
Őze Dávid

Habib Bourguiba elnöki tevékenysége 
Tunézia gyarmati örökségének tükrében

A francia gyarmatbirodalom egyik államaként Tunézia 1881 és 1956 között 
tartozott az európai anyaország fennhatósága alá. A függetlenség kivívásának 
legnagyobb alakja a nacionalista Új-Destour [al-DustÙr al-ĞadÐd] párt veze-
tője, az ország későbbi első elnöke, Habib Bourguiba [al-ÍabÐb ibn ÝAlÐ BÙ 
Ruqayba] volt. A gyarmati sorban lévő államok felszabadulását, a dekoloni-
zációt követő időszakban Tunézia sajátos pozíciót foglalt el. Miközben itt is 
megfigyelhető volt az arab világ általános jelensége, az iszlám értékek és tra-
díciók hangsúlyozása (iszlamizáció), valamint az arab nyelv és kultúra szán-
dékos előtérbe helyezése (arabizáció), az ország vezetése hangsúlyozottabban 
és nyíltabban hangoztatta azt a nézetet, hogy emellett a megfelelő fejlődéshez 
szükséges egy nyugati típusú modernizáció végrehajtása is. Ennek érdekében 
pedig ‒ a teljes körű függetlenség biztosítása mellett ‒ az egykori anyaország, 
Franciaország pozitív társadalmi-kulturális értékeit is meg kell őrizni. Abban, 
hogy ezt a jelenséget Észak-Afrika többi, egykori francia gyarmatánál (Algéria, 
Marokkó) erőteljesebben figyelhetjük meg, Bourguibának hatalmas szerepe 
van: az alábbiakban az elnök élettörténetében és szemléletmódjában keressük 
azokat az elemeket, amelyek a hangsúlyosan kettős identitás kialakításában 
játszhattak szerepet. A tanulmány igyekszik betekintést nyerni abba, hogyan 
lehetett a franciák elleni küzdelem vezéralakja egyben az anyaország kultúrá-
jának tisztelője és „patrónusa” is, valamint, hogy mindez hogyan mutatkozott 
meg akkor, amikor Bourguiba hatalomra jutott.

Bourguiba útja az elnökségig

Bourguiba gyermekkora és tanulmányai

Habib Bourguiba 1903-ban született Monastirban. A város Tunézia keleti part-
vidékén, az ún. SÁÎil-övezetben fekszik (SÁÎil arabul tengerpartot jelent), amely 
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különleges szerepet tölt be az ország felszabadulását illetően. Innen kerültek 
ki ugyanis legnagyobb számban azok a jelentős politikai személyiségek, akik 
később főszerepet játszottak a gyarmatosítás elleni küzdelemben, majd a füg-
getlen Tunézia politikai folyamataiban. Ez leginkább annak köszönhető, hogy 
az itt élők nagy számban járatták gyermekeiket a hagyományos és modern 
oktatást ötvöző ún. franco-arabe iskolákba. Abun-Nasr kifejti, hogy a franciák 
az ország északi területén hozták létre a mezőgazdaság és az ipar központját, 
miközben a gazdasági befolyás a Sāḥil területén korlátozott maradt.1 L. Carl 
Brown ennek említése mellett a lehetőségek kihasználására helyezi a hangsúlyt. 
Eszerint a főként olívatermesztéssel foglalkozó, ezzel a türelmes és hosszú 
munka után megtérülő befektetés elvét magáévá tevő Sāḥil lakossága amellett, 
hogy a szegényebb területekhez képest jobban ellen tudott állni az anyaország 
kizsákmányoló törekvéseinek, a lehetőséget is látta a franciák erőteljesebb 
jelenlétében (ez ráadásul hozzájuk közel eső területen volt a legjelentősebb), 
amelyek között első helyet foglalt el a minőségi oktatás.2 Ami magát Bourguibát 
illeti, a későbbi elnököt öt éves korában Tuniszba küldték általános iskolába.3 
Egyrészt a taníttatási és egyéb költségekre gondolva nem hanyagolhatjuk el 
a tényt, hogy egy középosztálybeli családról beszélünk (bár maga Bourguiba 
nem így beszélt magukról, lásd alább), másrészt viszont az, hogy a család ilyen 
fiatalon a fővárosban szerette volna taníttatni gyermekét, illusztrálja azt az egész 
térségben megfigyelhető szándékot, amellyel a lakosság tudatosan szerette volna 
az új generációt versenyképessé tenni a gyarmattartó hatalom képviselőivel.
Bourguiba 1913-ban a tuniszi ÑÁdiqiyya-gimnáziumba került. Ezt az intéz-
ményt még a gyarmatosítás előtt hozta létre Ëayr ad-DÐn pasa, Tunézia akkori 
nagyvezíre, aki ezzel az intézkedéssel is szerette volna Tunézia modernizációját 
elősegíteni. Az első, modern oktatási tervvel működő intézmény a későb-
bi, hagyományos és modern oktatást ötvöző iskolák etalonjaként szolgált.4 
A ÑÁdiqiyya alapítása megmutatja nekünk azt a nem elhanyagolható tényt, 
hogy a történelme korábbi szakaszaiban is számos kultúra találkozási helyéül 
szolgáló Tunézia már a gyarmatosítás előtt igyekezett a nyugati típusú moder-
nizációval lendíteni az ország helyzetén. Másrészt ismét Bourguiba (és családja) 
ambícióinak ékes példája, hogy kijárva az általános iskolát, ebbe az iskolába 
felvételizett, és kezdte el tanulmányait.

1 Jamil M. Abun-nasr, A History of the Maghrib, Cambridge University Press, London, 1971, 1.
2 Brown L. Carl, „Bourguibism Revisited: Reflections and Interpretation”, Middle East Journal, 
LL/1 (2001), 43–57, 51. (Interneten hozzáférhető)

3 Brown, „Bourguibism…”, i.m., 47.
4 Abun-Nasr, i. m., 273.
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1919-ben Bourguiba betegség miatt félbeszakítani kényszerült tanulmányait 
a ÑÁdiqiyyaban: felépülése alatt másfél évet töltött Le Kef-ben [al-KÁf] egyik 
bátyjánál, aki ezután orvosi fizetéséből lehetővé tette, hogy öccse a szintén 
tuniszi Lycée Carnot francia iskolában folytassa tanulmányait.5 Látjuk tehát, 
hogy a család férfitagjai támogatták törekvéseit (anyagilag is), a hozzájuk fűző-
dő viszonyt azonban érdemesebb alaposan megvizsgálnunk, és összevetnünk 
Bourguiba és édesanyja viszonyával. A későbbi elnök saját bevallása szerint báty-
ja zsarnoki módon bánt vele, amikor Le Kef-ben együtt éltek. Ezen kívül L. Carl 
Brown beszél arról is, hogy Bourguiba nyilvános visszaemlékezéseiben apjáról 
keveset beszélt, édesanyjáról viszont mindig is rendkívül magasztalóan szólt, ez 
pedig utalhat a patriarchális társadalom elutasítására, ami Bourguiba későbbi 
politikájának egyik alappillére.6 Fenti jelenség illusztrálására nézzünk meg, 
hogyan említi őket maga Bourguiba André Pautard életrajzi könyvében: 

Édesapám beteg volt. Irántam mindig különleges gyengédséggel viseltetett 
Ha ma fokozottan szeretem a rizst, az azért van, mert állandóan azt ettem 
az asztaláról. […] Apám szegény volt, mi szegények voltunk.7

[Édesanyám] reggeltől estig gürcölt. Számos munka, egyik keményebb, 
mint a másik. A szegény asszony mindig a jövőm feletti aggodalmaskodás-
ban élt. Nem tudta pontosan, hogyan élnek majd a gyerekei, amikor ő már 
nincsen. Negyvenévesen lepte meg a halál. Az ő idejében nagyon fiatalon 
házasodtak meg, és a gyerekek sokasága ellepte a családi fészket. És az ál-
landó szoptatás, a robot a malomkőnél, a gerebenezésnél, a fonodánál, 
a takarításnál, a mosásnál, szó szerint tönkretették őt.8

Bár tisztelettel beszél mindkettejükről, a hangvételben és a nyíltságban való-
ban jelentős különbségeket fedezhetünk fel. Azt egyértelműen megállapíthat-
juk, hogy Bourguiba későbbi, a nők társadalmi szerepének megreformálását 
célzó elnök i intézkedései tük rözik az itt megütött hangnemet, Brown azonban 
ennél is messzebbre megy, és Bourguiba gyarmatosítás ellen vívott, „elnyo-
mó-elnyomott” harcát párhuzamba állítja a későbbi elnöki tevékenységgel. 
A dolgot ily módon szemlélve azt mondhatjuk: a hagyományos családi be-
rendezkedés hátrányait látó Bourguiba „megtalálta számításait” a francia 
eszmékben és kultúrában ‒ bár utólag nyilvánvalóan lehetetlen rekonstruálni, 

5 André Pautard, Bourguiba, Editions Média, Paris, 1977, 60.
6 Brown, „Bourguibism...”, i.m., 47–48.
7 Pautard, i.m., 43.
8 Pautard, i.m., 45–46.
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hogy a tanít tatás hatott a gondolkodásra, vagy a gondolkodás vonzotta őt 

a nyugati eszmék felé.

Bourguiba tehát a Lycée Carnot-ban folytatta tanulmányait, ahol minden 

iskolai versenyen kiemelkedően szerepelt, legnagyobb elismerésként ‒ és éle-

te döntő momentumaként ‒ pedig Párizsba kapott ösztöndíjat, ahol 1924-től 

három évig jogot és politikatudományt hallgatott.9 Főleg utóbbinak köszönhe-

tően, Franciaországban töltött évei alatt behatóbban megismerkedett a francia 

politikai folyamatokkal, aminek több vetülete is van. Egyrészt, ezek meg-

tapasztalása nagyban segítette őt a későbbi függetlenségi csatározásokban. 

Másrészt ki kell emelnünk, hogy Bourguiba kiutazásának évében nyerte meg 

a választásokat Franciaországban a Cartel des Gauches baloldali koalíció,10 

s ez ‒ számos egyéb körülmény mellett ‒ befolyást gyakorolhatott Tunézia ké-

sőbbi, baloldali jellegű politikájára. Bourguibára franciaországi tanulmányai 

során a felvilágosodásról, a francia forradalomról11 és a Woodrow Wilson 

amerikai elnök tevékenységéről tanultak is nagy hatást gyakoroltak12 (ez is 

hozzájárulhatott az amerikaiakkal való későbbi jó kapcsolatához), valamint 

Pautard szerint Európában a külföldi események kapcsán is nagyobb volt 

az információáramlás, így Bourguiba olyan politikai személyiségek tevékenysé-

géről tudott behatóbban tájékozódni, mint a politikájára nagy hatást gyakorló 

Mustafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság megalapítója.

Bourguiba ösztöndíja magánéletére is kihatott: itt ismerte meg későbbi fe-

leségét, a francia Mathilde Lorraint, akivel fiuk születése és házasságkötésük 

után együtt költöztek vissza Észak-Afrikába 1927-ben.13

Bourguiba viszonya Franciaországgal a függetlenségig

Bourguiba hazatérve először ügyvédként dolgozott Tunéziában, azonban ezt 

hamarosan politikai pályára cserélte, és 1934-ben a Destour [al-Dustūr, „al-

kotmány”] pártból kilépve megalkotta a baloldali jellegű, szélesebb társadalmi 

bázisra építő, követeléseiben radikálisabb Új-Destour pártot. A nacionalista moz-

galom vezető alakjaként folyamatos konfliktusban állt a franciákkal: hogy mást 

9 „Biography”, bourguiba.com. ‒ Kis ideig pszichológiát és pszichiátriát is tanult, azonban a túlzott 

leterheltség miatt utóbbiakkal felhagyott (Pautard, i.m., 74.).
10 Pautard, i.m., 75.
11 Marion Boulby, „The Islamic Challenge: Tunisia since Independence”, Third World Quarterly, 

X/2 (1988), 590–614, 592. (Interneten hozzáférhető)
12 Pautard, i.m., 135.
13 Brown, i.m., 48.
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ne is említsünk, háromszor is börtönbe zárták a függetlenség ki harcolásáig.14 

Kiáltványaival, beszédeivel folyamatosan a francia elnyomást kárhoztatta, azon-

ban ahhoz, hogy az anyaországhoz fűződő viszonyáról teljes képet kapjunk, 

érdemes egy-két idézetet megvizsgálnunk ezekből a beszédekből:

Nem akarunk franciák lenni. Mi tunéziaiak vagyunk, meg akarunk ma-

radni tunéziaiaknak, akik Franciaország barátai, ha Franciaország tiszteli 

a hazaszeretetünket.15

Még mindig úgy érzem, hogy lehetséges egy kiegyezés népeink között, de 

elég volt a megszégyenítésből […].16

Kölcsönös bizalommal, de az egyenlőség talaján országaink együtt, kéz 

a kézben haladhatnak előre.17

Láthatjuk, hogy a függetlenség határozott követelése mellett mindig jelen van 

a franciák iránt érzett rokonszenv és tisztelet. Mondhatnánk, hogy ez a mérsé-

kelt hangnem természetes egy olyan helyzetben, amikor Bourguiba tárgyalá-

sokkal szeretné elérni a gyarmati uralom végét. Azonban, ha például Marokkó 

és Algéria nacionalistáinak tevékenységét vizsgáljuk, már nem tekinthetjük 

a reakciót ilyen egyértelműnek; másrészt egy háromszor bebörtönzött, a fran-

ciák által sokáig ősellenségként kezelt politikus szájából korántsem nyilvánvaló, 

hogy ilyen jellegű mondatok hangozzanak el. Hasonló kettős okot fedezhetünk 

fel abban a mozzanatban, amikor Bourguibával a második világháborúban 

a központi hatalmak szerettek volna egyezséget kötni, a politikus azonban ezt 

visszautasította.18 Egyrészt a politikai érdek itt is nyilvánvaló: Marokkóhoz és 

Algériához hasonlóan Tunézia is abban bízott, hogy Franciaország meghálálja 

a világháborúban irántuk mutatott hűséget. Másrészt viszont kiviláglik az 

anyaország iránt mutatott hűség, és az a Bourguiba tevékenységében később is 

nagy hangsúlyt kapó elv, hogy a gyarmattartó hatalmat ‒ a függetlenség min-

denáron való kivívása mellett ‒ hiba lenne a legnagyobb ellenségként kezelni. 

Szintén ilyen magatartást figyelhetünk meg, amikor kevéssel a függetlenség 

előtt az Új-Destour párton belül alakult ki vita Bourguiba és az akkori főtitkár, 

14 Kenneth J.Perkins, Historical Dictionary of Tunisia, The Scarecro Press Inc., Lanham, Md., & 

London, 1997, 39–41.
15 Habib Bourguiba , La Tunisie et La France, René Juillard, 30, Rue de l’Université, Paris, 1954, 

209.
16 Bourguiba, La Tunisie…, i.m., 211.
17 Bourguiba, La Tunisie…, i.m., 211–12.
18 Abun-Nasr, i.m., 350.
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Salah Ben Youssef [ÑāliÎ Ibn Yūsuf] között. Utóbbi kritizálta a függetlenség 
utáni gazdasági tervet, melyben véleménye szerint túl nagy pénzügyi befo-
lyást kaptak a franciák; beszédeivel nagy tömegeket nyert meg magának, és 
az arab nyelvű sajtót is maga mellé állította. Bourguiba veszélyesnek tartotta 
azt a radikális hangnemet, amelyet Ben Youssef megütött, és sikerült elérnie, 
hogy kizárják a pártból. A hatalomért folytatott harc súlyát nem szabad alá-
becsülnünk, de az elvi különbség is szembetűnő, főként mivel Dirk Vandewalle 
szerint ez a konfliktus nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy később Bourguiba 
a tömegek oktatását elsőszámú célként tűzte ki maga elé.19

Bourguiba mint elnök
Tunézia 1956-ban független állammá vált; ennek elérésében és az elérés mód-
jában nagy szerep jutott Bourguiba fokozatos, türelmes, tárgyalásokra építő 
politikájának. 1957-ben Bourguiba lett az ország elnöke, tevékenységében pe-
dig ettől fogva még hangsúlyosabban kiviláglik a nyugati világ (és elsősorban 
Franciaország) tisztelete, valamint a törekvés a jó kapcsolatok kialakítására. 
Ezentúl ugyanis Franciaországra már nem mint gyarmattartó hatalomra kell 
tekinteni, Tunézia politikájának különleges mivolta pedig éppen abban rej-
lik, hogy Marokkónál és főleg Algériánál nagyobb mértékben törekszik arra, 
hogy jó viszonyt ápoljon az egykori anyaországgal. Az alábbiakban a külön-
böző politikai folyamatokat külön-külön tekintjük át, és vizsgáljuk meg őket 
a gyarmati örökség szemszögéből. 

A kommunizmus elutasítása

Habib Bourguiba Tunézia elnökeként erősen központosított államot hozott 
létre a Neo-Destour vezetésével, mely felépítésének sok elemében hasonlí-
tott a Francia Szocialista Párthoz.20 A centralizáció különösen igaz az 1961-
től kezdődő időszakra, amikor Tunézia szocialista tervgazdálkodásra váltott 
a gazdaságban, és a politikai életben is erőteljesebbé vált a központosítás.21 
A gazdaság és politika baloldali vonásai azonban nem jelentették azt, hogy 
Bourguiba Tunéziát a szocialista táborba sorolta volna, éppen ellenkezőleg. 

19 Dirk Vandewalle, „Bourguiba, Charismatic Leadership and the Tunisian One Party System”, 
Middle East Journal, XXXIV/2 (1980), 149–159. 152–153. (Interneten hozzáférhető)

20 Emma C.Murphy, Economic and Political Change in Tunisia, Macmillan Press Ltd, London, 
1999, 47. (Interneten hozzáférhető)

21 Előbbi 1969-ben csúfos kudarcot vallott, így ez nem csak a gazdaság liberalizációjához, hanem 
a politikai életben is reformokhoz vezetett, melyben 1980-től még erőteljesebb, liberalizációt 
célzó változtatásokat figyelhetünk meg. Erről bővebben lásd: Murphy, i.m., 42–102.
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Miközben számos, frissen felszabadult arab állam esetében figyelhetünk meg 

nyíltan szocialista irányvonalat (nemcsak a bel-, hanem a külpolitikában is), 

Bourguiba élesen igyekezett elhatárolódni a kommunista blokktól. Egyrészt 

kiemeli, hogy a marxizmus a maga teljes valójában nem adaptálható Tunézia 

gazdasági-társadalmi életére,22 és hangsúlyozza: Tunézia elhelyezkedése és tör-

ténelmi múltja elsősorban a nyugati világhoz köti az országot.23 Filozófiájának 

másik fontos eleme a sértettség elkerülése: figyelmeztet, hogy nagyon sok, új-

onnan független ország vezetője a gyarmati múlt által táplált dühből cselekszik, 

és annak a fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a dekolonializációt követő 

időszakban tisztán kell látni a Nyugat értékeit, és a velük való jó kapcsolatból 

származó előnyöket.24 Ez utóbbit nagyon fontos kiemelnünk, hisz a magasz-

tos szavak mögött vélhetően komoly politikai érdekek is húzódnak: egyrészt 

a Nyugat-Európával fenntartandó gazdasági kapcsolatból való profitálás, más-

részt pedig annak elkerülése, hogy a keleti blokk (és főleg a Szovjetunió) 

túlságosan kiterjessze hatalmát Tunéziára, ahol Bourguiba jól láthatóan igye-

kezett minden irányítást a saját kezében összpontosítani. Ugyanakkor például 

a gazdasági érdekek érve bármely olyan arab ország esetében felmerülhetne, 

ahol ennek ellenére a keleti blokkhoz való közeledést tapasztaljuk; ez jelzi, 

hogy a nyilvánvaló érdekek mellett valóságosan is meghúzódik egy a nyugati 

eszmékkel szimpatizáló filozófia és világnézet. 

Frankofónia és arab kapcsolatok

Bár a teljes tanulmány Bourguiba és a francia kultúra kapcsolatáról és ennek 

a kapcsolatnak a hatásairól szól, érdemes külön is áttekinteni az elnök frankofó-

niához fűződő kapcsolatát, hiszen ez talán a legközvetlenebb megnyilvánulása 

annak a francia örökségnek, mely végigkísérte Bourguibát pályafutása során. 

Maga a frankofónia (melléknévi formában frankofón) a franciául anyanyelvi 

szinten beszélő emberekre, illetve az ilyen országokra utal. A frankofón kö-

zösség megformálásának gondolata a hatvanas évek elejére tehető, az egyik fő 

ötletgazda pedig maga Bourguiba volt. Az elnök 1965-ös szenegáli útján beszélt 

annak fontosságáról, hogy a volt francia gyarmatok és Franciaország között 

szorosabb kulturális és gazdasági együttműködés alakuljon ki.25 Az elnök és 

22 Murphy, i.m., 59.
23 Habib Bourguiba, „Nationalism: Antidote to Communism”, Foreign Affairs, XXX/4 (1957), 

644–656. 649.
24 Habib Bourguiba, „The Outlook For Africa”, International Affairs (Royal Insitute of International 

Affairs 1944-), XXXVII/4 (1961), 425–431. 431. (Interneten hozzáférhető)
25 Az együttműködés végleges elképzeléséről Bourguiba később Maliban beszélt a nyilvánosság 
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az anyaország közti kapcsolat nem sokkal ez előtt érte el mélypontját, és az, hogy 

mindemellett Bourguiba a frankofón közösség létrehozásának fő kezdeménye-

zője volt, az elnök franciákkal való politikai kapcsolata lenyomatának tekinthető. 

1961-ben súlyos harcok törtek ki Bizerte [Banzart] városában, az utolsó olyan 

településen, ahol még francia csapatok állomásoztak. Bourguiba és a tunéziai 

hadsereg offenzívát indított a francia haderők ellen, de a véres összecsapások 

végül nem érték el céljukat, és az anyaország csak két évvel később hagyta el 

a települést. Az ezt követő évben, 1964-ben Tunézia elkobozta a francia telepesek 

földjeit, ami újból kiélezte a konfliktusokat. Bourguiba a következő lépéseivel 

igyekezett konszolidálni a helyzetet, hogy az anyaországgal ápolt gazdasági 

kapcsolatokra továbbra is támaszkodni tudjon; ezt szolgálta az afrikai volt 

francia gyarmatok és az anyaország között erősíteni kívánt kapcsolat.26 Ebben 

a jelenségben kitűnően kiviláglik, hogy miközben Bourguiba a megfelelőnek 

tartott pillanatokban a hazáját védelmező patriótaként lépett fel, folyamato-

san igyekezett egy „elfogadható minimumon” tartani a tunéziai–francia kap-

csolatokat, és ellenlépést tett, ha a helyzet úgy kívánta. Ugyanakkor Pierre 

Alexandre arról beszél, hogy a lépés azért volt előnyös, mert nem járt együtt 

Tunézia hitelvesztésével,27 ami jelzi, hogy a korszakban mennyire kényes téma 

volt az anyaországhoz való közeledés, és mennyire „pengeélen táncolva” kellett 

Bourguibának az általa kívánt politikát folytatnia. A kép úgy válik teljessé, ha 

hozzátesszük: az 1965-ös kezdeményezést Algéria és Marokkó nem támogatta; 

itt válik világosság a különbség, amely minden, a függetlenné válás utáni korszak 

elején más országban is tapasztalható probléma ellenére elkülöníti Tunézia és 

Bourguiba politikáját másokétól. Mindenfajta arabizációs tendencia ellenére 

az elnök a végsőkig igyekezett elmenni az anyaországgal való kapcsolatban 

addig a határig, ameddig saját, pártja és országa arculata, illetve érdekei nem 

szenvedtek csorbát. A frankofónia elképzelése 1970-ben végül valósággá vált: 

ekkor alakult meg a Nemzetközi Frankofón Szövetség (erre rövidített formu-

laként szintén használják magát a Frankofónia szót), melynek Tunézia alapító 

tagja volt; Marokkó 1981-ben csatlakozott, Algéria a mai napig nem tag.

Sokat elárul Bourguiba attitűdjéről az arab országokkal való kapcsolata is. Még 

1945-ben Kairóban járt, hogy szélesebb nemzetközi támogatást találjon a Neo-

előtt, immár élesen hangsúlyozva, hogy szigorúan politikamentes kapcsolatról lenne szó.‒ 

Alexandre Pierre, „The French and Africa”, Journal of Contemporary History, IV/1. (1969), 

117–125. 119–120. (Interneten hozzáférhető)
26 Alexandre, i.m., 120.
27 Alexadre szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy az afrikai országok közötti együttmű-

ködésen volt a hangsúly (Uo.)
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Destuor nacionalista mozgalmához. Bár rendkívül aktív tevékenységet folytatott 
az arab világban, ekkor szerzett tapasztalatairól negatív hangnemben számol be 
André Pautard-nak: gyakran látta, hogy „a forrongás az értelem fölé helyeződik”.28 
Az elkövetkező két évtizedben az arab világgal ápolt viszony is komplex képet 
mutat. Egyrészt Tunézia kevéssel a függetlenség után, 1958-ban tagja lett az Arab 
Ligának, és a dekolonializációs időszak során értelemszerűen szoros volt a kapcso-
lat Tunézia és a többi, gyarmatosítás ellen harcoló arab ország (kiemelten Algéria 
és Marokkó) között. Másrészt rögtön Algéria esetében árnyalt a kép. A dühből való 
cselekvésről szóló, fent már említett beszédében Bourguiba külön kiemeli Algériát, 
emellett magáról az algériai háborúról is sajátos véleményt formál, és kijelenti: 
„bizonyos szocialisták” taszították háborúba Algériát, akik most másra hagyták 
a probléma megoldását.29 Bourguiba nevet nem említ, de tény, hogy a független-
ség utáni első algériai elnök, Ahmed Ben Bella túlzásokba eső politikáját később 
élesen kritizálta, és Algéria függetlenségét követően bizonyos vezetők viselkedését 
(megint csak név nélkül, de ismét sokat sejtető kontextusban) „hálátlannak” nevez-
te.30 Nem volt felhőtlen a viszonya Egyiptom elnökével, Gamal Abden-Nászirral 
[Ğamāl ʿAbd an-NāÒir] sem, aki nem nézte jó szemmel Bourguibának a nyugat-
hoz fűződő viszonyát, és az izraeli–palesztin kérdésben is nézeteltérésbe kerültek 
egymással.31 Általánosságban pedig az egész harmadik világról elmondható, hogy 
bár ezen országok és Tunézia együttműködése szorosnak tekinthető, Pautard is 
megjegyzi: a kapcsolatok korántsem alakultak zökkenőmentesen, mert Bourguiba 
lépéseivel és tevékenységeivel más, harmadik világbeli politikusok nem mindig 
értettek egyet.32 Ez utóbbi gyakran Bourguiba békésebb, kivárásra játszó politi-
kájából (pl. a palesztin kérdés esetében), és szinte mindig a Nyugathoz fűződő, 
a térségben sajátosnak mondható viszonyából eredt.

Az oktatás reformja

Az oktatás kiterjesztése Habib Bourguiba fő feladatainak egyike volt: a gyar-
mati rendszer alatt a helyiek oktatása nagyon alacsony szinten állt (bár nem 
annyira, mint a másik két Maġrib országban), így ez a feladat a független 
Tunéziára maradt. Vidéken, és azon belül a nyugati területeken különösen 
szükségesek voltak az intézkedések: a modern oktatásnak ezek a területek 

28 Pautard, i.m., 133. 
29 Bourguiba, „The Outlook…”, i.m.,  430.
30 Pautard, i.m., 147.
31 Pautard utal rá, hogy Nászir a Nyugat csatlósaként tekintett Bourguibára, ld. Pautard, i.m., 
144–145.

32 Pautard, i.m., 135–136.
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gya korlatilag teljesen híján voltak; az általános iskolai oktatás gyenge színvo-

nalú volt, középiskolai pedig alig létezett. Jó példa erre az északnyugat-tunéziai 

Balta területének esete. Itt 1933-ban nyílt egy franco-arabe iskola, ahol a ta-

nárok majdnem kétharmada az ország fejlettebb keleti részéről származott; 

megoldást azonban ez sem jelentett fiatalságukra és tapasztalatlanságukra. 

Az iskolába összesen 501-en jártak a gyarmati korszakban, kor szerint nem 

különítették el a tanulókat, az iskolába járás időtartamának átlaga pedig másfél 

év volt. A terület lakosainak döntő hányada csak vallásos iskolai oktatásban 

(Korán-iskolák) részesült a területen;33 Bourguiba ezt az összképet igyekezett 

radikálisan átalakítani reformjaival, melyek között nemcsak új intézmények 

létesítése, hanem a tizenhat éves korig ingyenes oktatás is szerepelt.34 

Korábban már esett szó arról, hogy Bourguiba személyesen is fontosnak 

tartotta az oktatás fejlesztésének kérdését, mégpedig azért, mert így akarta 

megakadályozni, hogy politikai ellenfelei a tömegek tanulatlanságát bármilyen 

módon kihasználják. Az oktatási reform mikéntjében pedig ismét csak erősen 

megmutatkozik a francia hatás, hiszen korántsem csak kiterjesztésről beszél-

hetünk. Az elnöknek a valláshoz való viszonyát később külön is tárgyaljuk, 

azonban a téma itt is megkerülhetetlen, mivel a vallás és a vallási erők okta-

tásban játszott szerepét az elnök szigorúan szabályozni kívánta. Az új iskolák 

alapításával egyetemben a Korán-iskolákat megszüntették; a vallásos oktatás 

központjának számító Zaytouna [Zaytūna] mecsetiskolát pedig beolvasztották 

a nyugati típusú tantervvel rendelkező Tuniszi Egyetembe úgy, hogy az itt vég-

zettek csak vallásos oktatóként kaphattak munkát a későbbiekben. Azonban 

maga a vallásos oktatás is kisebb hangsúlyt kapott, mint korábban: az új tör-

vények szerint egy héten két órára korlátozták az időtartamát.35 

Az oktatási intézményben tanító tanárok összetételén is látszik az az irány, 

amelyet Bourguiba kijelölni igyekezett Tunézia számára. Az ország idővel 

ugyanúgy próbálta másokkal felváltani a francia oktatók legnagyobb részét, 

mint Marokkó és Algéria, két lényeges különbséget azonban megfigyelhe-

tünk. Az első az az időtartam, amely alatt ezt végre kívánták hajtani: Tunézia 

tisztában volt vele, hogy egy jelentősebb nagyágú munkaerőt képtelen rövid 

idő alatt pótolni, így nem törekedett a francia oktatók gyors lecserélésére.36 

33 Kees Schilder, Popular Islam in Tunisia, African Studies Center, Leiden, 1990, 144.
34 Ali Ben Mabrouk, „Reflecting on Bourguiba, 13 Years after his Death”, tunisia-live.net
35 Boulby, i.m., 592.
36 L. Carl Brown, „Tunisia: Education, »Cultural Unity«, and the Future”. I. William Zartmann 

(szerk.), Man, State and Society in Contemporary Maghrib, Pall Mall Press, London, 1973, 

365–379. 369.
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A másik je lentős különbség a változások mikéntjében rejlik. Bourguiba és 

a Neo-Destour ‒ ahogyan az állami adminisztráció egyéb területein ‒ itt is tu-

néziaiakat kívánt alkalmazni: ehhez jól jött a tunéziaiak gyarmatosítás korabeli 

kezdeményezése, a privát franco-arabe iskolák, hiszen így több képzett oktató 

állt rendelkezésre, mint a térség egyéb országaiban.37 A hiányzó munkaerőt 

Algéria és Marokkó többségében az arab világ keleti területeiről érkezőkkel 

kívánta pótolni; Tunézia viszont ekkor is francia anyanyelvű tanárokra tá-

maszkodott.38

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy bár az arabizáció és a franko-

fónia küzdelme ebben az országban is hangsúlyosan jelen volt, és a sziszté-

ma részleteinek folyamatos váltakozásaihoz vezetett, az oktatási rendszer és 

reformok alapjaiban sokkal inkább tükröződik a nyugati típusú szemlélet, 

a vallásos oktatás visszaszorításának szándéka, és az az alapelv, hogy a gyar-

matosításnak szellemileg mindenképpen vannak pozitív következményei is, 

melyeket meg kell őrizni. 

A nők szerepének reformját célzó intézkedések

Habib Bourguiba elnöki tevékenységének egyik legfontosabb területe a nők 

szerepével kapcsolatos újító rendelkezések, melyeknek jellege és mértéke is 

egyedülálló az arab világban. A reformokban a legjelentősebb szerepet az ún. 

Személyi Státusz Törvénykönyve játszotta. Ezt a függetlenség után vezették be 

a Maġrib-országokban, mivel mindhárom állam francia mintájú, egységesített 

törvénykönyv bevezetése mellett döntött a korábbi, egymástól függetlenül 

tevékenykedő muszlim bíróságok helyett39 (Bourguiba hatalomra kerülése 

után be is tiltatta az iszlám törvénykezés alapján működő šarīʿa-bíróságo-

kat). Magukkal a törvénykönyvekkel kapcsolatban azonban sok különbsé-

get fedezhetünk fel; kezdetnek mindjárt bevezetésük időpontjában. Tunézia 

hat hónappal a függetlenség elnyerése után, 1956-ban kiadta a törvényeket, 

amivel Marokkót (1958) és Algériát (1984) is megelőzte.40 A törvények közül 

legfontosabb a többnejű ség betiltása, amivel Tunézia a mai napig egyedül áll 

az arab világban.41 Még érdekesebb az ún. no fault divorce, vagyis az a törvény, 

37 Brown, „Tunisia…” i.m., 369.
38 Brown, „Tunisia…” i.m., 371.
39 Ann Elizabeth Mayer, „Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic 

or Mediterranean Laws?”, Middle East Journal, XLIX/3 (1995), 432–446. 433. (Interneten 

hozzáférhető)
40 Mayer, i.m., 435.
41 Mayer, i.m., 434.
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melynek értelmében a válási procedúra során nem kell megállapítani, hogy 

az melyik fél hibája. Összehasonlításul: ezt a törvényt Németország 1975-ben, 

Tunézia gyarmattartója, Franciaország pedig 1979-ben vezette be!42 Ezen kívül 

hatályba helyezték azt a rendelkezést is, mely a két fél számára egyenlő fel-

tételeket biztosít a válást illetően, vagyis az nem csak a férfi joga, és kötelező 

bírósági eljárás keretein belül intézni, nem elég, hogy a férfi megtagadja fele-

ségét. Igaz, hogy a tunéziai törvénykönyvben szerepel az iszlám jog szerinti 

házastársi kötelezettséghez legközelebb álló megfogalmazás, mely szerint 

azt a nő köteles teljesíteni, de ellenpéldaként rögtön megemlíthetjük, hogy 

az anyagi javak megosztásának elve épp itt jelenik meg.43 Egyetlen kivételtől 

eltekintve tehát összességében elmondhatjuk, hogy a Maġrib-országok kö-

zül a Tunéziai Személyi Státusz Törvénykönyve áll a legközelebb a nyugati 

törvénykönyvekhez.

Bourguiba egyéb rendelkezései is világosan jelezték a területen végrehajtott 

reformok nagyszabású voltát. 1965-ben legálissá vált az országban az abortusz; 

ezen kívül az elnök családtervezési programokat népszerűsített, és elérhetővé 

tette a születésszabályozási módszereket is.44 A politikai élet sem maradt mentes 

a reformoktól: a nők már a függetlenség utáni első választásokon, 1957-ben 

szavazati joggal rendelkeztek.45

Vallási reform

A francia eszmei hatást vizsgálva a legfontosabb terület egyértelműen a vallás 

kérdése. Ezt a témát már a korábbi fejezetekben is említettük, hiszen az oktatás, 

vagy éppen a nők helyzetének vizsgálata nem elválasztható a vallási élettől; 

azonban a fentieken kívül is számos olyan intézkedés született, amelyek ösz-

szessége az arab világban egyedülálló vallási reformhoz vezetett.

Különösen érdekes képet kapunk Bourguibának a valláshoz fűződő viszonyá-

ról, ha visszamegyünk a gyarmati időkbe. Az észak-afrikai térség nacionalista 

mozgalmaiban főszerep jutott az iszlám hagyományai, értékei hangsúlyozá-

sának. Ebben a Neo-Destour és Bourguiba élen járt, ami a függetlenség utáni 

politikát látva komplex képet tár a szemünk elé. A párt a gyarmati uralom 

alatti tanácskozásait rendszeresen rendezte meg az ún. zāwiyyákban, vagyis 

a vallásos iskolákban, ami a későbbi, ezekkel kapcsolatos intézkedéseket nézve 

42 Uo.
43 Mayer, i.m., 440.
44 Ali Ben Mabrouk, „Reflecting on Bourguiba, 13 Years after his Death”, tunisia-live.net
45 Murphy, i.m., 50.
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több mint ellentmondásos.46 A Destour és Neo-Destour párt közötti szakadás 
is többek között egy vallási ügyre vezethető vissza, melyben Bourguiba és tár-
sai ellenezték, hogy a francia állampolgárságot felvett, ezzel muszlim hitéről 
lemondott személyeket el lehessen temetni muszlim helyen.47 A legérdekesebb 
történet azonban az elnök fátyolviseléshez való hozzáállásához fűződik. 1928-
ban Bourguiba összehívott egy vitát a témában, melyet a francia szocialistákkal 
folytatott le. Ebben a résztvevők kritizálták a fátyolviselést, amelyet középkori 
maradványként és a fejlődés gátjaként bélyegeztek meg. Bourguiba azonban 
megvédte a szokást, mondván, a fátyolviselés fontos eszköz az identitás meg-
őrzésére.48 Ugyanő 1960-ban a következőképpen nyilatkozott a témában:

Ha meg is értjük, hogy középkorú hölgyek elzárkóznak egy régi szokás 
elhagyásától, csak szánni tudjuk azt a makacsságot, amikor arra kötelezik 
gyermekeiket, hogy fátyolt viseljenek az iskolában. Még hivatalnokokat is 
látunk munkába menni ebben a gyűlöletes rongyban. Ennek semmi köze 
a valláshoz.49

Fenntartva annak a lehetőségét, hogy egy ember véleménye megváltozzon 
egy kérdésben az évek során, a különbséget a két megnyilvánulásban nem 
kell magyaráznunk. A legfontosabb és a differencia megértésében leginkább 
segítő ok a kontextus különbözőségében keresendő. Tunéziában a nacionalis-
ták legalább annyira támaszkodtak szimbólumként a hagyományos értékekre, 
mint más országokban, azonban amint sikerült elérni az áhított függetlenséget, 
Bourguiba számos vallásos elemre immár mint a fejlődés hátráltató tényezőjére 
tekintett. Saját szavaival megfogalmazva:

Arról van szó, hogy megszabadítjuk a vallási mentalitást minden élősködő 
elemtől, amelyek a dekadencia évszázadai során rárakódtak, ezzel visszaadva 
számra a vitalitást, más szóval az alkalmazkodás képességét.50

A gondolatmenet bővebb kifejtése előtt érdemes áttekintenünk Bourguiba 
konkrét, a vallás szerepének megreformálása érdekében tett lépéseit, és azokra 
reflektálva tárgyalni a témát. A korábban vizsgált, oktatással és a nők helyzeté-
vel kapcsolatos intézkedéseken felül az egyik legfontosabb lépés az ún habous 
[Îubūs] rendszer megszüntetése volt. Az arab eredetű szó egyes száma a Îabs, 

46 Boulby, i.m., 592.
47 Abun-Nasr, i.m., 347–348.
48 Pautard, i.m., 79.
49 Boulby, i.m., 593.
50 Pautard, i.m., 152.
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amely az alapítványi formában, megadott célra kijelölt, elidegeníthetetlen 
vagyontárgyat jelenti; az ilyen típusú földekből folyó bevétel pedig a mecsetek 
és vallási iskolák finanszírozására szolgált. Bourguiba összesen 150 000 hektár 
földet államosított intézkedésével. 51

Az elnök a Ramadán böjtjének szokását is kritizálta. Elsősorban az ellen 
emelte fel a szavát, hogy a böjt alatt a munka szünetel, ez pedig az ország fejlő-
dését és a szegénység elleni küzdelmet hátráltatja. A szokás elleni felszólalásokat 
azonban semmilyen konkrét tiltó törvény nem kísérte, ameiben az is szerepet 
játszhatott, hogy a beszédeket a hatvanas évek elején a köznép és a tunéziai 
vallástudósok részéről is komoly felzúdulás kísérte.52

Tunézia függetlenségét követően a legnagyobb változásokon kétségkívül 
a korábban rendkívül erős népi vallásosság esett át. A bizonyos embereket 
szentként tisztelő ún. marabout-kultuszok és az iszlám misztika, vagyis a szúfiz-
mus – főként a vidéki lakosság életében – jelentős szerepet töltöttek be (annak 
ellenére is, hogy utóbbit a franciák komoly politikai kontroll alatt tartották). 
A XX. század közepén azonban a népi vallásosság hanyatlani kezdett. Kees 
Schilder az oktatás témakörében már említett Balta marabout-kultúráján, 
valamint a Le Kef-i RaÎmāniyya szúfi renden belül mutatja be a jelenséget. 
Baltában a korábban az egyik fő ünnepnek számító zerda 1952-ben szűnt meg, 
amikor Bourguiba a franciák elleni harc nevében felszólította a lakosságot 
az vallásos ünnepségek elhalasztására.53 A függetlenség elérése érdekében ki-
alakított együttműködés azonban 1956 után az állam erős kontrolljába ment 
át. A vallásos vezetők, a sejkek elvesztették hatalmukat, a mecsetek működését 
pedig teljes mértékben az állam felügyelte. A Neo-Destour kormányzásának 
első másfél évtizedében pedig elsöprő volt a helyi kultuszok visszaszorításának 
ereje: a vallásos ünnepek beszüntetésén kívül szent helyeket romboltak le, vagy 
alakították őket valláshoz nem kötődő épületté.54 
Hasonló volt a helyzet a RaÎmāniyya-rend esetében, sőt, a szúfi szervező-
déseket még jobban sújtották a változások. Az iszlám misztikusokat ugyanis 
kollektív módon vádolták meg azzal, hogy a gyarmatosítás alatt összeesküvő-
ként szövetkeztek a franciákkal, ami megbecsülésük drasztikus hanyatlásához 
vezetett. A habous-rendszer beszüntetése és az oktatási reformok ráadásul 

51 Boulby, i.m., 592.
52 Boulby, i.m., 593–594.
53 A helyi érintettek végül azért engedelmeskedtek a kérésnek, mert egy francia forgatócsoport 
szerette volna felvenni az ünnepséget, és felhasználni a nacionalizmus elleni propagandájához, 
ld. Schilder, i.m., 90–91.

54 Schilder, i.m., 93.
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ezeket a rendeket különösen érzékenyen érintették. Előbbi következtében 

a bevételkiesés volt fájó; utóbbi esetében a vallási magániskolákat elméletben 

nem tiltották be, azonban a modern iskolák bevezetésével a diákok idővel el-

tűntek ezekből az intézményekből. Ráadásul a kultusz külső megnyilvánulásai 

ellen itt is keményen fellépett az állam: a szentek látogatása, a ziyara [ziyāra] 

intézményét megszüntették, a szent sírokat pedig eltávolították.55

Mindezen ismeretek fényében talán könnyebben elemezhetjük Bourguiba 

valláshoz való hozzáállását. Láthattuk a korábbi idézetből, és számos egyéb 

megnyilvánulás is alátámasztja, hogy az elnök saját magát az iszlám refor-

merének tekintette, „elhatárolódva” ezzel az olyan szekuláris modernizáló 

politikus jelzőjétől, amilyen Atatürk volt Törökországban. Tény, hogy pél-

dául Törökországnak magában az alkotmányában is szerepel a „szekulariz-

mus” kifejezés, Tunéziában pedig ilyenről szó sincs.56 Azt is megállapíthatjuk 

ugyanakkor, hogy a vallás megreformálására vonatkozó intézkedéseket számos 

különböző jelzővel lehet illetni, melyek között a pontos különbség nehezen de-

finiálható. Elég csak arra gondolnunk, hogy maga Atatürk, aki valóban igazán 

nagyszabású szekularizációs reformokat vitt vége, szintén használta az „iszlám 

megreformálása” kifejezést, amikor ezzel a céllal létrehozott egy bizottságot 

1927-ben.57 A legfontosabb kérdés pedig, hogy vajon mennyire befolyásolta 

Bourguiba intézkedéseit a közeg, amely körülvette. Pautard is kifejti könyvében 

az Atatürk és Bourguiba közti különbséget, majd a népi vallásosságot tárgyalva 

megjegyzi: túlzásai ellenére veszélyes lett volna semmibe venni, hogy a nép 

milyen szorosan kötődik hozzá.58 Bourguiba tehát, még ha valóban az iszlám 

modernizációját és az új korszakhoz való adaptációját is tűzte ki eredetileg 

célul, annyi bizonyos, hogy a függetlenségét visszanyert, és kulturális gyöke-

reit erősen hangsúlyozó Tunéziában minden körülmények között ezt kellett 

hangsúlyoznia. Jelzésértékű tendencia ugyanakkor, hogy az elnök kezdeti 

lépései mindig erőteljesebbek voltak, és néhány év után láthatunk mérséklő-

dést az intézkedések szigorúságában. Bár általánosságban elmondhatjuk, hogy 

a történelem számos, nagyszabású reformjára hasonló forgatókönyv jellemző, 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a stratégiában mindig akkor történt 

változás, amikor nagyobb tömegek kezdtek el zúgolódni. A hetvenes évek 

55 Schilder, i.m., 149–151.
56 „The Constitution of Tunisia”, confinder.richmond.edu
57 Vásáry István, „A muszlim demokrácia esélyei Törökországban”. Vásáry István (szerk.), Az isz-

lám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében, Avicenna Közel-Kelet Kutatások 

Intézte, Piliscsaba, 2008, 79–107.
58 Pautard, i.m., 53.
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le gelejére sokan for dultak újra az iszlám felé, és egyre többen érezték túlzónak 

Bourguiba vallási reformintézkedéseit, valamint megerősödtek az iszlamista 

csoportok is. Erre válaszul a szokások bírálata jelentősen csökkent, olyan „pro-

pagandisztikus” elemek is megjelentek a sajtóban, mint a Bourguiba 1946-os 

zarándoklatáról készült fotók;59 ezen felül a népi vallásosság elleni fellépés is 

mérséklődött a 70-es évek elején, az ünnepségek szigorú tiltásának mérsék-

lésével és kulturális központok létrehozásával.60 A fátyolviselés és a Ramadán 

kérdésében is hallhattuk az éles kritikát az elnöktől, ami felveti annak kérdését: 

személyes meggyőződésből, vagy a körülmények figyelembe vételével döntött-e 

amellett Bourguiba, hogy megáll a verbális „hadjárat” szintjén.

Az elnök „hintapolitikája”, mint ahogy gyakorlatilag teljes tevékenységé-

ben, a vallásban is megfigyelhető: az elnök alapvetően konszolidált viszonyt 

igyekezett ápolni a vallástudósokkal (akik közül többen támogatták például 

a Személyi Státusz Törvénykönyvét is),61 de a vallási életet nagyban a Neo-

Destour irányítása alatt tartotta. Annyit mindenképp megállapíthatunk, hogy 

Bourguiba elsősorban valóban a vallás politikai célokra való használatát, va-

lamint túlzó, a fejlődést akadályozó elemeit akarta megszüntetni (így főként 

a népi vallásosság ellen lépett fel, bár például a Ramadánt tekintve láthatjuk, 

hogy ellenpélda is akad), azonban az erről alkotott elképzelése „szekulárisabb-

nak” bizonyult a térségbeli államoknál. 

Összefoglalás

Habib Bourguiba egy, a franciák által gyarmatosított, elnyomott és jogaiban 

korlátozott Tunéziában nőtt fel, ahol ugyanakkor az anyaország modernizált 

oktatási rendszerét alapul vevő intézményekben tanult, ez pedig egy személyben 

kialakította benne azt a kettősséget, amely bizonyos szempontból az egész gyar-

mati korszakot jellemzi. Az országa jogaiért elkötelezetten küzdő, és így annak 

történelmi hagyományait tiszteletben tartó Bourguiba ezzel egy időben olyan 

tapasztalatokkal gazdagodott, amelyek Franciaország kultúráját közel hozták 

számára, egyúttal pedig látta saját, arab-iszlám kultúrájának hátulütőit is. Tunézia 

későbbi elnöke politikai és magánéleti oldalon is megtapasztalta mindkét kultúra 

sajátosságait: tradicionális muszlim, patriarchális családban nőtt fel, de fiatalkorát 

Franciaországban töltötte, ahol házasságot is egy francia nővel kötött; az anya-

országban tanult politológiát, de nacionalista tevékenysége során számos arab 

59 Boulby, i.m., 601.
60 Schilder, i.m., 94; 150–151.
61 Boulby, i.m., 593.
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országban megfordult. Visszaemlékezései azt jelzik: az európai tapasztalatok na-

gyobb befolyást gyakoroltak gondolkodására ‒ ezt tárgyalva arról se feledkezzünk 

meg, hogy tanulmányai során végig modern, európai típusú tantervvel rendel-

kező intézményekbe járt. Így, bár a függetlenségért vívott harcban Franciaország 

vált elsőszámú ellenfelévé, ezenközben, és főképp ennek lezárultával, hű maradt 

az anyaország kulturális értékeihez. Elnöki pozícióba kerülve Bourguiba sokkal 

kevésbé igyekezett erőltetett arabizációs, illetve iszlamizációs politikát folytatni, 

és jelentősen több elemet kívánt megőrizni az anyaország kultúrájának hatásából. 

Ez megmutatkozik a külpolitikai téren nyugati partnereket sokkal inkább kereső 

Tunézia tevékenységében, a volt francia gyarmatok és Franciaország együttmű-

ködésére tett erőfeszítések nagyságában, az oktatási rendszer vallásos elemeket 

a térségbeli országoknál jobban visszaszorító, a francia nyelv tanítását pedig 

jobban szorgalmazó átalakításában, a nők szerepének az arab világot tekintve 

egyedülálló reformjában, valamint a vallás funkciójának átértelmezésére irányuló 

törekvéseiben is. Többirányú kulturális öröksége tükröződik abban a politiká-

ban, mely során az egyébként is több civilizáció által formált Tunéziában maga 

is folyamatosan kereste a behatások közötti megfelelő egyensúlyt. André Pautard 

rendkívül jó összefoglalást ad Bourguiba megannyi kulturális elemet egy személy-

ben egyesítő voltáról: „Egy ember, aki nem kizárólagosan arab, hanem ugyanúgy 

afrikai, nagyban átszínezve latin és nyugati hatásokkal.”62
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