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Rzeczywistość polityczno-ekonomiczna 
Gwinei Równikowej 

i działalność jej intelektualistów

Człowiek realizuje się w działaniu, a działanie 
afrykańskiego intelektualisty to tworzenie narodu

Frantz Fanon1

1 F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, przeł. H. Tygielska, Warszawa 1985, s. 168, Biblioteka Myśli 
Współczesnej. 

2 Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] idem, Poezje, red. K. Podgórecka, Warszawa 
1998, s. 432.

3 F. Fanon, op. cii., s. 160.

(... ) idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
ocalałeś nie po to żeby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo (... )

Zbigniew Herbert2

W niniejszym artykule postaram się przedstawić skomplikowany świat politycz
ny i ekonomiczny Gwinei Równikowej w epoce postkolonialnej. Wymienione płasz
czyzny rzeczywistości wpływają na siebie wzajemnie i budzą żywe zainteresowanie 
gwinejskich pisarzy, artystów, dziennikarzy i ludzi nauki. Wielu z nich negatywnie 
ocenia reżim Teodora Obianga i słusznie uważa, że intelektualista nie powinien obo
jętnie obserwować otaczającej go rzeczywistości, a jego obowiązkiem jest podej
mowanie wysiłku na rzecz jej zmiany. Z powodów politycznych większość ideolo
gicznie zaangażowanych i opozycyjnych gwinejskich intelektualistów mieszka na 
uchodźstwie i tworzy emigracyjne środowiska krytyczne względem gwinejskiego 
rządu. Gwinejscy intelektualiści wierzą we wciąż żywe słowa Frantza Fanona, iż 
„żadne przemówienia, żadne deklaracje dotyczące kultury, nie mogą nas oderwać od 
tego, co jest naszym podstawowym zadaniem: wywalczenie niepodległości, zwal
czanie neokolonializmu, unikanie wszelkiej mistyfikacji”3. Fanon nawoływał ludzi 
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kultury do zaangażowania się w bieżące sprawy polityki, do aktywnego zwalczania 
kolonializmu, wszelkich przejawów neokolonializmu oraz do walki o prawdę. Ana
lizując dramatyczną rzeczywistość Gwinei Równikowej w obchodzoną w zeszłym 
roku 50. rocznicę śmierci wybitnego algierskiego intelektualisty i działacza politycz
nego, warto zastanowić się nad jego postulatami i postawić kilka kluczowych pytań 
dla zrozumienia gwinejskiej rzeczywistości: jaką niepodległość otrzymała Gwinea 
w 1968 r. po blisko 200 latach hiszpańskiej4 kolonizacji? Kto i w imię jakich intere
sów przystąpił do działań neokolonialnych w tym kraju i przed jakiego rodzaju groź
nymi mistyfikacjami ostrzegał Afiykę Fanon? O jakiej Gwinei marzą Gwinejczycy? 
O jaką Gwineę walczą? Jakie działania są podejmowane na polu polityki i sztuki 
i jakie przynoszą skutki?

4 Gwinea Równikowa jest jedynym państwem w Afryce, którego językiem urzędowym jest hisz
pański.

5 Obszernie na temat kultury i tradycji tych grup etnicznych zob. R. E. N s u e M i b u i, Historia 
de Guinea Ecuatorial. Periodo Pré-Colonial. Vida de los primeras habitantes de Guinea Ecuatorial, 
Madrid 2005.

6 Celowo piszę o dopłynięciu do wyspy, a nie ojej odkryciu. W europejskiej historiografii przyjęło 
się pisać o Wielkich Odkryciach Geograficznych, gdyż bez wątpienia portugalscy żeglarze odkrywali 
przed Europą nowy, dotychczas nieznany jej świat. Pamiętać jednak musimy, że tereny, do których 
docierali, dużo wcześniej były już znane podróżnikom z innych zakątków Ziemi. Gwinejscy historycy 
przypominają, że już w połowie V w. p.n.e. do wybrzeży Gwinei dotarł kartagiński żeglarz Hannon. 
Zob. R E. N s u e M i b u i, op. cit., s. 52.

7 Miasto zostało założone przez Anglików na początku XIX w., kiedy Wielka Brytania przejęła 
na krótko kontrolę nad wyspą. Anglicy nadali mu nazwę Port Clarence, ale po powtórnym przejęciu 
rządów nad Bioko przez Hiszpanów nazwę zmieniono na Santa Isabel ku czci królowej hiszpańskiej 
Izabeli II. Kiedy w 1968 r. Gwinea zdobyła niepodległość, pierwszy prezydent kraju Francisco Ma- 

Rys społeczno-historyczny

Aby odpowiedzieć na te liczne i niełatwe pytania, które określają strukturę po
niższego artykułu, przedstawię na wstępie społeczną mozaikę Gwinei i przywołam 
najważniejsze wydarzenia z jej historii. Wierzę, iż pozwoli to umiejscowić skom
plikowane problemy Gwinei, o których niewiele w Polsce wiemy, gdyż z tego ma
lowniczego, tropikalnego kraju, położonego między Gabonem a Kamerunem i li
czącego niewiele ponad pół miliona ludności, nie docierają do nas prawie żadne 
wiadomości. Tymczasem Gwinea jest fascynującym tyglem kulturowym, w którym 
przeplatają się ciekawe zwyczaje, złożone wierzenia i bogate tradycje kilkunastu 
grup etnicznych Bantu, z których najliczniejszymi są: Bubi, Fangowie, Ndowe i An- 
nobończycy5.

Lud Bubi zamieszkuje wyspę Bioko (zwaną przez Hiszpanów w czasach kolo
nialnych Fernando Pó, od nazwiska Portugalczyka, Femao do Pó, pierwszego Eu
ropejczyka, który w 1472 r. dopłynął do wyspy6 i zachwyciwszy się jej pięknem, 
nazwał ją Formosa, co po portugalsku znaczy „piękna”) i stanowi około 15% lud
ności kraju. Na Bioko znajduje się stolica Gwinei, Malabo7. Bubi mówią własnym 
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językiem i posiadają odmienne zwyczaje od dominujących w Gwinei Fango w i dla
tego zawsze wykazywali tendencje separatystyczne. Ich polityczne aspiracje zosta
ły jednak zignorowane w czasie negocjacji niepodległościowych, a nieprzemyślane 
wcielenie Bubi do Gwinei Równikowej zaowocowało wieloma postkolonialnymi 
napięciami i konfliktami. W 1993 r. powstała nielegalna organizacja polityczna Bubi 
MAIB (Ruch na rzecz Samostanowienia Bubi), której działacze są prześladowani.

Mniejszą, wyspiarską grupą etniczną są Annobończycy, zamieszkujący wyspę 
Annobón i mówiący językiem kreolskim, powstałym na bazie języka portugalskie
go. Ndowe mieszkają na mniejszych wysepkach: Coriseo, Elobey Grande, Elobey 
Chico oraz na wybrzeżu części kontynentalnej Rio Muni.

Jedyną grupą etniczną zamieszkującą wyłącznie część kontynentalną Gwinei 
Równikowej są Fangowie, stanowiący ponad 70% ludności kraju. To z nich wywodzi 
się rządząca elita kraju, dyskryminująca lud Bubi i inne, mniejsze grupy etniczne.

Tereny dzisiejszej Gwinei Równikowej od dnia, w którym dopłynęli do nich Por
tugalczycy, aż do 1778 r. nie stanowiły dla Portugalii obszaru specjalnego zaintereso
wania. Portugalczycy nie budowali tu faktorii, a wyspami zarządzali ze swojej innej 
wyspiarskiej kolonii, z Wyspy Świętego Tomasza. Między 1642 a 1646 r. kontrolę 
nad wyspami przejęli Holendrzy, rozwijając na szeroką skalę handel niewolnikami. 
W 1777 r. monarchowie Hiszpanii i Portugalii, Carlos III i Maria I, zakończyli wojnę 
między swoimi krajami, podpisując traktaty w San Ildefonso (1777) i w El Pardo 
(1778), na mocy których Portugalia odstąpiła Hiszpanii zarówno kontynentalne, jak 
i wyspiarskie terytorium dzisiejszej Gwinei Równikowej. Jej efektywna kolonizacja 
rozpoczęła się w połowie XIX w., ale dopiero w 1926 r. zjednoczono terytorium kon
tynentalne z wyspami, nadając obszarowi nazwę Gwinei Hiszpańskiej. Posiadała ona 
kolejno status kolonii (do 1959 r.), hiszpańskiej prowincji zamorskiej (do 1963 r.) 
oraz obszaru autonomicznego (do 1968 r.). W końcu 12 października 1968 r. Gwinea 
Równikowa pojawiła się na mapie Afryki jako kolejne niepodległe państwo.

Dyktatura Francisco Maciasa (1968-1979)

Oficjalna, polityczna dekolonizacja Gwinei Równikowej w 1968 r. nie przynio
sła jej mieszkańcom upragnionej wolności. Rządy objął Francisco Macias Nguema, 
każąc nazywać siebie Odkupicielem Ludu Gwinei Równikowej i Nieustraszonym 
Wyzwolicielem Narodu spod jarzma kolonializmu. Podczas jego „afrofaszystow- 
skich”8 rządów zamordowano jedną trzecią mieszkańców kraju9, przede wszystkim 

cías Nguema postanowił przenieść tu stolicę z Bata i nadał miastu nazwę Malabo ku czci króla Bubi 
- Malabo Lopelo Melaki (1837-1937), który wsławił się zaciętym oporem, jaki stawiał hiszpańskim 
kolonizatorom.

8 W ten sposób rządy Maciasa określił Max Liniger-Goumaz, nieprzejednany krytyk dwóch gwi- 
nejskich dyktatorów, w książce De la Guinée Équatoriale. Éléments pour le dossier de l'Afro-fascisme, 
Genewa 1983.

’ Szacuje się, że zginęło od 150 tys. do 250 tys. osób. Liczbę tępodajęzaD. Ndongo Bidyo- 
g o, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Madrid 1977.
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inteligencję: akademików, nauczycieli, lekarzy, inżynierów i prawników oraz opo
zycjonistów, których przed egzekucją poddawano w więzieniach okrutnym tortu
rom. Podobna liczba ludzi, oskarżona o spiskowanie przeciwko dyktatorowi, uciekła 
do krajów sąsiednich: Gabonu i Kamerunu.

Między 1968 a 1979 r. analfabetyzm w Gwinei wzrósł do 90%. Zastrzelono 
75 nauczycieli, a kilkuset wyrzucono z kraju10. Pozamykano szkoły, także prywatne 
i te prowadzone przez duchownych, gdyż Kościół katolicki zaczął być postrzegany 
jako instytucja opozycyjna11. „Wielkim Mistrzem Edukacji, Nauki i Kultury Trady
cyjnej” miał być sam prezydent, o którym należało mówić z czułością „Tatuś Macias 
Nguema”. Rząd oświadczył, że „nie ma innego Boga niż Macias”, a nabożeństwa 
religijne musiały kończyć się formułką: „Nie ma Boga nad Maciasa. Bóg stworzył 
Gwineę dzięki Ojcu Maciasowi. Bez Maciasa Gwinei Równikowej by nie było”12. 
Zabroniono mówienia po hiszpańsku i wypowiadania słowa „intelektualista”13. Za
broniono spożywania chleba i mleka jako „pokarmów imperialistycznych”14.

10 I. K. Sundiata, Guinea Ecuatorial: Colonialismo, terror de Estado y búsqueda de estabili
dad, Colorado 1990, s. 132.

11 S. Cronje, Guinea Ecuatorial, la dictadura olvidada: trabajo forzado y asesinato político en 
Africa central. Informe de Investigación, London 1976, s. 2.

12 M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pól wieku niepodległości, Warszawa 2011, 
s. 221, Świat Orientu.

13 I. K. Sundiata, op. cit., s. 133.
14 D.Ndongo B i d y o g o, El comercio español con Africa. Especial referencia a Guinea Ecua

torial, Madrid 1980, s. 33. O mrocznych latach dyktatury Francisco Maciasa zob. R. García Do
mínguez, Guinea: Maclas, la ley del silencio, Barcelona 1977, a także D. Ndongo Bidyogo, 
Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Madrid 1977.

W 1970 r. Macias wprowadził system jednopartyjny, zakazał działania partii 
opozycyjnych i utworzył rządową Partię Narodową (Partido Unico Nacional, PUN), 
przekształconą następnie w Narodową Partię Robotniczą (Partido Unico Nacional 
de Trabajadores, PUNT), wzorowaną na Partii Pracy Korei Północnej. Każdy Gwi- 
nejczyk zmuszony był do zapisania się do PUNT, noszenia przy sobie legitymacji 
i emblematu partii - przyszytej do ubrania tarczy, ukazującej tygrysa o rozwartych 
trzewiach. W 1972 r. Macias ogłosił się dożywotnim władcą Gwinei Równikowej. 
Założył brutalne organizacje paramilitarne: Młodzieżówkę Mrówek (JuventudHor
miga) i Młodzież w Marszu z Macíasem (Juventud en Marcha con Maclas), wzo
rowane na hitlerowskich organizacjach młodzieżowych i przekształcone z czasem 
w Milicję Obywatelską. Wszyscy obywatele, łącznie z dziećmi, które ukończyły 
siódmy rok życia, i kobietami w ciąży, odbywali codzienne, dwugodzinne ćwiczenia 
wojskowe. Gwinejczykom nie wolno było oddalać się od swoich domów na więcej 
niż 3 km. Ludzie umierali z głodu, gdyż prezydent doprowadził do ruiny gospo
darkę kraju, zniszczył rolnictwo i rybołówstwo. Umierać jednak należało po cichu 
i w ukryciu, aby nie psuć fikcyjnego obrazu szczęśliwości i dobrobytu.

Od połowy lat 70. terror jeszcze się zaostrzył. W więzieniach w Malabo i Bata 
przebywało nawet do 6 tys. osób. Cele były tak ciasne, że więźniowie nie mogli wy
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konać najmniejszego mchu. Zbiorowe gwałty i egzekucje były na porządku dzien
nym. Przeprowadzano je publicznie ,Jcu przestrodze”. W traumatycznych wspo
mnieniach Gwinejczyków, którzy przeżyli mroczne lata terroru Maciasa, zapisała 
się egzekucja z 26 czerwca 1974 r., kiedy prezydent wydał rozkaz rozstrzelania 
118 więźniów politycznych. Przedtem jednak zmusił rodziny skazańców do przy
bycia na miejsce kaźni i potwierdzenie słuszności wydanego wyroku. Tych, któ
rzy odmówili, rozstrzelano jeszcze przed egzekucją więźniów politycznych i na ich 
oczach. Tym, którzy uszli z życiem, Macias zabronił opłakiwania zamordowanych, 
gdyż w kraju wprowadzono oficjalny zakaz głośnego płaczu i obchodzenia żałoby15. 
Do 1979 r. rządy w Gwinei Równikowej sprawował krwawy „tropikalny gangster”16. 
Świat milczał.

15 R. García Domínguez, op. cit., s. 238.
16 Zob. R. KI i t g a a r d, Tropical Gangsters: One Man’s Experience With Development And Deca

dence In Deepest Africa, New York 1990.
17 A. Campos Serrano, The Decolonization of Equatorial Guinea: The Relevance of the In

ternational Factor, „The Journal of African History” 2003, vol. 44, nr 1, s. 113.
18 I d e m, De colonia a Estado: Guinea Ecuatorial, 1955-1968, Madrid 2002, s. 308.
19 Od 1951 r. pracował jako tłumacz z języka fang w siedzibie Delegatury Rządu Kolonialnego 

w Mongomo. Już wtedy uważał siebie za lepszego od innych Afrykanów. Został znienawidzony przez 
Gwinejczyków za korupcję i za składanie fałszywych obietnic pomocy w odwoływaniu się od wyroków 
zapadających na mocy kolonialnej jurysdykcji. W 1961 r., dwa lata po tym, jak Gwinea zmieniła status 
z kolonii na prowincję zamorską, Macias został wyznaczony przez władze kolonialne na stanowisko 
burmistrza Mongomo. Do wielkiej polityki wszedł w 1963 r., kiedy odbył swoją pierwszą podróż do 
Madrytu, gdzie brał udział w pracach komisji ustalającej zasady przyznania Gwinei autonomii. W nie
jasnych okolicznościach w 1964 r. Macias został wybrany na deputowanego do Parlamentu i rozpoczął 
pracę w Rządzie Autonomicznym, co z kolei pozwoliło mu na wzięcie udziału w obradach Komisji 
Konstytucyjnej. Zob. A.Nze N fum u, Macias: verdugo o víctima, Madrid 2004, s. 25-30.

20 Obawy Maciasa, choć paranoiczne, nie były zupełnie bezpodstawne, gdyż już 5 marca 1969 r. 
odbyła się pierwsza, nieudana próba zamachu stanu. O jej zorganizowanie oskarżono dwóch gwinej- 
skich polityków: Atanasia Ndongo Miyono (szefa MONALIGUE, jednego z ruchów narodowowy
zwoleńczych, potem przekształconego w partię polityczną) i Saturnina Ibongo, których wspierać miała 
Hiszpania. Zob. A. Nze Nfumu, op. cit., s. 69-75.

W 1968 r. Hiszpania nie poparła kandydatury Maciasa na pierwszego prezydenta 
Gwinei Równikowej i faworyzowała innych kandydatów: Bonifacia Ondo Edu, Ata- 
nasia Ndongo Miyono i Bosia Dioco17. Kampanię wyborczą Maciasa wspierał jednak 
znany polityk hiszpański Antonio Garcia-Trevijano18, wierząc, być może, że będzie 
nim łatwo sterować. Macias był Hiszpanom dobrze znany, gdyż zajmował wysokie 
stanowiska w administracji kolonialnej19, gorliwie służąc białym. Po wygranych wy
borach Macias objął jednak prosowiecki kurs w polityce zagranicznej i wbrew wcze
śniejszym zapewnieniom zaczął okazywać otwartą wrogość wobec frankistowskiej 
Hiszpanii. Wzajemna niechęć i nieporozumienia doprowadziły w 1977 r. do zerwa
nia oficjalnych stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami. Postępująca 
mania prześladowcza Maciasa, który wszędzie upatrywał spisków na własne życie, 
a winą za ich domniemane przygotowanie obarczał obcokrajowców20, doprowadziła 
do tego, że Hiszpanie zostali zmuszeni do ucieczki z Gwinei, często tylko w tym, co 
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mieli na sobie, choć wielu z nich całe życie spędziło w Aftyce21. Na ulicach, w urzę
dach, w szkołach (dopóki ich nie zamknięto) do znudzenia powtarzano hasło: „Biały 
jest nikim”.

21 Szacuje się, że po wycofaniu z Gwinei wojsk hiszpańskich w 1969 r., z kraju uciekło 10 tys. ob
cokrajowców. Zob. C. Caden, El terror rojo de las izquierdas, http://www.alerta360.org/secciones/ 
terror/guineaecuatorial.pdf, odczyt: 18 IX 2011.

22 M. Linigier-Goumaz, Guinea Ecuatorial. Diecisiete anos de la segunda dictadura ngue- 
mista (1979-1996), http://www.proyectointersur.org/archivogeneral/guineaecuatorial/gelmiguerl996. 
pdf, odczyt: 18IX 2011.

23 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
24 T. B o r r a s, Guinea o el colonialismo al revés, „El Español”, 3 II 1968, s. 11.
23 Zob. 50 ans après. Quelle indépendance pour L'Afrique ?, red. M. Gassama, Paris 2010.

Pomimo dyplomatycznych animozji Hiszpania podpisała od 1968 r. wiele in
tratnych umów handlowych z Gwineą, a gospodarka kraju w dalszym ciągu utrzy
mywana była w zależności od dawnej metropolii. Luís Carraro Blanco, pełniący 
od 1973 r. funkcję premiera we frankistowskim rządzie, sprawował kontrolę nad 
połową gwinejskiej produkcji drzewnej oraz czerpał zyski z początkującego wtedy 
monopolu naftowego. Inni wysocy rangą wojskowi, znani ministrowie i dyplomaci 
hiszpańscy, tacy jak Manuel Fraga, Gregorio López-Bravo i Laureano López Rodó, 
kontrolowali pozostałą część przemysłu drzewnego, produkcję kakao i kawy22. Od 
1969 r. reżim był technicznie i finansowo wspierany także przez ONZ w ramach 
programu UNDP23. Żadnej z tych organizacji nie przeszkadzał fakt, że otrzymywana 
w ten sposób pomoc finansowa legitymizowała reżim Maciasa. Słusznie zatem jeden 
z hiszpańskich dziennikarzy napisał: „To, co ONZ zrobiło z Rio Muni i Femando Pó, 
wywodzi się z idei dekolonizacyjnych, narodzonych w czasie zimnej wojny i wy
korzystanych na pożytek imperialistów”24. Te słowa wpisują się w smutną refleksję 
wielu afrykańskich intelektualistów, którzy zastanawiając się nad niepodległością 
Afryki, dochodzą do wniosku, że w dużej mierze była ona fikcyjna25. Po oficjalnych 
proklamacjach niepodległości krajów afrykańskich ich polityka i ekonomia były 
i nadal są uzależnione od Europy i Ameryki.

Gorzkie słowa hiszpańskiego dziennikarza dotyczą także Francuzów, obecnych 
w Gwinei przez cały okres kolonialny jako misjonarze i przedsiębiorcy, którzy od 
zawsze interesowali się bogactwami naturalnymi Gwinei Równikowej. Hiszpańsko- 
języczny kraj był i jest dla nich trudną do zaakceptowania „samotną wyspą” pośród 
frankofońskich sąsiadów. Dlatego postanowili przyłączyć się do krajów prowadzą
cych interesy z Maciasem, z tą tylko różnicą, że robili to zupełnie otwarcie, nie 
zachowując nawet pozorów przestrzegania podstawowych zasad politycznego fair 
play. Francja była jedynym zachodnim krajem, który zachował swoją ambasadę 
w Malabo. Utrzymanie placówki tłumaczono koniecznością przeciwdziałania wpły
wom chińsko-sowieckim w rejonie. Najwyraźniej argument ten wraz z intratnymi 
umowami handlowymi podpisywanymi w Malabo był tak przekonujący dla Wa
szyngtonu, że również Amerykanie nigdy nie potępili na forum światowym zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnianych przez Maciasa. Stany Zjednoczone zamknęły co 

http://www.alerta360.org/secciones/
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prawda swoją ambasadę w Malabo w 1971 r., a w 1976 r. zerwały oficjalne stosunki 
dyplomatyczne z Gwineą, ale nie przeszkodziło to amerykańskim firmom, takim 
jak Continental, Chevron i Valmer, w dokonywaniu odwiertów naftowych w konty
nentalnej części Rio Muni. Francuzi zaś wybudowali Maciasowi pałac prezydencki 
w Bata-Ekuko, siedziby Centralnego Banku Gwinejskiego w Bata i Malabo oraz 
nowy port w Bata, inwestując w „przyjaźń” z Maciasem 43 min dolarów26. W 1976 r. 
francuskie spółki Alsthom i Chantiers de Bretagne, współfinansowane przez Komi
sję Europejską, wybudowały w Bata zbiorniki na paliwo27. Wymienione inwestycje 
nie były oczywiście bezinteresowne. Francuska firma Société Florestale de Rio Muni 
(zarejestrowana w Szwajcarii) dostała koncesje na wyrąb gwinejskich lasów28. Fran
cuzi do dzisiaj kontrolują znaczną część gwinejskiej gospodarki, prowadząc obecnie 
najaktywniejszą spośród krajów europejskich politykę neokolonialną w Afryce29.

26 M. Linigier-Goumaz, Guinea Ecuatorial. Diecisiete anos...
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Szerzej na ten temat zob. J. Bolekia B o 1 e k á, La Francofonia. El nuevo rostro del colonia

lismo en Africa, Salamanca 2008.
30 M.Liniger-Goumaz, Guinea Ecuatorial. La democratura nguemista sin cambios, Madrid 

2000, s. 91.
31 Nie dysponujemy dokładnymi danymi dotyczącymi liczby zamordowanych Gwinejczyków pod 

rządami Obianga, Cynthia Caden podaje liczbę 10 tys. Zob. C. Caden, op. cit.

Rządy Teodora Obianga (od 1979 r.)

W 1979 r. siostrzeniec Maciasa, Teodoro Obiang Nguema - afrykański król Ubu, 
będący niebezpiecznym „połączeniem zła i głupoty”30 - dokonał zamachu stanu, 
nazwanego przez siebie „Zamachem dla Wolności”. Obalił swojego wuja i przejął 
władzę. Maciasa oskarżył o zdradę narodu, zbrodnie przeciwko ludzkości, malwer
sacje finansowe oraz sprzeniewierzenie funduszów państwowych. Wraz z sześcio
ma najbliższymi współpracownikami skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 
29 września 1979 r. ku nieopisanej radości ludu wierzącego w zapewnienia Obianga, 
że zagwarantuje on pokój, demokrację i dobrobyt w Gwinei Równikowej. Celem 
przejęcia przez niego władzy nie była jednak ani chęć przeprowadzenia demokraty
zacji kraju, ani zapewnienie jego mieszkańcom przestrzegania podstawowych praw 
człowieka. Władza była i jest dla Obianga celem samym w sobie, co udowadnia 
Gwinejczykom już 32 lata przy przyzwalającym milczeniu wielkich tego świata. 
Pod rządami Obianga umierają kolejne już pokolenia torturowanych, zagłodzonych 
i udręczonych Gwinejczyków31.

Teodoro Obiang był prawą ręką dyktatora i częścią aparatu władzy za rządów 
Maciasa. Od 1968 r. był Generalnym Dyrektorem Służby Więziennej, znienawi
dzonym przez więźniów, którym urządzał krwawe „turnieje” bratobójczych walk. 
Skazani musieli walczyć ze sobą na śmierć i życie, kolejno się zabijając na oczach 
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strażników32. Obiang miał również zwyczaj organizowania na dziedzińcu więzienia 
w Black Beach makabrycznych „tańców Mokom”, w czasie których odbywały się 
masowe egzekucje więźniów. Nie zabijano ich od razu. Najpierw raniono i bito. To 
właśnie w czasie takich „zabaw” zginęło wielu niewygodnych dla reżimu opozycjoni
stów, między innymi ksiądz José Esono Mitogo, Buenaventura Ochaga Gnomo, Jesús 
Alfonso Oyono Alogo, Pablo Nseng Sono, Manuel Nzi Mba i Job Obiang Mba33.

32 S. Moto, Teodoro Obiang. El Monstruo de Guinea, http://www.guinea-ecuatorial.org/index. 
php/actualidad/8 l-teodoro-obiang-la-maquina-de-matar-articulo-de-severo-moto.html, odczyt: 21 VIII 
2011.

33 Ibidem.
M A. Rodríguez N ú fl e z, La Antigua Guinea Espñola: Análisis y perspectivas, http://www. 

usc.es/ceseden/descargas/trabajoceseden.pdf, odczyt: 22 IX 2011.

Po 1979 r. Teodoro Obiang nie zaprzestał stosowania swych kryminalnych prak
tyk. Do dzisiaj w Gwinei Równikowej mordowani są opozycjoniści. Zdarza się, jak 
w sierpniu 2010 r., że opozycjoniści są odnajdowani przez gwinejskich agentów 
i mordowani w Beninie lub Kamerunie. W więzieniu Black Beach praktykowane są 
tortury polegające na m.in. obcinaniu uszu, okaleczaniu ciała, porażaniu prądem ge
nitaliów, łamaniu kości. Z powodów politycznych wiele osób wciąż musi uciekać do 
państw sąsiednich. Opozycjoniści znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, ich 
ciała znajdowane są w przypadkowych miejscach, a oficjalnym powodem śmierci są 
zazwyczaj wypadki lub morderstwa dokonane przez „nieznanych sprawców”.

Zaraz po przejęciu władzy przez Obianga stowarzyszenie Catholics for Politi
cal Action informowało rząd amerykański o tym, że w Gwinei nie zmieniło się nic 
oprócz nazwiska dyktatora. Politycy amerykańscy zignorowali te informacje. Otwo
rzono ambasadę amerykańską w Gwinei Równikowej, zamkniętą 10 lat wcześniej. 
Amerykańskie koncerny naftowe rozpoczęły zaś wydobycie gwinejskiej ropy naf
towej, a sowieckie okręty wojenne, które stacjonowały w porcie w Malabo i Lubie, 
zastąpiono okrętami amerykańskimi.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że władze USA, Francji i Hiszpanii wiedziały 
o planowanym zamachu z 1979 r., a Hiszpania wspierała zamiary Obianga34, widząc 
w nim nadzieję na utrzymanie wpływów ekonomicznych w swej dawnej kolonii. 
Aby jednak uniknąć podejrzeń o praktyki neokolonialne i udział w „Zamachu dla 
Wolności”, rząd hiszpański wycofał się z rozmów o nowej gwinejskiej monecie na
rodowej. Ułatwiło to Francji przekonanie Obianga do przystąpienia w 1982 r. do 
strefy franka francuskiego. Kolejnym neokolonialnym zwycięstwem Francji było 
otwarcie Ministerstwa Frankofonii i ogłoszenie Gwinei Równikowej krajem franko- 
fońskim. Francuskie przedsiębiorstwa zdominowały najbardziej dochodowe gałęzie 
gwinejskiego przemysłu (elektryczność, transport, sektor paliwowy, rybołówstwo), 
a bank Caisse centrale de dépôt et de consignation znacznie rozszerzył swoje wpły
wy i umocnił kontrolę nad gwinejską ekonomią. Hiszpania ze swojej strony dbała 
o interesy banku hispanogwinejskiego Guinean Bank i rozpoczęła realizację szero
ko zakrojonego programu współpracy gospodarczej z Gwineą Równikową w latach 

http://www.guinea-ecuatorial.org/index
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1979-1983, przekazując Obiangowi 18,5 tys. peset hiszpańskich (około 45 tys. do
larów). Większą hojnością wykazały się w 1991 r. Stany Zjednoczone, oferując 
Obiangowi 1 min dolarów w zamian za przyzwolenie na składowanie odpadów tok
sycznych z Nowego Jorku u wybrzeży Bata. Francja, Hiszpania i Stany Zjednoczone 
bogaciły się dzięki Gwinei Równikowej, zdając się w ogóle nie zauważać dramatu 
tysięcy Gwinejczyków, torturowanych w więzieniach i skrycie mordowanych przez 
bezwzględny reżim dyktatora.

Sytuacja nieco się zmieniła po 1990 r., kiedy Francja nagle zaczęła oficjalnie 
mówić o łamaniu praw człowieka w Gwinei, Hiszpania w Radio Exterior de España 
rozpoczęła serię audycji, do których zaprosiła przedstawicieli gwinejskich partii opo
zycyjnych, a w Stanach Zjednoczonych ukazał się cykl artykułów, których autorzy 
oburzali się okrucieństwem gwinejskiego dyktatora35. To spóźnione o co najmniej 
20 lat i krótkotrwałe wzburzenie można chyba wytłumaczyć rywalizacją zachodnich 
mocarstw o sprawowanie wyłącznej kontroli nad bogatymi złożami ropy odkrytymi 
w tym czasie u wybrzeży Gwinei. Po 1997 r. jej wydobycie znacznie zwiększono. Za
pewne chęcią ustalenia nowej hierarchii i potwierdzenia wpływów ekonomicznych 
podyktowana była również nieudana próba zamachu stanu na Obianga w 2004 r. 
Rząd gwinejski zatrzymał 15 osób oskarżonych o udział w zamachu. O jego przy
gotowanie oskarżono Simona Manna, a o wsparcie zamachowców brytyjski MI6, 
amerykańską CIA i służby specjalne Hiszpani36.

35 Niewykluczone, że amerykańskie „święte oburzenie” spowodowane było odmową Gwinei dal
szego składowania odpadów toksycznych u wybrzeży kraju.

36 Zob. http://www.informacje.info-polska.com.pl/artykul_teodoro-obiang-nguema-mbasogo_ 
188472, odczyt: 281X2011. Zob. także http://www.rp.pl/artykul/846123.html?print=tak&p=O, odczyt: 
28 1X2011.

37 Dyrektorem tej ostatniej był nikt inny, jak były ambasador USA w Gwinei Równikowej Chester 
Edward Morris.

Dzisiaj eksploatacją surowców zajmują się wciąż rywalizujące ze sobą wielkie 
międzynarodowe koncerny naftowe, głównie amerykańskie (Amerada Hess, Chevron 
Texaco, Exxon Mobil, Marathon Oil, Walter In37), ale także francuski Elf i hiszpański 
Repsol. Od połowy lat 90. do dzisiaj Gwinea otrzymała 10 bin dolarów z inwestycji 
zagranicznych, a dzienna produkcja ropy naftowej szacowana jest na 400 tys. bary
łek, co daje Gwinei Równikowej miano czwartego w Afryce Subsaharyjskiej jej pro
ducenta, po Nigerii, Angoli i Libii. Przy takim bogactwie surowca i przy dużym jego 
wydobyciu roczny dochód Gwinei per capita wynosi nieco powyżej 26 tys. dolarów. 
Oznacza to, że Gwinejczycy teoretycznie powinni być dzisiaj najbogatszymi Afryka
nami, a ich standard życia porównywalny z mieszkańcami Luksemburga, Hiszpanii 
i Włoch. Tymczasem ludzie umierają tam z głodu. Nawet mieszkańcy stolicy żyją 
w skrajnej nędzy, bez elektryczności i stałego dostępu do wody pitnej.

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2011 r. w Malabo odbywał się XVII Szczyt 
Unii Afrykańskiej. W tym roku organizacji tej przewodził właśnie prezydent Obiang. 
W ramach przygotowań do szczytu wydał on 600 min euro na luksusowy kompleks 

http://www.informacje.info-polska.com.pl/artykul_teodoro-obiang-nguema-mbasogo_
http://www.rp.pl/artykul/846123.html?print=tak&p=O
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rezydencyjny z 52 willami, polami golfowymi, lotniskiem dla helikopterów i sztucz
ną plażą38, aby godnie, jak twierdził, przyjąć przywódców państw afrykańskich. Na
tomiast syn Obianga, Teodorin, wskazywany już dziś jako następca ojca na kolejne 
dziesiątki lat, zakupił za dziesiątki milionów dolarów posiadłość w Malibu o po
wierzchni 5 tys. hektarów, a jego głównym zajęciem jest kolekcjonowanie luksuso
wych samochodów i prowadzenie, na podobieństwo ojca, biznesu narkotykowego39.

38 M. Mora, J. M. Irujo, El niño mimado saquea Guinea, http://intemacional.elpais.com/inter- 
nacional/2012/03/04/actualidad/1330833751_310526.html, odczyt: 24IX 2011.

39 Zob. D. Dong Econg E y a n g, El problema africano y de la Guinea Ecuatorial. La mora
lidad política, Madrid 2002.

40 Zdarzają się wszakże chlubne wyjątki, takie jak krytyczne względem Obianga wypowiedzi na 
forum międzynarodowym argentyńskiej prezydent Cristiny Kirchner czy hiszpańskiej polityczki Rosy 
Diez, ale są to wyjątki potwierdzające regułę ogólnoświatowej obojętności.

41 A. Velloso, Esperando a Godot en Guinea Ecuatorial... y sin prisa en el resto del mundo, 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69314, odczyt: 27IX 2011.

42 I d e m, Kj no queda nada que robar. Crónicas de Guinea Ecuatorial, Madrid 2008, s. 71.
43 M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 84.

26 lipca 2003 r. Obiang wygłosił osobliwy komunikat, transmitowany przez 
BBC, w którym ogłosił:, Jestem w ciągłym kontakcie z Bogiem. I tak jak On, mogę 
decydować o tym, kto żyje, a kto nie, i nikt nie ma prawa mnie z tego w żaden sposób 
rozliczać. Nie mogę też trafić za moje czyny do piekła, bo czy widział ktoś kiedyś 
samego Boga w piekle?”. Do dzisiaj dyktator pozostaje bezkarny, a za torturowany
mi w jego więzieniach i mordowanymi opozycjonistami nikt się nie wstawia40. Teo
doro Obiang nadal jest przyjmowany na światowych salonach przez prezydentów, 
monarchów, ministrów i wpływowych dyplomatów. „Gwinea i świat zdają się cze
kać na Godota”41 - takimi słowami hiszpański naukowiec i pisarz Augustín Velloso 
komentuje sytuację zwykłych Gwinejczyków i przyrównuje ich życie do wielkiego 
obozu tortur, z którego jedyne wyjście prowadzi na cmentarz42. Czy zatem nie ma 
dla Gwinei żadnej nadziei? Czy sprawdzą się przewidywania Maxa Liniger-Gouma- 
za, że Gwinea Równikowa, obok takich krajów jak Czad, Liberia, Rwanda, Somalia, 
Sudan i Kongo, ma znikome szanse na demokratyzację?43

Głosy buntu i sprzeciwu - opozycja polityczna i walka piórem

W czasach dyktatury Maciasa (1968-1979) zakazana była działalność jakich
kolwiek partii opozycyjnych, a wszyscy Gwinejczycy przymusowo wcielani byli do 
rządowej PUNT. Obecnie, pod rządami Teodora Obianga, działają w Gwinei dwie 
legalne partie opozycyjne: Unia Ludowa (Unión Popular, UP) i Porozumienie dla 
Społecznej Demokracji (Convergencia para la Democracia Social, CPDS). Nie 
mają one jednak wpływu na realną politykę, prowadzoną przez założoną w 1987 r. 
Partię Demokratyczną Gwinei Równikowej (Partido Democrático de Guinea Ecua
torial, PDGE) prezydenta Obianga. Prezydent symuluje demokratyczne wybory, 
które wygrywa co cztery lata, zdobywając zawsze ponad 90% głosów. Podobnie 

http://intemacional.elpais.com/inter-nacional/2012/03/04/actualidad/1330833751_310526.html
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jest z jego partią w wyborach parlamentarnych - PDGE zyskuje największe po
parcie. Poza Gwineą istnieje wiele partii opozycyjnych, np. Akcja Ludowa Gwinei 
Równikowej (Acción Popular de Guinea Ecuatorial, APGE), Partia Ludowa Gwinei 
Równikowej (Partido Popular de Guinea Ecuatorial, PPGE), Partia Liberalna Gwi
nei Równikowej (Partido Liberal de Guinea Ecuatorial, PLGE), Narodowa Unia 
Demokratyczna Gwinei Równikowej (Unión Nacional Democrática de Guinea 
Ecuatorial, UDNGE), które krytykują politykę gwinejskiego rządu, domagają się 
demokratyzacji kraju i ustąpienia krwawego dyktatora. Najsilniejszą z tych partii, 
której głos jest najbardziej słyszalny w Hiszpanii, jest PPGE, a jej lider Severo Moto 
założył w 2003 r. w Madrycie gwinejski rząd na uchodźstwie. Podejmuje on wiele 
inicjatyw, mających na celu poinformowanie światowej opinii publicznej o zbrod
niach i przestępstwach popełnianych przez reżim Teodoro Obianga. Stara się także 
zjednoczyć opozycyjne środowiska gwinejskie. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż wiele 
partii opozycyjnych jest wewnętrznie skłóconych, a jedynym celem wielu działa
jących w nich polityków jest przejęcie władzy. Na problem ten uwagę zwracał już 
w 1978 r. wybitny gwinejski intelektualista i pisarz Juan Balboa Boneke, który kry
tykował przebywających na uchodźctwie w Hiszpanii gwinejskich opozycjonistów 
za nieumiejętność prowadzenia dialogu, prywatę i brak jasnej wizji politycznej44. 
Przekonywał, że „problem Gwinei polega nie tylko na tym, kto obecnie sprawuje 
rządy, ale przede wszystkim na kryzysie państwa. Dlatego rozwiązaniem proble
mu nie może być jedynie obalenie obecnego prezydenta (...) potrzebna jest rewo
lucja polityczno-społeczna”45. Gwinejski intelektualista przekonywał, że dążenie do 
zmiany sytuacji politycznej musi uwzględniać trzy czynniki: liczenie się ze zda
niem starszyzny, pogłębioną analizę prawdziwych źródeł nieszczęść Gwinei oraz 
szczerą wolę przeprowadzenia reform politycznych i ekonomicznych bez zadłużania 
kraju46.

44 J. Balboa Boneke, Donde eses Guinea?, Palma de Mallorca 1978, s. 14-16.
45 Ibidem, s. 92.
46 Ibidem, s. 100.

Wielu gwinejskich intelektualistów mieszkających na obczyźnie zniechęciło się 
do działania w ramach konkretnych organizacji politycznych i skupia się na walce 
piórem o wolną Gwineę. Pomimo trudnych warunków życia zachowują niezależ
ność myślenia. Wierzą, że poprzez literaturę i twórczość dziennikarską można i na
leży stworzyć przeciwwagę dla zakłamanego dyskursu politycznego rządzących. 
Najwybitniejsi bojownicy to pisarze i dziennikarze: Donato Ndongo Bidyogo, Fran
cisco Zamora Loboch, Joaquín Mbomio Bachang i Tomás Avila Laurel. Spośród 
wyżej wymienionych pisarzy największą sławą cieszy się Donato Ndongo Bidyo
go (ur. 1950), który jest także dziennikarzem i byłym działaczem politycznym. Od 
1994 r. żyje na uchodźstwie w Hiszpanii. W swoich powieściach i artykułach opisuje 
historię Gwinei Równikowej oraz dokonuje pogłębionych analiz jej obecnej sytua
cji. Napisał trzy powieści: Las tinieblas de tu memoria negra (Mroki twojej czarnej 
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pamięci, 1987), Los poderes de la tempestad (Moc burzy, 1997) i El Metro (Metro, 
2007). Stanowią one trylogię, w której autor przedstawia rzeczywistość historyczną 
i polityczną Gwinei od czasów kolonialnych poprzez okres pierwszej dyktatury Ma
ciasa aż po czasy obecne.

W Los poderes de la tempestad główny bohater, gwinejski adwokat, po ukoń
czeniu studiów w Hiszpanii na początku lat 70. postanawia wrócić do ojczystego, 
niepodległego już kraju, aby rozpocząć tam pracę prawnika. Nic nie wie o dyktatu
rze Maciasa i jego planach eksterminacji inteligencji, gdyż od 1972 r. w hiszpańskiej 
prasie i telewizji nie pojawiały się żadne informacje dotyczące Gwinei. Pełen zapału 
pragnie wspólnie ze swoimi rodakami budować nowy, wolny kraj i przyczynić się 
do jego rozwoju. Nie wiedząc o prześladowaniach białych, bohater namawia swo
ją żonę Hiszpankę, aby pojechała razem z nim. Chce także zabrać córeczkę Ruth. 
Bohater nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie dociera do niego żadna korespondencja 
od rodziny w Afryce. Kiedy przybywa do ojczystego kraju, jego najbliżsi są zdzi
wieni i zakłopotani. Bohater powoli uświadamia sobie tragedię rozgrywającą się 
w Gwinei. Już na lotnisku razem z żoną i córką jest szykanowany. Podejrzewa się 
ich, że przybyli do Gwinei jako agenci hiszpańskiego wywiadu. Od tej chwili sytua
cja nieustannie się pogarsza, a opisy prześladowań rodziny są coraz drastyczniej
sze. Bohaterowie przeżywają w Gwinei prawdziwe piekło. Młody adwokat trafia do 
więzienia, gdzie jest torturowany, gwałcony przez zwyrodniałą policjantkę i łamany 
psychicznie. Chociaż udaje mu się uniknąć śmierci w męczarniach, a nawet uciec 
z więzienia, jest człowiekiem fizycznie i psychicznie zniszczonym i skazanym na 
życie z brzemieniem nieuleczalnej traumy.

Czasy dyktatury Maciasa niezwykle sugestywnie opisał także Joaquín Mbomio 
Bachang (ur. 1956) w powieściach El párroco de Niefang (Proboszcz z Niefang, 
1996) i Huellas bajo tierra (Ślady pod ziemią, 1998). Bohaterami tej drugiej są męż
czyźni przebywający w więzieniu i prowadzący długie, nieraz filozoficzne rozmowy 
o historii, tożsamości i o złu, będące osią całej narracji. Gabriel jest księdzem, Dong 
przebywa w więzieniu, ponieważ jest intelektualistą, a Nsue jest właścicielem plan
tacji kawy. Aresztowano go za to, że nie głosował na Maciasa w pierwszych wybo
rach prezydenckich w niepodległej Gwinei. Losy uwięzionych i torturowanych męż
czyzn są metaforą cierpienia uciśnionej ludności zniewolonego przez tyrana kraju.

Donato Ndongo Bidyogo opisał mroczne czasy dyktatury Maciasa także w książ
ce historycznej : Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (Historia i tragedia Gwinei 
Równikowej, 1977). Jest współautorem kilku innych pozycji historycznych, a także 
autorem kilkudziesięciu artykułów. Opisał w nich dyktaturę Maciasa i Obianga oraz 
politykę Zachodu wobec Gwinei. Jako dziennikarz zadebiutował w hiszpańskim 
„ABC” serią artykułów opublikowanych w latach 1969-1970 - Guinea vista por 
un guineano (Gwinea widziana przez Gwinejczyka). Donato przebywał wtedy na 
stypendium w Madrycie. Artykuły obnażające reżim Maciasa podpisywał pseudoni
mem José Vicente Mba. Nie była to nadmierna ostrożność z jego strony, gdyż Macias 
rozkazał swoim agentom w Madrycie odnaleźć i zabić autora krytycznych tekstów. 
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Donato nie mógł wrócić do Gwinei. Podjął studia dziennikarskie w Barcelonie i pisał 
o problemach Afryki dla hiszpańskich pism i gazet: „Indie”, „Grupo 16”, „Mundo 
Negro”. Współpracował także z hiszpańską agencją prasową EFE. W 1985 r. wrócił 
do Malabo jako wysłannik hiszpańskiej rozgłośni radiowej. Miał nadzieję, że rządy 
Obianga będą lżejsze od dyktatury Maciasa. Podjął pracę jako dyrektor Hiszpańsko- 
-Gwinejskiego Centrum Kulturalnego w Malabo. W 1994 r. z powodów politycz
nych musiał uciekać z Gwinei i do tej pory nie może do niej powrócić. Nie był nawet 
na pogrzebie własnej matki. Od 1994 r. pracował dla Radia Hiszpańskiego, gdzie 
prowadził program o Afryce. W Murcji założył Centrum Studiów Afrykanistycz- 
nych, często jeździ ponadto z wykładami na uniwersytet Missouri-Columbia. Dona
to działał również na rzecz opozycji. Nie uważa siebie jednak za polityka, a opozy
cję ocenia krytycznie, jako zbyt podzieloną wewnętrznie.

Innym opozycyjnym pisarzem, a zarazem muzykiem i dziennikarzem jest Fran
cisco Zamora Loboch (ur. 1948), przebywający na uchodźstwie w Hiszpanii od 
1968 r. Jego pierwsza powieść Como ser negro y no morir en Aravaca (Jak być 
czarnym i nie umrzeć w Aravaca, 1994) jest krytycznym i prześmiewczym spojrze
niem na ideologię kolonialną. Najbardziej znaną powieścią, która przyniosła Za- 
morze uznanie w kręgach literackich, jest La conspiración en El green. El infrome 
Abayak (Konspiracja w green. Sprawozdanie Abayak, 2009), w której pisarz bezli
tośnie obnaża wszystkie zbrodnie Maciasa i Obianga. Akcja powieści toczy się na 
dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich stanowi dochodzenie prywatnego detektywa 
z Annobón, zatrudnionego przez wywiad hiszpański. Ma ono na celu ustalenie stop
nia prawdopodobieństwa zorganizowania przez Gwinejczyków przebywających na 
uchodźctwie zamachu na Obianga. Drugą płaszczyzną fabuły są spotkania na polu 
golfowym w Kapsztadzie angielskiego lorda i pracującego dla niego Libańczyka. 
Anglik przygotowuje międzynarodowy spisek, w wyniku którego chce przejąć kon
trolę nad wydobyciem ropy w Gwinei Równikowej. Wielka polityka i jej arkana, 
chciwość pospolitych dorobkiewiczów, dramat ludzi żyjących w Gwinei oraz prze
rażająca obojętność świata - to główne problemy, które zajmują Zamorę.

Nieco młodszym, urodzonym w 1966 r. pisarzem jest Tomás Ávila Laurel, autor 
m.in. powieści: El derecho de pernada (Prawo pierwszeństwa, 2000), Nadie tiene 
buena fama en este pais (Nikt nie cieszy się dobrą sławą w tym kraju, 2002), Cómo 
convertir ester país en el paraíso (Jak uczynić raj z tego kraju, 2005) i Avión de ricos, 
ladrón de cerdos (Samolot bogaczy, złodziej świń, 2008). Mieszkając w Malabo, nie
ustraszenie krytykował w swoich powieściach prezydenta i jego otoczenie. W mar
cu 2011 r. podjął desperacką decyzję o rozpoczęciu strajku głodowego, protestując 
przeciw łamaniu praw człowieka w Gwinei. Z tego powodu musiał jednak uciekać 
z kraju. Obecnie przebywa w Barcelonie, gdzie pracuje nad kolejnymi powieściami 
i redaguje blog Malabo41, na którym opisuje i analizuje rzeczywistość polityczną 
Gwinei Równikowej, a także poddaje ostrej krytyce poczynania prezydenta i rządu.

47 Zob. http://www.fronterad.com, odczyt: 27 IX 2011.

http://www.fronterad.com
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Szczegółowe omówienie niezwykle bogatej twórczości literackiej i publicy
stycznej wymienionych autorów (nie przetłumaczonej jeszcze na język polski) wy
kracza poza ramy tego artykułu. Warto jednak podkreślić, że intelektualiści gwi- 
nejscy walczą o wolność swoich rodaków. Od lat konsekwentnie przeciwstawiają 
się gwinejskim dyktatorom, nie kolaborują z reżimem, choć nieraz starano się ich 
przekupić. Odważnie i bezkompromisowo krytykują zbrodnie popełniane przez rzą
dzących i wlewają w Gwinejczyków nadzieję na lepsze jutro, pokazując własnym 
życiem i twórczością, jak zachować godność w mrocznych czasach dyktatur. Próbu
ją także przerwać swoistą zmowę milczenia społeczności międzynarodowej wokół 
tematu zbrodni Francisco Maciasa i Teodora Obianga. Wykorzystują w tym celu 
literaturę, bo, jak pisał nasz Noblista: „Czym jest poezja, która nie ocala. Narodów 
ani ludzi? Wspólnictwem urzędowych kłamstw, Piosenką pijaków, którym ktoś za 
chwilę poderżnie gardło”48. Te dramatyczne słowa pozostają niestety wciąż aktualne 
w spływającej krwią Gwinei. Jak długo jeszcze?

48 Cz. Miłosz, Przedmowa, [w:] idem, Wiersze, Kraków 1985, s. 15.
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