzadko rozsiane grupki pigmejów.
Pojęcie religji nie wiąże się u ludów pierwotnych z zasadami moralności i etyki, jak to
jest u ludów cywilizowanych. U murzynów nie spotykamy idei sprawiedliwości Boga,
karzącego za złe uczynki, a nagradzającego dobre, a gdziekolwiek takie pojęcia istnieją, to należy
je przypisać wpływom mahometanizmu i chrześcijaństwa.
C h a m i t ó w dzieli się naogół na dwie grupy: chamitów północnych i wschodnich. Pomimo
pewnego stopnia pokrewieństwa rasowego, nazwę „chamici“ należy w Afryce stosować raczej
do grupy językowej. — Zamieszkują oni Afrykę północną do Sudanu oraz jej róg wschodni,
gdzie przekraczają równik. Łączność ich rasowa nie jest jeszcze bliżej zbadana. Naogół są śred
niego wzrostu (1 m 65 cm), smukli, o skórze jasno-bronzowej. Są długogłowcami, mają rysy
szlachetne i nos orli. Zależnie od okolicy domieszki rasowe są bardzo różne.
G r u p a w s c h o d n ia ch a m i t ó w stanowi tę część ludności Afryki, która została najwcze
śniej poznana. Do tej grupy należą Egipcjanie, których przeszłość została archeologicznie zba
dana do roku około 3200-go przed Chrystusem. Proto-Egipcjanie zajmują głównie krainy leżące
pomiędzy morzem Czerwonem a Nilem, przekraczając jednak tę rzekę ku zachodowi, gdzie zaj
mują oazy bliżej Nilu leżące. Na południe sięgają do Nubji, gdzie wprawdzie ulegli domieszce
murzyńskiej, ale pomimo to stanowią główną masę ludności. Typem najbardziej przypominają
cym proto-Egipcjan jest grupa ludnościowa, znana pod ogólną nazwą Beja (Bedża), która dzieli się
na cztery szczepy:
1) Ababda, zamieszkujący wschodnie pustynie i stepy Egiptu.
Wskaźnik głowy: 73,7; wzrost: 1 m 63 cm.
2) Biszarini, zajmujący ziemie na południe Egiptu, wzdłuż granicy z Sudanem anglo-egipskim,
którą przekraczają, sięgając prawie do rzeki Atbara. Dzielą się na nizinnych i górskich.
Nizinni: wskaźnik głowy: 78,4; wzrost: 1 m 68 cm.
Górscy: wskaźnik głowy: 74,7; wzrost: 1 m 69 cm.
3) Hadendoa, dzielący się na Amarar, Nurab, Aszraf i Artega. Szczepy te zamieszkują południo-wschód Nubji aż do granic północnych Erytrei.
Wskaźnik głowy: 76,3; wzrost: 1 m 67 cm.
4) Beni Amer mieszkają na południe od szczepu Hadendoa i sięgają do Erytrei oraz do
morza Czerwonego.
Wskaźnik głowy: 74,7; wzrost: 1 m 64 cm.
Proto-Egipcjanie: wskaźnik głowy: 74,9; wzrost: 1 m 63 cm.
Pomiary antropologiczne wykazały, że Beni Amer najmniej odbiegają od proto-egipskich
typów z przed około 6000 lat. Warunki bytu i tryb życia odróżniły z biegiem czasu typy
mieszkańców pustyni a doliny Nilu w ścisłem znaczeniu. Pierwszy— szczupły i smukły —
jest jakgdyby żywym proto-Egipcjaninem, drugi natomiast — rolnik, osiadły w żyznej dolinie
Nilu — jest opasły i uległ bardziej wpływom obcym, zarówno pod względem antropologicznym,
jak kulturalnym.
Wśród tych drugich wyróżnia się dwie grupy: muzułmanów i koptów. Powiadają, że jednych
od drugich odróżnić można na pierwszy rzut oka, w istocie jednak różnica polega tylko na prze
słankach etnograficznych, kulturalnych i zwyczajowych, będących wynikiem innego trybu życia.
Wybitnych różnic fizycznych pomiędzy nimi niema, natomiast zasadniczą różnicę stanowi wyzna
nie oraz tryb życia. Fellachowie-mahometanie są w znacznej większości rolnikami, gdy natomiast
koptowie-chrześcijanie są mieszkańcami miast i mają zajęcie siedzące, jako urzędnicy i kupcy.
6*
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Wprawdzie koptowie mają nieco jaśniejszą barwę skóry i nieco cieńszy nos, niemniej jednak
główną różnicę wzrokową stanowi ubiór i odmienny sposób chodzenia.
Na południe od Egiptu leży Nubja, należąca politycznie do Sudanu anglo-egipskiego. Ale
granica pomiędzy temi krajami (Wadi-Halfa) jest zupełnie sztuczna, gdyż nie tłumaczy się ani
geograficznie, ani etnograficznie. Właściwa zmiana przyrodnicza zachodzi za pierwszą kataraktą
(Assuan), i już 2000 lat przed Chrystusem faraoni egipscy oznaczali to miejsce jako północną gra
nicę krajów murzyńskich, którą murzynom wolno było przekraczać tylko czasowo, w celach han
dlowych. Tutaj też następuje zmiana pod względem typu ludności oraz języka. Nubijczycy,
pospolicie znani jako Barabra, są średniego wzrostu, przeważnie długoglowi, nieco znegrytyzowani i zgrabni, czem się różnią od fellachinów egipskich; kolor ich skóry jest natomiast
ciemniejszy, włosy zaś krucze, choć nie tak bardzo, jak u murzynów. Stali oni zarówno pod
wpływem Egipcjan, jako też ludów zamieszkałych bardziej na południe, wskutek czego wy
stępują u nich wpływy rozmaite.
Lud Barabra obejmuje kilka szczepów i uważa się za potomków arabskich. Jednostki odzna
czają się przedsiębiorczością; są dobrymi kupcami i podróżnikami i łatwo uczą się języków. To
też można ich spotkać wszędzie pomiędzy deltą Nilu i miastem Chartum. Ziemie zamieszkałe
przez nich przeważnie są ubogie, co się niewątpliwie przyczynia do wędrówek za zarobkiem,
w celu polepszenia sobie bytu.
W oazach leżących na zachód od Nilu ludność nie jest jednakowa. Oaza Kharga zamieszkała
jest przez Egipcjan, gdy natomiast bardziej oddalone oazy Siwa i Dakhla mają już ludność po
sługującą się dialektami berberyjskiemi.
Kraje leżące pomiędzy granicami anglo-egipskiego Sudanu, Ugandy, Kenji a morzem Czerwonem i oceanem Indyjskim, obejmujące Erytreę, Abisynję i Somali (francuskie, angielskie
i włoskie), zamieszkiwane są przez ludność o wybitnej jednolitości etnicznej. Są to ludy bądź
całkiem chamickie, bądź też o bardzo silnej domieszce krwi chamickiej. Wyjątek stanowią tylko
Szangalla, lud murzyński, względnie silnie znegrytyzowany, zamieszkujący zachodnie i połud
niowe stoki wyżyny abisyńskiej. Nazwa Szangalla nie oznacza oddzielnego szczepu, lecz stoso
wana jest przez Abisyńczyków jako określenie wszystkich ludzi o antropologicznych cechach
murzyńskich. Istnieje przypuszczenie, iż Abisynja pierwotnie zamieszkiwana była przez murzy
nów, którzy ustąpili pod naporem ludów chamickich kilka tysięcy lat przed Chrystusem. Abisyńczycy są więc chamitami, z domieszką krwi murzyńskiej, której udział oceniony bywa na
około 20%. W czasach znacznie późniejszych nastąpiła penetracja semitów, których wpływ bywa
tendencyjnie przesadzany przez Abisyńczyków, pragnących w ten sposób stworzyć historyczną
podstawę do uzasadnienia wczesnego przyjęcia przez nich chrześcijaństwa. W istocie wpływ
semicki odbił się wyraźnie na poszczególnych narzeczach języka mówionego w Abisynji, który
jest najstarszym językiem semickim w Afryce. Abisyńczycy przyjęli chrześcijaństwo w czwartem
stuleciu i wówczas Biblja przetłumaczona była na język etjopski. W wieku trzynastym na czo
łowe stanowisko wysunął się w Abisynji język amharyjski, który odbiega od języków semickich
i zbliża się do chamickich. Nowoczesnym przedstawicielem języka etjopskiego jest tigre — język
bardziej semicki, będący powszechnie w użyciu w Erytrei i w nadmorskiej prowincji Sudanu
anglo-egipskiego, oraz w północnej części Abisynji.
C h a m i c i p ó łn o c n i stanowią liczną grupę ludności rozlanej na północnej części kontynentu
afrykańskiego.
Trzeba zaznaczyć, że podział polityczny tej części Afryki na Marokko, Algerję, Tunis i Libję
jest zupełnie sztuczny i nie ma nic wspólnego z podziałem geograficznym lub etnicznym.
Na zachodzie zasiąg chamitów przekracza Saharę i sięga dorzeczy Senegalu i Nigru. Arabizacja ludów, zamieszkujących te okręgi przed najazdem Arabów, odbiła się raczej na życiu kultu-

Młoda dziewczyna szczepu
Kawirondo (Kenja-Uganda).
Występuje wpływ chamicki.

Kobieta ze szczepu Kikuju
(Kenja). Tułów ozdobiony
bliznami.

Kobieta szczepu Kawirondo,
Pogranicze Kenji i Ugandy.

Fot. H. K . Binks.

Kobieta szczepu Kikuju (Kenja). Niesie
drzewo na pasie na głowie.
Fot. H . K . Bittks.

Mężczyźni szczepu Kikuju (Kenja).
Fot. H . K . Binks.
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ralnem, drogą narzucenia wyznania mahometańskiego, którego
zasady i praktyki wywarły głęboki wpływ nietylko na sposób my
ślenia, ale i na obyczaje oraz na pogląd na świat ludów chamickich.
Należy bowiem mieć na uwadze, iż najazd Arabów dokonany zo
stał przez oddziały względnie nieliczne, wskutek czego domieszka
krwi arabskiej wśród Berberów, zamieszkujących Marokko, Algerję i Tunis, jest nieznaczna. Inaczej rzecz się ma w Trypolitanji, zamieszkałej, z wyjątkiem wąskiego pasa przybrzeżnego,
przez ludy koczownicze, które w znacznym stopniu są potom
kami Arabów.
B e r b e r o w i e , zamieszkujący kraje północnej Afryki francu
skiej, odznaczają się jasną barwą skóry, opalającej się na słońcu
podobnie, jak skóra człowieka białego. Włosy mają przeważnie
ciemne i obfite, ale są szczepy, których owłosienie jest jasne,
podobne do typów germańskich. Kobiety mają zawsze włosy
ciemne, gdyż farbują je wywarem z orzechów galusowych. Oczy
Kobieta z dzieckiem w Lado
bronzowe lub piwne. Wzrost przeciętny: i m 7 0 cm. Wśród
nad górnym Nilem.
. ,
.
....
nich możemy wyrozmc trzy typy:
a) Dlugogłowcy o przeciętnym wskaźniku głowy 72— 73 i wzroście 1 m 65 cm. Mają twarz
szeroką, potylicę wystającą, czoło niskie, silnie zarysowaną szczękę. Typ ten zamieszkuje góry
centralnego Tunisu, prowincję Constantine w Algerji oraz okolice miasta Algeru. W miarę po
suwania się ku południowi, cechy murzyńskie występują coraz wyraźniej.
b) Dlugogłowcy wysokiego wzrostu, sięgającego przeciętnie 1 m 70 cm, o wskaźniku głowy
74—75. Zarys ich czaszki, widziany z góry, jest owalny; twarz podłużna; nos wąski, długi; kan
ciasty podbródek, słabo uwłosiony. Typ ten spotyka się również w centralnym Tunisie, skąd
rozpowszechnia się do Algerji, gdzie przeważnie niema go w pasie nadmorskim. W górach Aures,
przy utrzymaniu wysokiego wzrostu, występuje tendencja do krótkogłowości.
c) Krótkogłowcy (wskaźnik: 85—90), niskiego względnie średniego wzrostu, przeciętnie
1 m 65 cm, o twarzy krótkiej, szerokiej; nos również krótki, szeroki. Typ ten spotyka się w Trypolitanji, wśród Kabylów w górzystych częściach dep. algerskiego i konstantyńskiego w Algerji,
oraz w Beni M ’zab w oazach południowej Algerji,
Brachycefalizm północnej Afryki bardziej zbliżony jest do typu alpejskiego, spotykanego
we Francji, aniżeli do typu Azji Mniejszej. Dolichocefalizm natomiast wskazuje na domieszkę
nordycką, pochodzącą od najazdu północno-zachodniej Afryki przez Skandynawów, którego
wiek nie jest ściśle ustalony.
Berberowie są zdolnymi rolnikami i ogrodnikami, a wielu zajmuje się też hodowlą. W połud
niowych częściach kraju, na pograniczu Sahary, ludy te uprawiają stałe wędrówki sezonowe
w poszukiwaniu paszy, wykazując skłonności do koczownictwa. Jest to sprzeczne z zasadniczemi
cechami organizacji społecznej Berberów, która jest demokratyczna i przystosowana do życia
osiadłego, w przeciwstawieniu do ustroju społecznego Arabów — arystokratycznego i będącego
wynikiem życia koczowniczego. Kryterjów tych nie można wszakże stosować z całą bezwzględ
nością, gdyż w Afryce północno-zachodniej spotykamy również Arabów osiadłych, jako też
Berberów koczowniczych. Często można mieć wątpliwości, czy ma się do czynienia z Berberami
zarabizowanymi, czy też Z Arabami zberberyzowanymi. Ogólną zasadą wszakże jest, że ilość
i wpływ Arabów zmniejsza się w kierunku ze wschodu na zachód, przyczem na zachód od Algeru
Berberowie stanowią już około 75% ludności.
Ale i na wschodzie Algerji, w górach Kabylji i w górach Aures, spotyka się wyspy czysto ber-

Stary Nuer (Niloci). Blizny zdo
bią jego ramię.

Nuer z Sudanu nad górnym
Nilem.

Fot. H . A . Bem atzik.

Kobieta ze szczepu Nuer
w Sudanie nad Nilem Bia
łym. Czoło i piersi ozdobio
ne bliznami.

Nuer, mieszkaniec Sudd’u.
Fot. h . a . Bem atzik.

Dziewczęta ze szczepu Nuer (Niloci). Na
szyi sznurek z włosów żyrafy, na biodrach
sznurek z paciorków stanowią cały strój.
Fot. H . A . Bem atzik.
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beryjskie. W Marokku Arabowie stanowią już tylko 5% ludności, a drugie 5% przypada na Arabów
zberberyzowanych,
Berberowie są ponadto zdolnymi rzemieślnikami i mają odrębne od Arabów wyczucie sztuki.
W architekturze objawia się to w stosowaniu linij prostych z ozdobami o rysunkach geometrycz
nych, gdy natomiast u Arabów typowe są linje krzywe. Minarety na meczetach u Berberów prze
ważnie są czworokątne, u Arabów zaś okrągłe.
Do chamitów północnych zalicza się również T u a r e g ó w (wym. Tjuareg; liczba pojedyńcza:
Targui). Zamieszkują oni pustynię Saharę od Tuat do Timbuktu i od Fezzanu do Zinder, na
zachód od jeziora Czad. Podzieleni są na znaczną liczbę szczepów, posługujących się jednym
językiem, zwanym Temadżegh, ale w ogólnych zarysach można wśród nich wyróżnić następujące
grupy: Ahaggar zamieszkujący Hoggar, Ażdżer Tuareg, najczystsi rasowo, zamieszkujący za
chód Sahary, Air czyli Asbenawa z krainy Haussa, oraz Ifoghas i Aulimmidan zamieszkujący
południo-wschód, Timbuktu i wzdłuż kolana rzeki Niger. Na czele każdej grupy stoi „amenokal“, urząd w rodzaju sułtana, ale o bardziej ograniczonych prawach.
Tuaregowie zwani są pospolicie „ludami zasłony“, gdyż żaden z szanujących się mężczyzn,
należących do tych ludów, czyto szlachcic (Imadżegh), czy też lennik (Imghad), nie pokazuje się
nigdy bez zasłony (litham), nawet swoim najbliższym. Na północy szlachta nosi litham czarny,
lennicy zaś — biały, stąd nazwy: biali i czarni Tuaregowie, przyczem młodzieniec otrzymuje
zasłonę po ukończeniu 25 lat życia.
Tuaregowie są dlugogłowcami, o wskaźniku głowy 73 do 74; wzrostu raczej wysokiego:
1 m 75 cm; są wysmukli, o szlachetnych rysach twarzy. Noszą się majestatycznie; są bardzo silni
i wytrzymali, odważni i niezależni. Cechuje ich rycerskość względem kobiet oraz zamiłowanie
do poezji i muzyki. Życie ich ściśle związane jest z wielbłądem, z którym odbywają dalekie wę
drówki. Przed pacyfikacją Sahary przez Francuzów Tuaregowie uprawiali nagle napady ra
bunkowa na odległe osady arabskie.
Ich ustrój społeczny cechuje monogamja, przyczem stanowisko kobiety u Tuaregów jest
unikatem wśród muzułmanów. Kobieta ma zupełną swobodę ruchów, bierze udział w życiu towarzyskiem i społecznem, posiada własny majątek i nadewszystko ma swobodę w wyborze mał
żonka. Charakteryzuje to dosadnie przysłowie tuareskie: „Mężczyzna i kobieta względem siebie
są dla oczu i dla serca, a nie tylko dla łoża.“
P ó ł c h a m i c i i N i l o c i są to rasy mieszane, które w mniejszym lub większym stopniu uległy
wpływom chamitów, ludów kaukaskich, które w przeciągu długiego okresu czasu przywędrowały
falami do Afryki z pólnoco-wrschodu. Były to ludy pasterskie, o wyższym stopniu kultury
i lepiej uzbrojone aniżeli murzyni, u których — jak wiadomo — nie było wieku bronzowego.
Pod ich naporem ustępowali murzyni na południe. Początkowo chamici, którzy byli pasterzami,
odgrywali rolę arystokracji, pobierali się między sobą; ale stopniowa wytworzyły się jednak war
stwy mieszańców, którzy kulturalnie stali wyżej od murzynów i łączyli pasterstwo z rolnictwem.
Pod naporem now'ej fali emigracji chamickiej ci mieszańcy emigrowali na południe i tam, wśród
murzynów, odgrywali tę samą rolę arystokracji kulturalnej i pasterskiej, co chamici czystej rasy
na północy. Proces ten powaarzał się kilkakrotnie w ciągu wieków', czego wynikiem było, że
wpływy rasy chamickiej przesiąknęły daleko na południe kontynentu, zmniejszając się stopniowa
ku południowi. Wskutek takiego procesu istnieje wśród murzynów schamityzowanych wielka
różnorodność typów' i z tego względu cechy językowe są w danym wypadku najlepszym materjałem orjentacyjnym.
Ludy murzyńskie, które uległy w różnym stopniu wpływom chamickim, dzieli się zasadniczo
na grupy następujące:
1) Półchamitów,
2) Nilotów,
3) Bantu.
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P ó ł c h a m i c i zamieszkują wyłącznie wschodnią część konty
nentu, a głównie centralną część Afryki wschodniej, jako to: Kenję,
Ugandę do granicy Sudanu, oraz północną część terytorjum Tan
ganika. Zasiąg ich ciągnie się od jeziora Rudolfa w Kenji na pół
nocy do piątego i szóstego stopnia szerokości południowej w Tan
ganice na południu. Mają oni dużo krwi chamickiej i wszyscy
posługują się językami pochodzenia chamickiego. Pomimo to twa
rze ich mają cechy negroidów a skóra jest ciemna. Pod względem
kulturalnym są wszakże pasterzami, opierając swój dobrobyt wyłącz
nie na hodowli, co pociąga za sobą półkoczowniczy tryb życia.
Głównemi szczepami półchamitów są: Masajowie, Nandi z dwoma
poddziałami: Lumbwe i Kejo, Suk, Turkhana, Karamodżong oraz
prawdopodobnie Didinga, Topotha i Iteso. Członkowie wszystkich
tych szczepów są średniego wzrostu (1.68 do 1.70 m), wysmukli, długogłowi, chociaż mają wskaźnik głowy nieco mniejszy od Nilotów. Artystyczna fryzura dziewczy., .
.
.
T
,
. _
.
.
ny zc szczepu Bondei (TanPrzejsciowemi typami są szczepy Lotuko 1 Bari na pograniczu
ganika).
Sudanu.
Najbardziej charakterystycznymi półchamitami są Masajowie, Nandi, Kikuju i Sukowie.
Kolor skóry Masajów, czerwonawo-brunatny, wyraźnie wskazuje na wpływ krwi kaukaskiej.
Szczepy te zasadniczo prowadziły tryb życia koczowniczy, ale pod wpływem czasu stały
się ludami osiadłemi, uprawiającemi rolnictwo łącznie z hodowlą.
Masajowie budują swe chaty z chróstu i błota, zwane „tembe“, nadając im przeważnie kształt
okrągły lub podłużny, o płaskim dachu. Kilka takich chat tworzy koło, otoczone wysokim płotem
Z kolczastych gałęzi akacji; płot ten służy jako ochrona przed dzikiemi zwierzętami. Pomiędzy
chatami jest wolny plac, do którego wpędza się bydło na noc.
Nandi i Sukowie natomiast zamieszkują samotne osady-ogrody, przyczem każda rodzina
ma swoją siedzibę, otoczoną polami. W każdej takiej osadzie jest ponadto t. zw. „sigroinet",
wspólny dom noclegowy (kraal) dla nieżonatych wojowników, gdzie ich odwiedzają niedoj
rzałe dziewczyny, z pośród których wybierają oni sobie żony. Mężatkom tam wchodzić nic
wolno.
Charakterystyczne jest, że u półchamitów mężczyźni chodzą nago; tylko starsi noszą
zprzodu małą zasłonę ze skóry. Dziewczęta i kobiety natomiast ubierają się w spódniczki ze
skóry, czasami dosyć długie i przybrane paciorkami; ponadto noszą wielkie ilości ciężkich ozdób
Z drutu mosiężnego, owijając niemi przegub ręki, kostkę nogi, a w szczególności szyję. Uszy
zniekształcają zupełnie, obciążając je olbrzymiemi kolczykami.
U wszystkich tych szczepów chłopcy poddawani są cyrkumscysji pomiędzy 13 a 17 rokiem
życia, dziewczęta zaś kliterodektomji (infibulacji).
Młodzi wojownicy karmią się wyłącznie mlekiem, mięsem i krwią. Nie wolno im palić, ani
też spożywać wyskokowych napojów.
Są to szczepy pogańskie, wierzące w bóstwo, które łączą z pojęciem sklepienia niebieskiego.
U Masajów zwie się ono „Naiteru-Kop“ — twórca wszystkiego. — U Suków bóstwem jest
„Tororut" — niebo. U Nandi jest niem słońce „Asista“, które mieszka w niebie i jest twórcą
człowieka i zwierząt.
Wspomnieliśmy powyżej o szczepach przejściowych Lotuko i Bari. Członkowie tego dru
giego odznaczają się wysokim wzrostem (1 m 73 cm) i wskaźnikiem głowy 73 do 74.
Lotuko, którzy się dzielą na Lotuko, Lokoja i Lango, są jeszcze wyżsi, osiągając 1 m 78 cm.
Są oni również długogłowcami o wskaźniku 73 do 74. Charakterystyczne jest, że u tych szczepów,
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w przeciwstawieniu do poprzednio omówionych, kobiety chodzą nago, mężczyźni zaś przykry
wają się nieco więcej.
Nil oc i. Inną grupę schamityzowanych murzynów stanowią Niloci. Zasiąg ich geograficznie
ogranicza się do południowej części doliny Nilu oraz najbliższych oaz, przyczem sięgają oni na
południe aż do jeziora Kiogo w Ugandzie. Ponadto część szczepu Kawirondo, zamieszkującego
północne wybrzeża jeziora Wiktorji (Ukerewe), posługuje się jeszcze językiem Nilotów, gdy na
tomiast druga część tegoż szczepu mówi już językiem Bantu. Chociaż w ten sposób Niloci sięgają
aż do Ugandy, to jednak glównem środowiskiem ich jest Sudan anglo-egipski, gdzie stanowią
oni rdzeń ludności, dzielącej się na kilka szczepów.
Niloci posługują się językiem należącym do grupy języków sudańskich, ponieważ zaś mało
jeszcze wiadomo o ich cechach antropologicznych, przeto przez ogólną nazwę Nilotów rozumie
się wszystkie ludy należące autochtonicznie do dorzecza Nilu. Westermann dzieli Nilotów na
trzy grupy, a mianowicie:
1) Grupę górną, obejmującą szczepy zamieszkujące część Ugandy oraz część międzyrzecza
Nilu i Konga.
2) Grupę środkową, zajmującą wschodnią część Ugandy, północną część międzyrzecza
Nilu i Konga (Uelle), oraz dorzecze Nilu na południe i na północ od obszaru bagiennego,
zwanego Sudd. Do tej grupy, między innymi, należą Szillukowie, Acholi, Lango, Aturu, etc.
3) Grupę dolną, obejmującą ziemie dorzecza Nilu, dalej na północ położone, a sięgające do
połączenia się Nilu Białego z Błękitnym pod Omdurmanem. Najważniejsze z pośród nich
są szczepy Dinka i Nuer.
Z klasyfikacji tej wyłączone są poważne szczepy Lotuko i Bari, które — zamieszkując te same
tereny — zaliczone są do półchamitów.
Niloci, których najwybitniejszymi przedstawicielami pod względem fizycznym są szczepy
Szilluk i Dinka, są długogłowcami, o wskaźniku głowy 72, wysokiego wzrostu, o przeciętnej:
1 m 78 do 1 m 80 cm. Element chamicki najsilniej występuje u Szilluków, pomiędzy którymi
nieraz spotkać można typy o bardzo długiej głowie, ze szlachetnemi rysami twarzy, cienkiemi
nosami i wargami. Szillukowie są bardziej negroidami niż murzynami, i — chociaż ciemna barwa
ich skóry świadczy o znacznej ilości krwi murzyńskiej — są oni kulturalnie bardziej zbliżeni do
chamitów niż do murzynów. Wypowiada się to w uprawianej przez nich hodowli, gdy nato
miast rolnictwu poświęca się tak mało uwagi, że niektóre szczepy, a w szczególności Dinka,
na przednówku często obywać się muszą bez kukurydzy i warzonego z niej piwa.
U ludów tych mężczyźni chodzą nago, a nawet wówczas, gdy się częściowo przykrywają,
organy rozrodcze zawsze pozostają odkryte; natomiast kobiety noszą fartuszek zprzodu i ztyłu.
U szczepów zaś Lotuko i Bari odwrotnie: mężczyźni przykrywają się na biodrach, a kobiety cho
dzą nagie. Noszą one dookoła pasa tylko cienki sznurek z paciorków, którego koniec wisi zprzodu.
Wśród Nilotów niema szczepów, u których obie płcie chodziłyby zupełnie nago.
M u r z y n i właśc iwi . Linja przeciągnięta od ujścia rzeki Senegal do Atlantyku przez Tim 
buktu nad rzeką Niger do Chartumu nad Nilem, a stamtąd ku południo-wschodowi do gra
nicy abisyńskiej, wzdłuż tej granicy do rzeki Juba (Dżuba) i wzdłuż tej rzeki do oceanu Indyj
skiego, rozdziela zaludnienie kontynentu afrykańskiego na dwie części zasadnicze. Północna za
mieszkana jest przez jasnoskórych chamitów kaukaskich i semitów, południowa zaś przez ludy
murzyńskie. Ale ludy te prawie wszędzie, w mniejszym lub większym stopniu, pokrzyżowane są
Z chamitami i nietylko mają w swych żyłach krew chamicką, lecz przedewszystkiem uległy
w różnych stopniach wpływom kultury elementów napływowych. Prawdziwych murzynów, nieschamityzowanych, znajdziemy tylko na zachodzie kontynentu, na ziemiach leżących na północ
od zatoki Gwinejskiej, do linji przeciągniętej od ujścia rzeki Senegal, około 160 N., do wschodniej

Dziewczyna szczepu Wa-Gowa (Zam
bezi) niesie wodę na głowie.

Kobieta Zulu z córką, w Natalu. W strojach prze
bija wpływ europejski.
Zdjęcie Wydz. Propag. kolei pld.-afrykatiskich.

Tłuczenie ziarna. Kobiety szczepu
Ba-ro-tse (Zambezi).

Kobiety Zulu przy pracy w polu.
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granicy Nigerji. Ponadto czyste szczepy murzyńskie spotyka
się jeszcze w Kamerunie i może w północno-zachodnich
dzielnicach Konga. W ten sposób ujęta, granica ich zasięgu
zbiega się na południo-wschodzie z linją Bantu, wzdłuż
dolnego biegu Rio del Rey.
Podział polityczny tej części kontynentu jest dziwolągiem;
jest on wynikiem penetracji w głąb lądu różnych narodów eu
ropejskich z punktów handlowych, pozakładanych pomiędzy
wiekiem 15-ym a 18-ym na wybrzeżu gwinejskiem.
Główna masa zaplecza należy do Francji i tworzy obszar,
zwany A. O. F. (Afrique Occidentale Française — Zachodnia
Afryka Francuska), podzielony na Senegal, Maurytanję, Gwi
neę francuską, Górną Woltę, Wybrzeże Kości Słoniowej
i Dahomej. Ale obraz ten pocięty jest enklawami posiadłości
angielskich: Gambja, Sierra Leone, Wybrzeże Złote i Nigerja; pozatem Gwineą portugalską, Togo i wolną Liberją,
których granice przeważnie są umowne i zgoła nie liczą się
Kobiety Zulu z dziećmi.
Z typem, charakterem lub związkami szczepowemi ludności.
Na obszarze tym spotykamy długi szereg rozmaitych grup językowych, ale wszystkie te języki
należą do rodziny języków t. zw. sudańskich.
A. C. Haddon w dziele swem: „The Races of Man and their Distribution“, Cambridge 1924,
określa główne cechy antropologiczne murzynów właściwych w sposób następujący:
Czarna skóra, wełniste krucze włosy, wysoki wzrost, o przeciętnej 1 m 73 cm, umiarkowana
długogłowość o przeciętnym wskaźniku głowy 74 do 75, plaski szeroki nos, grube, często wywi
nięte wargi i nieraz silnie występujący prognatyzm. Pod względem kulturalnym mają oni wiele
cech wspólnych: budują chaty z dachem szczytowym; jako broń posiadają: luki ostro zakończone
na obydwóch końcach, ze strunami roślinnemi, miecze i plecione tarcze, ale nie mają ani pałek,
ani proc; ich muzyczne instrumenty stanowią bębny drewniane i specjalny rodzaj gitary, na której
każda struna ma swoją osobną podporę. Nie noszą ubiorów ze skóry, lecz z kory i włókien
palmowych. Maski oraz figury ludzkie, wyrzeźbione w drzewie, spotyka się często, natomiast
niema koszyków plecionych i podpórek pod głowę, charakterystycznych u Nilotów i Bantu.
Nie posiadają wcale bydła, domowemi zwierzętami zaś są psy, kozy, świnie i kury. Zajmują
się rolnictwem, a właściwie warzywnictwem, uprawiając głównie fasolę, gurdy, banany
i orzechy ziemne. Gdzie niegdzie spotyka się jeszcze kanibalizm, energicznie zwalczany przez
władze europejskie.
Murzyn prawdziwy posiada niezwykłą zręczność w stosowaniu sztuki plastycznej i prze
wyższa pod tym względem wszystkie inne ludy Afryki. Na specjalną uwagę zasługują przedmioty
rzeźbione z kości słoniowej, drzewa, a nawet z bronzu.
Cechą socjalną, niezwykle szeroko rozwiniętą wśród murzynów, jest istnienie bardzo licz
nych towarzystw tajnych. Wiele z pośród nich ograniczają swą działalność do wzajemnej pomocy
lub do nadawania wyróżnień społecznych, ale są i towarzystwa prawdziwie tajne, bardzo wpły
wowe, których działalność jest nielegalna z punktu widzenia białego człowieka, a czasem nawet
antysocjalna z punktu widzenia murzynów. Ale te drugie towarzystwa są nieliczne.
Bantu. Grupa ludów, znanych pod ogólną nazwą Bantu, obejmuje liczne szczepy, zamie
szkujące centralną i południowy Afrykę. Łącznikiem jest dla nich wspólny język, którego kolebką
są okolice Wielkich Jezior.
Na podstawie językowej można było dość ściśle zakreślić obszar ich zasięgu, co pozwoliło na
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przeprowadzenie t. zw. linji Bantu, ciągnącej się krzywą wpoprzek kontynentu od zatoki
Biafra na zachodzie do okolic Zanzibaru na wschodzie.
Grupa Bantu posiada większą lub mniejszą domieszkę krwi chamickiej, najsilniej reprezento
waną na wschodzie i na południu, najsłabiej zaś na zachodzie i na północy.
Jak widać, języki Bantu rozpowszechnione są na bardzo znacznym obszarze kontynentu afry
kańskiego. Ich cechą charakterystyczną jest podział rzeczowników na klasy, oznaczane zapomocą przedrostków, brak gramatycznych rodzajów oraz powtarzanie się podobnie brzmiących
głosek w jednem zdaniu, powstające stąd, że przedrostek każdej klasy rzeczowników pojawia się
w różnych formach we wszystkich słowach zdania. W ten sposób przyrostki pewnej klasy rzeczo
wników powtarzają się w zdaniu przy każdym przymiotniku, czasowniku lub przysłówku. Dla
“przykładu przytoczę dwa zdania z języka Zulu, zaczerpnięte z dzieła prof. A. Wernera: „Language Families of Africa“, Londyn 1925:
Umu— ntu
Człowiek

u— etu
nasz

omu— tile
pięknie

u—ja
on

bonakala
wygląda

si—m— tanda
my go lubimy.

Umu jest przedrostkiem liczby pojedyńczej dla klasy, do której należy słowo „ntu“ — męż
czyzna. Przedrostek ten dla liczby mnogiej brzmi „ba" względnie „aba“ . W liczbie mnogiej to
samo zdanie zatem brzmi:
Aba—ntu
b— etu
aba— tile
ba—ja bonakala si—ba— tanda
Lud
nasz
pięknie
oniwyglądają
my ich lubimy.
W sposób bardziej prosty powiedzieć można, iż nazwą „Bantu" obejmuje się wszystkich
czarnych, którzy człowieka określają słowem „ntu". Z przedrostkiem liczby mnogiej słowo to
przyjmuje formę „Ba— ntu", co oznacza „lud", „szczep", i tem się tłumaczy, że nazwa ta przeszła
do literatury antropologicznej.
Chociaż zasiąg ludów Bantu oparty jest na kryterjach ligwistycznych, to jednak tam, gdzie Bantu
graniczą Z innymi sąsiadami, cechują ich ponadto pewne różnice antropologiczne, wskutek czego
w wielu wypadkach określenie „Bantu" służy jednocześnie do lokalnego różniczkowania grup
fizycznych.
Na podstawie rozmieszczenia geograficznego, niektórych cech kulturalnych i w mniejszym
stopniu czynników historycznych, ludy Bantu dzielą się w najogólniejszych zarysach na trzy
grupy następujące:
1) Bantu wschodni, zamieszkujący Ugandę, Kenję, Tanganikę, Rodezję północną, krainę
Niassa oraz Wschodnią Afrykę Portugalską, na północ od rzeki Zambezi.
2) Bantu południowi, zajmujący południową część kontynentu, na południe od rzek Zam
bezi na wschodzie i Kunene na zachodzie.
W ten sposób zasiąg ich obejmuje: południową Rodezję, południową część Wschodniej Afryki
Portugalskiej, wschodnie i centralne części Unji Południowo-Afrykańskiej, krainy Swazi, Beczuana i Basuto, oraz b. niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią (krainy Nama i Damara).
3) Bantu zachodni rozrzuceni są na rozległych przestrzeniach, od Atlantyku na zachodzie do
wielkiej jeziornej szczeliny afrykańskiej na wschodzie; od rzek Kunene, Okawambo i gór
nego biegu Zambezi na południu do rzeki Uelle i do Kamerunu na północy. Zamieszkują
oni Angolę i Benguellę, zachodnią część północnej Rodezji, całe Kongo belgijskie, Kongo
i Gabun francuskie, Rio Muni hiszpańskie oraz południową część Kamerunu.
Podział powyższy daje pojęcie o zasięgu ludów Bantu w najogólniejszych zarysach. W istocie
bowiem każda z trzech grup, wspomnianych powyżej, dzieli się jeszcze na liczne szczepy i grupy
ludnościowe, z pośród których wskażemy najważniejsze.
Wśród B a n tu w s c h o d n i c h wyróżnia się: a) grupę północną, zwaną też jeziorną, zamieszku
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jącą południowo-zachodnią Ugandę i północno-zachodnią część krainy Tanganika, a więc ziemie
leżące pomiędzy jeziorami Tanganika i Kiwu a Wiktorja; b) północno-wschodnią, zamieszkującą
krainę Kenja; oraz c) wschodnią, rozpostartą na pozostałych ziemiach podanych powyżej, jako
zasiąg Bantu wschodnich.
Bantu wschodni stoją wśród ludów Bantu najwyżej pod względem kulturalnym. Od wielu
wieków byli zorganizowani w potężne państwa, wśród których najbardziej znane były: Baganda,
Banjoro i Karangwe. Historja ich donosi o istnieniu dawniej jeszcze większej jednostki politycznej:
Kitwara, coś w rodzaju cesarstwa związkowego, w skład którego wchodził szereg królestw. Ludy
Warundi, zamieszkujące ziemie na północ od jeziora Tanganika, Wanjanwezi i Unjamwezi na
wschód od niego oraz Wasukuma nad jeziorem Wiktorji, mają silniejszą domieszkę chamicką,
prawdopodobnie pochodzącą z inwazji ludów Galla. W szczepie Banjoro można zaobserwować
mniej dokładne zlanie się najeźdźców północnych z ludnością tubylczą, wskutek czego istnieją tam
dwie kasty: Bahima, hodowcy, oraz Bahera, pierwotni rolnicy i rzemieślnicy, których pierwsi
uważają za klasę niższą. Z biegiem lat, naskutek małżeństw mieszanych, powstała trzecia kasta,
która dziś stanowi główną masę ludu Banjoro. Istniejący trzystopniowy system totemów odzwier
ciedla ten podział kastowy.
Baganda pod względem fizycznym wykazują wielkie zróżniczkowanie, w szczególności uze
wnętrzniające się w kolorze skóry, typie nosa i grubości warg. Wzrost przeciętny wynosi i m 64 cm;
wskaźnik głowy 72 do 75. Różnią się od swoich sąsiadów wyższym stopniem kultury psycholo
gicznej ; odznaczają się niezwykłą grzecznością, dbają o strój, o czystość osobistą i swego otoczenia,
oraz o przyzwoitość. Domy ich wyróżniają się wśród chat innych szczepów afrykańskich; po
kryte są wysokim dachem z liści palmowych, których końce obcięte są równo. Otoczenie domostwa
upiększone jest wysoką trawą lub trzciną. U szczepów jeziornych dom wodza (króla) można
nazwać pałacem, gdyż składa się on z długiego szeregu budynków, otoczonych wysokim płotem.
Wejście do tego domu pilnie jest strzeżone przez stalą straż.
Poza grupą ludów pojeziernych, Bantu wschodni dzielą się jeszcze na grupę północno-wschod
nią i właściwą wschodnią. Do pierwszej należą: Wapokomo, zamieszkujący dolinę rzeki Tana,
Akamba w okolicy kompleksu górskiego Kilimandżaro, Akikuju dookoła góry Kenja oraz kilka
szczepów pomniejszych. Na kulturę tych szczepów wywarli wybitny wpływ Masajowie oraz inne
pólchamickie ludy.
Na południe od wymienionych powyżej ważniejszych grup zamieszkują właściwi wschodni
Bantu. Obejmują oni liczne mniej wybitne szczepy, zajmujące krainy Tanganika, Mozambik,
Rodezję północną i krainę Niassa.
Szczep Kikuju zamieszkuje ziemie bardzo żyzne i zajmuje się rolnictwem, uprawiając przedewszystkiem banany, manjok i trzcinę cukrową. Bydło jest miarą zamożności, ale koza uważana
jest za jednostkę wartości. Mężczyzna płaci za żonę tyle a tyle kóz, chociaż w rzeczywistości zapłata
może być uskuteczniona bydłem lub owcami. Wartość jednej sztuki bydła oceniana jest na 13
kóz. Każda żona posiada swoje kozy i owce, które nocują w chacie właścicielki. U Bantu północnowschodnich ciało zmarłego wyrzuca się na ziemię nieuprawioną na pożarcie przez hieny. Chowa
się tylko bogatych, przyczem grób jest kopany przez synów zmarłego, przed wejściem do jego
chaty. Ciało zakopuje się w pozycji leżącej, odwrócone głową na zachód, położoną na dłoni prawej
ręki, jeżeli zmarłym jest mężczyzna, lewej — jeśli kobieta. Nogi zgięte są w kolanach. Po pogrzebie
chatę wali się na grób.
U Kikuju istnieje ciekawy rytuał symbolicznego drugiego narodzenia, któremu poddać się
muszą obydwie płcie w wieku lat 10-ciu, obchodzony w formie dramatyzacji narodzenia dziecka.
O ile matka już nie żyje, zastępuje ją inna kobieta, która odtąd uchodzi za matkę; podobnie męż
czyzna może zastąpić ojca i staje się po ceremonji jakgdyby chrzestnym ojcem dziecka. Przed

Dziewczyna szczepu Dżur (Nil
połudn.), przykryta liśćmi.

Kobieta ze szczepu Kikuju (Ke
nja). Uszy zniekształcone przez
ciężkie ozdoby metalowe.

Fot. H . A . Bertiatzik.

Wojownik szczepu Nandi (Ke
nja).

Mężczyzna szczepu Wakamba w stroju wojennym.
Kenja.
Fot. autor.

Trzy piękności szczepu Meru-W a-Kikuju.
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tą ceremonją nie może być zrobiona cyrkumscysja względnie infibulacja i dziecko nie może
mieć własnej posiadłości.
U szczepu Waczaga niema wsi; każda chata stoi oddzielnie, w plantacji bananów, oddzielo
nych od siebie płotami draceny. Uprawiają oni skomplikowane systemy sztucznej irygacji plantacyj. Zmarli chowani są w pozycji siedzącej, przyczem głowa i nogi są związane.
Wśród właściwych wschodnich Bantu najpoważniejszym stał się szczep Suaheli (Swahili),
Z tego względu, iż jego język przyjął się na wschodniem wybrzeżu Afryki jako lingua franca.
Język ten zepsuty jest przez liczne naleciałości arabskie, somalijskie, galla i portugalskie. Suaheli
zamieszkują pas nadbrzeżny, pomiędzy równikiem a x6° szer. płd., włączając wyspy Zanzibar
i Pemba. Określenie typu antropologicznego Suaheli jest niemożliwością, gdyż takiego typu niema.
Arab prawie czystej rasy, czytujący Koran i przejęty kulturą arabską, nazywa się nieraz Suaheli,
podobnie jak czarny, o cechach murzyńskich, kędzierzawych włosach i wywiniętych wargach.
B an tu p o ł u d n i o w i są najliczniejsi z pośród wszystkich ludów, zamieszkujących Afrykę
południową. W samym Związku Południowo-Afrykańskim liczba ich oceniona jest na przeszło
5 miljonów, a ogółem na przeszło 7 miljonów (1926 r.). Oprócz ziem Związku, zamieszkują oni
krainy Basuto i Swazi, Beczuana, Nama-Damara i południową Rodezję oraz południową część
Portugalskiej Afryki Wschodniej. Charakterystyczne jest, iż południowi Bantu podzieleni są
na związki szczepowe, z których każdy posiada swoje odrębne imię, bez jakiejkolwiek bądź nazwy
wspólnej, łączącej tak blisko spokrewnione ze sobą ludy. Najważniejsze z tych szczepów są: Szona
w południowej Rodezji i we Wschodniej Afryce Portugalskiej, pomiędzy rzekami Zambezi a Sabi;
Zulu-Xosa na wschód od gór Smoczych (Drakensberge) i na południe od rzeki Sabi w Unji
Południowo-Afrykańskiej, do których należą też Kafrowie; Amazulu z Natalu; Amaswazi Z krainy
Swazi; Bathonga, Amandebele (Matabele), Amantszangana (Szanganowie) i wiele innych.
Centralną część Afryki południowej zamieszkują Be cz u a n o w i e , podzieleni na liczne szczepy
drobne, oraz Basuto, Bapedi i Bawenda, zachód zaś Herero, Owambo, Owimbundu etc. Zasadni
czo są to wszystko szczepy murzyńskie, ale mają różną domieszkę krwi chamickiej, a częściowo
także skrzyżowani są z Buszmenami, wskutek czego cechują ich różnice fizyczne. Typ murzyński
jednak przebija wszędzie, w szczególności w kędzierzawych włosach i w muskularnej budowie
ciała; kobiety są zgrabne i mają chód sprężysty, będący wynikiem noszenia ciężarów na głowie.
Kolor skóry i.ie jest jednolity i od krańcowo ciemnego przechodzi w bronzowo-żólty, będący
wynikiem krzyżowania z Hotentotami i Buszmenami; przeważa jednak barwa ciemno-czekoladowa
z odcieniem czerwonawym. Są długogłowcami; nos przeważnie niski a szeroki, czasami z wąskiemi nozdrzami; oczy zazwyczaj wielkie i czarne; twarz umiarkowanie prognatyczna, czoło wyso
kie, wargi grube, mięsiste. Owłosienie twarzy słabe, lysość rzadka, ale wielu stale goli całą głowę.
Pod względem liczebności poszczególne szczepy są bardzo nierównomierne. Niektóre, jak
Bakwena lub Batawana, mają zaledwie kilkanaście tysięcy członków, inne, jak Bamangwato lub
Owambo, od 50.000— 65.000, a jeszcze inne przeszło sto tysięcy. Szczep Basuto zaś liczy prawie
pół miljona łudzi. Poszczególne szczepy podzielone są na plemiona, członkowie zaś jednego ple
mienia mają prawo do noszenia wspólnego „isibongo“, coś w rodzaju nazwiska rodowego. Oso
bom należącym do jednego isibongo nie wolno się ze sobą pobierać, natomiast mleko wolno pić
tylko w towarzystwie tego samego plemienia. W krainach centralnych nazwisko plemienne na
zywa się „seboko“. Gdy plemię zbytnio się rozrasta, wówczas część jego się wydziela, poczem
część oddzielona przybiera nowe isibongo. Bantu południowi utrzymują się z pasterstwa i z uprawy
motykowej. Hodują bydło, owce i kozy, ale spożywają przeważnie tylko mleko i to wstanie kwaś
nym. Bydło rzadko zabija się dla mięsa. Hodowlą zajmują się wyłącznie mężczyźni, którzy również
doją zwierzęta; kobiety zaś,którym sankcje religijne zabraniają styczności ze zwierzętami, zajmują
się ogrodownictwem i uprawą. Jedyny wyjątek stanowią Owaherero, u których kobietom wolno doić.
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Podstawą życia religijnego ludów Bantu jest kult przodków męskich. Głowa rodziny prowadzi
nabożeństwo. Przodkowie naczelnika szczepu lub klanu są źródłem siły i powodzenia dla całego
szczepu, a tylko członkowie rodziny wodza mogą się z ich duchami komunikować. W ten sposób
religja Bantu daje silną sankcję władzy naczelnikom szczepów. Duchy przodków biorą udział we
wszystkich przejawach życia ludów Bantu. Nie pije się piwa, nie obywa się żadna libacja, żadna
uroczystość bez tego, aby przodkowie nie otrzymali swej porcji. Symbolem przodków jest drzewo
figowe, które otoczone jest specjalną opieką.
Poza duchami przodków, Bantu południowi wierzą w istnienie bóstwa, które nigdy nie było
człowiekiem. Objawia się ono przez zjawiska pogody, jak: deszcz, błyskawica, grzmot, ale bóstwo
to nie ma przedstawicieli na ziemi i do niego się nie modlą. Szczep Amazulu krystalizuje te kon
cepcje w formie: „wielkiego, wielkiego twórcy“, zwanego Unkulunkulu, oraz Pana Pogody
Inkosi (Uzulu), którego siedzibą jest niebo. Niektórzy ludzie prowadzą życie ściśle purytańskie,
są umiłowani przez Uzulu i mogą się z nim komunikować. Stoją oni pod opieką bóstwa i wszelka
krzywda im wyrządzona będzie pomszczona.
B a n t u za ch o d n i zamieszkują prawdziwe serce Afryki. Podzieleni są na wiele szczepów,
których Johnston naliczył 150 (Sir Harry Johnston: Bantu Languages, London 1910).
W zarysach najogólniejszych dzieli się Bantu zachodnich na dwie grupy: zachodnią —
zamieszkującą dolne biegi rzek Kongo i Kassai, oraz południową — zamieszkującą górne
biegi rzek Kassai i Sankuru oraz dzielnicę Katanga. Jasne jest, że ludy rozrzucone na
tak bardzo rozległych obszarach, pokrytych ponadto równikową puszczą dziewiczą, sta
nowiącą przegrodę trudną do przebycia, wykazują daleko sięgające różnice antropologiczne,
w zależności od dzielnicy, którą zamieszkują. Naogół charakteryzuje ich długogłowość,
szeroki, często płaski nos, prognatyzm nieraz wybitny oraz grube wargi. Jak zwykle u negroidów,
kończyny dolne laskonogie. Cechy te wszakże nie są bezwzględnie powszechne, gdyż u niektórych
szczepów, a nawet jednostek, wpływ chamicki występuje wyraźniej; wówczas wargi są węższe,
pos wydatniejszy i cieńszy, kolor skóry zaś czasami jaśniejszy. Wysokość przeciętna 1,65 m
do 1,68 m; wskaźnik głowy 74.
Wpływ Bantu południowych sięga głęboko do Bantu zachodnich, wskutek czego nie można
ściśle określić granicy południowej ich zasięgu. Pierwsi podróżnicy biali, którzy zawitali do ujścia
rzeki Kongo (Diogo ęao, 1484), zastali tam potężne państwo Konga. Jednakowoż rozległe państwa
murzyńskie nie odznaczały się długotrwałością i względnie szybko rozpadały się na szereg państw
pomniejszych. Jednym z najpotężniejszych, znanych Europejczykom następnie, było państwo
Lunda, którego podwaliny położył szczep Balunda, zamieszkały w górnych dorzeczach połud
niowych dopływów rzeki Kongo, na pograniczu dzisiejszego Konga i Angoli. Królestwo to doszło
do zenitu swego rozkwitu na przełomie 18-go i 19-go wieku. Panowało ponadto nad szeregiem
państw lennych, wśród których największe były Kazembe i Mai Mńnene. Państwo Kasongo,
obejmujące niegdyś dorzecze Lualaby, było również odłamem dawnego królestwa Lunda. Władza
świecka głowy państwa, w którego skład wchodzą liczne szczepy, ogranicza się do zagadnień
czysto politycznych, gdy natomiast dla swego szczepu, Balunda i Bambala, jest on „bogiem na
ziemi“ — inkarnacją ducha króla Bumba, który każe słońcu świecić i deszczom zraszać ziemię.
Genealogię jego wyprowadza się jakoby ze 120 przodków, z pośród których najstarsi są posta
ciami mitologicznemi.
Pod względem społecznym pośród Bantu zachodnich najwyżej stoją Buszongo, zamieszkujący
ziemie pomiędzy rzekami Sankuru i Lulua. Mają oni zorganizowany system rządu, złożonego
Z hierarchji ministrów, z prezesem rady ministrów (Kimi Kambu) na czele, której przewodniczy
król (Nyimi). Minister wojny nazywa się nyibita (wym.: Najimaj i najibajta).
Na pograniczu Kamerunu i Nigerji ludy Bantu sięgają najdalej na północ, stykając się tam
G e o g r. pow sz.
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Z murzynami właściwymi (sudańskimi). Zajmują oni przybrzeżny pas puszczy dziewiczej, gdy

tymczasem murzyni sudańscy trzymają się raczej przestrzeni otwartych, stepowych lub gór
skich, Niema wybitnych różnic antropologicznych pomiędzy temi dwoma rodzajami ludów, tu
i tam zaznaczają się jednak wpływy pigmejskie (okrągłogłowcy). Najwybitniejszą grupę szczepów
Bantu w tej okolicy stanowią ludy Fang, które przeważnie są pośredniogłowcami. Wśród nich
przodujące miejsce zajmują Pangwe. Są oni głównymi mieszkańcami Gabunu francuskiego oraz
Gwinei hiszpańskiej, a kolebka ich leży nad rzeką Ogowe. Słynęli jako ludożercy, różniący się
od swoich pobratymców w Kongu środkowem tern, że nie tuczyli jeńców przeznaczonych na
pożarcie, natomiast potrafili zjadać krewnych swoich najbliższych sąsiadów; nie gardzili też
trupami swoich rodzin, które wzajemnie sprzedawali sobie na spożycie. Wyrazem ich dzikości
jest zwyczaj przypiłowywania na klin zębów siecznych, a czasem też i kłów, co nadaje ich twarzom
wygląd niesamowity.
B u sz m e n i. Zasiąg ziem zamieszkałych obecnie przez Buszmenów ogranicza się do centralnej
i północnej części Afryki południowo-zachodniej. Rysunki oraz malowidła ścienne na skałach
i w jaskiniach, szkielety, a nawet nazwy miejscowości, rozrzucone po całej Afryce południowej,
świadczą o dawniejszem rozprzestrzenieniu się tej rasy. Dzisiaj utrzymali się Buszmeni tylko
na terytorjum ograniczonem i na ziemiach niezmiernie ubogich. Istnieją poszlaki archeologiczne,
że w odleglejszej przeszłości zajmowali oni rozległe przestrzenie na północy Afryki wschodniej
i centralnej, stopniowo zaś ustępowali ku południowi pod naporem silniejszych ludów Bantu.
Typ Buszmena tak dalece różny jest od typu innych czarnych, że można go odróżnić na
pierwszy rzut oka. Jedynie tylko Hotentoci mają typ podobny. Buszmen jest niskiego wzrostu
(przeważnie i m 50cm ), ma wysmukłe kończyny, drobne ręce i stopy; barwa skóry jest żółta lub
żółto-bronzowa, a skóra marszczy się już w młodym wieku; włosy rzadkie, skręcone jakby w drobne
supełki; czaszka pośredniogłowa, o niskiem, silnie wystającem czole; twarz ortognatyczna; nos
bardzo płaski; oczy wąskie, często nieco skośne; uszy nieraz bez płatków. Kobiety charakteryzuje
wybitna steatopygja, polegająca na odkładaniu grubych warstw tłuszczu na pośladkach i udach,
zniekształcająca figurę. — Ustrój społeczny i obyczaje Buszmenów uległy niestety tak dalece
wpływom najazdów Bantu, a nawet białego człowieka, że żyjące dziś jeszcze nieliczne niedobitki
Z trudem tylko pozwalają na odbudowę ustroju tego ciekawego ludu. Organizacja społeczna
i kultura buszmeńska są wybitnie pierwotne. Obrzezania się nie stosuje. Monogamja jest pra
widłem, ale poligamja nie jest zakazana. Małżeństwo wewnątrz klanu jest zakazane i mężczyzna
musi szukać żony zazwyczaj w klanie sąsiednim. Dzieci należą do ojca. Narodziny odbywają się
poza osadami, w chaszczach, wskutek czego śmiertelność wśród noworodków jest bardzo wysoka.
Matka karmi dziecko do trzeciego lub czwartego roku życia. O ile porodzi drugie dziecko przed
odstawieniem pierwszego, to noworodka się zabija, czego wynikiem są nieliczne rodziny. Zmar
łych mężczyzn chowa się w pozycji leżącej na boku, z nogami zgiętemi w kolanach. Wszelkie po
siadłości zmarłego grzebane są razem z nim, poczem na jego grobie układa się stos kamieni, aby
ochronić trupa przed żarłocznością dzikich zwierząt. Po pogrzebie cały klan przenosi się na inne
miejsce zamieszkania.
Buszmeni są ludem wesołym, bardzo lubiącym taniec, zapamiętale uprawiany, zarówno przy
spełnianiu funkcyj społecznych, jak religijnych; taniec często przyjmuje charakter maskarad.
Wiadomości o ich życiu religijnem są bardzo ograniczone. Modlą się do księżyca oraz do innych
ciał niebieskich. Wierzą też w istoty mitologiczne, które są dla nich personifikacją zjawisk przy
rody. Mają wysokie poczucie artystyczne, i ich rysunki, malowidła polichromiczne oraz grawjury
na skałach i skorupach jaj strusich nie są pozbawione wartości.
Lud ten przeżywa obecnie dramatyczny okres wymierania. Najsampierw uległ i ustąpił przed
naporem silniejszych ludów Bantu i Hotentotów, a następnie w miarę inwazji białego człowieka
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traci grunt pod nogami. Dawniej liczne bardzo stada dzikich zwierząt dawały mu pokarm w ob
fitości. Dziś stada te są silnie przetrzebione, a ponadto biały człowiek wydał zakazy polowania,
ostro przestrzegane. Buszmen początkowo odwdzięczał się napadami na stada bydła, należące
do białych najeźdźców, którzy wskutek tego podjęli bezwzględną walkę; jej wynikiem jest wy
trzebienie tego pierwotnego ludu. Niedobitki zmuszone są do przyjmowania pokarmu jarskiego,
prowadzą życie nędzne i szybko wymierają. Farmerzy europejscy próbowali zatrudniać Buszmenów jako pastuchów. Gdy się z nimi dobrze obchodzono, stanowili oni nawet wiernych i odda
nych pracowników, ale pozbawieni wolności, nie potrafią przystosować się do nowego trybu
życia i po krótkim czasie umierają.
H o t e n t o ci pod względem fizycznym są podobni do Buszmenów, różniąc się od nich nieco
wyższym wzrostem, dłuższą i węższą głową, oraz bardziej prognatyczną twarzą. Są oni prawdo
podobnie pochodzenia buszmeńskiego, wcześnie skrzyżowani z chamitami, pod naporem których
rozpoczęli wędrówkę na południe ze swej dawnej ojczyzny, krainy Wielkich Jezior. Następnie
coraz dalej spychani byli przez ludy Bantu. Obecnie zamieszkują część Afryki południowozachodniej, na północ od rzeki Oranje, dokąd przybyli później aniżeli Buszmeni, z którymi sąsia
dują od zachodu.
Pod względem kulturalnym główna różnica pomiędzy Buszmenami a Hotentotami polega na
tem, iż gdy pierwsi są wyłącznie myśliwymi i zbieraczami pokarmu dziko rosnącego,
drudzy są ludem pasterskim, hodującym bydło o długich rogach, oraz owce tłustoogoniaste.
Przewyższają Buszmenów jeszcze i pod tym względem, iż umieją wytapiać żelazo, z którego
robią narzędzia, dzidy, ostrza i strzały. Żywią się głównie mlekiem, korzonkami i owocami, na
tomiast zwierzęta domowe biją tylko na uroczystości, ale spożywają również padlinę. Uprawiają
koczownictwo, gdy brak paszy zmusza ich do tego, w ostatnich czasach jednak nauczyli się uprawy
roślin i zamieniają się stopniowo w lud osiadły. Pod względem ubrania coraz rzadziej stosują
skóry, natomiast noszą ubrania europejskie. Chaty ich, o kształcie ula, znacznie przewyższają
chaty Buszmenów; zbudowane są z giętkiej wikliny, której grube końce umocowane są w ziemi,
szczytowe zaś zgięte u góry i związane prętami poprzecznemi, w taki sposób, że całość tworzy
sklepienie półkoliste. Podłoga jest ubita i pokryta warstwą kału krowiego, zmieszanego z krwią.
Przy zmianie miejsca zamieszkania chaty są rozbierane i ponownie ustawiane na świeżo obranem
miejscu. Kobieta jest panią swej chaty oraz sprzętów domowych. Tylko jej wolno doić. Dzieci
odstawiane są późno, ale niema u Hotentotów zwyczaju zabijania noworodków, jak u Buszme
nów. Wdowa przejęta bywa przez brata zmarłego męża. Istnieje tabu pomiędzy dorosłymi braćmi
i siostrami; muszą siebie unikać i nie wolno im ze sobą rozmawiać. Gdy brat znajdzie się sam
z siostrą w chacie, musi przemawiać do niej jakgdyby przez trzecią osobę. Mówi zatem: „Chciał
bym, aby ktoś powiedział mojej siostrze, iż pragnąłbym napić się mleka“ . Starsza siostra ma
nawet prawo ukarać brata, o ile on pomija zasady etykiety tradycyjnej.
Hotentoci mają bardzo wiele obyczajów, które pod względem kulturalnym ich wyróżniają.
Ze względu na pustynny charakter kraju zamieszkiwanego przez nich, woda jest dla nich specjalną
świętością. Niestety obyczaje te pod wpływem Europejczyków bywają najpierw spaczone, a następ
nie stopniowo zanikają. Dotyczy to w szczególności rytuału opartego na wyczynach myśliwskich,
gdyż zanik zwierzyny i ostre przepisy, ograniczające swobodę polowania, uniemożliwiły wykony
wanie dawniejszych obyczajów, związanych z dojrzałością chłopców. W stosunku do dziewcząt oraz
do zmarłych dawne obyczaje utrzymały się jeszcze częściowo. W społeczeństwie hotentockiem
każda osoba należy do ściśle wyodrębnionego poziomu społecznego (pewnego rodzaju kastowość),
który na swych członków nakłada określone obowiązki. Osoba znajdująca się w stanie przejścia
Z jednej kasty do drugiej, albo też osoby spokrewnione z umarłym, są w stanie !n’au! i podlegają
wówczas specjalnym prawom.
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Wdowa lub wdowiec jest !n'au! po śmierci małżonka i dopiero po pewnym czasie i przepro
wadzeniu rytuału puryfikacyjnego powraca do stanu normalnego. Dawniej nad grobem zmarłego,
pochowanego obok jego chaty, odbywały się długotrwale lamenty i głośne zawodzenia, poczem
chatę przenoszono na inne miejsce. Dziś zarzucono zwyczaj chowania zmarłego przy jego chacie,
a nad grobem śpiewa się pieśni. Gdy dziecko umrze, rodzice są !n’au! Dziewczynka po dojściu
do dojrzałości płciowej staje się !n’au! Odgradza się ją od życia całego kraalu, zamyka w ciemnej
małej chatce, zbudowanej w chacie jej matki, gdzie musi leżeć spokojnie, otulona w kołdrę z futra
baraniego. Wolno jej mówić tylko szeptem. Inne kobiety, mężatki, schodzą się w tej chacie i obsy
pują leżącą pachnidłami. Wody dotknąć jej nie wolno. Gdy już jest gotowa do wyjścia, jedna z matron,
która miała wiele dzieci, smaruje jej ciało obficie rozpuszczonem masłem, następnie zaś rozrze
dzonym kałem krowim, co ma na celu zmycie z niej brudu dziecięcego. Potem dają jej nowe
ubranie, w którem musi ugotować pierwszy obiad. Pomaga jej przytem matrona-opiekunka,
która ją cały czas trzyma za rękę i nią kieruje, nawet przy dojeniu. Mleko, po raz pierwszy wy
dojone przez taką dziewczynkę, jest !n’au! i może być wypite tylko przez opiekunkę albo kobiety
niezdolne już do rodzenia dzieci. Wieczorem tegoż dnia kobiety odprowadzają dziewczynkę do
wody, ochlapują ją umaczanemi gałązkami i nacierają jej nogi błotem. Następnie matrona napełnia
kubełki wody, z których jeden stawia na głowę dziewczynki, drugi zaś bierze sama. Po przynie
sieniu tej wody do domu stan !n’au! dziewczynki jest skończony i odtąd zalicza się ona do po
ziomu kandydatek do zamążpójścia. W czasie pierwszej burzy, podczas grzmotów i błyska
wic, musi biegać nago w deszczu, gdyż ta procedura podług wierzeń hotentockich powoduje
płodność.
S e m ic i. Przedstawicielami rasy semitów w Afryce są Arabowie i Żydzi. Żydzi są nieliczni
i nie wywarli wpływu godnego specjalnej wzmianki, Arabowie zaś odegrali w Afryce północnej
poważną rolę i wybitnie wpłynęli na liczne szczepy tubylcze, zarówno pod względem antropolo
gicznym, jak w szczególności pod względem etnologicznym i kulturalnym. Ponieważ Arabowie
wtargnęli do Afryki przez północno-wschodnią część kontynentu, skąd rozpowszechnili się
różnemi drogami o bardzo odmiennej sile napięcia inwazji, przeto wyniki ich wpływów są bardzo
rozmaite w poszczególnych dzielnicach.
Podbój Egiptu przez Arabów rozpoczął się w roku 639, ale wówczas liczba wojowników arab
skich, osiadłych w Egipcie, była nieznaczna, wskutek czego wpływ ich na ludność doliny Nilu
nie mógł być wybitny. Wielkie inwazje zdarzały się dopiero w jedenastym wieku i dopiero
wtedy rozpoczęła się era arabizacji północnej Afryki. Pierwszy krok uczynili Beni Hillal, którzy
w r. 1048 imigrowali do Afryki w znaczniejszych ilościach i tam osiadali. Skierowali się oni wzdłuż
wybrzeży morza Śródziemnego i podbili najpierw Cyrenajkę i Trypolitanję, następnie Tunis,
a nawet Algerję i Marokko. Dopiero w późniejszych czasach rozproszyli się coraz dalej na południe
i poprzez Saharę dotarli aż do Sudanu.
W zależności od kryterjów socjologicznych wyróżnić możemy trzy podstawowe grupy
Arabów:
1) koczowników prawdziwych, zwanych Ahl-Ibl — ludzi wielbłąda,
2) Baqqara — ludzi bydła; są to koczownicy, lecz w sensie bardziej ograniczonym,
3) osiadłych, których dzieli się na dwa rodzaje:
a) rolników, zamieszkujących brzegi Nilu, zwanych Ahl Sawaki — ludzi Sakie (żóraw
kilkopiętrowy, którym czerpie się wodę z Nilu na wysoki brzeg),
b) zwykłych wieśniaków.
Podział ten bynajmniej nie znaczy, iż jakiś szczep arabski zalicza się wyłącznie do jednej
z grup powyższych, gdyż niejeden ze szczepów obejmuje dwie, a nawet wszystkie trzy
grupy.
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Ściślej oddzielić można tylko grupę pierwszą, gdyż granicę zasięgu stałego zamieszkania wiel
błądów na południu stanowi 13-y stopień szerokości pin.; właśnie tam rozpoczynają się dziel
nice lepiej nawodnione i posiadające obfitszą roślinność, co jest warunkiem nieodzownym dla
hodowli bydła. To też ludy Baąąara zamieszkują ziemie leżące na południe od 13-go równo
leżnika, w Sudanie, pomiędzy Nilem a jeziorem Czad.
Pomiary antropologiczne Arabów afrykańskich są jeszcze bardzo niekompletne. Wogóle po
jęcie Araba w Afryce nie jest dostatecznie ściśle określone; Francuzi nieraz mówią o Arabach tam,
gdzie w grę wchodzą Berberowie lub inne ludy, zaliczające się do Arabów, ale niemające prawie
żadnej domieszki krwi arabskiej. Błąd ten łatwo daje się wyjaśnić, gdyż powstaje on na podłożu
religijnem (muzułmanizm: arabski jest językiem Koranu) oraz kulturalnem, zaszczepionem
przez Arabów. Na południu Sahary coraz silniejszą staje się też domieszka murzynów. Ponadto
trzeba jeszcze mieć na uwadze, że w samej Arabji różnice antropometryczne są znaczne: gdy
zasadniczym typem arabskim jest długogłowość, to na południu Arabji zamieszkują szczepy
Arabów wybitnie okrągłogłowych. Ponieważ do Afryki napływali Arabowie zarówno z północy,
jak i z południa Arabji, więc ta okoliczność jeszcze bardziej utrudnia ścisłe ustalenie wpływu rasy
w Afryce północnej.
Arabowie zamieszkujący Egipt dzielą się na pięć grup, ale wszyscy są długogłowcami
0 wskaźniku głowy, wahającym się pomiędzy 73 a 75; wzrost ich sięga zazwyczaj od 1,68 m
do 1,72 m. W Kordofanie i w Dongola wskaźnik głowy wynosi od 74,1 do 75,4, wzrost zaś
od 1,70 do 1,75 m.
Im bardziej posuwamy się na południe i na południo-wschód, tem częściej spotykamy
krótkogłowców, ale tam pomiary antropometryczne nie były jeszcze systematycznie przeprowa
dzone. W Bornu zamieszkuje szczep Szuwa, uprawiający hodowlę. W Nigerji są kolonje arabskie
w Kano, Sokoto i Zaria. Koczownicze ludy arabskie, zamieszkujące oazy pomiędzy Egiptem
1 Cyrenajką a Sudanem i Nigerją, są bardziej zamknięte w sobie, ale nie przestrzegają tak ściśle
przepisów Koranu. Tworzą oni przeważnie odrębne sekty i zakony religijne, utworzone na pod
stawie Koranu przez lokalnych proroków. Główną siedzibą zakonu jest „Zawia“ (pustelnia), obej
mująca zazwyczaj nietylko meczet, ale i szkoły, domy dla urzędników i t. d. Często Zawia jest
ufortyfikowana, a zazwyczaj leży w miejscu, gdzie jest dobra woda, co w krainie pustynnej nadaje
jej wielkiego znaczenia. Wśród Arabów pustynnych szczep Senussi zajmuje miejsce najpoważniej
sze i władza jego szeików sięga od Darfuru przez Wadai i Bornu do wybrzeży Trypolitanji.
Panują oni na drodze handlowej, prowadzącej z północnego Egiptu przez oazy Siwa, Kufra,
Borku do Wadai, a zatem od ujścia Nilu do jeziora Czad wpoprzek Sahary. Głównym ośrodkiem
senusizmu są oazy Kufra, odniedawna dopiero zajęte przez Włochów. Zwolennicy tej sekty nie
są mistykami, ale purytanami wśród muzułmanów; ściśle przestrzegają zakazu picia kawy i pa
lenia tytoniu.W ciągu wielu lat Senussi byli postrachem dla podróżników i karawan i jeszcze dziś
stanowią niebezpieczeństwo dla Europejczyków.
Ż y d zi . Żydów osiadłych w Afryce oddawna spotykamy tylko w Abisynji, gdzie znani są pod
nazwą „Falasza“ (od „falas“ — obcy). Zamieszkują oni północo-zachód kraju, w królestwie Tigre.
Do roku 1800 podobno mieli nawet własnych królów, których dynastja legendarnie wywodziła
się od Dawida. Są oni niezmiernie zamknięci w sobie, pobierają się wyłącznie pośród siebie
i przestrzegają bardzo wiele odmiennych obyczajów, bardzo charakterystycznych. Ogólna
liczba Żydów „Falasza“ oceniana bywa na 100 do 150 tysięcy.
Wszyscy inni Żydzi afrykańscy, z pominięciem nowoczesnych emigrantów z Europy, zamie
szkują tylko Afrykę północną. Imigracja ich jest dawna i odbywała się przeważnie w średniowie
czu. W Tunisie są oni pośredniogłowcami o wskaźniku 78. Kobiety mają twarze piękne, o wielkich
czarnych oczach, pełnych wdzięku; natomiast są one przeważnie tęgie i bezkształtne, co należy
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do pojęcia urody kobiecej na Bliskim Wschodzie. Naogół wszakże Żydzi północno-afrykańscy
znacznie bardziej są dlugoglowcami, aniżeli ich pobratymcy europejscy, przyczem przeciętny
wskaźnik głowy wyraża się liczbą poniżej 80 cm.
W oazie M ’zbab w południowej Algerji Żydzi, oddawna tam osiedli, są wybitnymi długogłowcami o wskaźniku 73. Oprócz tych Żydów palestyńskich mieszka dziś w Afryce północnej i w Afryce południowej pewna liczba Żydów europejskich. Pierwszą grupę stanowią potomkowie Ży
dów wygnanych z Hiszpanji i z Portugalji pod koniec wieku piętnastego. W nowszych czasach
Żydzi europejscy emigrują z różnych krajów do Afryki północnej, a ostatnio również do Afryki
południowej, ale liczby ich ustalić nie można.
Na zakończenie przeglądu ludów zamieszkujących Afrykę wspomnieć jeszcze należy o imigracji
ludów azjatyckich z Indonezji oraz z Indyj. Indonezyjczycy przywędrowali na swoich łodziach
i osiedli na Madagaskarze, stanowiąc dla tej wyspy bardzo charakterystyczną falę kulturalną.
Imigracja zaś Hindusów jest zjawiskiem czasów ostatnich i spowodowana została przez białego
człowieka, który z Indyj sprowadził sobie robotników do kopalni złota i diamentów w Afryce
południowej. Dziś emigracja ta jest wstrzymana, natomiast Tanganika jeszcze jest otwarta dla
dobrowolnej imigracji Hindusów. Dotąd wpływ tego elementu wyraża się raczej w dziedzinie
kulturalnej.
Rozdział

IX

T Y P Y O SA D N IC TW A
Dom orjentalny. — Namiot koczowniczy. — Chata cylindryczna. — Chata kwadratowa. — Chata prosto
kątna. — Kosznice kopulaste. — „Tem be“ . — „Tukule“ , — Osadnictwo europejskie.

T y p y o s a d n i c t w a są na kontynencie Afryki bardzo rozmaite, rodzaje zaś domostw tubylców
uzależnione zasadniczo od materjałów budowlanych, istniejących w najbliższem sąsiedztwie.
Niemniej jednak wędrówki narodów i wpływy obce wycisnęły nieraz piętno na charakterze budowli,
przystosowując je do smaku i przyzwyczajeń elementu napływowego. Na północy rozpowszech
niony jest typ domu crjentalnego, zbudowanego z gliny, o ścianach gładkich i dachach płaskich.
Mury pozbawione są otworów nazewnątrz, okna zaś wychodzą na zamknięte podwórze. Prostota,
surowość i powaga cechują te budowie. Ten typ spotyka się też powszechnie w Egipcie aż do Wadi
Halfa. Na skrajach pustyni Sahary znika stopniowo domostwo stałe i pojawia się namiot koczow
ników. W Sudanie powszechny jest dom cylindryczny, budowlany przeważnie z gliny, ale też
często z drzewa, a czasami z kamienia, i pokryty stożkowym dachem z liści palmowych, ze słomy
lub z łyka. Do tej grupy należy też t. zw. „tukul“ abisyński. W części tej dzielnicy, ciągnącej się
wzdłuż Sahary, zaobserwować można w wielu miejscach domostwa typu orjentalnego, który tu
przywędrował z północy. U ludów Gwinei Górnej chaty są kwadratowe, zbudowane z drzewa,
natomiast zasadniczym typem domostwa murzynów prawdziwych na wybrzeżu Gwinei
wschodniej i południowej jest chata o kształcie wydłużonego prostokąta, budowana z drzewa,
z dachem dwuspadowym, pokrytym bądź liśćmi palmowemi, bądź też słomą. Ten sam typ
spotyka się powszechnie u ludów Bantu, zamieszkujących dorzecze Konga. Nad rzeką
Ubangi występuje w małym okręgu chata z niską ścianką cylindryczną, pokrytą sklepie
niem kopulastem, wyplecionem z rodzaju wikliny i pokrytem liśćmi lub słomą, pospolita po
między wielkiemi jeziorami, w Ugandzie i Kenji. Ten rodzaj budowli dominuje również
w Portugalskiej Afryce Wschodniej na południe od rzeki Zambezi, oraz w całej Afryce po
łudniowej i płd.-zachodmej. Zależnie od okolicy, ściany chaty o kształcie cylindrycznym, wzno
szone są bądź z gliny, jak w domach orjentalnych, bądź też Z drzewa, przyczem używa się
do tego niezbyt grubych żerdzi, wbijanych w ziemię jedna obok drugiej, po linji koła.
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Chaty żulu są to prymityw
ne kosznice, wyplatane całko
wicie w kształcie kopuły z pew
nego rodzaju wikliny, wtyka
nej bezpośrednio do ziemi,
bez żadnej podmurówki. W krai
nie Beczuana, w Rodezji, w Mo
zambiku i w krainie Tanga
nika ten sam rodzaj budowli
cylindrycznej o niskiej ściance
kryty jest dachem stożkowym.
W Angoli spotyka się nie
mal wszystkie typy domostw,
a w górnych dorzeczach Kassai i Konga istnieją okręgi,
gdzie powszechna jest chata
kwadratowa. Ciekawy jest typ
obronnej zagrody z drzewa
i z błota, zwany „Tem be",
spotykany na południe i na
wschód od jeziora Wiktorji. Na
uwagę też zasługują domostwa
szczepu Wafiomi w Afryce
wschodniej, zawsze zaopatrzo
Mapka N r. 15 . T ypy domostw tubylczych.
ne w podziemne przejście, któ 1. Chaty podłużne prostokątne, 2. Chaty kwadratowe, 3. Chaty cylin
rego wylot ukryty jest w są dryczne z dachem s t o ż k o w y m , 4 . Kopulaste kosznice, 5. Zagrody
obronne „Tem be“ , 6. Namioty koczownicze, 7. Dom orjentalny.
siednich krzakach, umożliwia
jąc mieszkańcom ucieczkę w razie napadu. Rządkiem zjawiskiem wreszcie są „tukule“ niektó
rych Niłotów, zamieszkujących bądź dzielnice błotniste, bądź też tereny zalewowe. Chaty ich
stoją na palach i są zaopatrzone w krużganki oraz małe tarasy, stojące również na palach i umo
żliwiające siedzenie nazewnątrz chaty w czasie wylewu. W porze suchej cieniste miejsca pod
podłogą chaty służą za schron przed piekącemi promieniami słońca.
Europejczyk wnosi do osadnictwa afrykańskiego nowe zasady konstrukcyjne. Pojedyńcze
budowle powstają przedewszystkiem w związku z zakładanemi plantacjami, gdzie domy mie
szkalne zazwyczaj są o prostym charakterze tropikalnym, przewiewne, z przestronnemi weran
dami i kryte blachą falistą. Obok domu mieszkalnego wznosi się zazwyczaj zabudowanie gospodar
cze, względnie przemysłowe, opodal zaś mieszkania robotnicze, wznoszone zwykle na wzór
chat tubylczych. W ten sposób powstaje na plantacji cały kompleks budowli, w charakterze
folwarku, -względnie małej osady. Miasteczka przemysłowe i górnicze otrzymują budownictwo
europejskie, natomiast kolonje robotnicze wznoszone są zazwyczaj w formie chatek tubylczych
jednego typu, ustawianych w długie szeregi, co im nadaje wygląd monotonny.
W części kontynentu, położonej na południe od Sahary, miast tubylczych w prawdziwem
znaczeniu tego słowa nie było, chociaż istniały wielkie wsie tubylcze. W północnej części kon
tynentu istniały miasta o charakterze arabskim, z wąskiemi, krętemi uliczkami, wijącemi się
pomiędzy sztywnemi, gładkiemi murami, niemal pozbawionemi otworów. Życie tych do
mostw odwrócone jest ku podwórzom i płaskim dachom, po których komunikują się ze sobą
kobiety muzułmańskie. Obok starego miasta orjentalnego pojawia się coraz częściej dzielni-
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Budowa chaty u szczepu Niambara (Niloci południowi).

Fot. H . A . Bernatzik.

ca europejska, uderzająca szerokiemi ulicami i gmachami przewiewnemi, zazwyczaj białemi lub o barwach jasnych. W osiedlach mniejszych domki europejskie mają charakter bu
dowli tropikalnych, o szerokich werandach i balkonach i wielkich otworach okiennych, za
mykanych jednak szczelnie zapomocą gęstych żaluzyj lub okienic. Gmachy reprezentacyjne
w dzielnicach europejskich wznoszone są z zastosowaniem motywów z budownictwa tubyl
czego, celem zharmonizowania
wyglądu dzielnicy nowej z mia
stem starem i tworzenia śro
dowisk miłych dla oka tubylcy.
Pod tym względem celują Fran
cuzi, którzy tę zasadę zaprowa
dzili powszechnie w swych kolonjach, do tego stopnia, że
w Sudanie naprzykład nawet
dość pierwotne cechy architek
toniczne tubylcze stosowane są
w formie zmodernizowanej przy
budowie większych gmachów
rządowych.
W wielu okolicach Suda
nu zaobserwować można pas
przejściowy, w którym czwowieś Szilluków nad Nilem Biatym.
rokątne murowane domy arabFot. h . a . Bernatzik.

Wieś Zulu w Natalu, otoczona plantacjami kuku
rydzy i bananów. Pośrodku ogrodzenie dla bydła
Z płotem plecionym. Chaty kopulaste bez pod
murówki bocznej.

Wielka wieś tubylcza w krainie Basuto. Domy
rozmaitego typu. Ogrodzenia dla bydła zrobione
z kamienia.

Wojownicy Zulu w strojach odświętnych, ozdobieni skórami różnych zwierząt i pióropuszami.

Zulu (pld. Afryka) wznoszą chatę kosznicę z wici
o kształcie kopulastym, bez podmurówki bocznej.

Kraal z ochroną przed lwami w rezerwacie im.
Krugera, nieopodal rzeki Sabi w Transwalu. (Po
granicze Portugalskiej Afryki Wschodniej.)

Wnętrze chaty Zu lu; Afryka południowa. Po
dłoga uklepana z ziemi, zmieszanej z krwią zwie
rzęcą i kalem. Pod ścianą stoją naczynia gospo
darskie.
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skie pomieszane są z okrągłemi, cylindrycznemi chatami murzynów; liczba
ostatnich wzrasta w miarę posuwania się
na południe i oddalania się od Sahary.
Biały człowiek, przynosząc do Afryki
równikowej dobrodziejstwa swojej admi
nistracji, tworzył nowe środowiska, z któ
rych w czasie względnie krótkim poczęły
powstawać miasta. Niektóre z pośród nich
rozwijają się szybko, stosując wszelkie
zdobycze nowoczesnej techniki urbani
stycznej. Najwybitniejszym wzorem tego
Wieś w Sudanie pld. (okolica Torit) na pograniczu Ugandy, rodzaju miast jest bodajże Elisabethville,
Fm. amor. stoijca bogatej prowincji Katanga w Kongu
Belgijskiem, zwanej „L e pays du cuivre“ ze względu na znajdujące się tam bogate pokłady
rudy miedzi. Rozwój górnictwa i przemysłu hutniczego w tym okręgu poczynił tak znaczne
postępy, że upodobnił go już nieomal całkiem do konkurencyjnych okręgów górniczo-hutniczych
w Europie lub w Ameryce.

Miasto Elisabethyille, stolica prowincji Katanga w Kongu Belg,, widziane z lotu ptaka.

Thar-Jar, osada rybacka w okręgu błotnistym
Sudd nad Nilem Białym.

Wieś Masajów w rezerwacie Kenji. Chaty z chróstu i błota.

Osada palowa pod Terakekka w Sudanie południowym. Walka z zalewami Nilu
oraz promieniami słońca.

W osadzie murzyńskiej pod Albertville.

Osada tubylcza w Massindi (Uganda).
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Starsze budownictwo miejskie spotykamy znów na południu kontynentu, ale głównie tylko
nad brzegiem oceanu. Wyjątek stanowi tam Johannesburg, młoda stolica złotodajnej dzielnicy
Witwatersrand w Transwalu, zbudowana niemal całkowicie na wzór wielkich, nowoczesnych
miast europejskich. Budownictwo Kapstadu i Durbanu nosi na sobie piętno architektury euro
pejskiej z końca ubiegłego i początku bieżącego wieku, gdy natomiast na przedmieściach do
minuje jeszcze jednopiętrowy lub parterowy dom tropikalny. Pretorja— dawna stolica Trans
walu przeważnie nosi jeszcze piętno niskiego budownictwa burskiego, ale nowe gmachy, wzno
szone z niezwykłym przepychem, dążą do tego, aby uczynić z tego miasta stolicę godną tak
wielkiego kraju, jakim jest Związek Południowo-Afrykański,
Rozdział X
K O L O N IZ A C JA I P O D Z IA Ł P O L IT Y C Z N Y
Początki kolonizacji. — Penetracja francuska i niemiecka. — Leopold II. — Cecil Rhodes. — Livingstone. —
Powstanie Unji Pld.-Afr. — Dalsze penetracje francuskie i angielskie. — Kolonizacja Madagaskaru. — Dalsze
dzieje kolonizacji Afryki. — Włosi w Afryce. — Kierunki dążeń kolonizacyjnych. — Sytuacja po wojnie świa
towej. — Polityczny podział Afryki.

Pod koniec wieku X V III i na początku wieku X I X kolonizacja Afryki przez Europej
czyków, jeżeli wogóle o takiej można było wówczas mówić, ograniczała się prawie wyłącznie
tylko do posterunków bądź handlowych, bądź strategicznych, rozrzuconych wzdłuż wy
brzeży zachodnich, południowych i wschodnich kontynentu. Początki penetracji, zresztą
w bardzo skromnych rozmiarach, zrobione były wówczas tylko przez Holendrów i Anglików
w Kraju Przylądkowym, przez Portugalczyków w Mozambiku i w Angoli, oraz przez Fran
cuzów w Senegalu.
Kongres wiedeński w roku 1815 pozbawił, jak wiadomo, Francję jej rozległych posiadłości
w Ameryce Północnej i w Indjach, pozostawiając ją prawie bez kolonij. Wystarczyło jej wszakże
15 lat, ażeby po wojnach napoleońskich nabrać nowych sił i rozpocząć czynną pracę w poweto
waniu sobie strat terytorjalnych pozaeuropejskich. Już w r. 1830 rozpoczyna Francja zdobycie
Algerji, gdzie walki trwają do roku 1857, kiedy Emir Abd el Kader został ostatecznie pokonany
i uznał protektorat Francji. Po utwierdzeniu władzy swej w tym kraju, Francuzi rozpoczynają
powolną penetrację w głąb i zajmują go aż do oaz Laghuat, Tuggurt i Uargla, leżących na północnem pograniczu pustyni Sahary. Wojna francusko-niemiecka w latach 1870/71 przerywa tę
działalność, ale tylko na krótko. Już po roku 1874 rozpoczynają Francuzi dalsze posuwanie się
w głąb kraju, połączone z bezustannemi ciężkiemi walkami z Tuaregami.
Utworzenie Rzeszy Niemieckiej w Wersalu w roku 1871 i jej konsolidacja stworzyły poja
wienie się na arenie światowej nowego konkurenta w dziedzinie kolonizacji; mianowicie zorga
nizowane, połączone Niemcy coraz intensywniej wymagały od Bismarcka czynnego wystąpienia
poza kontynentem europejskim. Przez kilka lat opierał się on kategorycznie żądaniom wysuwanym
przez kupców hamburskich i bremeńskich, którzy już oddawna prowadzili handel z zachodniem
wybrzeżem Afryki. Odczuwali oni bardzo brak poparcia swojej państwowości, którego tak wy
bitnie udzielały rządy angielskie i francuskie. Pod naciskiem Liideritza, Wormana, Nachtigalla, Petersa i innych, działających dotychczas na swoją rękę, Bismarck wreszcie odważył
się wystąpić w Londynie. W r. 1884 zdobył uznanie dla Niemiec zatoki Angra Pequena,
którą później przemianowano na zatokę Liideritza. W tym samym prawie czasie występuje
Wórman z Nachtigallem i Rohlfsem w Togo i w Kamerunie, dokąd poprzednio już w r. 1882
Stefan Rogoziński-Szolc, urodzony w r. i860 w Kaliszu, zorganizował na własną rękę wy
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prawę polską na stat
ku „Łucja Małgorzata“
i przebywał przez czas
dłuższy w Kamerunie
oraz na wyspie Fer
nando Po. W wyprawie
do zachodnich wybrze
ży Afryki środkowej
oprócz inicjatora brali
udział Leopold Jani
kowski i Klemens Tomczek. Rogoziński ogło
sił sprawozdanie w ro
ku 1886, Janikowski zaś,
który w latach 1886—
90 odbył sam powtórną
podróż do Afryki Za
chodniej, ogłaszał swe
prace w biuletynach
Tow.
Geograficznego
w Paryżu. W Kameru
nie Rogoziński zawie
rał traktaty z wodzami
szczepów murzyńskich
i marzył o pozyskaniu
kolonij dla Polski, wów
czas jeszcze pozbawio
Mapka N r. 16.
nej niepodległości. Gdy
rząd W. Brytanji zdecydował się wreszcie wysłać do Kamerunu misję, celem zatwierdzenia
traktatów zawartych przez Rogozińskiego, było już za późno. Okręt angielski „Goshawk“,
który przybył do Kamerunu w r. 1884, zastał tam już okręt niemiecki „M öw e“ z Nachtigallem; uznając, że się spóźnili, Anglicy dali Niemcom wolną rękę w Kamerunie, unieważ
niając w roku 1885 zawarte traktaty. Niemcy Peters i Pfeil działali w Afryce Wschodniej,
gdzie założyli „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation", przekształconą następnie na „DeutschAfrikanische Gesellschaft“ .
W roku 1878 zostało zainicjowane przez słynnego podróżnika Stanley’a (patrz strona 14)
„Międzynarodowe Towarzystwo Afrykańskie“ (Association Internationale du Congo), założone
ostatecznie w r. 1882 przy pomocy i pod protektoratem króla Belgów, Leopolda Ii-go.
W roku 1883 król Leopold rozpoczyna układy z Wielką Brytanją. Ówczesny premjer angielski,
lord Granville, początkowo ustosunkowuje się nieufnie do planów Leopolda, a jednocześnie plany
te przyczyniają się do tego, że Niemcy zaczynają zwracać uwagę na Afrykę centralną. W następ
nym roku 1884-ym Leopold podejmuje układy z Portugalją i, wyzyskując ówczesne nieporozu
mienie Anglji z Portugalją o estuarjum O Zaire (rzeka Kongo) oraz wystąpienie na arenę polityki
kolonjalnej Niemiec, doprowadza w roku 1885 do utworzenia i uznania niezawisłego państwa
„État Indépendant du Congo“, którego królem został on sam. W godny podziwu sposób potrafił
on wyzyskać animozje mocarstw europejskich, rozgrywające się na terenie Afryki Środkowej,
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i doprowadził do tego, iż wolały one uznać państwo neutralne w centrum Afryki, aniżeli rozpo
czynać pomiędzy sobą rozgrywkę, która mogła się źle skończyć. Czyn Leopolda Niemcy dobitnie
określają, mianując go „die staunendwerteste diplomatische Leistung aller Zeiten". W roku
1885 na konferencji berlińskiej, w której brało udział czternaście państw europejskich, zostały
wytknięte na mapie granice niepodległego państwa Kongo, na czele którego stanął Leopold.
Państwo to obejmuje obecnie 2,385.000 km2. Największą niespodziankę zrobił król Leopold mo
carstwom europejskim, zapisując w r. 1890 Kongo Belgji, która wskutek tego w roku 1909-ym,
po śmierci króla Leopolda, weszła w posiadanie niewspółmiernie rozległej kolonji. Mocarstwa
europejskie znów wolały uznać ten fakt, bądź co bądź samowolny, aniżeli rozpoczynać walkę
0 tę kolonję.
Wynik wystąpień niemieckich w Afryce podziałał jak ostroga na wszystkie inne państwa,
dotychczas zainteresowane w tej części świata. Zorjentowano się niebawem, iż nawet tak rozlegle
obszary, jak kontynent afrykański, mają swe granice i że mało już na świecie pozostało terenów,
niezajętych jeszcze przez państwa europejskie. Rozpoczął się tedy w myśl zasady „kto pierwszy,
ten lepszy“ istny wyścig w głąb kontynentu, zaczęty właśnie przez Niemców. Każde
państwo, posiadające dotychczas punkty oparcia na wybrzeżu, organizowało odtąd liczne wyprawy
w głąb kraju, zawierając umowy z naczelnikami tubylczych szczepów i zatykając wszędzie
swoje sztandary. Inicjatywa nieraz w dalszym ciągu leżała w rękach nietyle samych
państw, ile energicznych obywateli i działaczów, którzy lepiej się orjentowali w interesach swej
ojczyzny, aniżeli sam rząd. Gdy Niemcy wbrew protestom Kraju Przylądkowego otrzymały
placet rządu londyńskiego na zajęcie południowo-zachodniej Afryki i wkrótce potem rozpoczęli
penetrację w głąb tego kraju; gdy w tym samym czasie Portugalczycy parli wdłuż rzeki Zambezi
w głąb kontynentu, docierając już poza Tete; gdy Boerowie pod naporem Anglików zaczęli się
cofać na północ, najpierw do krainy Oranje, a następnie za rzekę Vaal, i założyli tam swe
rzeczpospolite, wówczas w Afryce południowej angielskiej znalazł się człowiek, który stał
się rzecznikiem ekspansji W. Brytanji na północ, środkiem Afryki. Człowiekiem tym byl
Cecil Rh odes, który w r. 1889 zakłada „Chartered Company of South Africa“ i na swoją rękę
organizuje zbrojną ekspedycję, zajmując najsampierw krainę Beczuana w roku 1890, następ
nie zaś Rodezję, gdzie mu przeciwstawiał się bardzo silnie Lobengula, król wojowniczego
szczepu Matabele.
Jeszcze przed Rhodesem, w roku 1878 L i v i n g s t o n e założył towarzystwo, nazwane naj
pierw „Central African Company", które zajęło okolice jeziora Niassa i wybrzeża rzeki Szire, bę
dącej jego wypływem do rzeki Zambezi. Działalności tego towarzystwa W. Brytanja zawdzięcza
posiadanie swej kolonji Centralno-Afrykańskiej, ze stolicą Blantyre. Połączywszy się z Rhodesem,
towarzystwo to następnie rozszerzyło działalność, zmieniając swą nazwę na „African Lakes
Company“. W przeciwstawieniu do działalności Bismarcka, który przez długi szereg lat opierał
się i gwałtownie zwalczał ekspansję kolonizacyjną Niemiec, działalność Rhodesa i Livingstone'a
spotkała się z szybkiem uznaniem ówczesnego premjera W. Brytanji, lorda Salisbury'ego, który
ogłosił, że kraje przez nich zajęte znajdują się pod protektoratem W. Brytanji. Tern samem Cecil
Rhodes przeszkodził połączeniu posiadłości zachodnio-niemieckich ze wschodnio-niemieckiemi
1 wschodnio-portugalskich z zachodnio-portugalskiemi, co było dążnością tych obydwu krajów.
Najlepszym tego dowodem jest tak zwany Caprivi-Zipfel, pozyskany przez kanclerza Rzeszy
Capriviego w roku 1890, który wąskim pasem odgraniczył Angolę od krainy Beczuana i zapewnił
Niemcom dostęp do środkowego biegu rzeki Zambezi. Początkowo skromna i nieśmiała polityka
Bismarcka stawała się coraz śmielszą, a po jego dymisji zastąpiona została przez wojowni
czą politykę byłego cesarza Wilhelma II. Najlepszą jej charakterystyką jest wysłana
przez niego w roku 1896 depesza do byłego prezydenta Transwalu Krugera z powinszowa-
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niami, gdy Boerom uda
ło się pobić raz Angli
ków. Wysłał on nawet
okręt wojenny do por
tugalskiej zatoki Delagoa i stał otwarcie na
stanowisku, że zatoka
ta, jako naturalny wylot
Transwalu, należy się
temu krajowi. Tem sa
mem nietylko zraził do
siebie Anglików, ale tak
że i Portugalczyków.
W 1899 roku zawarty
był traktat angielskoportugalski, gwarantują
cy stan posiadania PorPORTUGALJA WLOCHYi
tugalji w Afryce, w 1900
w AFRYCE
roku zaś nastąpiła inkor
1000_______ 2000
poracja Oranje i Trans
walu do posiadłości
p o s ia d ło ś c i p o r t u g a ls k i?
W. Brytanji.
••
w ło sk ie
W 10 lat później,
••
h is z p a ń s k ie
w 1910 roku, Anglja or
niemieckie do roku ł 9l*.
ganizuje Unję Południowo-Afrykańską i nada
Mapka N r. 17.
je jej prawa dominjal[.
Wyspy
Zielonego
Przylądka,
2. Gwinea portugalska, 3. Wyspa św. Tomane. Jak dalece prawa te
;za, 4. Kabinda, 5. Angola, 6. Mozambik, 7. Libja, 8. Erytreja, g. Somali,
są autonomiczne, świad
10. Rio de Oro, 1 1 . Rio M ini, 12 . Ceuta.
czy chociażby to, iż
obecny język Boerów, tak zwany „afrykański", będący zepsutem narzeczem włościan holender
skich z X V III wieku, zyskał dziś w Unji Południowo-Afrykańskiej równouprawnienie z języ
kiem angielskim. Sztandarem Unji są barwy Oranje, czyli staro-holenderskie.
W Senegalu penetracja francuska rozpoczęta została w drugiej połowie X IX wieku przez ge
nerała Faidherbe. W r. 1878 Francuzi dotarli do Timbuktu. Futa Dżalon w Gwinei francuskiej
zajęta została w 1881 roku; stolica zaś Konakry założona w r. 1887. Na wybrzeżu Kości Słoniowej
inwazja Francuzów nastąpiła w 1889 roku pod kierownictwem generała Bingera, w Dahomeju
zaś trwała od 1890 roku do 1894 roku pod kierownictwem generała Doddsa. Walka o Niger ro
zegrała się ostatnio pomiędzy latami 1883 a 1890. Francuzi zaczęli zwracać uwagę na Niger
w 1880 r. i założyli jednocześnie dwa towarzystwa „Compagnie du Sénégal et de la Côte Occi
dentale de l’Afrique“ oraz „Compagnie de l’Afrique Equatoriale", które nosiły się z zamiarem
połączenia swych terytorjów wzdłuż zatoki Gwinejskiej. Tymczasem przedtem już pewien
kupiec angielski George Goldie-Taubman założył w r. 1879 „United African Company", prze
kształcone w 1881 roku na „National African Company". Towarzystwo to usadowiło się u ujścia
rzeki Niger i przeprowadziło w 1884 roku odgraniczenie Nigerji od Kamerunu niemieckiego.
W 1886 roku zostało ono przekształcone na „Royal Niger Company", które rozszerzyło
posiadłości angielskie nad rzeką Niger do stanu dzisiejszego, wyzyskując odkrycia niemiec
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kiego podróżnika Hen
ryka Ba rtha. W r. 1890
nastąpiła ugoda z Fran
cją, na podstawie której
ostatecznie ustalono gra
nice angielskiej Nigerji
względem
posiadłości
francuskich. Kongo fran
cuskie zajęte było w 1882
roku przez generała Sa
vorgnan de Brazza, eks
pansja zaś tej posiadłości
ku północy przeprowa
dzona była przez gene
rała Dutreil de Rhins
w roku 1888. W terytorjum Ubangi-Szari pra
cował w r. 1891 Jan D y 
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P r o t e k t o r a ty
był
począwszy
od
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1889
M a n d a ty k o lo n jaln t
kilka podróży dla badań
naukowych do Afryki,
najpierw do Algerji i do
Mapka Nr. 18.
Sahary, następnie zaś
i . Algerja, 2. Maurytanja, 3. Senegal, 4. Gwinea, 5. Wybrzeże Kości Słoniowej,
do
Konga francuskiego,
6. Dahomej, 7. Górna Wolta, 8. Sudan, 9. Obszar Nigru, 10. Gabon, 1 1 . Środ
kowe Kongo, 12 . Ubangi-Szari, 13 . Czad, 14. Somali, 15. Madagaskar, 16. Reu skąd powędrował na pół
nion, 17 . Tunis, 18. Marokko, 19. Kamerun.
noc i dotarł aż do dzi
siejszego terytorjum Ubangi-Szari. Teren ten został ostatecznie zajęty dla Francji przez gene
rała Liotarda w latach 1895/97.
W roku 1882, wyzyskując wrzenie powstałe w Egipcie przez powstanie Mahdiego prze
ciwko Turcji, W. Brytanja zaproponowała Francji wspólne wystąpienie w Egipcie, Francja jednak
odmówiła. Anglja wobec tego na własną rękę w latach 1882— 1885 zajęła Egipt i następnie parła
ku południowi do Sudanu, gdzie poległ generał Gordon pod Omdurmanem. Francuzi zbyt
późno zorjentowali się, iż popełnili błąd, nie idąc w Egipcie ręka w rękę z Anglją. Chcąc ten błąd
naprawić, usadowili się w Dżibuti u wylotu morza Czerwonego i stamtąd zorganizowali pierwszą
wyprawę do Nilu pod kierownictwem Bonchamps'a w 1897 r. Wyprawa ta jednak do Nilu nie do
tarła, gdyż została cofnięta. Udało się to dopiero następnej wyprawie francuskiej pod kierowni
ctwem generała Marchanda, która w latach od 1896 do 1899 przeszła Afrykę wpoprzek, wycho
dząc z Senegalu via jezioro Czad. Marchand dotarł do Nilu w lipcu 1898 roku w miejscowości
Faszoda, ale było już Za późno, gdyż na krótko przedtem lord Kitchener rozbił siły Mahdiego pod
Omdurmanem, mszcząc śmierć Gordona i ustalając w ten sposób władzę angielską w Sudanie.
W. Brytanja wówczas założyła u Francji protest przeciwko zajęciu przez nią południowej części
Sudanu i naskutek tego generał Marchand zmuszony był opuścić Sudan w kierunku Dżibuti.
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Wynikiem tej wy
prawy wszakże jest
klin posiadłości fran
cuskich
UbangiSzari, wcinający się
na północ od rzeki
Ubangi,
między
Kongo
belgijskie
a Sudan angielski
w kierunku do Bahr
el
Ghazal, oraz
ostateczne
zajęcie
przez
Francuzów
Somali francuskie
go (Dżibuti).
Pierwszym zdo
bywcą Madagaskaru
był A. M . B e n i o w 
ski. Był to syn ge
nerała austrjackiego,
Mapka Nr. 19.
urodzony w r. 174 1 na Węgrzech. Już za młodych lat wykazywał on usposobienie awanturnicze.
Zmuszony opuścić na zawsze Węgry, przebywał w różnych krajach Europy zachodniej, skąd
został wezwany do Polski przez kierowników konfederacji barskiej, w której walkach bierze
udział w stopniu pułkownika. Ranny i wzięty do niewoli przez Rosjan w r. 1769, zesłany zostaje
na Kamczatkę. Tam zdołał wywołać bunt wśród zesłanych, poczem udaje mu się opuścić miejsce
zesłania na małym statku. Po wielu przygodach dociera Beniowski do północno-zachodnich
wybrzeży Ameryki Północnej (5 lat przed Cookiem), poczem odwiedza mało jeszcze znane wyspy
Aleuckie i przez Japonję oraz Formozę wraca do Francji. Około roku 1772 rząd francuski po
wierza mu misję podboju wyspy Madagaskar. Beniowski wywiązuje się sprawnie z zadania, ale ukoń
czywszy podbój, ogłasza się królem wyspy. Niezadowolony z tego rząd francuski wysyła wojska,
w walce z któremi Beniowski ginie w r. 1776. Niestety, nie pozostawił on o swojej wyprawie na Mada
gaskar żadnych danych ścisłych, wobec czego pozostała ona tylko epizodem historycznym. Pozatem Madagaskar zawdzięczają Francuzi podróżom badawczym G r a n d d i d i e r a i R a b lo t a ,
odbytym w latach 1864— *870, ale do stolicy Tananariva dotarł oficjalnie po raz pierwszy Francuz
M a y e u r w roku 1877. Wojna ekspedycyjna trwała od roku 1882 do 1885, poczem królowę
Ranavalo wywieziono do Francji, Madagaskar zaś na mocy traktatu przeszedł w posiadanie
Francji. Pacyfikacja tego kraju ostatecznie przeprowadzona była w latach 1896— 1897 przez
generała Galliéniego.
Część Afryki, zwana Afryką Wschodnią, przechodziła bardzo zmienne koleje. Gdy w roku
1505 Vasco da Gama w Sofala i Mombassa położył podwaliny pod późniejszą prowincję portu
galską, zwaną Etjopją, ze stolicą Malindi, kraina ta została w roku 1585 zaatakowana przez Tur
ków, w kilka lat zaś potem, a mianowicie już w 1589 roku, Portugalczycy przesłali wojska z Goa
w Indjach, które ponownie Turków wypędziły. W następnym wieku zdarzyły się dwie rzezie
Portugalczyków, zorganizowane przez Arabów z Maskatu w latach 1631 i 1699. W X V III w.
Portugalczycy kilkakrotnie atakują Mombassa i ostatecznie zdobywają ten port w 1728 roku, poto
tylko, aby w 1784 roku znowuż ustąpić pod naporem Arabów.
W roku 1836 Stany Zjednoczone Ameryki zakładają pierwszy konsulat w Zanzibarze, a w 1840
Gcogr. powsz.
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roku Wielka Brytanja na
śladuje ten przykład. Jest
to pierwszy oficjalny krok
W. Brytanji w tej części
Afryki. W roku 1887 zało
żone zostało towarzystwo
„British East African
Company“, które, opie
rając się na odkryciach
S p e k e ’a (1857 — 1864),
B u r t o n a i G ra nt a, roz
poczęło penetrację dzi
siejszej Kenji i Ugandy
wielkobrytańskiej. Trak
tat zawarty w 1891 roku
pomiędzy W. Brytanją,
Niemcami i Włochami
przyznaje dzisiejszą Tan
W. BRYTANJA W AFRYCE
ganikę — Niemcom, Kenję i Ugandę — W. Bryta
nji, wschodnie zaś wybrze
K o h n je i dominja
że Somali — Włochom.
P ro te k to ra ty i kondom inja
M a n d a ty kotonjo/ne
Od r. 1906 rozpoczyna
K o n trola po lity c zn a
się rozwój ekonomiczny
Kenji, której W. Brytanja
przyznała roczne subsyMapka N r. 20.
i. Kraj Przylądkowy, 2. Oranje, 3. Natal, 4. Transwal, 5. Rodezja Połud djum gotówkowe. W 1920
niowa, 6. Rodezja Północna, 7. Niassa, 8. Kenja, 9. Somali, 10. Nigerja, r. Kenja została miano
1 1 . Złote Wybrzeże, 12 . Sierra Leone, 13 . Gambja, 14. Maurycjusz, 15 . Bawana kolonją koronną,
suto, 16. Swasi, 17 . Beczuana, 18. Uganda, 19. Sudan, 20. SW . Afryka,
Zanzibar zaś protekto
2 1. Tanganika, 22. Egipt.
ratem.
Na początku bieżącego wieku Francuzi wyzyskali walki pomiędzy sułtanem Marokka — Abdel
Azisem a pretendentem do tronu — Mulaj Hafidem, ażeby ustalić swe wpływy w Marokku.
Francja poparła pretendenta, który był jej oddany i godził się na uznanie protektoratu. Widząc,
Że stan posiadania Francji w Afryce Północnej ulega znacznemu rozszerzeniu, wysłali Niemcy
w roku 1914, wbrew traktatowi zawartemu w Algeciras w roku 1906, okręt „Panther“ do Agadiru
w Marokko, demonstrując w ten sposób przeciwko zajęciu tego kraju przez Francję i uza
leżniając swą zgodę od otrzymania kompensat w Kongu francuskiem. Akcja ta, prowadzona
w imieniu Wilhelma przez ówczesnego kanclerza Kiderlen-Wachtera, dążyła do tego, aby Francja
ustąpiła Niemcom przylegające do Kamerunu ziemie Konga francuskiego. Francuzi temu się
przeciwstawili, ale zgodzili się, aby pewne części tej kolonji Niemcom odstąpić. Pertraktacje, na
mocy których Francuzi odstąpili Niemcom obszar około 280 tysięcy km2, noszą cechy niezmiernie
charakterystyczne, ilustrujące wogóle politykę państw europejskich w Afryce.
Niemcy otrzymali bowiem dwa kliny, wcinające się w terytorjum francuskiej kolonji Gabon,
Z których jeden wzdłuż rzeki Sanga docierał aż do rzeki Kongo, drugi zaś dalej na północ do rzeki
Ubangi. Pozatem rozszerzono posiadłość Kamerunu ku południowi w ten sposób, że teren nie
miecki wąskim pasem okrążył ze wszystkich stron kolonję hiszpańską Rio Muni, odgraniczoną
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w igoo roku. W ten sposób Niemcy
zetknęli się w dwóch miejscach z Kon
giem belgijskiem. Charakterystyczne
jest to, iż ze wschodu parli oni ku za
chodowi tak długo, aż dotarli do jeziora
Tanganika i do rzeki Ruffizi, co ich
znowu zetknęło z Kongiem belgijskiem
od wschodu. Objawia się tutaj dąż
ność do połączenia niemieckiej Afryki
Wschodniej z niemieckim Kameru
nem wpoprzek kontynentu. Narazie
na drodze stało Niemcom jeszcze
Kongo.
Gdy Niemcy wciskały się od
wschodu i od zachodu ku Kongu belMaPka Nr' 21‘ Włosi w Afryce t1S»35).
gijskiemu, licząc widocznie na to, iż z Belgją kiedyś sobie poradzą i jednak uda im się wkońcu
przeciąć swemi posiadłościami Afrykę Centralną wpoprzek, pokrzyżowali oni interesy W. Brytanji, dążącej do połączenia posiadłości w Rodezji i w Sudanie wzdłuż kontynentu. Chcąc po
zyskać możność wybudowania kolei na swych terytorjach, łączącej Kraj Przylądkowy z Ugandą,
Kenją i Sudanem, Wielka Brytanja odstąpiła Kongu rozległe terytorjum Lado, dając w ten spo
sób Kongu dostęp do Górnego Nilu. Wzamian za to Kongo odstąpiło Wielkiej Brytanji wąski
pasek terytorjum, ciągnący się wzdłuż zachodniego wybrzeża rzeki Ruffizi, umożliwiający
W. Brytanji dostęp do północnego wybrzeża jeziora Tanganika od strony Ugandy. W ten sposób
W. Brytanja choć wąskim paseczkiem dotarła od północy do jeziora Tanganika, do którego po
siadłości Rodezji dotykały od południowego końca, i jednocześnie odcięła wschodnią Afrykę nie
miecką od Konga belgijskiego. Ponieważ jezioro Tanganika było umiędzynarodowione, więc
mając dostęp do niego od południa i od północy, mogła istnieć komunikacja mieszana kolejowookrętowa z Kaapstadu do Chartumu na terytorjach angielskich.
Działalność polityczna W ło c h ó w w Afryce rozpoczęła się względnie późno. Dopiero w roku
1889 zajęli oni wybrzeże Erytrei nad morzem Czerwonem, którą odebrali Turkom. Od tego
czasu Erytrea jest kolonją włoską. Dążność do okrążenia Abisynji wykazali Włosi, zajmując pod
koniec wieku X IX wschodnie wybrzeże Somali, gdzie posiadają obecnie rozległą, ale mało war
tościową kolonję. W drodze do ziszczenia ich planów stoją przedewszystkiem posiadłości angiel
skie, a mianowicie Somali brytańskie, pozostające od r. 1884 pod opieką rządu Indyj bryt., oraz
Kenja, Uganda i Sudan brytańsko-egipski. W roku 1912 odebrali Włosi Turkom Trypolitanję
oraz Cyrenajkę, które od roku 1919 są oddzielnemi kolonjami Włoch.
W roku 1925, na podstawie rokowań prowadzonych po zawarciu traktatu wersalskiego
w r. 1919, W. Brytanja odstąpiła Włochom dobrowolnie terytorjum rzeki Juba (Dżuba), które
dotąd należało do Kenji. W ten sposób Somali włoskie zostało powiększone o żyzny obszar ob
jętości przeszło 100.000 km2, częściowo nadający się do kolonizacji.
W roku 1930 Włosi wtargnęli do Ual-Ual w abisyńskiej prowincji Ogaden, graniczącej z Somalją włoską. Był to wstęp do wojny włosko-abisyńskiej, która się rozpoczęła w r. 1934 i trwała
jeszcze w r. 1936. Włosi atakowali jednocześnie od północy, gdzie punktem wyjścia była dla
nich Asmara, stolica Erytrei, jako też od południa, gdzie ich głównym punktem oparcia było
Mogadiscio, stolica Somali włoskiego. Dążeniem ich było połączenie Erytrei z Somalją oraz do
tarcie na południu Abisynji aż do granic Sudanu anglo-egipskiego. Dziś dążenie to jest faktem
dokonanym.
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Posiadłości włoskie w Afryce powiększyły się jeszcze terytorialnie w r. 1934 o 90.000 km2,
odstąpionych dobrowolnie przez Sudan anglo-egipski, oraz w r. 1935 o 114.000 km2, odstąpio
nych przez Francję w Saharze z terytorjum jeziora Czad, należącego administracyjnie do pro
wincji Ubangi — Szari. Obszary te przyłączone zostały do kolonji włoskiej Cyrenajka, która
odtąd obejmuje 738.000 km2.
Reasumując posunięcia poszczególnych państw europejskich w Afryce, stwierdzić możemy,
iż przewodnim rysem późniejszej geopolityki afrykańskiej jest dążenie do: 1) łączenia posia
dłości leżących na przeciwległych wybrzeżach, 2) tworzenia kompleksów powiązanych i zwartych,
3) względnie okrążenia lub przecięcia posiadłości obcych. Pierwszą politykę uprawiały najinten
sywniej, ale bez powodzenia, Niemcy i Portugalja, z powodzeniem zaś W. Brytanja, łącząc północ
Z południem. Drugą uprawiała Francja, osiągając dodatnie wyniki na zachodzie i północozachodzie kontynentu; wreszcie trzecią uprawiały w nowszych czasach Włochy, dążąc do okrą
żenia i opanowania Abisynji. Nie jest przeto wyłączone, iż w chwili przełomowej, przy ko
rzystnej konjunkturze politycznej, Włochy będą popierały Egipt przeciwko W. Brytanji w jego
roszczeniach do Sudanu, o ile Włochom dane będą widoki osiągnięcia celu kosztem części
Sudanu.
Ostatnia wielka wojna światowa zmieniła znów obraz polityczny Afryki. Odebrano Niemcom
ich kolonje i utworzono z nich mandaty. Charakterystyczne jest jednak, iż dawną Afrykę po
łudniowo-zachodnią niemiecką powierzono w postaci mandatu nie W. Brytanji, lecz Unji Połud
niowo-Afrykańskiej, która ten teren obecnie gwałtownie kolonizuje i zaprowadziła już na nim
swe prawodawstwo. Zachodzi wątpliwość, czy Unja ziemie te kiedykolwiek zwróci Niemcom.
Kamerun został podzielony między Francję a W. Brytanję, ale w ten sposób, że W. Brytanja
otrzymała tylko wąski pasek wzdłuż Nigerji, mający na celu sprostowanie granicy; tereny od
stąpione Niemcom wzamian za Marokko oddano Francji bezpowrotnie, resztę zaś Kamerunu
powierzono jej w formie mandatu. Kamerun, z pewnemi lokalnemi zastrzeżeniami, nie jest
Francji bardzo potrzebny. Co się zaś tyczy dawnej Afryki Wschodniej Niemieckiej, to jest ona
obecnie mandatem W. Brytanji i otrzymała nazwę „Tanganyika Territory“ . Pobrzeżny pas tej
kolonji nie jest W. Brytanji koniecznie potrzebny, gdyż oprócz portu Dar-es-Salaam posiada ona
port Mombassa, lepiej nawet wyposażony. Inaczej przedstawia się sprawa zaplecza tego wy
brzeża, to jest tej części, która przylega do jeziora Tanganika; jest ona Wielkiej Brytanji koniecznie
potrzebna, gdyż przez nią prowadzi już dzisiaj ożywiona komunikacja ze stolicą Kenji, Nairobi,
do miasta Broken Hill w północnej Rodezji. Jest zatem mocno wątpliwe, aby W. Brytanja tę
część swego mandatu zechciała kiedykolwiek zwrócić Niemcom.
Pod innym względem ostatnia wojna światowa przyniosła również radykalną zmianę. W roku
1922 bowiem W. Brytanja uznała niepodległość Egiptu, okupowanego od roku 1882. Chociaż
niepodległość tego kraju udzielona została z różnemi daleko idącemi zastrzeżeniami, to jednak
stanowi ona zasadniczy zwrot w dziejach politycznych kontynentu.
Gdy dziś będziemy spoglądali z lotu ptaka na polityczny podział Afryki, to uderzą nas w nim
dwa rysy charakterystyczne: jeden stanowi zwarta masa posiadłości francuskich na północozachodzie, drugi zaś pas posiadłości wielko-brytańskich, ciągnący się od Przylądka Dobrej Na
dziei aż do morza Czerwonego. Tym dwom wielkim kompleksom przeciwstawiają się posiadłości
Portugalji, Belgji i Włoch, pomiędzy któremi włoskie są najmniej wartościowe.
Reasumując stan dzisiejszy, stwierdzamy, iż polityczny podział Afryki przedstawia się, jak
następuje (1934 r., w kolejności obszarów):
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Kraje

T ysięcy
mieszk.

Kra je

I. P o s ia d ło ś c i w ie lk o b ry ta ń sk ie :
D o m in ju m : Unja płd. afry
kańska:
1. Kraj Przylądkowy . .
.....................
2 . N a ta l
3 . O r a n je ..........................
4. T ra n s w a l......................
K o lo n je :
5. Rodezja poludn. . . .
6. Rodezja północna . .
7. N i a s s a ......................
8 . Kraina Basuto
. . .
9 . Kraina Swazi . . . .
10. K e n j a ..........................
1 1 . S o m a li..........................
12. N ig e rja ..........................
1 3 . Złote Wybrzeże . . .
14. Sierra Leone . . . .
15. G a m b j a .....................
1 6 . Wyspy Sejszele
. .
17. Wyspa Św. Heleny
i dependencje . . . .
1 8 . Wyspa Maurycjusz
i depend. . . . . . .
P r o te k to r a ty :
1 9 . U g a n d a .....................
20. Zanzibar i Pemba . .
2 1 . Kraina Beczuana
. .
M a n d a ty :
22. Nama i Damara (Afr.
płd.-zach.) (mandat Unji Płd. Afryk.) . . .
2 3 . K a m e r u n .................
2 4 . T o g o ................. .... .
25. T a n g a n ik a .................
K o n d o m in ju m :
26. Sudan anglo-egipski .
W p ły w y p o lity c z n e :
27. E g ip t
. . . . . .
Razem

. .

716
91

3 ,2 3 0
1 ,7 7 3

129

785

286

2 ,7 0 2

389

746

1 ,2 2 0

124

1 ,3 9 4
1 ,6 1 2

30

650

17

127

583
176

3 ,0 7 7

877

347
2 0 ,0 0 0

204

3 ,0 5 0

80

1 ,6 7 2

11

208

0 ,4

29

0 ,3

4

2

406

244

3 ,6 2 0

3

237

712

160

835

240

89

781

34

318

942

5 ,0 6 5

2 ,5 1 5

5 ,7 2 9

—

9 , 8 3 7 ,7

—

5 7 ,7 4 9

II. P o s ia d ło ś c i fra n c u 
sk ie :
K o lo n je :
1. A l g e r j a ......................
A .O .F. (Afryka zachod
nia francuska)
2. M au ry ta n ja .................
3 . Senegal
......................
4. G w i n e a ......................
5. Wybrzeże Kości Słon..
6. D a h o m e j .................

2 ,1 9 6
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6 ,9 1 0

7. Górna Wolta
. . .
8. Sudan francuski
. .
9. Terytorjum Nigru
A .E .F . (Afryka równi
kowa francuska)
10. G a b o n .................
u . Kongo Środkowe .
12 . Ubangi-Szari . . .
13 . C z a d ..........................
14. Somali francuskie
15. Madagaskar i dep. .
16. Wyspa Reunion . .
P ro te k t o r a ty :
17. T u n i s ......................
18. M a r o k k o .................
M an d aty:
......................
19. K a m e ru n .................
20. T o g o .....................
Razem
III. P o s ia d ło ś c i b e lg ij
s k ie :
1. K o n g o . . . . . . .
2. Mandat Ruanda-Urundi
Razem . .
IV . P o s ia d ło ś c i w ło s k ie :
1. L i b j a : Trypolitanja
Cyrenajka . . .
2. E r y t r e a
. . . . . . .
3. S o m a li . . . . . . . .
Razem . .
V . P o s ia d ło ś c i p o rtu g a l
sk ie :
1. Wyspy Zielonego Przyl. .
2. Gwinea portugalska . . .
3. Wyspy św.Tomasza i Ksią
.................
żęca
4. C a b in d a .
.................
5. A n g o la
.
.................
6. M o z a m b i k ....................
Razem . .
V I. P o s ia d ło ś c i h isz p a ń 
sk ie :
1. Terytorjum R iff (Marokko)
2- C e u ta i Presidios . . .
3. Gwinea hiszpańska . . .
4. Rio de O r o ......................
Razem . .
P a ń stw a n ie p o d łe g łe :
A U
„ (zawo)owana p izez
1. A b is y n ja wiochy wr> 1936)
2. E g ip t
......................... .
3. L i b e r ja
.
.................

T y s ię c y

km*

T y się c y
m ieszk.

1,505

3,527

1,247

i,72i

275
240
493
1,248
22
617
2

388
699
1,090
1,053
70
3,759
197

125
4 15

2,410
5,405

431

2,192

52
10,746

39,407

2,387
54
2 ,4 4 1

75JL

9,373
3,035
12,408

900
738
119
600

1,030

2,357

2,363

4
36

365

550
16 1
622

154
64

1,235

2,586

771
2,047

7,019

22
0,2
28
285
335,2

3,850

750
112
167
32
1,061

V II.
835
201
251

352
1 ,6 2 0

478

2 ,1 1 9
3 ,8 6 0

122

1.13 3

Razem

1,12 0
994
95
2,209

10,000
14.900
2,000
26.900
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Z e sta w ie n ie .
K r a je

Tysięcy km*

Posiadłości W. Brytanji .
Posiadłości francuskie . .
Posiadłości belgijskie . .
Posiadłości włoskie
. .
A b i s y n j a ..........................
5. Posiadłości portugalskie .
6. Posiadłości hiszpańskie. .
7. Państwa niepodległe:
E g ip t
. . . . . . . .
L i b e r j a ..............................

9.837
10,746
2,441
2,357
1,12 0
2,047
335

57-749
39,407
12,408
2,363
10,000
7,019
1,061

994
95

14,200
2,000

Cały kontynent .

29,972

146,207

i.
2.
3.
4.

Tysięcy mieszK.

Rzucając okiem na powyższą tablicę, uderzy nas porównanie liczby ludności w posiadłościach
W. Brytanji z posiadłościami innych mocarstw europejskich.
Stwierdzamy, iż obraz polityczny Afryki nie jest ostatecznie ustalony i że na kontynencie tym
w ciągu najbliższych lat dziesiątków zajdą prawdopodobnie jeszcze daleko sięgające zmiany.
W Polsce utarła się dla Afryki nazwa „Czarnego Kontynentu". Uzasadnia się ją tem, że ląd
zamieszkany jest przez ludy o czarnej barwie skóry; tymczasem nazwa ta jest falszywem przetłu
maczeniem utartej u innych narodów nazwy — ciemny lub nieznany kontynent. Anglik naprzykład mówi o Afryce: „The Dark Continent", Niemiec — „Der Dunkle Kontinent". Narody te
nazywały kontynent afrykański w ten sposób wówczas, gdy wnętrze jego było jeszcze zupełnie
nieznane i pełno było białych plam na jego mapie.
Dziś Afryka nie jest już kontynentem nieznanym. Zaledwie kilkadziesiąt lat upłynęło od czasu,
kiedy słynni podróżnicy Livingstone i Stanley wtargnęli w głąb serca lądu afrykańskiego, po raz
pierwszy odsłaniając tajniki jego nieznanego wnętrza, a obecnie już zbaczać trzeba z utartych
szlaków, aby odnaleźć zakątki, na których człowiek biały nie wycisnął jeszcze piętna swoich
wpływów i swojej cywilizacji.
W ostatnich lat dziesiątkach umożliwienie dostępu do najbardziej odległych dzielnic i do
tarcie do nich ze względną łatwością uczyniły postępy zdumiewające, nietylko dzięki uproszczeniu
komunikacji zapomocą samochodu, samolotu i opanowania wojowniczych szczepów tubylczych,
ale przedewszystkiem dzięki postępom higjeny kolonjalnej, która dziś pozwala już stawiać czoło
groźnym niebezpieczeństwom klimatu podrównikowego.
R o z d z ia ł X I
A F R Y K A , JA K O C IA ŁO G O SPO D A R C ZE
Charakterystyka ogólna.

Górnictwo. —• Użytkowanie ziemi. — Hodowla. — Komunikacje. — Handel.

Jak z poprzednich rozdziałów można było wywnioskować, Afryka, jako kontynent, przed
stawia dość znaczną różnorodność, z którą w parze idzie zróżniczkowanie poszczególnych dziel
nic gospodarczych. W zależności od budowy geologicznej i związanych z nią bogactw kopal
nych z jednej strony, a klimatem i typem roślinności z drugiej, istnieją lokalne możliwości więk
szego lub mniejszego rozwoju gospodarczego. Typ człowieka, dającego inteligencję oraz rękę
roboczą, jest również czynnikiem decydującym; wreszcie lepsze lub gorsze rządy wywierają
wpływ głęboki na przyśpieszenie, względnie zahamowanie rozwoju gospodarczego kraju. Pod
względem ekonomicznym Afryka stanowi teren od bardzo niedawna dopiero włączony w zakres
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działalności białego człowieka. Niemniej jednak postępy ostatniego dziesiątka lat są zdumie
wające i szybko przeobrażają wygląd kontynentu.
Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku pierwotne formy handlu wymiennego opierały się głów
nie na wywozie kości słoniowej i piasku złota, które zastąpiły stopniowo handel niewolnikami,
przez wieki całe dziesiątkujący ludność Afryki. Handel ten cechował wówczas wyzysk tubylców,
gdy człowiek biały za bezwartościowe świecidełka, alkohol lub tytoń otrzymywał towary wysoko
cenione na rynkach europejskich. Mimo to należy białego człowieka, handlującego wów
czas w Afryce, uważać za usprawiedliwionego, gdyż dopiero popyt stanowi o wartości towaru;
ponadto handel ten w średniowieczu przedstawiał jeszcze znaczne ryzyko i połączony był z nie
bezpieczeństwem utraty życia. Opanowanie ziemi, poznanie jej wartości produkcyjnej oraz zba
danie klimatu postępowało naprzód bardzo powoli i dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku
człowiek biały przystąpił do pracy plantacyjnej na większą skalę i to tylko w niektórych dziel
nicach. Należy bowiem w Afryce rozróżnić bardzo wyraźnie te okolice, w których ludność tu
bylcza oddawiendawna posiadała własną cywilizację, od tych, gdzie mieszkańcy pozostawali
i jeszcze pozostają na bardzo niskim stopniu kultury. W pierwszych — biały człowiek zastał już
nietylko rolnictwo i plantacje, ale nieraz nawet wysoką kulturę swoistą, gdy natomiast w drugich
gdzie niegdzie do dnia dzisiejszego tubylcy żyją jeszcze na niezmienionym, odwiecznie niskim
stopniu cywilizacji. Niemniej jednak pojawienie się białego człowieka na arenie Afryki tu i tam
wywarło wpływ decydujący, którego wyniki z każdym rokiem występują wyraźniej. Tam, gdzie
istniało rolnictwo tubylcze, biały wniósł swoją wiedzę techniczną, powiększył obszary rolne
drogą sztucznego nawodnienia, podnosząc jednocześnie wydajność ziemi. Potężne tamy na Nilu
są uosobieniem nowoczesnej techniki, dbającej o dobrobyt ludności, w przeciwstawieniu do ol
brzymich piramid, świadczących o egoizmie faraonów, którzy je budowali ku własnej chwale,
kosztem krwi podwładnych. Budowa dróg komunikacyjnych, ułatwienie zbytu i wreszcie zapew
nienie ludności pracy pokojowej, też wywarły głęboki wpływ na podniesienie dobrobytu ludności.
Tam zaś, gdzie cywilizacja tubylców była i jest niska, biały człowiek wniósł swoją inicjatywę
i wyzyskał warunki klimatyczne dla produkcji plantacyjnej roślin, które w wielu wypadkach
w danej dzielnicy wcale nie były znane. Drzewo eukaliptusowe, sprowadzone z Australii, krzew
kakaowy, pochodzący z Ameryki Południowej, zajmują dziś w Afryce znaczne obszary; bawełna,
znana dawniej tylko w Egipcie, pokrywa dziś rozległe pola w wielu dzielnicach; krzew kawowy,
winorośl, drzewo pomarańczowe, cytrynowe i inne zawędrowały aż do południowej Afryki,
gdzie dawniej wcale ich nie było. Ale nawet w produkcji roślin lokalnych zaszły zmiany głębokie;
tam, gdzie murzyn, uprawiając pólko prymitywnie, produkował nieznaczne ilości na potrzeby
własne lub najbliższego otoczenia, dziś człowiek biały stworzył nową, nieraz olbrzymią dziedzinę
bogactwa, nietylko rozwijając produkcję na wielką skalę, ale jednocześnie zabezpieczając jej
zbyt na odległych rynkach świata. Że wspomnę chociażby orzechy ziemne (arachidy), stanowiące
dziś główny artykuł wywozowy portu Dakar i podstawę przemysłu mydlarskiego w Marsylji.
Oczywiście, zachodzi różnica bardzo znaczna pomiędzy typem gospodarczym krajów o starej
cywilizacji, jak Egipt, Algerja lub Marokko, a krajami z ludnością o kulturze pierwotnej. Pene
tracja białego człowieka odbywała się zupełnie inaczej w jednych a drugich, podobnie jak opa
nowanie gospodarcze nosiło cechy nieraz zupełnie odrębne, w zależności od fizycznych i antropogeograficznych warunków lokalnych, wykazujących bardzo wielką rozpiętość. Zakładanie no
wych warsztatów pracy i produkcji, na podstawach nieraz wielkokapitalistycznych, tworzyło
wprawdzie dla tubylców źródła zarobków, ale jednocześnie pozbawiało ich swobody. Wytrze
bienie bogatego niegdyś zwierzostanu i pozbawienie tubylców źródeł pokarmu, z których nie
dawno jeszcze czerpali bez ograniczenia, zmusza ich do szukania pracy i zarobków, co na niektó
rych szczepach odbija się nader ujemnie. W wielu okręgach zagadnienie rąk roboczych stało
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się już kwestją palącą i zmusza przedsiębiorstwa górnicze do sprowadzania robotników z dalekich
stron. Są oni zazwyczaj werbowani w odległych okręgach, gęściej zaludnionych, i przewożeni do
okręgów górniczych na koszt przedsiębiorstw górniczych. Dawniej w tej dziedzinie panował
okropny wyzysk i robotników murzynów, pozornie dobrowolnie godzących się do pracy, trakto
wano jak niewolników. Dzisiaj, pod presją europejskiej opinji publicznej, położenie zupełnie
się zmieniło: murzyni robotnicy cieszą się opieką rządów, dbających o ich higjenę oraz dobrobyt.
Do kopalni robotnicy zazwyczaj godzeni są na przeciąg pięciu lat, po upływie których odsta
wiani są zpowrotem do swoich wiosek. Na odjezdnem otrzymują ryczałtową sumę gotówki,
potrącaną od poborów w ciągu pięciu lat, i zazwyczaj zaraz nabywają najrozmaitsze przedmioty,
które zabierają ze sobą do domu. W czasie trwania pracy kontraktowej murzyni w kopalniach
otrzymują pełne życie; mieszkają w chatkach podobnych do tych, w jakich mieszkali u siebie,
pokarm zaś przygotowują im kucharze tubylcy z produktów otrzymywanych od zarządu kopalni.
Niedziele są wolne od pracy; wówczas murzyni grają, tańczą i bawią się po swojemu.
G ó rn ictw o . Bogactwo Afryki w rozmaite kopaliny spowodowało powstanie okręgów gór
niczych, których wygląd dziś już bardzo przypomina okręgi górnicze Europy. W tej dziedzinie
metamorfoza lokalna jest zdumiewająca, w plantacjach bowiem odrębność typu roślinności
zazwyczaj uderza Europejczyka. Kominy zaś, chałdy i urządzenia górnicze, niszczące roślinność,
utożsamiają widoki okręgów górniczych na wszystkich kontynentach. Jedynie robotnik jest inny.
Wprawdzie w południowej Afryce i pod tym względem odbiegano od typu afrykańskiego, spro
wadzając siły robocze z Indyj, ale rządy lokalne położyły temu tamę i dziś już robotników spro
wadza się tylko z innych dzielnic kontynentu.
Przewrót w dziedzinie znaczenia górnictwa dla Afryki spowodowało odkrycie pokładów
złota, diamentów, węgla kamiennego i miedzi. Pozatem dobywa się jeszcze w znaczniejszych ilo
ściach platynę, fosforyty, azbest, żelazo, cynę, ołów, chrom, grafit i sól. Największe bogactwa
kopalniane znajdują się w Afryce południowej.
W ę g ie l. Górnictwo węglowe w Afryce jest jeszcze młode, to też wydobycie dalekie od opa
nowania tego bogactwa. W miarę wszakże szybko rosnącej sieci kolejowej i rozwoju przemysłu
w niektórych dzielnicach, zapotrzebowanie na węgiel kamienny bardzo wzrasta. Okoliczność ta
skłoniła do przeprowadzenia badań prawdopodobnych zapasów węgla, przyczein w r. 1934
zapasy w Afryce ocenione były na 225.000 miljonów tonn, ale bezsprzecznie stwierdzone po
kłady obejmują dotąd tylko około 500 miljonów tonn. Dla porównania przytoczę liczby, doty
czące innych kontynentów:
Rok 1 9 3 4
w miljonach tonn
do głębokości 2.000 m

Kula ziemska
Europa
Ameryka
A zja
Australja i Oceanja
A fry k a

Prawdopodobne
zapasy węgla1

5,404.963
671.266
3,433.969
962.393
148.335
225.OOO

W tern stwierdzone pokłady
w. kamienny

w. brunatny

1,346.638
259.264
239.320
20.205
2.504

1,169.169
25.791
1,14 1.358
297
1.569

1

345
154
W zestawieniu powyższem Afryka przedstawia się jeszcze b. skromnie, ale, jak już zaznaczyliśmy,
kopalnictwo węgla datuje się na tym kontynencie od bardzo niedawna, a gwałtowny wzrost in
tensywności życia gospodarczego wskazuje na prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju górnictwa
Węgiel brunatny przeliczono na kamienny plg stosunku: 1 tonna węgla brunatnego — 0,402 t. w. kamiennego.
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węglowego tego kontynentu. Najwięcej węgla wydobywa się dotąd w Afryce południowej, głów
nie w Natalu, Transwalu, Kraju Przylądkowym i w Rodezji południowej, gdzie istnieje wielka
kopalnia w Wankie, nieopodal wodospadów Wiktorji na rzece Zambezi. Anglicy noszą się z myślą
połączenia tej kopalni linją kolejową z zatoką Wielorybią, celem podjęcia eksportu węgla kamien
nego do Ameryki Południowej, gdzie będzie mógł konkurować z węglem ze Stanów Zjednoczo
nych Ameryki.
Ż e la z o jest w Afryce kopaliną mniej pospolitą, aniżeli na innych kontynentach, wydobycie
zaś jest dotąd w zarodku. Jedynie Związek Południowo-Afrykański posiada u siebie godne uwagi
hutnictwo żelazne, to też tam bogactwo miejscowe rud żelaznych jest bardziej wyzyskane. Na
tle zapasów kuli ziemskiej kontynent afrykański przedstawia się, jak następuje:
Z a p a s y ru d y ż e la z a

Rok 1934
w miljonach tonn

pewne

Kula ziemska
E u ro p a
Ameryka
A z ja
Australja i Oceanja
A fr y k a

57.812
22.598
26.866
4.402
2.602
I.344

prawdopodobne

167.663
16.818
119.947
20.855
43
10.000

Zawartość
żelaza

23.371
9.307
14.249
2.734
1.403
678

Z powyższych 678 miljonów tonn zapasów w Afryce — 544 milj. t. przypada na kraje Związku
Południowo-Afrykańskiego.
W przeciwstawieniu do żelaza, jednym z podstawowych bogactw kopalnych Afryki jest
z ło to . Jeszcze w roku 1933 kontynent ten dostarczał więcej niż połowę całej produkcji na kuli
ziemskiej; począwszy od roku 1930 stosunek ten spada na niekorzyść Afryki, ale nietyle wskutek
zmniejszenia wydobycia w Afryce, lecz głównie z powodu powiększenia produkcji na wszystkich
innych kontynentach, przedewszystkiem zaś w Europie i Ameryce. Pomimo to Afryka utrzymuje
nadal stanowisko przodujące, a w roku 1934 produkcja na kułi ziemskiej przedstawiała się, jak
następuje:
Wydobycie złota na całej kuli ziemskiej:
Z powyższych ilości: w Europie

„
„
„

„
„

„
„

w
w
w
w

Azji
Ameryce
Australji i Oc.
A fr y c e

1932 r*

1934 r.

7 5 1.17 3 kg.

850.346 kg.

74.300
49.000
2 11.14 5
29.567
399.800

136.500 kg.
55-5oo „
235.879 „

kg.
„
„
„
„

38.195 »
380.000 „

Z powyższych sum afrykańskich na Związek Połudn.-Afryk. przypada 359 .511, względnie 325.960
kg. Bogate złoża w okolicy Johannesburga (Witwatersrand— Transwal) tak dalece wybijają się
na czołowe miejsce, że żadne inne nie mogą być porównane z tym okręgiem. Mniejszych ilości
dostarczają pozatem: Rodezja (głównie Que-Que), Kongo Belgijskie (Kilo-Moto w Ituri) oraz
Złote Wybrzeże.
Pomijając drobne ilości złota, wydobywane już w starożytności w Nubji i w Sudanie, na pierw
sze ślady złota w Afryce południowej natrafiono w r. 1868 nad brzegiem rzeki Olifant. Odkrycie
to spowodowało napływ poszukiwaczy cennego metalu, w wyniku czego w krótkim czasie zna-
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W podziemiach kopalni złota w okręgu Witwaters
rand. Transwal.

Robotnicy kopalni złota w okręgu Witwatersrand
zabawiają się po swojemu w dzień świąteczny.

leziono długi szereg innych złóż. Momentem zwrotnym było znalezienie złota w konglomeratach
pasma wzgórz Witwatersrand (Biały Brzeg Wody), nad rzeką Vaal, co w.roku 1886 spowodowało
założenie miasta Johannesburga. Okrąg ten w produkcji złota szybko zajął przodujące stanowisko
wśród krajów produkujących złoto na całej kuli ziemskiej. Dowodem tego, jak szybko rosło
jego bogactwo, jest fakt, że miasto Johannesburg obecnie ma już 340.000 mieszkańców i jest
po Kairze i Aleksandrji trzeciem miastem Afryki pod względem liczby ludności. Stolica Zwią
zku Kapstaad już dawno została prześcignięta.
W Witwatersrandzie, leżącym na wysokości około 2.100 metrów nad poziomem morza, ko
palnie złota dosięgnęły już znacznej głębokości, dochodzącej do 2.450 m; pomimo to, że
złoto znajduje się tam w skałach kwarcytowych, względnie twardych. Z tego widać, że prace
kopalniane prowadzone są w tym okręgu już poniżej poziomu morza, pomimo tak znacznego
wypiętrzenia całego okręgu. Brak wody podskórnej ułatwia tam znakomicie budowę i eks
ploatację szybów i korytarzy.
Niezwykle prędki rozwój tego okręgu górniczego, poza warunkiem zasadniczym istnienia
bogatych złóż kruszconośnych, przypisać należy czynnikom następującym:
1) jednolitości charakteru pokładów złotonośnych,
2) bliskości pokładów węgla w Natalu,
3) obecności taniej ręki roboczej, podlegającej ścisłym rygorom,
4) prawie zupełnemu brakowi wody podskórnej,
5) łatwemu zaopatrzeniu w stały dopływ wody z rzeki Vaal, co w Afryce, południowej jest
czynnikiem rzadkim i niezmiernie pożądanym,
6) wreszcie zaś zastosowaniu procesu cyjanku potasu (KCN ), wskutek czego kopalnie złota
na powierzchni ziemi otrzymały wygląd wielkich
zakładów przemysłowych. (Patrz: Dr. Jan Lewiń
ski, Afryka południowa, str. 105 do 108).
Inną kopaliną, która odegrała nader wybitną
rolę w życiu gospodarczem Afryki południowej
i przyczyniła się do niezwykle szybkiego wzbo
gacenia się i nowoczesnego zagospodarowania pań
stwowego Związku Połudn.-Afrykańskiego, jest
diam ent. Odkrycie diamentów w aluwjach rzeki
Oranje w r. 1866, a następnie rzeki Vaal w krainie Beczuanów, wywołało wędrówkę w te strony półpustynne i powstanie miasta Kimberley. (Patrz Dr. Jan Osadniki w kopalni złota pod Johannesburgiem
Lewiński, Afryka południowa, str. i i i do 1x5).
(Transwal).
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W roku 1870 odkryto diamenty w skałach magmo
wych, gdzie są one pierworodne, t. j. leżą w tej skale,
w której powstały. Dało to początek powstaniu górnic
twa, w poszukiwaniu diamentów pracującego przez
długi czas odkrywkami, które dochodziły do rozmiarów
fantastycznych. W miarę znaczniejszego pogłębienia
otworów i bliższego poznania genetycznej natury po
kładów, zawierających diamenty, przystąpiono do sto
sowania nowoczesnych systemów górnictwa, budując
szyby, które obecnie już osiągnęły b. znaczne głębo
kości. Diamenty znajdują się w niebieskiej glince, zwa
nej kimberlitem, wypełniającej kominy kraterowe,
zwane „pipes" (wym. pajps), oraz głębinowe szczeliny
wulkaniczne. Wydobywany z kopalni materjał prze
mywany jest w bardzo skomplikowanych zakładach,
które osiągnęły największe rozmiary w dawnej kolonji
niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej (Krainy
Nama i Damara), gdzie podczas wojny odkryto bogate
pokłady diamentów w aluwjach morskich w okolicy
zatoki Elżbiety (Elisabeth bay) na południe od zatoki
Lüderitza (Angra Pequeña). Zapasy tego okręgu oka
rudy w kopalni złota w okręgu
zały się jednakże znacznie mniejsze, niż się spodzie Transporter
Witwatersrand w Transwalu.
wano.
Diamenty odegrały w Afryce nawet rolę polityczną, gdyż pośrednio W. Brytanja im za
wdzięcza posiadanie kolonji Rodezji, zdobytej własnemi środkami przez Cecila Rhodesa, który
diamentami dorobił się znacznego majątku i stał się rzecznikiem ekspansji angielskiej ku północy.
W nowszych czasach Związek Południowo-Afrykański, który uprawiał politykę trzymania
ceny diamentów na wysokim poziomie drogą ograniczania wywozu, stracił grunt pod nogami
wskutek odkrycia znacznych ilości diamentów aluwjalnych w Angoli północnej i w Kongo Belgijskiem, w lewobrzeżnych dopływach rzeki Kongo, głównie rzeki Kassai. Prymat przeszedł
obecnie do rąk Konga Belgijskiego i produkcja diamentów przedstawia się, jak następuje:
W tysiącach

karatów

rok 1 9 2 8

rok

19 31

rok

1933

Produkcja diamentów na kuli ziemskiej

7.682,8

7.022,3

3.994,6

w tern:
Związek Płd.-Afrykański . . . . . .
Afryka Płd.-Zachodnia .....................
Kongo Belgijskie . . . . . . . . .
A n g o la ..................... ....
Wybrzeże Z ł o t e ..................................
Terytorjum T a n g a n ik a .....................

4.915,6
0,0
1.649,2
239,0
698,8
22,9

2 .119 ,2
71,5
3.528,4

506,5
2,4
2.256,8
373,6
804,0
1,4

R azem A f r y k a .........................
Gujana W. Brytańska
. . . . . .
Brazylja
. . . . . . . . . . .

7-525,5
136,4
20,9

6.958,8
63,5
0,0

3-944,7
49,9
0,0

7.682,8

7.022,3

3.994,6

35T 5
880,5
7,7
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Jak widać z powyższej tablicy, Afryka, pomimo
przesunięcia punktu ciężkości do innych dziel
nic, zajmuje w produkcji diamentów stanowisko
prawie monopolistyczne na kuli ziemskiej.
Inną rzadką kopaliną, której produkcja w Afry
ce wzrasta, jest p la t y n a . W roku 1934 w Transwalu wydobyto 1.17 4 kilogramy.
Poważnemi produktami kopalnemi Afryki, któ
rych znaczenie wciąż wzrasta, są miedź i azbest.
Wprawdzie wydobycie ich nie stoi jeszcze na tym
Poszukiwacze diamentów w osuszonem dnie rzeki
samym poziomie, co w Ameryce, niemniej jednak
Vaal pod Kimberley (Kraj Przylądkowy).
zaważyło ono już na rynku światowym.
M ied ź stanowi najpoważniejsze bogactwo kopalne Konga Belgijskiego (Katanga) i Rodezji,
gdzie w ostatnim dziesiątku lat powstały poważne okręgi górnicze. Produkcja miedzi czystej (hut
niczej) wyniosła w Afryce w roku 1933 — 180.900 tonn, gdy tymczasem produkcja całej kuli
ziemskiej w tym samym roku — 1,049.000 tonn, z czego na Amerykę przypada 583.000 tonn.
A zb e st, kopalina rzadka, znajduje się w serpentynach (chryzotyl) w Rodezji płd. i w Transwalu; robi coraz większą konkurencję azbestowi włóknistemu z Kanady, która doniedawna po
krywała znaczniejszą część zapotrzebowania na tę kopalinę.
Krainy Atlasu, a w rzeczywistości Tunis i wschodnia Algerja, dostarczają poważniejszych
ilości fo s fo r y t ó w , będących cennym surowcem, służącym do wyrobu nawozów sztucznych,
superfosfatów.
Pośród niewzmiankowanych dotąd produktów kopalnych, wydobywanych w Afryce, wspom
nieć jeszcze należy: cynę, spotykaną w Nigerji, Kongo Belgijskiem i w Afryce południowej,
nieco srebra (rok 1933 — około 33.000 kilogramów) oraz ołowiu (1933 — 15.000 tonn), wyta
pianych pobocznie przy produkcji złota. Pozatem występują w Transwalu jeszcze kruszec chromu,
mika, talk i szmergiel (bliższe dane patrz J. Lewiński, Afryka południowa, str. 118).
Na zakończenie przeglądu bogactw kopalnych zaznaczyć należy, iż w Afryce dotąd nie odkryto
bogatszych pokładów ropy naftowej. Drobne ilości produkuje Egipt. Poszukiwania czynione są
w Marokku, na Madagaskarze i w Oranje. Natomiast występują łupki bitumiczne, mogące przy
suchej destylacji dostarczać pewnych ilości oleju skalnego. Wreszcie ludność tubylcza odczuwa
brak soli w wielu dzielnicach wewnątrz kontynentu. Nad brzegami morza sól warzy się z wody
morskiej, szczególnie w krainach gorących i suchych, jak Somali i Erytrea. W Abisynji naprzykład
sól służy jako środek płatniczy.
U ż y tk o w a n ie ziem i przedstawia w Afryce
obraz niezwykle urozmaicony. Tłumaczy się to
nietylko różnorodnemi warunkami klimatu i gle
by, ale przedewszystkiem odmiennemi typami
antropogeograficznemi ludności. Środowisko przy
rodnicze wycisnęło swe piętno na mieszkańcach
i wytworzyło swoiste rodzaje gospodarki. W naj
ogólniejszych zarysach wyróżnić możemy w Afryce
okręgi następujące:
1.
Okręgi kultur śródziemnomorskich, gdzie
przeważają owoce południowe, przedewszystkiem
zaś pomarańcze i cytryny; uprawia się też oliwki, Pulsatory (płóczki) w kopalni diamentów w Kim_
migdały, winorośl, tytoń, a pośród roślin zbożoberley.
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Kopalnie rudy miedzi i huty w Lubumbaszi (Katanga), z lotu ptaka. U góry osada robotnicza.

wych dominuje pszenica. Należą tu krainy Atlasu, północna Cyrenajka i południowa część
Krainy Przylądkowej.
2. Okręgi koczowniczej hodowli bydła. Są to kraje pólpustynne, względnie suche stepy.
Uprawa istnieje tylko w oazach lub obszarach sztucznie nawadnianych. Krainy te otaczają pustynię
Saharę dookoła. Obejmują też wybrzeże morza Czerwonego, Erytreę, Somali, znaczną część
Kenji oraz północne części Afryki Południowo-Zachodniej i Krainy Beczuana, przylegające do
pustyni Kalahari.
3. Oazy, dolina Nilu i obszary sztucznie nawadniane leżą zazwyczaj wśród ziem pustynnych,
bądź semipustynnych. Odznaczają się bujną roślinnością, ale prawie wyłącznie tylko uprawną.
Dominuje palma daktylowa, pomiędzy którą uprawia się jarzyny, pszenicę, jęczmień, ewent. ba
wełnę.
4. Okręgi rolnicze z hodowlą bydła, w których prawie wszędzie panuje jeszcze uprawa motykowa. Uprawa prosa (durrha), orzechów ziemnych, palmy oleistej, kawy, w nowszych czasach —
bawełny. Krainy te obejmują najrozleglejszą część kontynentu: Senegalję, Gambję, pas Sudanu —
od źródlisk rzeki Niger do Nilu, Abisynję, Ugandę, Tanganikę, Rodezję, Krainę Niassa, Angolę,
Transwal, Oranję, zachodnią część Mozambiku i Natal. Oczywiście na tak rozległych przestrze
niach produkcja rolna nie jest jednolita. Posiada ona jednak pewne cechy przewodnie, uwarun
kowane podobnym klimatem. Różnice typu uprawy poszczególnych okolic spowodowane są
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Plantacja pomarańcz, cytryn i grapefruitów: „Mazoe Citrus Estate“ .

przeważnie przez białego człowieka, który położył podwaliny pod racjonalne użytkowanie ziemi,
bądźto w formie plantacji, bądź pól, bądź terenów hodowlanych. Naogół kwitnie hodowla
zwierząt domowych.
5.
Okręgi uprawy motykowej bez hodowli obejmują tereny lasów dziewiczych i wilgotnogorącego klimatu równikowego. Należy do nich prawie cale Kongo i południowa część krain
wybrzeża gwinejskiego. Uprawa roślin bulwiastych, bananów, kukurydzy, palm oleistych,
miejscami ryżu. W okręgach tych dominuje jeszcze bezwzględnie pierwotna uprawa ziemi przez
tubylców, chociaż w niektórych dzielnicach biały człowiek założył już i prowadzi rozległe plan
tacje. W lasach dziewiczych tego okręgu otrzymuje się rodzaj kauczuku z dziko rosnących po
tężnych lian rodzaju Landolphia z rodziny Apocynaceae, które się nadcina, podobnie jak drzewa
kauczukowe (Hevea brasiliensis, Ficus elástica i inn.J, dostarczające największych ilości kauczuku
dla potrzeb rynków światowych.
O ileby chodziło o przedstawienie roli Afryki, jako dostawcy na tle rynków światowych, to
zaznaczyć wypada, iż rola ta uwypukla się dopiero na tle dynamiki produkcji, która wykazuje
w ciągu ostatnich kilku dziesiątków lat tendencję wzrastającą. Wszakże dziś już dla niektórych
artykułów handlu, względnie surowców, Afryka jest źródłem pierwszorzędnem, a przecież moż
liwości rozwojowe tego kontynentu, jako producenta, są jeszcze dalekie od wyzyskania bogactw
naturalnych.
W dziedzinie produkcji świata roślinnego dynamika następujących artykułów handlu wykazuje
tendencję zwyżkową:
B a w e łn a : Poza Egiptem, gdzie uprawa bawełny istnieje oddawiendawna, wzrasta produkcja
Sudanu anglo-egipskiego, a w nowszych czasach do krajów produkujących przyłączyło się Kongo
belg. (dzielnica Uelle), Nigerja, Somali, Abisynja, Rodezja i inne. Wprawdzie w tych dzielnicach
produkcja jest jeszcze mała, ale rokuje widoki rozwoju na przyszłość.
K a k a o : Pomimo to, że drzewo kakaowe pochodzi z Ameryki płdn., przyjęło się ono doskonale
w Afryce, gdzie krainy wybrzeża gwinejskiego, głównie Złote Wybrzeże, Nigerja, Wybrzeże
Kości Słoniowej, Kamerun i Togo, oraz wyspy zatoki Biafra: Fernando Poo, San Thomé i Prin
cipé są dziś już głównym producentem nasion kakaowych.
K a w ę plantuje się w Afryce płn. - wschodniej, głównie w krainie Tanganika, w Kenji,
Ugandzie, krainie Somali oraz w Abisynji. W Kenji wyprodukowano nawet nową odmianę
Coffea Excelsior, otrzymaną przez skrzyżowanie dwóch odmian podstawowych: Coffea Arábica
i Coffea Liberica. Ta druga dziś uprawiana jest w Brazylji, głównym dostawcy kawy. Nowa
odmiana daje znakomite wyniki na wysokich płytach, położonych w okolicy równika.
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O liw k i udają się doskonale
w dzielnicach Afryki o klimacie
śródziemnomorskim. Produkcja
jest wcale poważna, choć nie
zajmuje stanowiska dominują
cego w handlu światowym,
gdyż większość spożywana jest
na miejscu.
Gwoździk
(Caryophyllus
aromaticus), pochodzący z wy
spy Timor, stanowi dzisiaj
najważniejszy produkt ekspor
towy wysp Zanzibar i Pemba.
H e rb a tę zaczęto uprawiać
w krainie Niassa.
R o ś lin y o le iste , jak orze
chy ziemne, palma oleista, pal
ma kokosowa, sezam i inne,
przyczyniają się w wybitnym
stopniu do zasilenia eksportu.
W istocie Afryka jest już dzi
siaj dla Europy głównym do
stawcą nasion oleistych, a pro
dukcja może być bardzo znacz

Mapka Nr. 22. Mapka roślinnych i zwierzęcych produktów wywozowych.

nie pow iększon a. ^
Z p ośród r o ś l i n

— kawa, k — kakao, d — daktyle, O — orzechy ziemne, C — cukier
trzcinowy, T — tytoń, V — wino, W — wełna, S — skóry, D — drzewo.

^
zbożo-

w ych wysuwa się na pierwsze
miejsce kukurydza, uprawiana na większą skalę w Egipcie, Marokko i Związku Płd.-Afrykańskim, oraz proso (durrha), uprawiane przez murzynów na potrzeby własne.
Do produktów eksportowych zaliczyć należy jeszcze owoce, a nawet wino wysyłane do Europy
z Algerji i z Krainy Przylądkowej.
Wzmiankować wreszcie trzeba o uprawie pięknie kwitnącej agawy sizal, której łodyga do
starcza mocnego włókna, używanego do wyrobu lin i grubych tkanin.
H o d o w la. W dziedzinie produkcji św ia ta z w ie rz ę c e g o pierwsze miejsce zajmuje w ełn a,
której Afryka jest poważnym dostawcą. Szczególnie obfituje w owce Związek Południowo-Afrykański, gdzie w roku 1930 naliczono 48,500.000 sztuk. W roku 1933 produkcja wełny na kuli
ziemskiej przedstawiała się, jak następuje:
w tem

O gó łem . . . . . .
Australja i Oceanja .
E u ro p a
Ameryka Południowa
Ameryka Północna
A z ja
A fr y k a . . . . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

1,659.000 tonn
585.400 „
244.000
„
266.000 „
213.100 „
113.000
„
172.000 „

z czego na samą Unję Południowo-Afrykańską przypada około 142.000 tonn.
Pod względem h o d o w li b y d ła Afryka ustępuje znacznie innym kontynentom, zarówno
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Ameryce, jak Azji i Europie. Przewyższa jedynie
Australję. Tłumaczy się to tern, że znaczne prze
strzenie pokryte są bądź pustynią, bądź też lasem
dziewiczym, gdzie brak jest zupełnie pastwisk.
Niemniej jednak niektóre kraje posiadają już znacz
niejsze liczby bydła rogatego, a wśród nich na
czołowe miejsce wysuwa się Związek PołudniowoAfrykański, gdzie w roku 1930 było 10,574.000
sztuk. Dla porównania podajemy, że w tym sa
mym roku w Polsce było 8,985.000, w Argenty
nie — 32,212.000, wBrazylji — 42,539.000, a w InBydło nad jeziorem Tanganika o charaktery djach angielskich — 158,575.000 sztuk bydła. Wi
stycznych, niezmiernie długich rogach.
dzimy, że w tej produkcji Afryka zajmuje stanowi
sko podrzędne i nie ma widoków zajęcia miejsca przodującego. To samo, jeszcze w wyższym
stopniu, można powiedzieć o wszystkich innych zwierzętach hodowlanych. Odróżnia się nato
miast od innych kontynentów obecnością wielbłądów jednogarbnych, których naliczyć można
około 3-ch miljonów, oraz nieznacznej liczby strusi, hodowanych dla piór.
W każdym raziemięso, jakoartykuł wywozowy, ma w Afryce znaczenie zupełnie podrzędne,
gdy natomiast wełna, a do pewnego stopnia nawet skóry, przyczyniają się wybitnie do uaktyw
nienia bilansu handlowego.
K o m u n ik a c je . Rozwój sieci d ró g i śro d k ó w k o m u n ik a cji poczynił na kontynencie
Afryki wielkie postępy w ciągu ostatniego dziesiątka lat. W niektórych dzielnicach podjęto
energicznie budowę linij kolejowych, a ostatnio pojawienie się na kontynencie samolotu
wprowadza zupełny przewrót w utartych dotychczas pojęciach o warunkach komunikacji na
tym kontynencie. Linje kolejowe, ułatwiając wysyłanie ciężkich ładunków z głębi kontynentu
do portów, umożliwiają eksploatację śpiących bogactw i otwierają niedostępne dotąd dziel
nice dla gospodarki racjonalnej.
Niemal do ostatnich czasów handel zewnętrzny Afryki opierał się przedewszystkiem na
portach, gdyż drogi dojazdowe wewnętrzne poczęły rozwijać się dopiero odniedawna. Ponie
waż dla Afryki komunikacja lądowa z innemi kontynentami w ruchu towarowym nie posiadała
prawie żadnego znaczenia, przeto cały handel zewnętrzny ogniskuje się w portach. Chcąc so
bie przeto stworzyć obraz dynamiki stosunków Afryki z resztą kuli ziemskiej, musimy przyj
rzeć się tablicy tonnażu poszczególnych krajów.
R u ch o k rę to w y w ty s ią c a c h ton n :
i- E g ip t .........................
30.442
2. L ib e r ja . . . . . . . . 1933 r. 1.303
3. P o sia d ło śc i fra n c u sk ie :
Algerja
.................
8.482
Tunis . . . . . .
4-479
Marokko . . . . .
5-173
Madagaskar . . . .
3.371
Senegal . . . . . .
3.338
Wybrz. Kości Słon.
♦
tt
3-253
Gwinea franc. . . .
1.049
D a h o m e j.................
1.188
A. E. F ......................
1.822
•

Reunion . . . . . . . 1932
Somali franc. . . . . . 1933
T o g o ..................................
tt
Kamerun fr.
. . . . .
tt
4. P o s ia d ło ś c i W. B r y t a n ji:
Unja Pid.-Afrykańska
1933
+ ruch przybrzeżny . .
tt
Afryka płd.-zachodnia . .
tt
Nigerja . . . . . . . .
tt
Złote Wybrzeże . . . . 1932
Sierra Leone . . . . . 1933
Gambja
.........................
tt

r.
r.

r.

436
1.806
2 .1 1 1
1 .3 1 1

5.022
10.189
770
2.950
r. 3.548
r. 3.510
1.016

129
Św. H e le n a ........................ 1933
M a u r y c ju s z
„
Sejszele
..................................
Zanzibar.
„
Kenja
„
Br. Somali
„
Sudan A. — E
„
Tanganika
„
Kamerun ang
„
5. P o s ia d ło ś c i p o r tu g a ls k ie
K ap w e rd y............................ 1932
Gwinea port. . . . . .
„
St. Thome . . . . . . 1931
A n g o la .................................1929
Mozambik
. . . . . . 1932
6. P o s ia d ło ś c i w ło sk ie :
Trypolitanja . . . . . . 1933

r.

17 1
629
r8o
14 2 7
3.818
58
2.921
2.170
226

r.
r.
r.
r.

4.649
170
732
4.592
8.993

r.

938

Statek „Clemens H ill" w porcie Kisumu na jeziorze
Wikto i ]i .
autor.

Cyrenajka . . . . . . .
1933 r.
E r y t r e a ............................. 1932 r.
Somali włoskie
. . . .
„
7. K o n g o B e lg ijs k ie ..................

1.076
660
1.253
1.024

Widzimy, że kraje północnej Afryki wykazują w dziedzinie ruchu morskiego najbardziej
ożywione stosunki, co się tłumaczy przedewszystkiem bliskością Europy, a poczęści także cha
rakterem tranzytowym morza Śródziemnego. Przeciwległem ogniskiem, ale o ruchu już znacznie
mniejszym, jest południowy koniec kontynentu, a więc kraje Związku Płd.-Afrykańskiego. Pod
względem ruchu w portach wyróżniają się ponadto kraje Afryki zachodniej, w przeciwstawie
niu do wybrzeży wschodnich, co znów objaśnia się łatwiejszym dostępem z Europy zachod
niej. Specjalnie wyróżnić należy kolonje portugalskie, których porty wykazują ożywiony ruch
okrętowy, pomimo stosunkowo małego dotychczasowego rozwoju życia gospodarczego tych
krajów. Wskazuje to na wielkie możliwości rozwojowe.
L in je k o le jo w e pojawiły się w Afryce niedawno, ale w ostatnich dwóch dziesiątkach lat
rozwój sieci kolejowej robi na tym kontynencie bardzo szybkie postępy. Niestety, szerokość
torów kolejowych jest inna na południu i północy. W roku 1890 było w Afryce tylko 9.700 km
kolei. Dopiero w roku 1920 długość torów kolejowych przekroczyła 20.000 km, a w 1933 osiągnęła
już 70.000 km. Jest to oczywiście jeszcze niewiele, jak na tak rozległy kontynent, ale postęp w tej
dziedzinie komunikacji pozwala przypuszczać, że długość sieci kolejowej w Afryce będzie się
szybko powiększać jeszcze w ciągu najbliższych lat dziesięciu. W roku 1932 długość łinij kolejo
wych na kuli ziemskiej wynosiła 1,304.300 kilometrów, z czego
w A m e r y c e ..................... 624.300 km
w E u ro p ie......................... 426.700 km
w A zji............................. 134.900 km
w A f r y c e .....................
69.200 km
w A u s t r a l j i .................
49.200 km
Z załączonej mapki Nr. 23 widać, że najbardziej rozbudowaną sieć kolejową posiada Afryka
południowa, następnie Północna Afryka Francuska i Egipt. Pozostałe kraje posiadają odcinki
dotąd ze sobą jeszcze niepowiązane. Rzut oka na mapkę wskazuje, iż każda kolonja, względnie
kraj podejmował budowę kolei, początkowo mając jedynie własne interesy na widoku. Koordy
nacja tych licznych odcinków będzie następnym etapem rozwoju, który w istocie już się rozpoczął
w postaci planu budowy linji transafrykańskiej, która wpoprzek Sahary ma połączyć wybrzeże
morza Śródziemnego z przylądkiem Dobrej Nadziei.
Geogr. powsz.

JE R Z Y LOTH

Mapka Nr. 23. Koleje i linje żeglugi morskiej.

D r o g i b ite . Sieć dróg bitych jest w Afryce dopiero w zarodku. W niektórych dzielnicach
jednak sieć ta jest już nieźle rozbudowana i drogi są dobrze utrzymane. Na pierwsze miejsce
wysuwają się pod tym względem kraje Francuskiej Afryki Północnej i Egipt. Zaznaczyć wypada,
iż w Afryce wysokiej rozległe połacie pokryte są laterytem, który stanowi podłoże odporne podczas
suchej pory roku, nadające się znakomicie do komunikacji samochodowej. Pozwala ono na utrzy
manie szlaków w stanie względnie dobrym przy małym nakładzie pracy i kosztów. Ujemną stroną
tych szlaków jest to, iż w porze deszczowej nietylko stają się one nieużyteczne dla ruchu samocho
dowego, ale ponadto niszczą się nieraz do tego stopnia, że wymagają gruntownej naprawy każdo
razowej przy nastaniu pory suchej. Pomimo to rozwój automobilizmu czyni w Afryce poważne
postępy i znakomicie ułatwił i przyśpieszył penetrację kontynentu. W samym tylko Związku
Płdn.-Afrykańskim było na początku roku 1934 — 175.000 samochodów, wobec czego jeden
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wóz przypadał tam na 48 mieszkańców (w Polsce
1. V II. 1934 — 1.281, w Belgji — 43). We fran
cuskich krajach Atlasu jeden samochód przypa
dał: w Algerj i na 70, w Tunisie na 130, w Marokku na 150 mieszkańców.
W każdym bądź razie na kontynencie, któ
rego rozległe obszary dotąd pozbawione są in
nych szybkich i wygodnych środków komuni
kacji, pojawienie się samochodu pociągnęło za
sobą przewroty, których doniosłości dziś jeszcze
nie można dokładnie ocenić. Samochód gąsieni
cowy przeniknął nawet pustynie i w połączeniu Wzór nowoczesnej techniki w Atryce. Most kole
jowy nad wąwozem rzeki Zambezi, poniżej wodo
Z telegrafem bez drutu znacznie zmniejszył grozę
spadu Wiktorji w Rodezji.
F o t. autor.
podróży w Saharze. Oazy południowych terytorjów Algerji, jak Ghardaia, El Golea, Uargla, były doniedawna niemal odcięte od świata;
dziś stały się one celem wycieczek turystów i mogą być osiągnięte, posługując się autobusem.
Pomimo to automobilizm w Afryce jest dopiero w zarodku. Kontynent ten, większy od Ameryki
Południowej, a nawet od Ameryki Północnej, większy od Azji bez posiadłości Związku S. R. R.,
posiada dotąd zaledwie jeden procent liczby automobilów na kuli ziemskiej; można sobie wy
obrazić, jakie w nim kryją się możliwości zbytu dla przemysłu automobilowego, w miarę rozwoju
gospodarczego poszczególnych krajów.
L o t n ic t w o . Komunikacja pasażerska uzyskała w ostatnich czasach potężnego sprzymie
rzeńca w postaci lotnictwa. Stawia ono wprawdzie w Afryce dopiero pierwsze kroki, ale są
to kroki stawiane w „butach milowych“. Przyczyniają się ku temu wielkie dystanse, na po
krywanie których dotąd potrzeba było dużo czasu. Wspomaga rozwój lotnictwa ponadto ta
okoliczność, że wielkie ogniska cywilizacji leżą na krańcach tego rozległego kontynentu i są od
siebie bardzo oddalone. Myślą przewodnią było powiązanie poszczególnych kolonij ze sobą,
a w szczególności zbliżenie ich do Europy, co przedewszystkiem dotyczy Afryki południowej.
Najpierw wkroczyło do Afryki lotnictwo tranzytowe, łączące Europę z Ameryką Połud
niową. Samoloty, obsługujące tę linję, przebiegają wzdłuż wybrzeża atlantyckiego Afryki
północno-zachodniej, lecąc z Hiszpanji przez Marokko i Rio de Oro do Senegalu, gdzie w Da
kar, w okolicy Zielonego Przylądka, kontynent najbardziej zbliża się do przylądka Branco na
północo-wschodzie Ameryki Południowej. Dakar stał się więc dla lotnictwa ostatnim punktem
oparcia na ziemiach półkuli wschodniej, dzięki czemu z miejscowości odległej i rzadko odwiedza
nej stał się nagle ważnym punktem ożywionej komunikacji międzynarodowej, łączącej Paryż
Z Buenos Aires. Linje amerykańskie przebiegają wzdłuż kontynentu afrykańskiego na przestrzeni
3.165 km.
W rozbudowie wewnętrznej sieci lotniczej Afryki wyróżnić można dwa plany wytyczne,
działające dotąd oddzielnie, ale dążące już do skoordynowania wysiłków. Pierwszym jest plan
angielski (Imperial Airways), który połączył Londyn z Kaapstadem. Linja ta biegnie przez Włochy
do Egiptu, a następnie, ruszając z Kairu, przez Wadi Halfa, Chartum (stolica Sudanu AngloEgipskiego), Juba, Entebbe (stolica administracyjna Ugandy), Nairobi (stolica Kenji), Dodoma
(Tanganika), Broken Hill, względnie Salisbury (Rodezja), Bulawayo, Johannesburg (Transwal),
dociera do Kaapstadu. Przebiega ona więc wzdłuż całego kontynentu, trasą posiadłości wielkobrytańskich, a długość jej wynosi 12.800 km. Dzięki tej linji można z Londynu dotrzeć do
Kaapstadu w ciągu tygodnia, gdy podróż okrętem trwa trzy tygodnie. Prawda, że dla przewozu
towarów taka linja lotnicza nie ma znaczenia wielkiego, natomiast wartość jej występuje wyraźnie
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Mapka Nr. 24. Linje lotnicze w Afryce (1935 r.).

w związku z przewozem pocz
ty, a także pewnej liczby pasa
żerów, którym zależy na czasie.
Planowi angielskiemu prze
ciwstawić można plan francu
ski, który działa w porozumie
niu z Belgją. Samoloty fran
cuskie łączą Paryż przez Marsylję z Algerem, a stąd poprzez
Saharę lecą do Gao nad rzeką
Niger i dalej via Niamey, Zinder do Fort Lamy nad jezio
rem Czad, do Fort Archambault nad rzeką Szari i do Ban
gui nad rzeką Ubangi. Tutaj
opuszczają posiadłości francu
skie i poprzez Kongo Belgijskie
lecą via Leopoldville, Luluaburg do Elisabethville, stolicy
prowincji Katanga. Dalej przez
Broken Hill w Rodezji, Tété,
Beira, Mozambik do Tanana
rive, stolicy Madagaskaru.
Oprócz tych linij zasadni
czych, mających raczej na celu
zbliżenie Europy do stolic po

szczególnych kolonij, istnieją jeszcze linje: południowo-afrykańskie (Union Airways), łączące po
szczególne odległe miasta Związku, jako to Kaapstad, Port Elisabeth, East London, Durban
(Natal), Bloemfontein (Oranje) i Johannesburg (Transwal); linja pólnocno-afrykańska : Casa
blanca, Oran, Alger, Tunis oraz linja włoska: Neapol, Palermo, Tripoli, Benghasi w Cyrenajce.
Istnieją ponadto projekty połączenia linji francuskiej z Bangui via Brazzaville (Kongo Fran
cuskie) przez Angolę z Kaapstadem oraz połączenia jej w kilku miejscach bocznicami z wybrze
żem gwinejskiem.
Jak widzimy, istnieją już rozległe projekty, a ponieważ doświadczenie poucza, że pod wzglę
dem rozwoju lotnictwa Afryka robi postępy nader szybkie, przeto należy przewidywać, że za
lat kilka kontynent w tej dziedzinie komunikacji będzie przedstawiał obraz całkiem odmienny
od dzisiejszego.
Ponieważ dalekobieżna komunikacja lotnicza w Afryce znajduje się dziś prawie wyłącznie
w rękach W. Brytanji i Francji, przeto nabiera wielkiego znaczenia opracowywana obecnie
konwencja, mająca być zawartą pomiędzy temi obydwoma państwami, której celem jest koordy
nacja wysiłków w tej dziedzinie oraz unifikacja taryf pocztowych.
H a n d e l. Rozwój handlu wogóle, a międzynarodowego w szczególności, jest ściśle uzależ
niony od sieci dróg komunikacyjnych. Ponieważ zaś wnętrze kontynentu, z małemi wyjątkami,
uprzystępnione jest dla wielkiego handlu dopiero odniedawna, przeto naturalne jest, że dotąd
tylko te kraje brały żywy udział w wymianie z innemi kontynentami, które leżą blisko morza
i posiadają porty, odpowiednie dla nowoczesnej żeglugi. Na czołowe stanowiska wysuwają się
trzy dzielnice: Związek Południowo-Afrykański, Egipt i Algerja. Po nich kroczą: Nigerja, Złote
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Wybrzeże, Senegalja, Tunis i Marokko. Szybki rozwój handlu zagranicznego wykazują ponadto:
Rodezja, Kenja, Kongo Belgijskie i Sudan Anglo-Egipski. Wśród wysp czołowe miejsce zajmuje
Maurycjusz, w oceanie Indyjskim, dostarczająca poważnych ilości cukru trzcinowego^ Wielka
wyspa Madagaskar znacznie jej pod tym względem ustępuje.
Z powyższego wyliczenia widać, że w handlu zagranicznym stoją bezwzględnie na pierwszem
miejscu kolonje W. Brytanji, następnie dopiero posiadłości francuskie; z krajów zaś niepodległych
tylko Egipt ma ożywioną wymianę z zagranicą. Rola wszystkich innych krajów Afryki w handlu
międzynarodowym jest jeszcze dosyć nikła, ale ich możliwości rozwojowe są naogół znaczne.
Następująca tabela przedstawia handel zagraniczny poszczególnych krajów Afryki w roku 1933.
T A BELA H A N D LU ZEW N ĘTRZN EGO

Kraje

Rok 1934
Wywóz
w tys. zł.

Przywóz
w tys. zł.

00
00
M

Marokko
................. 233.500 462.000
Algerja
..................... 1,207.500 1,391.300
Tunis
..................... 247.000 469.400
A. 0 . F. (A. zach, fr.) . 190.000 191.10 0
A. E. F. (A. równik, fr.)
58.800
56.300
Madagaskar . . . . 120.800 108.900
R e u n io n .....................
50.000
54.600
Somali franc.
. . .
42.400
42.400
Togo franc...................
9.800
11.200
Kamerun franc. . . .
25.600
2O.7OO
Rok 1933
Libja włoska:
Trypolitanja . . .
12.600
68.9OO
Cyrenajka. . . . .
6.300
56.3OO
Erytrea włoska . . .
27.900
79.200
Somali włoskie
. .
56.300
52.7OO
K e n j a .........................
147.900 126.740
Somali ang...................
5.076
8.521
Uganda •.....................
9 1.130
35-952
Z a n z ib a r.....................
22.644
22 .118
Maurycjusz . . . . .
58.518
62.173
N ia s s a .........................
14.071
i 6-543
Św. Helena . . . .
289
81 5
Sejszele . . . . . .
1.631
Basuto
. . . . . .
11.967
8.100

Kraje

Wywóz
w tys. zł.

Przywóz
w tys. zł.

Rodezja S ................. 121.874 120.480
Rodezja N .................
98.546
52.074
Unja Pld. Afr. . . . 1,924.371 :1,297.037
Nigerja . . . . . .
238.462 174.764
Ga mbj a .....................
13.465
11.835
Złote Wybrzeże . . . 211.662 145.784
Sierra Leone . . . .
20.619
21.724
Sudan Angl.-Egip. . . 101.255
103.886
51.206
T a n g a n ik a .................
7 i.694
33.191
S. W. Afryka
. . .
30.035
T ogo.............................
263
2.524
4.418
Kamerun
. . . . .
3.077
E g i p t ......................... 815.300 762.700
Abisynja (handel z W.
4.340
1.289
B r . ) .........................
78.OOO
Kongo Belgijskie . . 132.000
5.000
Ruanda-Urundi . . .
2.500
3.638
3.166
Liberja .....................
4.926
6.440
Gwinea Portug. . . .
4.566
8.170
St. Thome i Principe .
59.144
42.293
A n gola.........................
M o z a m b ik .................
37.727
59-354
12.816
96.832
Marokko hiszp. - . .
441
Rio de Oro . . . .
1 78
30.360
31.328
Gwinea hiszp..............
R aze m : . . . 6,593.968 6,452.262

Celem uplastycznienia wskazanych wyżej liczb i uwypuklenia rozmiarów handlu zewnętrznego
poszczególnych krajów, podajemy na str. 134 mapkę Nr. 25.
Znamienne jest, że niemal cały handel Afryki prowadzony jest prawie wyłącznie z Europą,
poza którą w grę wchodzą jedynie Stany Zjednoczone Ameryki oraz Japonja. Kraje te są wszakże
tylko dostawcami, co przy panującej obecnie tendencji opierania handlu zagranicznego na wymianie
wzajemnej, nie wróży im ekspansji gospodarczej na tym kontynencie.
Ponieważ Afryka zarówno pod względem politycznym, jako też gospodarczym opanowana
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Mapka Nr. 25. Handel zewnętrzny Afryki.

jest dotychczas prawie wyłącznie przez Europę, stanowi ona dla niej nietylko bogate źródło su
rowców, ale, co ważniejsze, coraz większy rynek zbytu, o którego rozwój Europejczycy dbać
muszą we własnym interesie. W ostatnich kilku latach stanęła w Afryce do współzawodnictwa
też i Polska. Praca pionierska osiągnęła już rezultaty, zasługujące na baczną uwagę, gdyż świadczy
niezbicie o możliwościach ekspansji gospodarczej Polski na tym kontynencie; świadczy ona po
nadto o tern, że nawet nie posiadając kolonij, drogi do wymiany handlowej z krajami kolonjalnemi stoją dla Polski otworem. Ekspansja gospodarcza Polski w Afryce opiera się na zasadach
zdrowych, gdyż nietylko obejmuje niemal wszystkie kraje tego rozległego kontynentu, ale ponadto
wykazuje stały wzrost, pomimo kryzysu światowego. Podług statystyk urzędowych wywieziono
z Polski do Afryki w r. 1933 za 10,824.000 zł., w 1934 r. za 14,486.000 zł., w ciągu zaś sześciu
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pierwszych miesięcy roku 1935 za 8,216.000 zł. Porównanie ostatniej liczby z pierwszemi
półroczami lat poprzednich wykaże wzrost następujący:
W i-szem półroczu 1928 wywieziono z Polski towarów do Afryki na sumę zl.
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

4.028.000
6.450.000
6.170.000
6.148.000
6.465.000
4.354.000
7.243.000
8.216.000

Handel powyższy nie jest bynajmniej skoncentrowany w jednym lub kilku krajach, lecz obej
muje 27 krajów, rozsianych po całym kontynencie. Zaznaczyć przytem należy, iż dotychczas
bilans handlowy Polski z Afryką jest ciągle jeszcze ujemny. Kupujemy tam bowiem znacznie
więcej, aniżeli jej sprzedajemy. Kryje się w tem rękojmia dalszego rozwoju naszego wywozu,
którego organizacja wymaga więcej czasu i wysiłków, aniżeli zakupy.
Polska wywozi do Afryki następujące towary:
1. drewno— słupy telegraficzne, belki, deski, tafle posadzkowe, płyty klejowe, meble gięte itp.
2. naczynia emaljowane, rury, cynę i t. p.,
3. paliwa mineralne, głównie węgiel,
4. tkaniny wełniane, pólwełniane i bawełniane,
5. konfekcję i bieliznę,
6. wyroby i materjały dziane,
7. maszyny rolnicze, przędzarki, krosna,
8. cement, sól, ziemie i kamienie,
9. papier,
10. szkło, przybory sanitarne,
1 1 . nawozy sztuczne,
12. wreszcie drobniejsze ilości różnych towarów, jako to: skóry, tkaniny ze sztucznego jed
wabiu, wyroby gumowe oraz artykuły mody i wyroby galanteryjne.
Jak widać z powyższego zestawienia, wywóz Polski do Afryki obejmuje towary bardzo różno
rodne, co również jest wskaźnikiem wielostronnych możliwości, do których wyzyskania handel
Polski przystąpił już Z energją. Wielka pojemność rynku afrykańskiego pozwala przewidywać,
że stawiane obecnie pierwsze kroki stanowić będą podwalinę ekspansji gospodarczej o znaczeniu
nader doniosłem dla Polski, gdyż historja poucza, że „bandera idzie za handlem“ .
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