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SOCIAL UNRESTS, INEQUALITIES AND STATE CAPTURE 
IN SOUTH AFRICA
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— ABSTRAKT —

Gwałtowne protesty społeczne w  RPA, jakie 
wybuchły po decyzji o uwięzieniu byłego pre-
zydenta Jacoba Zumy wywołały liczne dyskusje 
na temat kryzysu państwa i korupcji południo-
woafrykańskich elit politycznych. Tymczasem 
zjawiska te mają swoje głębsze przyczyny. Za 
jedną z głównych należy uznać porażkę projektu 
wyrównywania szans społecznych czarnoskó-
rych mieszkańców przez państwo po upadku 
apartheidu oraz wynikające z tego narastające 
nierówności dochodowe i majątkowe. Artykuł 
ten analizuje uwarunkowania „psucia” państwa 
przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC). Na 
tę problematykę składa się model państwa neo-
patrymonialnego, wzmacnianego dziedzictwem 
transformacji ustrojowej, oraz odejście ANC 
od rewolucyjnych ideałów na rzecz lojalności 

— ABSTRACT —

Abrupt social protests in South Africa, which 
erupted after the decision to jail the former 
president, Jacob Zuma, have stirred discussions 
on the ongoing state crisis and corruption of 
South African political elites. Meanwhile, these 
problems have deeper roots. The article argues 
that one of the main reasons of social unrest 
is a failure of a democratic state in enhancing 
social and economic opportunities of black 
South Africans and addressing the resultant 
increasing income and wealth inequalities. The 
article examines the context of the state’s erosion 
after it was monopolized by the African National 
Congress (ANC). Our arguments include the 
model of neopatrimonial state, related to the 
legacy of political transformation, but also to the 
departure of the ANC elites from its revolution-

* Artykuł jest wynikiem realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, pt. Strategie wyrówny-
wania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza, UMO 2017/25B/HS5/00929.

** Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych.
*** Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

https://orcid.org/0000-0002-6305-1599
https://orcid.org/0000-0002-5826-7942


168 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 74(2)/2022

WPROWADZENIE

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie przyczyn i uwarunkowań naj-
większych po zakończeniu apartheidu protestów społecznych w Republice Połu-
dniowej Afryki, mających miejsce w lipcu 2021 r1. Według doniesień medialnych 
bezpośrednią przyczyną zamieszek jest osadzenie w więzieniu byłego prezydenta 
Jacoba Zumy oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza RPA. Tymczasem 
w niniejszym artykule będziemy dowodzić, że przyczyny obecnego kryzysu są 
znacznie głębsze. Dotyczą one porażki południowoafrykańskich elit w rozwią-
zaniu strukturalnych napięć społecznych w RPA w okresie postapartheidu oraz 
narastających nierówności dochodowych i majątkowych. Podstawą empiryczną 
naszych dociekań będą dane faktograficzne zebrane podczas sześciu wizyt 
studyjnych w RPA2 w latach 2006–2019 oraz krytyczna analizy południowo-
afrykańskiego dyskursu politycznego.

Badania prowadzone były w ramach społeczno-konstruktywistycznej episte-
mologii, w której nacisk położony jest na zrozumienie, a nie kompleksowe wyja-
śnienie badanego fenomenu. Oprócz informacji uzyskanych podczas wywiadów 

1 Według południowoafrykańskiej policji w wyniku zamieszek i rabowania sklepów w prowin-
cjach Gauteng i KwaZulu-Natal życie straciło co najmniej 330 osób, zaś straty materialne wycenione 
zostały na 3,4 miliarda USD, (Ntshavheni, 2021). Neoliberalny „The Economist” ocenił, że „efekty 
zniszczeń będą odczuwane przez lata przez najbardziej uprzemysłowione państwo Afryki”, (The 
Economist, 24.07.2021), zaś antyrządowy Mail&Guardian alarmował, że wraz z postępującą urbani-
zacją protesty z lipca 2021 roku mogą wskazywać, jak będzie wyglądała przyszłość RPA (Derby, 
16.07.2021). Protesty zaowocowały wzrostem bezrobocia, które wg agencji Bloomberg jest „najwyższe 
wśród państw, które monitoruje Bloomberg” i wynosiło w lipcu 2021 roku 44,4% (Naidoo, 2021).

2 Głównym materiałem faktograficznym, który pozwolił nam lepiej zrozumieć południowoafry-
kański kontekst społeczno-polityczny, była seria ponad 40 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów 
przeprowadzonych w RPA w latach 2018–2019 z reprezentantami południowoafrykańskiej klasy 
politycznej, przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracownikami naukowymi.

partyjnej. Omówione zostało także zjawisko state 
capture, które polega na specyficznym postrzega-
niu państwa jako zasobu, a jego dochodów jako 
rent, co tworzy grunt pod systemową kradzież 
i korupcję
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ary ideals in favour of party loyalty. Another issue 
discussed in the article is a phenomenon called 
‘state capture’.
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duże znaczenie dla kształtu wywodu miały dane uzyskane w wyniku obserwacji. 
Mamy świadomość możliwości popełnienia błędów podwójnej hermeneutyki, 
niemniej jednak dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby konsultować nasze 
obserwacje i wnioski z badaczami mieszkającymi na stałe w Republice Połu-
dniowej Afryki. W części poświęconej strukturalnej niemożliwości akumulacji 
kapitału przez większość Południowoafrykanów czytelnicy mogą dopatrzyć się 
interpretacji z perspektywy neomarksistowskiej. Dodatkowo w procesie budo-
wania wywodu posiłkowaliśmy się statystyką opisową3.

W zasadzie, biorąc pod uwagę ogromne nierówności w Republice Południo-
wej Afryki (Bank Światowy) oraz widząc, jak z roku na rok rośnie frustracja spo-
łeczna, wyrażająca się w liczbie protestów i strajków, zasadne wydaje się pytanie, 
jak to możliwe, że blisko trzy dekady po zakończeniu systemu segregacji rasowej 
państwo to nie było targane niepokojami wewnętrznymi na szeroką skalę, a pro-
testy i akty wandalizmu po uwięzieniu Jacoba Zumy objęły tylko dwie prowincje? 
Odpowiedź na te pytania jest złożona i każda próba jej udzielania będzie daleko 
idącym uproszczeniem. Pamięć o tym, jak RPA stanęła na krawędzi wojny domo-
wej po zabójstwie Chrisa Haniego w 1993 r. oraz ideowe dziedzictwo pokojowej 
transformacji politycznej odgrywały ważną – ideacyjną i performatywną – rolę 
w studzeniu nastrojów społecznych. Po drugie, fakt pozostawania u władzy 
nieprzerwanie od 1994 r. Afrykańskiego Kongresu Narodowego sprawiał, że 
z każdymi wyborami nie tylko ANC odnawiał swój mandat (przy malejącym 
poparciu społecznym i spadającej frekwencji wyborczej), ale rozbudzane były 
też nadzieje na bardziej skuteczne działania ukierunkowane na wyrównywanie 
szans i jeszcze szerszą redystrybucję dochodu narodowego. Po trzecie, w RPA 
dochodziło wielokrotnie do wybuchów aktów przemocy na ograniczoną skalę 
(głównie były to akty ksenofobicznych ataków na osoby niepochodzące z RPA 
i prowadzone przez nie interesy, zob. Dawson, 2014), które z jednej strony poka-
zywały, że przemoc na szeroką skalę jest niepożądana i powszechnie potępiana, 
lecz z drugiej były swoistym wentylem bezpieczeństwa, którym „upuszczana” 
była presja społeczna. Rząd południowoafrykański wielokrotnie definiował akty 
ksenofobii jako jeden z głównych problemów RPA, ale nie podejmował działań 
mających je powstrzymywać. Również działania administracji prezydenta Cyrila 
Ramaphosy w trakcie lipcowych zamieszek i grabieży były, mówiąc najoględniej, 

3 W odróżnieniu od większości państw położonych w Afryce Subsaharyjskiej statystyki dotyczące 
sytuacji makroekonomicznej RPA są uznawane za wiarygodne i nie ma większych problemów 
z dostępem do danych, por. Jerven (2013).
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mocno spóźnione. Po czwarte, na południowoafrykańskiej scenie politycznej nie 
istniała żadna siła, która dążyłaby do wyprowadzenia ludzi na ulice.

Innymi słowy, w Republice Południowej Afryki funkcjonowały przeciwwagi 
wobec masowych wystąpień społecznych, a rząd mógł argumentować, że stara się 
pomagać najbiedniejszym poprzez omówione poniżej programy redystrybucji 
dochodu narodowego, zaś konsekwencje apartheidu nie mogą być usunięte 
w krótkiej perspektywie. W dyskursie akademickim protesty społeczne w RPA 
korelowane są z nierównościami i niską jakością świadczeń publicznych (De 
Juan, Wegner, 2019), co wiążę się z piątym, kluczowym dla nas, politycznym 
aspektem protestów – dziedzictwem transformacji ustrojowej, porzuceniem 
przez ANC rewolucyjnych ideałów oraz odziedziczonej po okresie walki z apar-
theidem lojalności członków ANC raczej wobec partii, a nie wobec państwa. To 
te czynniki sprawiły, że nierówności w RPA są obecnie na niemalże identycznym 
poziomie jak w szczytowym okresie apartheidu4.

Tekst został podzielony na cztery części. Po wprowadzeniu, omówione zostały 
polityki redystrybucyjne wdrożone przez ANC i brak postępów odnośnie zarzą-
dzania niepokojami społecznymi poprzez system grantów społecznych. W części 
trzeciej zaprezentowana została argumentacja za tezą, że brak wprowadzenia 
innych niż granty społeczne skutecznych polityk redystrybucyjnych oraz przy-
zwolenie na systemowe okradanie państwa pod rządami Jacoba Zumy ma swoje 
korzenie w transformacji ustrojowej RPA. Tekst wieńczy refleksja końcowa.

POLITYKA REDYSTRYBUCYJNA 
I SYSTEM GRANTÓW SPOŁECZNYCH

Popularne stwierdzenie, że w  ostatnich 27 latach nic się nie zmieniło, dla 
większości Południowoafrykanów jest nieprawdziwe. Zmieniło się wiele, ale 
nierówności pozostały, zaś ze względu na znaczny wzrost ludności dotykają one 
obecnie dużo większej liczby ludzi5. Administracje Nelsona Mandeli (1994–1999) 
i Thabo Mbekiego (1999–2008) starały się objąć darmową edukacją podstawową 

4 Współczynnik Gini’ego dla nierówności dochodowych wynosił w 2018 dla RPA 0,68, czyli 
dokładnie tyle samo co w 1971 roku w szczytowym okresie apartheidu. Natomiast dużo trudniejszy 
do określenia współczynnik nierówności majątkowych wynosił 0,9 (Orthofer, 2016).

5 W połowie lat 70., w szczytowym okresie apartheidu w RPA żyło 25 milionów osób, obecnie 
populacja państwa wynosi 60 milionów. W państwie zwiększył się również odsetek ludności czarno-
skórej z ok. 71% w latach 70. do 81% obecnie (South African Government, 2019).
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wszystkie dzieci, doprowadzały elektryczność i ujęcia wody do tzw. czarnych 
osiedli (ang. black townships). Pierwszą polityką społeczno-gospodarczą mającą 
na celu eliminację ubóstwa czarnoskórych obywali RPA był Program Rekon-
strukcji i Rozwoju (Reconstruction and Development Programme, Cameron, 
1996); następnie administracja Thabo Mbekiego wdrażała oparty na paradygma-
cie neoliberalnym Program Wzrostu, Zatrudnienia i Redystrybucji (Growth, 
Employment and Redistribution, Steak, 2004), zaś administracja Jacoba Zumy 
stworzyła Narodowy Plan Rozwoju Wizja 2030 (National Development Plan 
Vision 2030), którego priorytetem była również walka z ubóstwem. Jednakże, 
jedynym działaniem, które może być uznane za realizowane konsekwentnie 
i na szeroką skalę przez następujące po sobie administracje, jest redystrybucja 
dochodu do najbiedniejszych obywateli w postaci wypłacanych w gotówce 
tzw. grantów społecznych (ang. social grants). Pomimo że największą pozycją 
w budżecie państwa są wydatki na edukację podstawową (National Treasury, 
Republic of South Africa, 2021), to środki alokowane na granty społeczne rów-
nież stale rosną i zostały podniesione w 2021 o 7,6% w stosunku do poprzedniego 
roku budżetowego, osiągając wartość 202,9 miliarda randów. Już dekadę temu 
w dyskursie akademickim zwracano uwagę, że granty stają się jedną z głównych 
pozycji budżetowych w RPA (obecnie ok. 10% budżetu), i że rząd redystrybuuje 
w ten sposób równowartość blisko 3,5% PKB (Bähre, 2011). Również pracownicy 
południowoafrykańskich uniwersytetów uznają swoje państwo za jedno z naj-
bardziej redystrybucyjnych na świecie (Westhuizen, 2019). Istnieje powszechna 
świadomość, że załamanie wypłat grantów społecznych może doprowadzić do 
niepokojów społecznych. Afrykański Kongres Narodowy używa zaś argumentu, 
że jeśli do władzy dojdzie jej polityczny rywal, Democratic Alliance (DA), 
jego pierwszą decyzją będzie zatrzymanie wypłat grantów, od których zależy 
egzystencja jednej trzeciej obywateli RPA. W istocie opozycyjny DA określał 
system grantów społecznych jako „ubezwłasnowolnianie” (ang. impoverishing) 
społeczeństwa. Trudno jednak sobie wyobrazić, że przy największej na świecie 
stopie bezrobocia wśród ludzi młodych (w 2021 roku wynosiło ono 63,3% wśród 
osób do 24 roku życia, Statistics South Africa, 2021) i konsekwencjach obostrzeń 
pandemicznych, które pozbawiły wiele osób możliwości zarobkowania, jakakol-
wiek administracja odważyłaby się na wstrzymanie wypłat grantów.

Istotne dla nakreślenia południowoafrykańskiego kontekstu jest wskazanie 
ogromnego wzrostu liczby osób zależnych od transferów pieniężnych gwa-
rantowanych przez rząd. W 1996 r., kiedy wprowadzoną tę politykę, granty 
otrzymywało 7% społeczeństwa (nieco ponad 3 miliony osób), ćwierć wieku 



172 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 74(2)/2022

później jest to już ponad 18 milionów osób – co stanowi ponad 31% populacji 
RPA (South African Government, 2020). Jednakże już od roku 2010 jedna trze-
cia Południowoafrykanów uzależniona była od grantów społecznych. W tym 
kontekście RPA określić można jako państwo sferycznie efektywne – co jest 
jedną z charakterystyk państw neopatrymonialnych, które muszą posiadać 
tzw. „wyspy efektywności” (ang. island of effectivness), aby funkcjonować 
(Crook, 2010). System wypłat grantów działa relatywnie sprawnie (aczkolwiek 
dochodzi do zatrzymań wypłat grantów, czy ogromnych kolejek przed urzę-
dami pocztowymi, gdzie są one wypłacane) i można z powodzeniem budować 
argumentację, iż jest to „klejnot koronny” wśród polityk ANC, szczególnie jeśli 
porównana ona zostanie z nieudaną reformą rolną i wysoce nietransparent-
nymi politykami ukierunkowanymi na zwiększenie partycypacji czarnoskórej 
ludności w działalności gospodarczej. Reformie rolnej i politykom pod szyldem 
Black Economic Empowerment (BEE) poświęcony został osobny tekst (Polus, 
2018), dlatego w tym miejscu ograniczymy się do obserwacji, że BEE pod rzą-
dami Jacoba Zumy była jednym (nie jedynym!) z mechanizmów ugruntowy-
wania sieci patronażu, która umożliwiła kradzież ponad 35 miliardów dolarów 
środków państwowych. Natomiast populistyczna Economic Freedom Fighters 
upatruje w przymusowej reformie rolnej (Polus, 2014; Polus, Cześnik, 2016) 
(na wzór Zimbabwe), nacjonalizacji przemysłu i systemu bankowego recepty 
na zniwelowanie nierówności majątkowych i dochodowych. Radykalizacja 
języka debaty politycznej poświęconej konieczności przekształceń majątko-
wych w RPA skorelowana jest z akademicką debatą nt. konieczności zwracania 
uwagi nie tylko na relatywnie łatwo mierzalne nierówności dochodowe, ale 
przede wszystkim na nierówności majątkowe, gdyż jak wykazał Thomas 
Piketty (2015), to zakumulowany kapitał jest najprostszym i najpewniejszym 
w  długookresowej perspektywie środkiem do dalszej akumulacji kapitału. 
Innymi słowy, pomimo że następujące po sobie, zdominowane przez ANC 
(ANC rządził w koalicji – tzw. Tripartial Alliance – z federacją związków zawo-
dowych i Południowoafrykańską Partią Komunistyczną) administracje doko-
nywały znacznej redystrybucji dochodów budżetowych na rzecz najbiedniej-
szych mieszkańców, działania te nie były jednak na tyle szerokie, by pozwolić 
na powiększanie bazy kapitałowej osobom z nizin społecznych, umożliwiając 
tym samym proces rozlewania się bogactwa w całym społeczeństwie. Dochód 
uzyskiwany z grantów społecznych nie jest zatem katalizatorem akumulacji 
kapitału; był i jest przeznaczany na konsumpcję dóbr podstawowych, a w sen-
sie politycznym może być uznany za kolejny z wentyli bezpieczeństwa, który 
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przeciwdziałał masowym wystąpieniom społecznym. Można z powodzeniem 
bronić tezy, że gdyby wypłaty grantów społecznych uległy załamaniu bądź 
zostały znacznie ograniczone, wówczas wcześniej niż w 2021 r. doszłoby do 
masowych protestów i objęłyby one swoim zasięgiem cały kraj, a nie tylko dwie 
jego prowincje.

W okresie prezydentury Jacoba Zumy rząd pogłębiał zadłużenie państwa 
bez podejmowania koniecznych inwestycji; pożyczane środki przeznaczane były 
między innymi na finansowanie coraz bardziej kosztochłonnego systemu świad-
czeń społecznych. Sztandarowym przykładem państwowego przedsiębiorstwa, 
w którym nie dokonywano koniecznych inwestycji, w tym przypadku restytu-
cyjnych (odtworzeniowych), jest narodowy dostawca prądu – ESCOM. Firma ta, 
będąca wcześniej eksporterem energii elektrycznej, w wyniku niedoinwestowania 
(w tym w kapitał ludzki) nie jest w stanie obecnie zaspokoić popytu wewnętrz-
nego i braki w dostawach prądu stały się w RPA codziennością. Brak inwestycji 
w kapitał ludzki sprawia, że zdecydowana większość Południowoafrykanów nie 
jest w stanie znaleźć pracy, która pozwoliłaby im nie tylko na awans społeczny, ale 
na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Nie ma przesady w określeniu rządów 
Jacoba Zumy przez obecnego prezydenta RPA jako „straconych 9 lat”. Środki 
publiczne kradzione były wówczas w sposób systemowy, jednakże genezy tej 
sytuacji upatrywać naszym zdaniem należy w decyzjach podjętych w okresie 
transformacji ustrojowej.

DZIEDZICTWO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Pokojowe przekazanie władzy przez Partię Narodową jest przez wielu uznawane 
za symboliczny koniec okresu kolonialnego w Afryce. Jednakże dziedzictwo 
i konsekwencje kolonializmu widoczne są we wszystkich państwach subsaha-
ryjskich po dziś dzień. W sferze gospodarczej większość państw afrykańskich 
odziedziczyła monokulturowe gospodarki, produkujące dobra nieprzetworzone, 
zaś w sferze politycznej, reżimy polityczne nowo powstałych państw wzorowane 
były na kolonialnych metropoliach. Nieprzystawanie reżimów politycznych do 
subsaharyjskich uwarunkowań skutkowało falą przewrotów i wprowadzaniem 
rządów jednopartyjnych w latach 70. ubiegłego wieku. W RPA nie doszło do 
przewrotu; nie musiało, gdyż mający wiele frakcji ANC posiadał pełnię władzy – 
przewroty zastąpione były walką pomiędzy różnymi frakcjami. Niemniej dla 
zrozumienia sytuacji, w jakiej znalazło się to państwo, kluczowe jest określenie 
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konsekwencji decyzji podjętych podczas negocjacji nt. tranzycji polityczno-go-
spodarczej.

Stabilność wewnętrzna ma swoją cenę i biała elita gospodarcza negocjowała 
z przedstawicielami ANC równolegle do negocjacji politycznych toczących 
się w Kempton Park ( Spitz, Chaskalsons, 2000). O ile negocjacje poświęcone 
sposobowi wprowadzenia wyborów wielorasowych i nowej konstytucji odby-
wały się niemalże publicznie, to negocjacje dotyczące przyszłości biznesme-
nów operujących w RPA były tajne i odbywały się nocą (Terreblanche, 2002, 
92–98). Równolegle na RPA i Afrykański Kongres Narodowy presję wywierały 
Międzynarodowe Instytucje Finansowe, dążące do zaakcentowania neoliberal-
nego podejścia do gospodarki. W wyniku negocjacji i nacisków zewnętrznych 
(warunkowanych udzieleniem RPA pożyczki przez MFW) polityczno-ekono-
miczny system Republiki Południowej Afryki, jak ujął to Sampie Terreblanche, 
miał przyjąć formę „liberalno-kapitalistycznej wersji demokratycznego kapita-
lizmu, w którym nacisk będzie położony raczej na „kapitalistycznej”, a nie na 
„demokratycznej” stronie” (Terreblanche, 2002, 98–99). Trudno jest się dziwić, 
że biała mniejszość, mająca oddać władzę polityczną, postawiła warunek nie-
ingerencji nowych władz w prowadzone przez nią interesy, równolegle „dobro-
wolnie” zgadzając się na przekazywanie części udziałów nowej czarnoskórej eli-
cie; elicie, która była starannie wyselekcjonowana. Jednym z beneficjentów tego 
procesu jest m.in. obecny prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Ramaphosa, będący 
również głównym negocjatorem w kwestii transformacji politycznej, nie może 
przyznać, że ANC popełniło błędy w okresie transformacji i jego administracja 
będzie starała się je naprawić – błędy według Ramaphosy popełniała admini-
stracja Zumy, którego kadencję skrócił on o rok. Ta sama retoryka używana była 
przez Zumę, który doszedł do władzy, skracając prezydenturę Thabo Mbekiego, 
którego oskarżał o złe zarządzanie państwem i niedziałanie w interesie nizin 
społecznych.

Ideacyjny wymiar pokojowego przekazania władzy i dziedzictwa Nelsona 
Mandeli jest kluczowym, obok tradycji walki z  segregacją rasową, mitem 
politycznym Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Narracja, według której 
ANC popełnił świadome „błędy” w latach 90. ubiegłego wieku, byłaby zresztą 
nieuprawomocniona – nikt wcześniej nie obalał systemu segregacji rasowej – był 
to swoisty społeczny eksperyment i to dziś, z perspektywy blisko trzech dekad, 
widzimy, jakie działania mogły być wówczas podjęte. Z relacji uczestników pro-
cesu negocjacji z Partią Narodową wynika, iż wówczas niedopuszczenie do wojny 
domowej było metanarracją. Zarówno ANC, jak i Partia Narodowa i biała elita 
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gospodarcza nie chciały dopuścić do rozlewu krwi, a argument siły po stronie 
białej administracji (z bombą atomową włącznie, o czym się często zapomina) 
sprawiał, że siły opozycyjne wobec apartheidu szły na ustępstwa w kwestiach 
gospodarczych.

ANC w latach 1994–96 zmienił się z ugrupowania lewicowego, mającego 
w swojej agendzie „radykalną transformację gospodarczą”, w ugrupowanie, które 
zaczęło pochwalać neoliberalne reformy. Sytuacja ta zaowocowała inwestycjami 
zagranicznymi i liniami pożyczkowymi. Były one niezwykle potrzebne państwu, 
które zbankrutowało pod rządami białej mniejszości (Wheeler, 2007). Zgodnie 
z relacją Bena Turoka Afrykański Kongres Narodowy nie posiadał własnych kadr, 
które pozwoliłyby mu zarządzać najbardziej rozwiniętą gospodarką w Afryce i po 
prostu potrzebował związanych z Partią Narodową specjalistów i technokratów, 
którzy sprawiliby, że państwo rozwijałoby się w tempie pozwalającym na zmianę 
sytuacji czarnoskórej większości (Turok, 2019).

Według Bena Turoka (2019) włączenie części dawnego aparatu państwo-
wego w nową, zdominowaną przez ANC administrację państwową sprawiło, że 
odziedziczona została mentalność poprzedniej biurokracji państwowej, która 
traktowała państwo jako swoją własność. „Odziedziczona” po poprzednim 
systemie percepcja państwa jako należącego do elity rządzącej powinna być 
skorelowana z dodatkowym czynnikiem wskazanym przez byłego członka 
ANC Andrew Feinsteina (2010) – wykształconej w okresie walki z systemem 
segregacji rasowej bezwzględnej lojalność członków ANC wobec partii, a nie 
wobec państwa. Feinstein uznał, że pierwsza wielka afera korupcyjna z udzia-
łem Jacoba Zumy – kontrakty na modernizację południowoafrykańskiej armii 
z 1999 r. i brak jej rozliczenia przez Thabo Mbekiego pokazała, że partia będzie 
bronić swoich członków, stosując taktykę nieprzeprowadzania dogłębnego 
śledztwa bądź przeciągania badania spraw korupcyjnych przez długie lata, 
licząc, że sprawy ostatecznie ulegną przedawnieniu. Brak pośpiechu w rozlicza-
niu korupcji jest widoczny wśród prominentnych działaczy ANC. Baleka Mbeta 
(Przewodnicząca południowoafrykańskiego parlamentu i była wiceprezydent) 
jest sztandarowym przykładem polityczki, która ugruntowuje praktykę odwle-
kania postępowań przeciwko członkom ANC, co skutkuje spektaklem komisji 
śledczych, niemającym żadnych konsekwencji prawnych. Wydaje się, że właśnie 
na trwające latami procesy, zwracanie się ku absurdalnym przesłankom for-
malnym (były prezydent publicznie oskarżał sędziów o stronniczość, ponieważ 
to nie on ich mianował… podważał też autorytet sądów, w przemówieniu do 
osób, które zebrały się pod jego posiadłością, określił przewodniczącą składu 



176 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 74(2)/2022

sędziowskiego jako „tę piękną dziewczynę” (Tandwa, Ferreira, 2011)) liczył 
Jacob Zuma w kontekście afery state capture, w wyniku której udokumento-
wano kradzież 35 mld USD państwowych środków (co stanowi około 10% PKB 
RPA, (The Economist, 14.07.2021)). Jego pierwszą strategią było obsadzenie na 
urzędzie prezydenta swojej byłej żony, która miała roztoczyć nad nim parasol 
ochronny. Kiedy to się nie udało, sądził, że proces przeciwko niemu „nigdy” się 
nie skończy, a on stosując taktykę niestawiania się na przesłuchaniach i pod-
ważania legalności procesu, będzie dalej funkcjonował w życiu publicznym. 
Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy sąd skazał byłego prezydenta na 
15 miesięcy więzienia za niestawianie się na rozprawach. Jeśli Zuma zostanie 
skazany za korupcję (na razie odsiaduje wyrok za obrazę sądu), wówczas będzie 
to jasny sygnał dla rzeszy ludzi ze stworzonej pod jego rządami sieci patronażu, 
że oni również będą pociągnięci do odpowiedzialności. Tym samym protesty 
w  mateczniku politycznym prezydenta Zumy  – prowincji KwaZulu-Natal, 
widziane powinny być jako próba pokazania przez administrację Ramaphosy, że 
osadzenie w więzieniu ludzi związanych z Zumą, może skutkować destabilizacją 
państwa. Otwartym pozostaje pytanie, czy tłumaczące grabieże sklepów ośrodki 
związane z byłym prezydentem – jak na przykład jego fundacja – spodziewały 
się tak wielu ofiar śmiertelnych. Jasny sygnał został jednak wysłany do obecnej 
administracji – „jeśli będziecie próbowali „nas” rozliczyć, będziemy protesto-
wali”. Protesty będą się wiązały z podważaniem autorytetu sądów i legitymacji 
obecnej administracji do rządzenia. Symptomatyczne jest tutaj zawieszenie 
w funkcji Sekretarza Generalnego ANC związanego z Zumą Ace’a Magashule, 
który nie zaakceptował decyzji i w odpowiedzi ogłosił, że to on zawiesza pre-
zydenta Ramaphosę w pełnieniu urzędu prezydenta i szefa ANC… Niemniej 
jednak prezydent Ramaphosa, budujący swój autorytet na krytyce poprzednika, 
nie może wycofać się z obranej drogi wyjaśnienia i  rozliczenia afery state 
capture, czym nieuchronnie naruszy interesy wielu prominentnych członków 
własnej partii. Zaś genezą tego procesu są idące ze sobą w parze nierówności 
społeczne i dziedzictwo transformacji ustrojowej – która z jednej strony przy-
niosła lojalność wobec partii, a nie państwa, a z drugiej poprzez włączenie osób 
z Partii Narodowej do administracji, ANC przejął nawyk traktowania państwa 
jako zasobu, z którego można korzystać, co dało grunt pod systemową kradzież 
aktywów państwowych pod rządami Jacoba Zumy.
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REFLEKSJA KOŃCOWA

Nierówności i strukturalna bezradność południowoafrykańskich elit odnośnie 
zmiany statusu społecznego przez czarnoskórą większość powinna być uznana za 
główną przyczynę protestów społecznych, które objęły prowincje KwaZulu-Natal 
i Gauteng w lipcu 2021 r. Niemniej, to osadzenie w więzieniu byłego prezydenta 
było przyczyną bezpośrednią starć i grabieży, które sparaliżowały RPA w lipcu 
2021 r. Jednakże brak postępów w niwelowaniu nierówności przez ANC przez 27 
lat od upadku apartheidu ma swoje korzenie w postrzeganiu polityki i państwa 
stworzonych w okresie transformacji ustrojowej.

Afrykański Kongres Narodowy nigdy nie był monolitem. W okresie walki 
z systemem apartheidu był organizacją parasolową, w skład której wchodziły 
ugrupowania o różnych przekonaniach (członkowie Południowoafrykańskiej 
Partii Komunistycznej byli również członkami ANC, (Turok, 2019)), zaś tym, 
co spajało partię, był sprzeciw wobec systemu segregacji rasowej. Zniknięcie 
wspólnego wroga i brak na scenie politycznej ugrupowania, które byłoby w stanie 
zagrozić ANC, sprawiło, że w partii doszło do wewnętrznej polaryzacji. Obecna 
administracja próbuje narysować linię podziału pomiędzy zwolennikami 
Ramaphosy i Zumy. Polaryzacja taka jest dużym uproszczeniem, ale frakcja 
byłego prezydenta uzyskała nazwę – Radical Economic Transformation (RET) – 
zaś jej główny postulat gospodarczy sprowadza się, podobnie jak w przypadku 
populistycznej EFF, do „fundamentalnej zmiany struktury, systemu, instytucji 
i  wzorców własności, zarządzania i  kontrolowania gospodarki z  korzyścią 
dla wszystkich Południowoafrykanów, szczególnie tych biednych, z których 
większość to Afrykańczycy (czytaj: czarnoskórzy, AP, DK) i kobiety (Masemola, 
2021; 210). Praktyka rządów prezydenta Zumy wykazała jednak, że na bazie 
odziedziczonej po walce z segregacją rasową lojalności wobec partii i przyzwo-
leniu na zagarnianie środków państwowych stworzył on bardzo stabilny system 
kleptokracji, który charakteryzowała przewidywalność. Jak stwierdził w trakcie 
wywiadu prof. Jeremy Seekings z Uniwersytetu Kapsztadzkiego – w większości 
państw świata kapitał ekonomiczny (środki finansowe) może otwierać drogę do 
zdobycia kapitału politycznego (władzy w państwie), w RPA mamy do czynienia 
z sytuacją odwrotną – to kapitał polityczny otwiera drogę do zdobywania kapitału 
ekonomicznego (Seekings, 20196). Innymi słowy, dostęp do władzy politycznej 
był głównym sposobem na awans społeczny. Tymczasem zdecydowana większość 

6 W rozmowie operowaliśmy koncepcją kapitałów zdefiniowaną przez Pierra Bourdieu.
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czarnoskórych Południowoafrykanów nie posiada ani kapitału ekonomicznego, 
ani politycznego… Geneza protestów, jakie miały miejsce w RPA po uwięzieniu 
prezydenta Jacoba Zumy, może być uznana za paradoksalną – z jednej strony 
ich bezpośrednią przyczyną było skazanie na więzienie osoby, która dała przy-
zwolenie na kradzież środków państwowych i pod rządami której nierówności 
nie zostały zniwelowane; z drugiej zaś to właśnie ogromne nierówności i brak 
szans na awans społeczny bez koneksji politycznych uznawane są za przyczynę 
destabilizacji prowincji KwaZulu-Natal i Gauteng. Kontekst dziedzictwa transfor-
macji ustrojowej, odejścia ANC od radykalnych haseł redystrybucji prywatnych 
majątków białej mniejszości (które wybrzmiewają obecnie w retoryce EFF i RET), 
postrzeganie państwa jako zasobu, z którego można czerpać prywatne korzyści, 
i wyższość lojalności wobec ANC nad lojalnością wobec państwa dają kontekst, 
który pozwala lepiej zrozumieć naturę wystąpień społecznych z lipca 2021 r.7.
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