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C ecil J. Rhodes w opiniach h istoryków *

Cecil J. Rhodes dans les opinions des historiens

Ogromna w iększość prac o Cecilu Rhodesie koncentruje się na jego działal
ności politycznej i jego spektakularnych osiągnięciach, zmierzających do pow ię
kszenia władztwa brytyjskiego w  Afryce Południowej i Środkowej. W bardzo 
wielu biografiach, z najnowszą pióra R. I. Rotenberga z 1988 r. włącznie, Rhodes 
jest przedstawiany niemal jako wybitny monolit, bohater heroiczny, tak umiejęt
nie, konsekwentnie i z tak szeroką wizją rozwijający brytyjską ekspansję w  tych 
częściach Afryki1.

Nie jest rzeczą łatwą ocenić jednoznacznie Cecila Rhodesa. Pom im o licz
nych jego biografii i rozmaitych studiów szczegółow ych na jego temat, historycy 
różnią się i to nieraz w sposób zasadniczy w jego ocenie. Jedni przedstawiają go  
-  żeby wspomnieć tylko o dwóch skrajnych opiniach -  jako człowieka bczintere-

* Artykuł niniejszy powstał w zwi:(zku z przygotowaną pt7.ez autora dla wydawnictwa Polnord 
w  Gdańsku książką Rabusie i dżentelmeni: Cecil Rhodes· i ekspansja brytyjska w  Afryce p o d  koniec X IX  w. 
Skróconą wersję artykułu i liez przypisów zamieścił magazyn „Mówią Wieki ” w 1995 r.

1 Por. J. Butler: Cecil Rhodes, „The International Journal o f  African S tudies" 1977, 10, s. 258
281.

2 R. I. Rotberg: The Founder: C ecil Rhodes and the Pursuit o f  P ow er, Oxford 1988. Zob. m oją 
recenzję tej książki um ieszczoną w tygodniku „M m egi", nr 9, Galxirone 1994 pt. R hodes in Three  
Dimensions.



sow nego i szlachetnego idealistę, poświęcającego wszystkie swoje siły i zdolno
ści dla imperium brytyjskiego, inni widzą w  nim człowieka zdeprawowanego 
przez posiadaną władzę i wielki majątek oraz wykorzystującego swoją pozycję 
przede wszystkim  dla swoich własnych celów  w  sposób nieraz egoistyczny i bez
względny.

Dla bardzo wielu Cecil Rhodes był przykładem w ielkiego patrioty angiel
skiego, poświęcającego się bezinteresownie dla dobra sw ojego kraju. W tym du
chu pisał o nim inny piewca imperializmu brytyjskiego, znany powieściopisarz 
i poeta angielski Rudyard Kipling m. in. w wierszu The Burial (1902), ułożonym  
na wiadom ość o śmierci Rhodesa. Blisko zaprzyjaźniony z Rhodesem jego archi
tekt Herbert Baker pisał o nim jako o człowieku, który pośw ięcił wszystkie swoje 
myśli i siły dla realizacji swojej szerokiej wizji brytyjskiej ekspansji w  Afryce.3 Baker 
pisał, że Rhodes nie dbał o sławę i korzyści osobiste, chociaż był człowiekiem  
próżnym. Ten rodzaj uproszczonej gloryfikacji Rhodesa, dosyć tendencyjny 
i jednostronny, spotkać można w  wielu opracowaniach na jego temat.

Z drugiej strony wśród krytyków Cecila Rhodesa znalazł się m.in. angielski 
pisarz katolicki G. K. Chesterton.4 W dziesięć lat po śmierci Rhodesa był on zda
nia, że podobnie jak Oliver Cromwell w XVII w. czy papież Grzegorz VII w  XI w., 
popełnił Rhodes w iele pomyłek i poważnych błędów. Jednak w  przeciwieństwie 
do obu wymienionych wybitnych postaci historycznych, które w alczyły o wielkie 
sprawy -  Cromwell o kalwinizm, a Grzegorz VII o chrześcijaństwo,

„R hodes nie posiadał żadnych  zasad , klórym i m ógł o b d arzy ć  św iat... To co nazyw ał sw o i
mi ideałam i, to  by ły  resztk i d a rw in izm u , k tó ry  stal się  ju ż  w ów czas n ie ty lko  p rzesta rza ły , ale 
ró w n ież  tru jący ." '

Chesterton jest raczej odosobniony w swojej niezmiernie negatywnej kryty
ce  Cecila Rhodesa. Ogromna większość historyków i pisarzy, nawet tych ocenia
jących krytycznie niektóre aspekty jego działalności, przyznaje mu uparte i sku
teczne dążenie do zbudowania rozległego imperium brytyjskiego w Afryce oraz 
anektowanie niektórych ważnych obszarów afrykańskich dla Wielkiej Brytanii. 
W 1918 r. .specjalna komisja rządu brytyjskiego wydała nawet następujące 
ośw iadczenie, utrzymane w podobnym właśnie duchu:

3 H. Baker: C ecil Rhodes by  H is  A rchitect, London 1934, s. 112 n. Por. też P. E. Garrett, The 
C harakter o f  C ecil Rhodes, „Contem porary Re w iew " 1902, s. 775.

4 G. K. C hesterton:/! M iscellany o f  M en, London 1912, s. 204.
5 Ibid., oraz S. S. G albraith, C rown and Charter: E arly Years o f  British South A frico  Company, 

Berkeley 1974, s. 17.



„Bez p rzed sięb io rczo ści, od w ag i i m ożliw ości Cecila R h odesa , te ry to ria , k tó re  tw o rz ą  
obecnie Północną i P o łudn iow ą Rodezję, n ig d y  nie zostałyby  pozy sk an e  d la  Im p eriu m , lecz 
w p ad ły b y  w obce ręce".6

W przeciwieństwie do różnych pisarzy i autorów politycznych epoki w ikto
riańskiej, głoszących wielkość imperium brytyjskiego i jego historyczne pow oła
nie7, Cecil Rhodes nie był marzycielem i filozofem politycznym , lecz cz łow ie
kiem czynu, dążącym wytrwale do rozwinięcia ekspansji brytyjskiej w  Afryce. 
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to dzięki jego ogromnej energii, konse
kwentnemu działaniu i m ożliwościom  finansowym, władztwo brytyjskie tak w y
datnie powiększyło się w  Afryce Południowej i Środkowej pod sam koniec XIX w., 
często przy bardzo niewielkim lub zgoła żadnym udziale w  tym rządu londyń
skiego.

Nie będziemy zajmować się tutaj bardzo już liczną literaturą hagiograficzną 
na temat Rhodesa, pisaną w  kategoriach admiracji, najwyższego uznania i podzi
wu, często bezkrytycznego i przesadnego, utrzymanego niemal w  kategoriach 
nadprzyrodzonych. Przykładowo zacytujmy w tym związku opinię znanego bry
tyjskiego pisarza Arthura Conan D oyle’a, który wyraził się o Rhodesie, że był to:

„[...] dz iw n y , lecz b a rd zo  wielki człow iek, p o tężn y  p rzy w ó d ca , człow iek  o  szerokiej w izji, 
zbyt w ielki ażeby  być egoistą , lecz także zbyt zd ecy d o w an y  aby  nie być  człow iek iem  b ez  sk ru 
pu łów  -  t ru d n y  człow iek d o  oceny p rz y  pom ocy  naszej malej ludzk ie j m ia ry ." 8

Jest rzeczą interesującą, że Rhodes zdobył w iele uznania również wśród nie- 
brytyjskich przedstawicieli konserwatyzmu oraz ideologii prawicowej, a nawet 
nazistowskiej, wśród zwolenników koncepcji Fryderyka N ietzschego na temat 
„woli m ocy” ( Wille zur Macht). W tym związku zacytujemy przykładowo nie
m ieckiego filozofa i pisarza Oswalda Spenglera, który w  sw oim  słynnym  dziele 
o upadku świata zachodniego D er Untergag des Abendlandes, (1918-1922), po
równał Rhodesa do Cezara i Napoleona i widział w  nim prekursora nowego typu 
Cezara zachodnioeuropejskiego.4 Dla niego Rhodes był uosobieniem  p ó źn o -  
w iktoriańskiego imperializmu.

Wspomniany wyżej, wyidealizowany obraz Rhodesa jako przywódcy niemal

6 First Report o f  а С ommittee appointed by  lite Secretary o f  S ta te  fo r  the C olonies to consider  
certain questions relating to  R hodesia, [w :| Great Rrita in : Parliam entary P apers, Cm d 1273, 

London.
7 H. Zins: Joseph Conrad and A frica , Nairobi 1482, s. 3 1 -5 3 , gdzie om ów ione zostały  w ażniej

sze idee im perialne epoki wiktoriańskiej jako  tło dla antyim perialnej filozofii Josepha Conrada 
wyrażonej w  jego Jądrze  ciemności.

8 A. Conan Doyle: O ur A frican Writer, London 1424, s. 148.
9 J. Flint: C ecil Rhodes, London 1476, s. 232.



nieskazitelnego, w naszej historiografii został poddany rewizji. Zaczęły powsta
wać studia szczególnie na temat finansowej jego działalności, odsłaniające cał
kiem inną, znacznie mniej heroiczną i bohaterską stronę jego osobow ości, łan 
Phimister, znany badacz historii gospodarczej Zimbabwe i Afryki Południowej10 
słusznie zauważył, iż jest rzeczą zastanawiającą, że „pomimo bardzo znacznego 
zainteresowania historyków karierą Cecila Rhodesa... ich studia opierają się  na 
bardzo powierzchownej znajomości jego finansowych poczynań”.11 Zajmując 
dosyć skrajnie krytyczne i surowe w obec Rhodesa stanowisko, łan Phimister jest 
nawet zdania, że „Rhodes wykorzystywał brytyjski imperializm w  sw oim  w łas
nym interesie oraz w  celu zrobienia osobistej fortuny”.12

Duża część historyków i biografów Rhodesa pomijała niemal, w zględnie za
ledwie napomykała o jego działalności finansowej, koncentrując się głów nie na 
jego osiągnięciach jako polityka i budowniczego imperium brytyjskiego w  Afry
ce Południowej. Dla pełnego obrazu i sprawiedliwej oceny Rhodesa jest jednak 
rzeczą niem ożliwą oddzielenie jego politycznej kariery od finansowych poczy
nań i pomijanie sposobów, dzięki którym stworzył on swój ogromny majątek -  
od osobistego i bezpośredniego z łopatą w  ręku poszukiwania diamentów do fi
nansowych operacji działkami i przywilejami diamentowymi i zbudowania w iel
kiej firmy diamentowej De Beers. Jako pierwszy bodajże polityk południowo
afrykański potrafił Rhodes zdyskontować dziedzinie politycznej sw oje finansowe 
sukcesy. Um iał wykorzystać swoje polityczne stanowisko i kontakty dla pow ię
kszenia swojej fortuny. Należy stwierdzić, że stworzona przez Rhodesa diamen
towa firma De Beers oraz kierowana przez niego ekspansja z Kolonii Przylądka 
na Północ służyły faktycznie dwom celom: politycznej ekspansji W. Brytanii 
oraz jego własnym  korzyściom materialnym. Ignorowanie tego drugiego aspektu 
prowadzi do zwykłej hagiografii i gloryfikacji tego wybitnego brytyjskiego poli
tyka wiktoriańskiego, który był zarówno dżentelmenem z dyplomem Oxfordu, 
blisko związanym z brytyjską elitą polityczną, jak i „rabusiem”, stosującym  
w szelkie metody w  celu zrealizowania swoich celów  imperialnych i osobistych. 
Pisząc jednak o wykorzystaniu przez Rhodesa sw ojego stanowiska politycznego  
również i dla sw oich osobistych celów  można się tylko ze smutkiem zadumać 
nad tym, czy wielu było w  historii władców oraz przywódców politycznych,

101. Phim ister: A n  Econom ic and Socia l H istory o f  Zimbabwe, 1S00-1Q4S: C apita l A ccum ulation  
and  C lass Struggle, London 1488.

111. Phim ister: Rhodes, R hodesia  and  the  R and , „Journal o f Southern  A frican S tu d ies” 1474, 
1, s. 86.

11 Ib id ., s. 75. Zob. też R. Turnell: Rhodes, D e  R eers and M onopoly, „Journal o f  Imperial and 
Com m onw ealth H istory” 1482, nr 10, s. 311.



a nawet religijnych, nie wyciągających osobistych korzyści ze swojej działalno
ści publicznej. Niestety, każda władza deprawuje, a zjawisko korupcji w cale nie 
maleje również i w naszych czasach. Do dyskusji można jedynie pozostaw ić za
gadnienie, czy wielkie osiągnięcia polityczne przywódcy w  jakimś stopniu „roz
grzeszają” jego zabiegi o własne korzyści.

Do skierowania uwagi na ekonomiczne aspekty i motywy kariery Cecila 
Rhodesa przyczynił się przede wszystkim w  1965 r. Geoffrey B lainey,13 który fa
ktycznie rozpoczął dyskusję na temat m otywów działalności Rhodesa. Jako jeden 
z pierwszych autor ten postawił pytanie, czy motywacja Rhodesa była polityczna 
czy też ekonomiczna? Blainey pisał w  związku z tym, że Rhodes posiadał „trzy 
główne finansowe zainteresowania: diamenty w  Kolonii Przylądka, ziem ie i ko
palnie w  Rodezji Południowej oraz złoto w Transwalu”.14 Autor ten jest zdania, 
że akceptując najazd Jamesona na Transwal w  1895 r., który przyczynił się  osta
tecznie do upadku Rhodesa, zdecydował się on jednak zaryzykować swoją poli
tyczną pozycję dla zachowania swoich interesów finansowych.

Również wspomniany już łan Phimister, w  sposób chyba przesadny i jedno
stronny, widzi w  dziedzinie finansowej Rhodesa główny motyw jego działalności 
w  Afryce Południowej.15 Przyjmuje on skrajną opinię Blaineya jakoby na przy
kładzie rajdu Jamesona widać było wyraźnie, że Cecil Rhodes kierował się  g łó w 
nie swoim i celami finansowymi, a nie pragnieniem zjednoczenia brytyjskiej 
Afryki Południowej, co wydaje się jednak opinią nazbyt jednostronną.

Wielu badaczy widzi główny motyw działalności Rhodesa nie w  jego dąże
niach do rozwinięcia brytyjskiej ekspansji czy też osiągnięcia korzyści material
nych, lecz w  jego psychicznej strukturze, w  dążeniu do w ywyższania sieb ie .16 
Tego rodzaju psychologiczną motywację przyjmuje również m.in. autor znanej 
biografii Cecila Rhodesa -  John Flint.17 „Rhodes oszukiwał siebie i innych,
twierdząc, że jego celem była W. Brytania, gdy faktycznie celem  tym był sam

18Rhodes” -  pisał inny zwolennik tego rodzaju interpretacji, John S. Galbraitch.
Zastanawiając się nad intelektualnym poziomem Cecila Rhodesa, zarówno

13 G. Blainey: Lost C auses o f  the Jam eson R aid , „Econom ic H istory Review”, 1965, 2  series, t. 2, 
s. 3 5 0 -3 6 6 ; oraz T. O. Ranger: The Last W ord on R hodes? , „Past and P resen t” 1964, 28, 
s. 116-127.

M Blainey: op. cit., s. 366.
15 Phimister: Rhodes, Rhodesia and tlu: R and, s. 74—90.
16 J. S. Galbraith: C ecil R hodes and H is „Cosmic D ream s": A. Reassessm ent. „Journal o f  Im pe

rial and Com monwealth Studies” 1973, l , s .  173-175.
17 Flint: op. cit., s. 253-256.
'* Galbraith: C ecil Rhodes and His, Cosm ic D ream s, s. 173 i n.



J. Flint jak i J. S. Galbraith doszli do wniosku dosyć krytycznego. Pisali o nim ja
ko o człowieku „przeciętnym”, „mało dojrzałym”, a nawet „dziecinnym”. John 
Flint wyraził się nawet dosłownie:

„R hodes n ie  byl... »w ielkim  człow iekiem « w  sensie p osiadan ia  n iezw ykłych  i w ybitnych  
ta len tó w  i zdolności. W późniejszych latach, g d y  stal się  b o g a ty  i sław ny , rozw inął w  sobie 
m agnetyzm  i dy n am izm  swojej osobow ości o raz  znaczną  p o lityczną  p rzen ik liw ość, ale  zasad 
niczo  byl on raczej człow iekiem  przeciętnym  [...] o ograniczonych cechach sw ego  intelektu 
i um iejętności w y p o w iad an ia  się, niedojrzałości filozoficznych p o g ląd ó w  na ż y d e  [ ...] . '14

Pomimo to, przyznaje John Flint, w ielkość Rhodesa była niewątpliwa. Nikt 
inny tak jak on nie potrafił tak zasadniczo oddziałać na historię Afryki Południo
wej końca XIX w. Dla Flinta był Rhodes dobrym przykładem zawdzięczającego  
wszystko tylko samemu sobie finansisty, używającego sw ego bogactwa w  celu 
wywierania w pływ ów  politycznych.

Pogląd Flinta na rzekomą przeciętność i nie najwyższy poziom  intelektualny
20 · Cecila Rhodesa odrzuca Jeffrey Butler. Krytykom Rhodesa zarzuca on pewien

anachronizm poglądów i opinii, stosowanie naszej współczesnej wiedzy i znajo
m ości naszych czasów do epoki Rhodesa, osądzanie Rhodesa na podstawie na
szych współczesnych standardów. Ogromne sukcesy polityczne i finansowe Rho
desa nie m ogły być dziełem  człowieka przeciętnego -  pisze słusznie J. Butler.

Cecil Rhodes wywierał ogromny w pływ  nie tylko na ów czesne dzieje kilku 
krajów Afryki Południowej, ale i na politykę rządu brytyjskiego, na decyzje poli
tyczne Londynu. Jego sukcesy w  dziedzinie finansowej były ogromne, zwłaszcza 
jeżeli się zważy jego młody wiek i brak doświadczenia. Były zaprzeczeniem tezy 
o przeciętności i nie najwyższym poziomie um ysłowym Cecila Rhodesa. Zbudo
wanie przez niego w  krótkim czasie potężnej firmy diamentowej De Beers oraz 
Brytyjskiej Kompanii Afryki Południowej było świadectwem  wybitnych zdolno
ści lego schorowanego młodego człowieka. Powiązanie jego osobistych intere
sów  z szeroką wizją interesu W. Brytanii w  Afryce na pewno nie było przejawem  
postawy wąskiej i egoistycznej. N ie ma najmniejszej wątpliwości, że należał on 
do najwybitniejszych twórców brytyjskiego władztwa w Afryce i że realizował 
swoje ideały i cele imperialne z największą wytrwałością i konsekwencją.

W związku z dyskusją na temat roli, zasług i samej sylwetki Cecjla Rhodesa 
warto przedstawić opinie kilku bodajże najwybitniejszych jego biografów, auto
rów podstawowych monografii na jego lemat. W wydanej w  1963 r. książce Rho
d e s '  jej autorzy J. G Lockhart oraz C. M. W oodhouse podkreślają różne sprze

19 Flint: op. cit., s. X V II-X IX  i 30.
20 bu tler: op. cit., s. 271.
21 J. G. Lockhart, C. M. W oodhouse: Rhodes, London 1963.



czności w  charakterze i działalności Cecila Rhodesa. Przypominają, że był uw iel
biany, ale i nienawidzony przez znających go bliżej ludzi, jego przyjaciół i wro
gów . Stosunek ludzi do niego oraz ich opinie o nim miały charakter zdecydow a
nie ambiwalentny, co utrudnia jednoznaczną charakterystykę tego wybitnego  
Brytyjczyka, posiadającego skomplikowaną i trudną do jednoznacznej oceny  
osobow ość. Lockhart i W oodhouse podkreślają, że w  oczach wielu ludzi był 
Rhodes człowiekiem  gwałtownym, cynicznym , m ściwym , pozbawionym  humo
ru, nastrojowym, niecierpliwym i kłótliwym. Wielu innych ludzi było zdania, że 
był on szczery, szlachetny, sentymentalny, delikatny, pojednawczy, romantycz
ny, nieśmiały i chłopięcy. Istotnie trudno o dwa bardziej sprzeczne i różne zesta
w y opinii o tym samym człowieku. Są to oczyw iście opinie pochodzące od wielu  
osób, zsumowane tu przez nas w  kontrastowym zestawieniu.

Obaj autorzy cytowanej książki o życiu i działalności Rhodesa są zdania, że 
trudność jego oceny pochodzi m.in stąd, że istniała w  nim sprzeczność pom iędzy  
„szlachetnością jego celów  a bewzględnym cynizm em  stosowanych przez niego 
środków, zmierzających do osiągnięcia owych celów ”.22 Lockhart i W oodhouse 
podkreślają zainteresowania Rhodesa kulturą antyczną, starożytną literaturą 
i sztuką, jego fascynacje starożytnym Egiptem i ruinami W ielkiego Zimbabwe, 
przede wszystkim jednak cywilizacją klasycznej Grecji i Rzymu. Zachęcał Rho
des młodych artystów południowoafrykańskich do studiowania kultury śródzie
mnomorskiej. M yślał nawet o wzniesieniu w Kapsztadzie i Kimberley wiernych  
kopii starożytnych świątyń doryckich. Dobrze znany jest jego tak pozytyw ny sto
sunek do nauki (studia w Oxfordzie), uwieńczony ustanowieniem przez niego  
hojnie wyposażonej fundacji na badania naukowe. W jakimś stopniu pamiętał też 
Rhodes o potrzebie pomocy Afrykanom w ich trudnym losie.

Zastanawiając się nad tym, dlaczego człow iek tak wybitny, posiadający lak 
szerokie polityczne, artystyczne i literackie zamiłowania, był jednocześnie zdol
ny do stosowania metod cynicznych i bezwzględnych, Lockhart i W oodhouse 
dochodzą do wniosku, że sprzeczność tę tłumaczy zły stan zdrowia Rhodesa, 
przeczuwającego swoją rychłą śmierć (umarł w  wieku zaledwie 49  lat). Bardzo 
znamienne były jego ostatnie słowa na łożu śmierci, tłumaczące pośpiech w  re
alizowaniu przez niego jego celów: „so little done, so much to do” [tak mało zro
biłem, tyle do zrobienia). Innym wytłumaczeniem wspomnianej wyżej sprzecz
ności w działaniu Rhodesa mogło być jego uparte dążenie do w ielkich celów  im
perialnych w trudnym środowisku południowoafrykańskim, jego niecierpliwość 
i pośpiech w sytuacjach nie zawsze sprzyjających jego dążeniom. Owa niecier-

n IbuL, s. 22.



pliw ość była związana zarówno z jego sukcesami politycznym i, jak i z pogarsza
jącym  się stanem zdrowia (choroba płuc, ataki serca, malaria, wypadki itd.). 
Pewne jego osamotnienie w  działaniu, brak dobrze rozwiniętego aparatu w yko
nawczego w  słabo jeszcze pod względem cywilizacyjnym zaawansowanej Kolo
nii Przylądka również tłumaczą w  jakimś stopniu stosowane nieraz przez Rhode
sa brutalne metody. Przeczuwając, że niewiele pozostało mu już czasu, działał 
zdecydowanie i pośpiesznie w celu zrealizowania swojej wizji rozległego brytyj
skiego władztwa w  Afryce.

Omawiając różne interpretacje znaczenia Cecila Rhodesa jako polityka oraz 
cechy jego umysłu i charakteru, wspomnijmy jeszcze o dwóch nowych jego bio
grafiach, jakie w  ostatnich latach w yszły spod pióra dwóch znanych historyków: 
rosyjskiego znawcy spraw afrykańskich Apollona Davidsona23 oraz wybitnego  
amerykańskiego specjalisty od historii Afryki Południowej i Środkowej, Roberta 
I. Rotberga.24

Książka Apollona Davidsona zajmuje się w  ostatnim rozdziale mitem Cecila 
Rhodesa i usiłuje znaleźć dla niego wytłumaczenie w m etodologii marksisto
wskiej (jej rosyjskie wydanie ukazało się w 1984 r.). Omawiając tę sprawę 
w  uproszczony sposób, autor pisze, że „kolonializm gwałtownie dążył do zama
skowania swojej brzydoty i przedstawiał się ludziom jako coś znakomitego 
i szlachetnego”.25 W tym celu potrzebował pilnie swoich bohaterów, wspaniałych  
i romantycznych postaci, uosabiających w sposób poetycki osiągnięcia koloniali
zmu. Davidson zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju interpretacja jest bardzo 
uproszczona, toteż zadaje sobie pytanie, dlaczego to właśnie Cecil Rhodes miał 
najpełniej reprezentować najważniejsze cechy tego rodzaju idola kolonializmu 
i zajmować w brytyjskiej historiografii tego okresu tak szczególne miejsce.

Davidson sądzi, że częściowa odpowiedź na to pytanie leży w  tym, iż Rho
des uosabiał kombinację różnorodnych wizerunków: finansisty, przem ysłowca, 
zdobywcy, ideologa, polityka, premiera oraz dyplomaty. W każdej z tych dzie
dzin odnosił on znaczne sukcesy. Ponadto, posiadał fanatyczną wiarę w  słusz
ność sprawy,której służył, to znaczy rozwój imperium brytyjskiego. C elow i temu 
„oddawał w szystkie swoje talenty” -  pisze Davidson.26 Rhodes umiał porwać in-

23 A. Davidson: C ecil Rhodes and h is tim e, Moskwa 1488.
a  Rotberg: The Founder  oraz T. О Ranger: Im agining R hodes, „Southern African Review  o f Bo

oks", O ctober-N ovem ber 1484, s. 7.
25 Davidson: op. cit., s. 344.
* Ibid. Spraw ie ekspansji brytyjskiej „he devoted him self [...] body and soul, applying to it all his 

outstanding talent".



nych dla sw oich idei i inspirował innych swoim  przykładem. Gdy było to konie
czne, potrafił też wykazać dużą odwagę.

Apollon Davidson podkreśla słusznie, że imię Rhodesa stało się  sym bolem  
sukcesu i poważnych osiągnięć. Sukces ten nie był rezultatem szczęśliw ego zbie
gu okoliczności, lecz efektem działania tego człowieka, w ierzącego silnie w  słu
szność swojej sprawy. Imię Rhodesa nabrało przy tym szerszego uznania i z  lego  
powodu, że nie był on z pochodzenia ani arystokratą, ani nie należał do klasy biz
nesmenów. Do w szystkiego doszedł tylko dzięki sw oim  własnym  talentom, ener
gii i wierze w  słuszność celów , o które walczył. Działał przy tym niejednokrotnie 
całkowicie samotnie, bez poparcia rządu londyńskiego, w  oparciu o własny  
ogromny majątek, którego dorobił się jedynie dzięki własnej przedsiębiorczości 
i zaradności. N iczego nie odziedziczył i niczego nie zawdzięczał innym. Zabiegi 
i walka Rhodesa o wzrost imperium brytyjskiego podnosiła ogrom nie w  oczach  
współczesnych jego znaczenie, przez dłuższy czas przedstawiany był jako altrui
sta oraz idealista. Jak już w iem y, dopiero w spółcześnie historycy zaczęli inaczej 
interpretować związek pomiędzy zabiegami Rhodesa o rozwój imperium brytyj
skiego a jego własnym finansowym interesem. Davidson jest jednak raczej 
skłonny przyjmować tradycyjny wizerunek Rhodesa jako uosobienie ducha epoki 
imperializmu i kolonializmu, jako budowniczego imperium i w  swojej apologii 
Rhodesa idzie nawet dalej niż wielu historyków brytyjskich.

A  jaki wizerunek i ocena Cecila Rhodesa wyłania się z lektury najnowszej 
i najobszerniejszej jego biografii pióra znanego amerykańskiego historyka Ro
berta I. Rotberga?27 Rotberg widzi przede wszystkim  ogromną złożoność proble
mu, któremu na imię „Cecil Rhodes” oraz niebezpieczeństwa płynące z łatwych  
generalizacji. Już nawet z jego rozpowszechnianego przez publikacje wizerunku 
wyłaniają się różne postacie w ielkiego Anglika, pozostające w obec siebie  
w  wyraźnej sprzeczności. Na jednych reprodukcjach w idzim y ponurego, opasłe
go, szarego i przedwcześnie postarzałego m ężczyznę, na innych człowieka o w y
glądzie majestatycznym i stalowych oczach, wyrażając siłę, zdecydowanie i w ia
rę w  siebie. Jest to postać budowniczego brytyjskiego imperium w  Afryce, prze
mysłu diamentowego obu Rodezji, premiera rządu Kolonii Przylądka, prawo

27 Rotberg, The Founder, dokładnie 800 stron druku. Rotberg przez w iele lat w ykładał w  Stanach 
Zjednoczonych w M assachusetts Institute o f  Technology oraz Harwardzie. Jest on m.in. autorem  
następujących ważniejszych książek: The R ise o f  Nationalism  in C entral A frica  (1465); Joseph  
Thomson and the Exploration o f  A frica  (1471); Protest and P ow er in P luck A frica  (1470); Suffer  
the Future: Policy Choices in Southern A frica  (1480) C hristian M issionaries and  the C reation o f  
Northern Rhodesia  (1465) i in.



dawcy, męża stanu i wizjonera wierzącego w  m ożliw ość połączenia ogromnego  
obszaru Afryki „od Przylądka do Kairu” w  jeden ciąg posiadłości brytyjskich.

„To nie jest jed y n y  w ize ru n ek  R hodesa -  p isze  R obert I. R otberg. -  W e w cześniejszym  
okresie  swojej afrykańskiej k arie ry  byl R hodes początku jącym  g ó rn ik iem , człow iek iem  choro 
w itym , szczup łym  i fizycznie słabym . Ten rozpoczynający od sam ych  p o d staw  sw oją  karierę  
g ó rn ik , w  s to su n k o w o  krótk im  czasie stal się w ielkim  finansis tą  i p rzedsięb io rcą , bogatym  k a
p ita listą , po litycznym  w izjonerem , w yw ołującym  w  sw oim  otoczeniu  z a ró w n o  p rzy w iązan ie  
i p o d z iw  jak  i u c z u d e  niechęci i p ro testu . W obu jed n ak  tak  sk ra jn y d i i p rz ed w s ta w n y c h  o p i
n iach, obecny byl e lem en t w ielkości zjaw iska, k tó rem u  na im ię by ło  Cecil R hodes".

Był on człowiekiem  skomplikowanym oraz wielowym iarowym  i tę jego ce
chę podkreśla z dużym naciskiem Rotberg.28 Pewne wady i słabości charaktero
logiczne Rhodesa były faktycznie niczym w  porównaniu z jego ogromnymi 
osiągnięciam i.

W ciągu niewielu lat sw ego krótkiego życia, Rhodes uzyskał dla władztwa 
brytyjskiego dwa rozległe kraje afrykańskie: Rodezję Południową (Zimbabwe) 
oraz Rodezję Północną (Zambia) noszące jego imię. Zapewnił W. Brytanii prote
ktorat nad Botswaną i Malawi. Niemal zajął portugalski Mozambik i zairską Sha
ba, zachował niepodległość Lesotho, uniem ożliw ił prezydentowi burskiego 
Transwalu ekspansję poza obszar tej republiki. Jednocześnie uzyskał Rhodes 
kontrolę nad 90% światowej produkcji diamentów oraz nad bogatymi kopalniami 
złota. Przez 15 lat był czynnie zaangażowany w  życie polityczne Kolonii Przy
lądka, przez 6 lat był jej premierem. Przyczynił się do rozbudowania na północ 
systemu kolejowego i telegraficznego. Jednocześnie miał duże zrozumienie dla 
rozwoju nauki, zarówno poprzez własne i w niełatwych warunkach rozwijane 
studia w  Oxfordzie, jak i stworzenie bogatej fundacji sw ego imienia, popierającej 
rozwój badań naukowych.

Rotberg również podkreśla umiejętność Rhodesa inspirowania jego w spół
czesnych i znajdywania zrozumienia dla jego idei rozległego władztwa brytyj
skiego w  Afryce. Dając przykłady daleko idącej admiracji i podziwu dla Rhode
sa, zarówno w  okresie jego krótkiego życia, jak i po jego śmierci, Rotberg jest 
zdania, że współcześnie znacznie trudniej jest w tak uproszczony sposób wyobra
żać go sobie jako Cezara czy Cromwella, tak jak to czynili niektórzy historycy 
i pisarze jeszcze nie tak dawno. Rotberg słusznie nie daje jednolitej i ostatecznej 
oceny tak skomplikowanej osobowości i złożonej kariery jak ta, która była udzia
łem  Cecila Rhodesa. Podkreśla tylko wielkość tego człowieka w różnych jego  
poczynaniach i niebywałe jego osiągnięcia w dziedzinie finansowej i politycznej 
- j e g o  wybitną rolę w  rozwoju brytyjskiego władztwa w Afryce.

28 Rotberg: The Founder, rozdz. I.



Podobnie jak i wielu innych historyków, Rotberg podnosi humanitarny sto
sunek Rhodesa do Afrykanów, co wcale nie było zjawiskiem powszechnym  
wśród białych mieszkańców Afryki Południowej. Nawet jeszcze dzisiaj, wśród 
białych obywateli demokratycznego od niedawna kraju Nelsona Mandeli, rasizm 
nadal tam występuje i objawia się niemal na co dzień (piszę te słowa w  kwietniu 
1995 r.). Rhodes nie przejawiał ow ego pow szechnego w ów czas wśród białej lud
ności stosunku pogardy i w yższości do Afrykanów. W ierzył w  podstawową ucz
ciw ość i nie dzielił przekonania, że byli oni „najbardziej leniwą rasą pod słoń
cem ”.29 Udzielając czasem niewielkich pożyczek Afrykanom zw ykł był m ówić, 
że „Murzyni są naprawdę pewniejsi niż Bank A nglii” / 0

M yślę, że dla pełniejszej charakterystyki Rhodesa i toczącego się wśród ba
daczy sporu na jego temat, podniesiony wyżej rys uzupełnia obraz tego cz łow ie
ka o ważną ludzką cechę. Przyjazny stosunek Rhodesa do Afrykanów i Burów  
miał swoje początki w  najwcześniejszym okresie afrykańskiej kariery budowni
czego władztwa brytyjskiego w  Afryce. Od sam ego początku był Cecil Rhodes 
zafascynowany Afryką i jej mieszkańcami niezależnie od koloru ich skóry. Coś 
z tej fascynacji dawało znać o sobie i w  późniejszym okresie jego życia, kiedy 
polityczne konflikty i różnego rodzaju rozgrywki związane z brytyjską ekspansją 
pozostawiały coraz mniej miejsca na dawniejsze sentymenty.

Niełatwo jest w ięc jednoznacznie ocenić sylwetkę, charakter i zdolności Ce
cila Rhodesa (jego zasługi jako budowniczego brytyjskiego władztwa w  Afryce 
nie ulegają najmniejszej wątpliwości). Trudności w ocenie pochodzą m.in. i stąd, 
że główne jego walory nie tkwiły w  intelekcie. Jego idee nie były oryginalne, je 
go własne poglądy były zwykle formułowane przez niego w sposób surowy i ma
to rozwinięty. N ie w  dziedzinie intelektualnej w ięc, ale w  działaniu przejawiała 
się w ielkość tego typowego „człowieka czynu”, umiejącego przekształcać skute
cznie idee w  działanie.

Jest rzeczą zdumiewającą, że w  tak krótkim czasie zaledwie sześciu lat, po
między 1889 a 1895 r., a w ięc 36 i 42  rokiem sw ego życia (jest to wiek, w  któ
rym normalnie zaczyna się dopiero kariera polityczna czy naukowa), Rhodes był 
w  stanie tak w iele osiągnąć i w ciągu tych kilku zaledwie lat tak znacznie pow ię
kszyć brytyjskie władztwo w  Afryce. Od jego imienia w zięły nazwę dwie brytyj
skie kolonie, był w  stanie inspirować politykę Londynu w  Afryce i wyprzedzać, 
a nawet podejmować na własną rękę (niekiedy i na własny koszt) poważne decy
zje polityczne jedynie w  oparciu o Kolonię Przylądka i oddaną mu tam ludność

29 Ihid., s. 48.
30 Ibid. „Kaffirs are really safer than the Bank o f E ngland” .



pochodzenia brytyjskiego. Umiał też współpracować z politykami burskimi oraz 
burskimi organizacjami politycznymi. Warto pamiętać że został premierem rządu 
Kolonii Przylądka m.in. dzięki poparciu burskiego Afrikaner Bondu. N ie był 
oczyw iście w  stanie zrealizować w całości swej gigantycznej wizji władztwa bry
tyjskiego „od Przylądka do Kairu”. W ypowiedziane przez niego na łożu śmierci 
w  1902 r. słowa: „tak mało zrobiłem, a tyle do zrobienia” brzmią jak nieporozu
m ienie i paradoks wobec tak ogromnych osiągnięć finansowych i imperialnych 
umierającego w wieku zaledwie 49 lat i schorowanego tego niezwykłego brytyj
skiego polityka, nazywanego za życia przez wielu kolosem . Pamiętajmy, że gdy 
m iał 17 lat, lekarze dawali mu tylko kilka m iesięcy życia.

Studiując biografię Cecila Rhodesa i czytając wypowiadane na jego temat 
przez badaczy opinie i sądy, trudno jest jednoznacznie określić i w  sposób prosty 
dać odpowiedź na pytanie, czy był on „rabusiem” czy „dżentelmenem”. Obie te 
cechy i postawy koegzystowały ze sobą i ujawniły się w nim w  zależności od je 
go sytuacji życiowej oraz potrzeb jego jego polityki imperialnej. Prosty podział 
ludzi na „złych” i „dobrych” jest z reguły nieprawdziwy i pochodzi z naiwnego 
przekonania, że ludzi można w sposób tak sym plicystyczny klasyfikować, upra
szczając całą złożoność naszej psychiki i charakteru. Ta oczywista uwaga odnosi 
się do Cecila Rhodesa. Był on zarówno rabusiem, jak i dżentelmenem, przede 
wszystkim  zaś człow iekiem  niezwykłym. Zaczynając od zera, od pozycji bardzo 
m łodego i schorowanego górnika w obcym i dalekim od Anglii kraju, zdobył 
ogromny majątek i doszedł do najwyższych stanowisk w  sw oim  przybranym kra
ju. Odegrał ogromną rolę w  historii imperium brytyjskiego w  Afryce pod koniec 
XIX w. i w  znacznym stopniu był jego twórcą. Można tylko ubolewać, że sukce
sy polityczne wielu krajów na przestrzeni w ieków  zw ykle dokonywane były ko
sztem innych krajów i ludów, że miały w  sobie element podboju i rabunku. Historia 
W. Brytanii w  epoce wiktoriańskiej nie była pod tym w zględem  wyjątkiem.

RÉSU M É

A yant passé en revue les opinions des historiens sur Cecil J. Rhodes, l ’auteur constate qu 'au  
départ elles idéalisaient le personnage. Il fut considéré com m e un hom me noble et désintéressé, un 
grand patriote qui consacrait toutes ses forces et ses talents pour le bien de l'E m pire  britannique 
(R. Kipling, II. Baker, O. Spengler). L ’historiographie plus récente a rem is en cause cette image. 
En co ncluan t l 'an a ly se  des activ ités financières de R hodes, certains chercheurs (.1. Phim ister, 
G. Blainey) trouvent q u ’il avait profité de l ’im périalism e britannique pour acquérir une im portante



fortune personnelle. A yant critiqué les deux évaluations ex trêm es, l 'a u te u r  se  range  du cô té  
des historiens qui com m e J.G. Lockhart, M. W oodhouse, R.L. R otberg m ettent en relief les contra
dictions présente:· dans le caractère et les activités de Rhodes. Dans la conclusion de l ’article , il 
avance sa propre opinion: «Il était escroc et gentlem an en m êm e tem ps, m ais avant tout un hom m e 
ex traord inaire. E tant parti de rien , de la position  d 'u n  très jeu n e  m ineur a tte in t de p lusieurs 
m aladies dans un pays étranger et éloigné de l ’A ngleterre, il a ram assé une grande fortune et s ’est 
ouvert la voie aux plus ém inents postes dans sa nouvelle patrie. Il a joué un rôle très im portant dans 
l ’h isto ire de l ’Em pire B ritannique en A frique à la fin du Χ ΙΧ -e siècle  e t a co n tribué  en grande  
m esure à le fonder».


