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SPOŁECZEŃSTWO I  POLITYKA 

PIOTR KRUZE

KONCEPCJE USTROJU POLITYCZNEGO 
W KOLONIALNEJ GWINEI HISZPAŃSKIEJ 
I W NIEPODLEGŁEJ GWINEI RÓWNIKOWEJ

Streszczenie
Proces dekolonizacji Gwinei Równikowej miał unikatowy charakter. Przebiegał 
stopniowo i w sposób pokojowy, co dawało nadzieję na dobre przygotowanie gwi-
nejskich elit politycznych do objęcia rządów. Niniejszy artykuł analizuje zmiany 
statusu politycznego hiszpańskich posiadłości subsaharyjskich oraz porównuje 
koncepcje ustroju niepodległej Gwinei przedstawiane przez afrykańskich działa-
czy politycznych z projektami przygotowywanymi przez rząd w Madrycie. Au-
tor zwraca uwagę na zróżnicowanie polityczne poszczególnych grup etnicznych 
i społecznych Gwinei Równikowej, działalność afrykańskich partii politycznych, 
różne stanowiska resortów hiszpańskich oraz na pozycję Madrytu na arenie mię-
dzynarodowej.

Słowa kluczowe: Gwinea Równikowa, Fernando Po, Rio Muni, Bubi, Fangowie, 
frankizm, dekolonizacja

Wstęp
W 2018 r. Gwinea Równikowa obchodzi pięćdziesięciolecie swojej niepodle-

głości, którą uzyskała od Hiszpanii 12 października 1968 r. Rząd generała Franco 
nie zdecydował się utrzymać swojej posiadłości za wszelką cenę, lecz stopniowo 
zwiększał zakres jej autonomii. Powstanie nowego państwa poprzedziła konferen-
cja konstytucyjna, w której brali udział przedstawiciele rządu frankistowskiego 
oraz gwinejskich elit politycznych. W jej wyniku Gwinejczycy opowiedzieli się za 
niepodległością oraz przyjęli konstytucję, która gwarantowała demokrację. W ten 
sposób autorytarna metropolia zaakceptowała odmienny ustrój swojej byłej ko-
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lonii. Przypadek Gwinei Równikowej jest o tyle interesujący, że pozwala zbadać 
proces pokojowego uzyskania niepodległości od państwa autorytarnego w okresie 
wzmożonych nacisków na dekolonizację, kiedy niepodległość częściej zdobywa-
no dzięki walce zbrojnej. Casus Gwinei Równikowej stanowi ciekawy materiał 
porównawczy zarówno do analizy dziejów hiszpańskiej polityki kolonialnej, jak 
i procesów dekolonizacyjnych w XX-wiecznej Afryce. Unikatowość przypad-
ku gwinejskiego jest ciekawa dla badacza, zwłaszcza dla historyka. Niewielkie 
rozmiary geografi czne i niezbyt złożona struktura etniczna tego kraju ułatwiają 
wszechstronną analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych rzutujących na 
proces przechodzenia do niepodległości.

Celem artykułu jest rekonstrukcja koncepcji ustroju politycznego niepodległej 
Gwinei Równikowej, jakie stworzyli afrykańscy i hiszpańscy politycy podczas de-
kolonizacji. Szczególnie ciekawą kwestią jest zbadanie, jak autorytaryzm metropolii 
wpływał na dążenia niepodległościowe Gwinejczyków: czy brano pod uwagę po-
wstanie państwa niedemokratycznego wzorowanego na frankistowskiej Hiszpanii, 
czy też wzorowanego na demokracjach zachodnioeuropejskich? A może ustrój Gwi-
nei Równikowej miał być podobny do ustroju sąsiednich, niepodległych już państw 
afrykańskich, takich jak Gabon czy Kamerun? Powolne tempo procesu dekoloni-
zacji spowodowało ewolucję poglądów Gwinejczyków i Europejczyków. Afrykań-
scy działacze polityczni w większości sprzeciwiali się kolonializmowi, ale wcale 
nie oznaczało to, że automatycznie opowiadali się za niepodległością. Część z nich 
odmawiała jakiejkolwiek współpracy z Europejczykami. Inni Gwinejczycy działali 
w ramach struktur kolonialnych. Natomiast Hiszpanie różnili się w kwestii tego, jak 
istotne dla Madrytu było posiadanie niewielkiej kolonii w Afryce Subsaharyjskiej. 
Należy także dodać, że decyzje nie były podejmowane jedynie na szczeblu poli-
tycznym, ale także w nieformalnych, wpływowych kręgach w Hiszpanii. Badania 
dotyczące frankistowskiego stanowiska wobec posiadłości afrykańskich nie mogą 
pomijać umiędzynarodowienia problemu gwinejskiego po przystąpieniu Hiszpanii 
do ONZ w 1955 r. i związanych z tym nacisków dekolonizacyjnych. W konkluzji 
postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu Gwinea Równikowa była 
przygotowana do niepodległości w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi. 

Artykuł powstał w oparciu o źródła normatywne: akta konferencji konstytucyjnej 
Gwinei Równikowej z lat 1967–1968, Prawo Autonomii oraz konstytucję z 1968 r. 
Autor korzystał również ze wspomnień gwinejskiego działacza politycznego Adolfa 
Obianga Biko Equatorial Guinea. From Spanish Colonialism to the Discovery of Oil 
(Madryt 2000)1 oraz Hiszpanów zaangażowanych w proces dekolonizacyjny: praw-
nika Miguela Herrero de Miñón Memorias de estío (Madryt 1993) oraz dyplomaty 

1  Praca została wydana także w języku hiszpańskim Guinea Ecuatorial: del colonialismo español 
al descubrimiento del petróleo: narración testimonial, Madrid 2016.
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Juana Durána-Lorigi Memorias diplomáticas (Madryt 1999). Praca gwinejskiego po-
lityka podkreśla wyraźnie rolę jego partii politycznej MONALIGE w procesie uzy-
skania niepodległości oraz zdecydowanie krytykuje wszystkie aspekty hiszpańskiego 
kolonializmu, w tym działania Kościoła katolickiego. Z uwagi na działalność politycz-
ną autora treść jego pracy może mieć na celu polepszenie swojej pozycji politycznej 
oraz uwypuklenie roli, jaką autor i jego środowisko odgrywało podczas dekolonizacji. 
Niemniej jednak pozycja Obianga Biko zawiera bardzo wiele dokumentów źródło-
wych, które świadczą o zasięgu i o sposobie działań MONALIGE. Z kolei wspomnie-
nia Hiszpanów zostały opublikowane po transformacji po śmierci generała Franco, co 
może mieć wpływ na autocenzurę i ich ostateczną treść.

Wśród wykorzystanych opracowań na uwagę zasługują dwie prace: hiszpań-
skiej historyk Alicji Campos Serrano: De colonia a estado: Guinea Ecuatorial 
1955–1968 (Madryt 2002) oraz gwinejskiego historyka i pisarza Donata Ndongo 
Bidyogo: Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (Madryt 1977). Ważną po-
mocą naukową, choć nie pozbawioną błędów edytorskich, jest słownik historycz-
ny Gwinei Równikowej opracowany przez szwajcarskiego badacza Maxa Lini-
ger-Goumaza: Historical Dictionary of Equatorial Guinea (Londyn 2000). Wy-
korzystano także jeden artykuł naukowy opublikowany w Gwinei Równikowej 
L. Olo Fernandesa: IPGE y la Federación Camerunesa, ¿realidad o instrumenta-
lización?. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że publikacje wydawane w Gwinei mogą 
nosić piętno polityki informacyjnej prowadzonej przez rząd tego państwa. Badacz 
powinien szczególnie pieczołowicie konfrontować ich zawartość faktografi czną 
z innymi publikacjami. Do tej pory w języku polskim powstała jedna praca do-
tycząca literatury Gwinei Równikowej. Jest to monografi a Renaty Díaz-Szmidt: 
Gdzie jesteś, Gwineo? Próby kształtowania tożsamości narodowej w twórczości 
pisarzy z Gwinei Równikowej (Warszawa 2017). Książka ta zawiera obszerny ma-
teriał bibliografi czny, a także przytacza nazwy polskie hiszpańskich instytucji ko-
lonialnych, które zostały wykorzystane w artykule.

Gwinea Hiszpańska
Hiszpania uzyskała kontrolę nad wyspami Fernando Po, Annobon2 i fragmen-

tem wybrzeża Zatoki Gwinejskiej na mocy traktatów pokojowych zawartych 

2  W latach 70. XX w. nastąpiła powszechna afrykanizacja nazw w Gwinei Równikowej. W ar-
tykule jest używane nazewnictwo hiszpańskie. W przypisach są podawane nazwy współczesne. 
Dziś ofi cjalną nazwą Fernando Po jest Bioko, a wobec Annobonu stosuję się także nazwę Pagalu. 
Obie wyspy o charakterze wulkanicznym są położone na podmorskim grzbiecie górskim, za które-
go początek uznaje się górę Kamerun. Wyspy Książęca i św. Tomasza oddzielają Fernando Po, od 
Annobonu. Wbrew nazwie Gwinea Równikowa nie jest położona na równiku. Większość jej teryto-
rium znajduję się na półkuli północnej, natomiast wyspa Annobon leży na południowej hemisferze. 
M. Liniger-Goumaz, Historical Dictionary of Equatorial Guinea, London 2000, s. 31 i 173.
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w San Ildefonso i w El Pardo odpowiednio w 1778 i 1779 r. W kolejnych la-
tach w wyniku wojen napoleońskich w Europie oraz wojen niepodległościowych 
w Ameryce Łacińskiej, Madryt stracił zainteresowanie swoimi subsaharyjskimi 
posiadłościami. Sytuację tę wykorzystali Brytyjczycy, którzy na Fernando Po 
założyli bazę do walki z handlarzami niewolników. W 1843 r. wyspa ponownie 
znalazła się pod kontrolą Hiszpanów. Podczas konferencji berlińskiej tereny te 
zostały formalnie uznane za protektorat Madrytu. Granice hiszpańskich posia-
dłości w Afryce Subsaharyjskiej zostały ostatecznie ustalone w traktacie pary-
skim zawartym pomiędzy Hiszpanią, a Francją w 1900 r. Na jego mocy Madryt 
sprawował kontrolę nad obszarem o łącznej powierzchni 28 tys. km2, w skład 
którego weszła część kontynentalna Gwinei, nosząca nazwę Rio Muni, położo-
na między francuskimi terytoriami Gabonu i Kamerunu oraz wspomniane już 
wyspy Fernando Po i Annobon. Hiszpańskie terytorium zmniejszyło się dziesię-
ciokrotnie w porównaniu do postanowień konferencji berlińskiej3. Na pierwszej 
z nich było położone miasto Santa Isabel4, będąca centrum administracyjnym 
i handlowym oraz siedzibą hiszpańskiego gubernatora5. W czasach kolonialnych 
główną gałęzią gospodarki wyspy była uprawa kakaowca i kawy, co umożliwiał 
klimat równikowy6. Natomiast na kontynencie dominował przemysł drzewny. 
Większość rdzennych mieszkańców Rio Muni stanowili Fangowie, zamieszku-
jący także sąsiedni Kamerun i Gabon, oraz mniej liczni Ndowe. Na Fernando 
Po dominowali Bubi. Trzeba zaznaczyć, że choć obie najliczniejsze grupy (Fan-
gowie i Bubi) są ludami Bantu, to przed pojawieniem się Europejczyków nie 
tworzyły wspólnego organizmu państwowego, nie miały wspólnej historii ani 
kultury. Używały także różnych języków. Wyspę zamieszkiwali także potom-
kowie wyzwolonych brytyjskich niewolników fernandinos, którzy wyznawali 
protestantyzm i tworzyli kolonialną elitę. Ponadto na Fernando Po osiedliła się 
większość Hiszpanów, a na plantacjach pracowali cudzoziemscy robotnicy prze-
ważnie z Nigerii, Kamerunu i Liberii. W 1959 r. populacja Gwinei wynosiła 
276 tys. mieszkańców (239 tys. Gwinejczyków, 30 tys. cudzoziemskich robot-
ników i 7 tys. Europejczyków, z czego 183 tys. (180 tys. Afrykanów i 3 tys. 
Europejczyków) zamieszkiwało Rio Muni, a 93 tys. Fernando Po (58 tys. Gwi-
nejczyków, 30 tys. cudzoziemskich robotników i 4 tys. Europejczyków)7.

3  Ibidem, s. XXII.
4  Dziś Malabo. Ibidem, s. 242.
5  J. Bolekia Boleká, Aproximación a la historia de Guinea Ecuatorial, Salamanca 2003, s. 76.
6  W 1959 r. plantacja kakaowca zajmowały 58 tys. ha, a kawowca 66 tys. ha. Zebrano z nich od-

powiednio 28 tys. ton kakao (2,15% światowej produkcji) i 6 tys. ton kawy. W Rio Muni pozyskiwa-
no drewno, którego wyeksportowano 220 tys. ton w 1960 r. D. Ndongo Bidyogo, Historia y tragedia 
de Guinea Ecuatorial, Madrid 1977, s. 79.

7  Ibidem.
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W 1926 r. wszystkie hiszpańskie terytoria w Zatoce Gwinejskiej otrzymały sta-
tus kolonii i przyjęły nazwę Gwinei Hiszpańskiej. Metropolię reprezentował Gu-
bernator Generalny, któremu podlegały siły wojskowe Straży Kolonialnej (Guar-
dia Colonial). Rząd w Madrycie kontrolował działania w kolonii poprzez Główną 
Dyrekcję Maroka i Kolonii8 (Dirección General de Marruecos y Colonias), którą 
od 1942 r. nadzorował bezpośrednio szef rady ministrów. Równolegle państwowy 
Instytut Studiów Afrykańskich (Instituto de Estudios Africanos) prowadził badania 
naukowe dotyczące Afryki, które miały uzasadniać decyzje polityczne. Dyrekto-
rem obu instytucji został José Diaz de Villegas, który decydował o kierunku hisz-
pańskich badań nad Afryką9. Należy jednak zwrócić uwagę, że Afryka Subsaharyj-
ska nigdy nie była priorytetowym kierunkiem dla hiszpańskiego kolonializmu10.

Hiszpański kolonializm opierał się na misji cywilizacyjnej białego człowie-
ka, który czuł się odpowiedzialny również za chrystianizację Afrykanów. Kościół 
katolicki został wprzęgnięty w administrację kolonialną, w której odpowiadał za 
edukację oraz za wydawanie prasy. Początkowo cały ciężar europeizacji Afryka-
nów spoczywał na misjonarzach, którzy zwalczali lokalne religie i używanie miej-
scowych języków. Na swoją działalność Kościół otrzymywał regularne subwencje 
od państwa11. W myśl klasycznej kolonialnej doktryny paternalizmu Hiszpanie 
dominowali nad Afrykanami, których wierzenia i kulturę uznawano za gorsze 
od europejskich. Ofi cjalnym celem działań Madrytu miał być rozwój afrykań-
skiej społeczności12. Kolonizatorzy współpracowali z poszczególnym władcami 
rdzennych Gwinejczyków, których obowiązywały inne prawa niż Europejczyków. 
Wprowadzono dekret regulujący prawa i obowiązki Afrykanów, których podzie-
lono na trzy grupy: w pełni wyemancypowanych (emancipados plenos), częścio-
wo wyemancypowanych (emancipados parciales) i niewyemancypowanych (no 
emancipados). W pełni wyemancypowani Gwinejczycy, wraz ze swoimi żonami 
i dziećmi, mieli takie same prawa jak biali Hiszpanie. Jedynym ograniczeniem był 
zakaz małżeństw mieszanych i kontaktów seksualnych między czarnymi mężczy-
znami a białymi kobietami. Warunkiem uzyskania emancypacji było ukończenie 
dwudziestu jeden lat, posiadanie wyższego wykształcenia akademickiego lub za-
wodowego, przepracowanie co najmniej dwóch lat w przedsiębiorstwie rolniczym 
lub przemysłowym należącym do Hiszpana. Tak wysokie wymagania spowodo-

8  Po klęsce w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi w 1898 r. Hiszpania sprawowała kontrolę nad 
Gwineą, Marokiem, Saharą Zachodnią oraz Ifni. T. Miłkowski, P. Machcewicz Historia Hiszpanii, 
Wrocław 1999, s. 311.

9  M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 211.
10  R. Díaz-Szmidt, Gdzie jesteś, Gwineo? Próby kształtowania tożsamości narodowej w twórczo-

ści pisarzy z Gwinei Równikowej, Warszawa 2017, s. 112.
11  J. Bolekia Boleká, op. cit., s. 112.
12  R. Diaz-Szmidt, op. cit., s. 141.
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wały, że niewielu Gwinejczyków zostało uznanych za całkowicie wyemancypo-
wanych. Częściowo wolni mieli prawa do otrzymania kredytu w wysokości do 
10,000 peset. Mogli także zeznawać w sądzie jako świadkowie oraz zakupywać 
nieruchomości. Nie mieli za to prawa do zakupu i spożycia napojów alkoholo-
wych. Powołano także instytucję Patronatu nad Tubylcami (Patronato de Indige-
nas), który miał sprawować opiekę nad niewyemancypowanymi Gwinejczykami, 
którzy nie posiadali żadnych praw. W jego skład weszło czternaście osób m. in. 
gubernator generalny, przedstawiciele duchowieństwa, administracji oraz dwóch 
wyemancypowanych Afrykanów. Patronat organizował instytucje użyteczności 
publicznej szkoły, sierocińce, szpitale itp., które fi nansowano ze specjalnego po-
datku na eksportowaną kawę i kakao13.

Administracja kolonialna wprowadziła obowiązkową edukację wszystkich 
afrykańskich dzieci. W 1944 r. ustalono trzy cykle nauczania: podstawowy, śred-
ni i wyższy. Celem było stworzenie zasymilowanej grupy Afrykanów zdolnej 
pracować w administracji kolonialnej. Nauka odbywała się wyłącznie w języku 
hiszpańskim i nie obejmowała żadnych elementów afrykańskiej kultury. W pierw-
szym okresie szkoły prowadzone były przez misjonarzy, co spowodowało, że Gwi-
nejczycy łączyli automatycznie religię katolicką z hiszpańskim kolonializmem. 
W latach 50. aż 90% dzieci uczęszczało do szkół podstawowych. Taki wysoki 
odsetek świadczy o bardzo dobrej organizacji edukacji kolonialnej, a także o uda-
nej współpracy Kościoła i państwa. Niewątpliwe było to możliwe dzięki niewiel-
kim rozmiarom geografi cznym Fernando Po i Rio Muni. Afrykańscy nauczyciele 
byli przedstawicielami lokalnej inteligencji, którzy stosunkowo wcześnie uzyskali 
świadomość polityczną14.

W Gwinei Hiszpańskiej doszło do nałożenia na siebie dwóch czynników, które 
znacznie ograniczały działalność polityczną Afrykanów: kolonializmu europej-
skiego opartego na misji cywilizacyjnej i chrystianizacyjnej oraz autorytaryzmu 
metropolii. Oba elementy sprawiły, że wszelkie ruchu polityczne sprzeczne z fran-
kistowskim dyskursem politycznym powstały stosunkowo późno. Do tego Gwinea 
Równikowa była jedyną kolonią hiszpańską w Afryce Subsaharyjskiej, co potę-
gowało jej izolację, a skuteczny model rudymentarnego szkolnictwa sprawił, że 
propaganda frankistowska docierała do większości młodych ludzi. W latach 40. 
i 50. XX w. Hiszpanie stanowczo przeciwstawiali się jakimkolwiek próbom sprze-
ciwu wobec decyzji władz kolonialnych. Wszelkie nieposłuszeństwo spotykało się 
z surowymi represjami. Pomimo tego afrykańscy plantatorzy, pracownicy europej-
skich przedsiębiorstw, nauczyciele i urzędnicy, czyli przedstawiciele gwinejskiej 

13  Ibidem, s. 119, P. Garcia Ascania, Guinea Ecuatorial: De Colonia a Sultanato, Madrid 2010.
14  Według danych UNESCO średni odsetek edukacji elementarnej wynosił 40% w całej Afryce. 

Mazrui General history of Africa. VIII. Africa since 1935, Paris 1993. s. 687, D. Ndongo Bidyogo, 
op. cit., s. 65., M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 131.
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elity zaczęli z czasem zdawać sobie sprawę z panującej dyskryminacji, sprzecz-
nej z ofi cjalnym dyskursem kolonialnym15. W 1948 r. podczas ofi cjalnej wizyty 
w Gwinei podsekretarza rządu (Subsecretario de la Presidencia del Gobierno) 
Luisa Carrero Blanco przedstawiciele Fangów wręczyli mu manifest, w którym 
domagali się polepszania sytuacji Afrykanów i skarżyli się na działania władz ko-
lonialnych. Wszyscy Gwinejczycy zaangażowani w powstanie manifestu zostali 
aresztowani, deportowani na Annobon lub wyemigrowali do Gabonu. Podobne 
surowe prześladowanie dotknęły seminarzystów w Banapá, którzy we wrześniu 
1951 r. domagali się polepszenia warunków nauki16.

Za pierwszą gwinejską organizacją o charakterze antykolonialnym uważa się 
Narodową Krucjatę Wyzwolenia (Cruzada Nacional de Liberación) powstałą 
w 1947 r. Nazwa wyraźnie nawiązuje do działalności narodowo-religijnej i wska-
zuje na religijność działaczy. Jej założycielem był Fang Acacio Mañé Ela, któ-
ry korzystając ze swojego pochodzenia, często przebywał w Kamerunie. Jeden 
z liderów Krucjaty Marcos Ropo Uri wyznaczył uzyskanie niepodległości jako 
nadrzędny cel działania organizacji17. W odpowiedzi na narodziny ruchu nacjo-
nalistycznego18. Madryt rozpoczął faworyzować mniej licznych Bubich oraz fer-
nandinos i nastawiać ich przeciwko Fangom. Działania, przeprowadzone zgodnie 
z zasadą „dziel i rządź” miały na celu skłócenie ludów zamieszkujących Gwineę. 
Hiszpanie przedstawiali Fangów jako zamożnych, którzy bogacili się dzięki pracy 
innych Afrykanów. Gwarantem stabilności w regionie miała być obecność Eu-
ropejczyków, którzy, wedle głoszonej przez Hiszpanów propagandy, jako jedyni 
mogli ochronić Bubi i Ndowe przez najliczniejszymi Fangami. Stanowcze kroki 
frankistów, analogiczne do tych wobec autorów manifestu i seminarzystów z Ba-
napá, doprowadziły do emigracji części liderów Krucjaty Wyzwolenia do sąsied-
niego Gabonu i Kamerunu19.

Prowincjonalizacja
Uwarunkowania międzynarodowe miały bardzo silny wpływ na działania gene-

rała Franco wobec posiadłości kolonialnych. Po II wojnie światowej demokratycz-
ne państwa europejskie uznawały Hiszpanię za kraj faszystowski i z tego powodu 

15  A. Campos Serrano, The decolonization of Equatorial Guinea, „Journal of African History” 
2003, nr 44, s. 100-103.

16  Castro, M. L., Ndongo Bidyogo, D. España en Guinea. Construcción del desencuentro: 1778–
1968, Toledo 1998, s. 187–189.

17  W historiografi i podawane są dwie różne założenia Krucjaty: 1947 – R. Diaz-Szmidt, op. cit., 
s. 141 oraz M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 107 lub 1950 – E. Marin Ferrer, Ifni, Sáhara, Guinea: 
últimas colonias, Madrid 2014, s. 235.

18  W tekście używam określenia „nacjonalistyczny”, który tradycyjnie jest stosowane w polskiej 
literaturze dotyczących dekolonizacji.

19  D. Ndongo Bidyogo, op. cit., s. 74.
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była ona izolowana na arenie międzynarodowej. W wyniku izolacji gospodarka 
hiszpańska znalazła się w depresji i przybrała formę autarkii. Część produktów po-
zyskiwana była z kolonii20 Na przełomie lat 40. i 50. Madryt prowadził samodziel-
ną politykę kolonialną, nie licząc się z opinią międzynarodową. Współpracowano 
jedynie z sąsiednią Portugalią, posiadającą kolonie i podobny ustrój polityczny. 
Antykomunistyczny charakter frankistowskiego ustroju sprawił, że Zachód, wraz 
z nasileniem się Zimnej Wojny, zaczął postrzegać Madryt jako potencjalnego so-
jusznika. W 1955 r. Hiszpania przystąpiła do ONZ, co zakończyło izolację tego 
państwa na arenie międzynarodowej. Tym samym generał Franco zobowiązał się 
do przestrzegania zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Artykuł 73 
zobowiązywał państwa członkowskie do informowania Sekretarza Generalnego 
o aktualnej sytuacji w kontrolowanych terytoriach zależnych. Rok później Maro-
ko ogłosiło niepodległość, a departament nadzorujący terytoria zamorskie usunął 
określenie „kolonii” i zmienił nazwę na Dyrekcja Generalna Prowincji i Posiadło-
ści Afrykańskich (Dirección General de Plazas y Provincias Africanas)21. Podob-
nie Straż Kolonialna przekształciła się w Straż Terytorialną Prowincji Gwinei22. 
Z pozoru niewielkie zmiany wpisywały się w nową koncepcję rządu hiszpańskie-
go, który wzorem Portugalii, ofi cjalnie zanegował fakt posiadania jakichkolwiek 
kolonii. Wszystkie afrykańskie posiadłości zostały uznane za integralną część 
państwa hiszpańskiego. W ten sposób rozpoczął się proces prowincjonalizacji 
Gwinei. Deklaracja Madrytu spowodowała pierwszą zorganizowaną kontrakcję 
afrykańskich nacjonalistów na forum międzynarodowym. Wysłano memorandum 
do ONZ, które miało dowieźć, że status Gwinei de facto nie uległ zmianie. Przy-
wódcy, z Acacio Mañé na czele, domagali się prawa Gwinejczyków do samostano-
wienia. Ruch antykolonialny działał coraz sprawniej. Nawiązał kontakty z innymi 
afrykańskimi nacjonalistami m. in. z Kwame Nkrumachem23 2 listopada 1958 r. 
został zamordowany dotychczasowy lider Krucjaty Wyzwolenia Acacio Mañé, co 
spowodowało czasowy zanik działalności antyhiszpańskiej w samej Gwinei i emi-
grację pozostałych działaczy.

Polityka Hiszpanii była wyraźnie sprzeczna z globalnymi tendencjami de-
kolonizacyjnymi lat 50. XX w., których symbolem stała się konferencja w Ban-
dungu oraz kryzys sueski. W 1957 r. w Hiszpanii powołano nowy rząd, w skład 
którego weszli technokraci z Opus Dei. W wyniku zmian politycznych nastąpiła 
liberalizacja gospodarcza, społeczna oraz światopoglądowa24. Umiędzynarodo-

20  T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 408.
21  Dekret z 21 sierpnia 1956 r. http://boe.es/datos/pdfs/BOE//1956/263/A06031-06031.pdf 

(1.07.2018)
22  E. Marin Ferrer, op. cit., s. 236.
23  D. Ndongo Bidyogo, op. cit., s. 75–76.
24  A. Campos Serrano, De colonia a estado: Guinea Ecuatorial 1955-1968, Madrid 2002, s. 92.
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wienie problemu dekolonizacji sprawiło, że ministerstwo spraw zagranicznych, 
pod kierunkiem Francisca Marii Castiellii25, zaczęło odgrywać istotną rolę w po-
lityce kolonialnej. Nowy szef MSZ opowiadał się za wypełnianiem zobowiązań 
wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych. Powodem takiego postępowa-
nia były obawy związane z ponowną izolacją kraju na arenie międzynarodowej. 
W opozycji do Pałacu Santa Cruz26 znalazł się podsekretarz rządu Luis Carrero 
Blanco i José Díaz de Villegas, kierujący Dyrekcją Generalną Prowincji i Posia-
dłości Afrykańskich. Obaj opowiadali się za ignorowaniem żądań ONZ i koncep-
cją prowincjonalizacji27. W jej wyniku Gwinea Hiszpańska została podzielona na 
dwie prowincje: Fernando Po, w skład której weszła jeszcze wyspa Annobon, oraz 
Rio Muni. W każdej z nich działały Zgromadzenia Prowincji, które przejęły zada-
nia rozwiązanego Patronatu nad Tubylcami. Zwiększyła się władza Gubernatora 
Generalnego, którego decyzje mogły zostać cofnięte tylko przez weto premiera. 
Sześciu mieszkańców Gwinei (w tym trzech czarnoskórych) zasiadło w Kortezach 
– hiszpańskim parlamencie. Nastąpiła afrykanizacja podstawowych jednostek ad-
ministracyjnych – dystryktów (Ayuntamientos). Przeprowadzono także pierwsze 
wybory samorządowe, w których bierne prawo wyborcze otrzymali Afrykanie. 
W ich wyniku Gwinejczycy zostali burmistrzami m. in. Santa Isabel (fernandino 
Wilwardo Jones Niger) czy Mongomo, gdzie tę funkcję pełnił późniejszy prezy-
dent Francisco Macías Nguema28.

Najważniejszym skutkiem prowincjonalizacji było powstanie dwóch antykolo-
nialnych partii politycznych MONALIGE i IPGE29. Obie w pierwszych latach ist-
nienia działały na emigracji. Pierwsza30 powstała w Gabonie przy wsparciu przy-
wódcy tego państwa Leona M’ba, etnicznego Fanga. Większość jej liderów dzia-
łała wcześniej w Krucjacie Wyzwolenia. Jej program opierał się na antykolonia-
lizmie, a jej celem było uzyskanie niepodległości Gwinei Hiszpańskiej na drodze 
pokojowej. Cechował ją także silny antyklerykalizm. Członkami MONALIGE zo-
stali przede wszystkim przedstawiciele afrykańskiej elity intelektualnej z różnych 

25  T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit. s. 423.
26  Siedziby ministerstwa spraw zagranicznych Hiszpanii
27  Prowincjonalizacja Gwinei Hiszpańskie zostało de facto przeprowadzone w 1959 i 1960 r., 

kiedy weszły w życie akty prawne zmieniające status kolonii. M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 400.
28  A. Campos Serrano, De colonia a estado..., s. 103–107. Należy dodać, że pierwsi wyemancy-

powani Gwinejczycy zostali burmistrzami już w okresie prowincjonalizacji w Santa Isabel (Abilio 
Balboa Arkins – fernandino) i w Bacie (Pedro Lumu Matinda – Ndowe). J. Bolekia Boleká, op. cit., 
s. 91.

29  Pełne nazwy partii: MONALIGE – Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial 
(Narodowy Ruch Wyzwolenia Gwinei Równikowej), IPGE – Idea Popular de Guinea Ecuatorial 
(Ludowa Idea Gwinei Równikowej). R. Diaz-Szmidt, op. cit., Warszawa 2017, s. 250 i 253.

30  Równie ciężko jest ustalić datę powstanie MONALIGE. Badacze podają różne daty: 1952 – 
D. Ndongo Bidyogo, op. cit., s. 72, 1954 – inne opracowania 1959, a M. Liniger-Goumaz podaje dwa 
różne daty 1959 i 1962.
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grup etnicznych (wodzowie Bubich, urzędnicy, nauczyciele). Jej przywódcą został 
Fang Atanasio Ndongo Miyone, przebywający na emigracji od lat 50, prywatnie 
zięć Leona Mby. Od momentu powstania MONALIGE przywiązywała ogromną 
wartość do umiędzynarodowienia walki o niepodległość. Partia aktywnie działała 
na forum międzynarodowym. Posiadała biura w Nowym Jorku, Gabonie. Kameru-
nie, Ghanie, Gwinei (Konakry), Nigerii, Algierii, Kongu i Zjednoczonej Republika 
Arabskiej. Jej przedstawiciele zabierali głos na forum ONZ. W 1962 r. jej działacz 
Adolfo Obiang Biko twierdził nawet, że dysponowała własnym wywiadem31. Bli-
sko współpracowała ze związkiem zawodowym UGTGE, który rozpoczął swoją 
działalność na emigracji, ale prowadził tajne działania w Gwinei32.

IPGE, założona w kameruńskim Ambanie w 1959 r., była afrykańską partią socja-
listyczną i opierała się na Fangach33, choć wśród jej przywódców byli także nie-Fan-
gowie np. Luis Maho Sicacha – Bubi czy Watson Bueco – fernandino. Jako pierwsza 
partia polityczna zdecydowała się na prowadzenie niejawnych działań w Gwinei. 
Otrzymywała wsparcie fi nansowe od Kamerunu, który od początku roku 1960 był 
niepodległym państwem. Część kierownictwa IPGE opowiadała się za stworzeniem 
federacji z północnym sąsiadem. Z powodu niewystarczającej dostępności źródeł 
bardzo ciężko jest ustalić, kto wspierał bezpośrednio IPGE: rząd kameruński, pre-
zydent Ahmadou Ahidjo czy marksistowska partia UPC (Union des Populations du 
Cameroun – Związek Ludności Kamerunu). Źródłem koncepcji federacji gwinej-
sko-kameruńskiej miała być solidarność etniczna Fangów oraz polepszenie sytuacji 
ekonomicznej Gwinei. Były także kontynuacją kameruńskich działań dążących do 
przyłączenia jak największego terytorium do nowo powstałego państwa34. Ponadto 
UPC od lat 50. XX w. starała się powiększyć terytorium Kamerunu. Hiszpańskie 
władze kolonialne dość szybko wykorzystały ideę federacji do ataków propagan-
dowych na IPGE, w związku z czym pomysł federacji zniknął z jej programu. Spo-
wodował także wyraźne podziały wewnętrzne w partii. Poza MONALIGE i IPGE 
działały także mniejsze partie polityczne o stosunkowo niewielkim znaczeniu. W lu-
tym 1963 r. doszło do krótkotrwałej konsolidacji działań obu partii w Kamerunie, co 
zakończyło się wystosowaniem pisma do ONZ oraz memorandum do przywódców 
niepodległych państw afrykańskich. W kolejnych miesiącach współpraca między-
partyjna uległa pogorszeniu, a gwinejscy politycy musieli zmierzyć się z kolejną 
inicjatywą hiszpańską, jaką była autonomia Gwinei35.

31  Obiang Biko A., Equatorial Guinea. From Spanish Colonialism to the Discovery of Oil, Ma-
drid 2000, s. 79.

32  UGTGE – Unión General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial  – Powszechny Związek 
Pracownik Gwinei Równikowej. M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 475.

33  L. Olo Fernandesa, IPGE y la Federación Camerunesa, ¿realidad o instrumentalización?
34  P. Nugent, Africa since independence, New York 2004, s. 76. 
35  M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 241–242.
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W teorii prowincjonalizacja zrównała prawa mieszkańców Gwinei z prawami 
Hiszpanów, ale w praktyce Afrykanie wciąż byli traktowani jak obywatele drugiej 
kategorii: zabójstwo Afrykanina przez Białego karane było grzywną, Gwinejczy-
cy potrzebowali paszportu, żeby pojechać do kontynentalnej Hiszpanii, a w miej-
scach publicznych wydzielano strefy dla „Białych” i „Czarnych”36.

Zwiększono uprawnienia Gubernatora Generalnego, który zyskał prawo weta 
nad każdą decyzją podjętą przez lokalne władze i samorządy. W rzeczywistości 
prowincjonalizacja doprowadziła do niewielkich zmian. Niewątpliwie zwiększy-
ła się świadomość polityczna Afrykanów, którzy zyskali swoich przedstawicieli 
w hiszpańskim parlamencie oraz lokalnych samorządach. Natomiast na emigra-
cji rozpoczęły działalność partie polityczne. Skutkiem stabilności politycznej był 
sukces ekonomiczny Gwinei, której PKB na mieszkańca wynosił $332, będąc naj-
wyższym w całej Afryce37.

Autonomia
W okresie prowincjonalizacji doszło do wyraźnego podziału wśród ministrów 

hiszpańskich. Koncepcje przyszłości Gwinei przedstawiane przez Francisca Ca-
stiellę różniły się znacznie od koncepcji konserwatywnego Luisa Carrero Blanco, 
który postrzegał afrykański nacjonalizm jako sztuczny i obawiał się rozprzestrze-
nienia się komunizmu w postkolonialnych państwach Afryki. Natomiast minister-
stwo spraw zagranicznych opowiadało się za stopniowym wycofywaniem obecno-
ści Hiszpanów z Afryki. Liczyło na powstanie zaprzyjaźnionych państw, Gwinei 
Równikowej i Sahary Zachodniej, które miały wspierać swoją dawną metropolię 
na forum ONZ. Na przełomie lat 50. i 60. Madryt rozpoczął starania o odzyska-
nie Gibraltaru, który uznawano za ostatnią kolonię w Europie. Minister Castiella 
zdawał sobie sprawę, że jakiekolwiek skuteczne działania w tej sprawie zależą 
od dekolonizacji terytoriów w Afryce38. Z jego inicjatywy powstał projekt Auto-
nomii Gwinei Równikowej, który został formalnie zaakceptowany przez Kortezy 
28 listopada 1963 r., a już 15 grudnia został przyjęty przez mieszkańców Gwinei 
w wyniku przeprowadzonego referendum. Działania Pałacu Santa Cruz przypomi-
nały jeden z etapów dekolonizacji brytyjskiej bądź francuskiej, które polegały na 
stopniowym zwiększaniu praw politycznych Afrykanów39. Autonomia była także 
odpowiedzią Hiszpanii na roszczenia terytorialne wysuwane w pobliskim Kame-
runie i Nigerii. W 1962 r. UPC zgłosiło żądanie aneksji całego obszaru Gwinei 

36  Castro, M. L., Ndongo Bidyogo, D. op. cit., s. 200.
37  Należy dodać, że dochód przypadający na Europejczyka wynosił $1400, a na Afrykanina 

$150. E. Marin Ferrer, op. cit. s. 238.
38  R. Pardo Sanz, La política descolonizadora de Castiella, [w:] Entre la historia y la memoria. 

La política exterior de F.MªCastiella, red. M. Oreja i R. Sánchez Mantero, Madrid 2007, s. 83.
39  A. Campos Serrano, The decolonization of Equatorial Guinea..., s. 103.
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Hiszpańskiej, natomiast w Nigerii związki zawodowe od początku lat 60. wysuwa-
ły postulaty zajęcia Fernando Po, w celu ochrony praw nigeryjskich robotników. 
Stwarzało to potencjalne niebezpieczeństwo, że w przyszłości rządy Kamerunu 
i Nigerii będą mogły zgłosić postulat aneksji Gwinei40. Częściowo w wyniku żą-
dań terytorialnych oraz idei federacji z Kamerunem, na Fernando Po narodził się 
ruch separatystyczny. Bubi i fernandinos zdawali sobie sprawę z konieczności 
posiadania specjalnych uprawnień proporcjonalnie większych do liczby ludno-
ści, aby posiadać realny wpływ na gwinejską politykę. W Gwinei działali także 
Afrykanie w profrankistowskim Ruchu Narodowym, którzy byli przeciwnikami 
dekolonizacji.

Podczas wprowadzania autonomii, afrykańskie partie polityczne zaczęły działać 
legalnie w Gwinei. Afrykańscy politycy różnie odnosili się do zmian statusu. IPGE 
uznało pomysł za niewystarczający i domagało się natychmiastowej niepodległo-
ści. Natomiast MONALIGE podzieliło się na dwie frakcje: zwolenników i prze-
ciwników autonomii. Sytuację wykorzystali Hiszpanie, którzy wsparli powstanie 
kolejnej partii politycznej, popierającej ideę autonomii MUNGE41. Na jej czele 
stanął wspomniany już Fang Bonifacio Ondó Edu, który miał bogate doświadcze-
nie polityczne. W latach 50. przebywał na emigracji w Gabonie, a podczas prowin-
cjonalizacji pełnił funkcję burmistrza Evinayong. Do MUNGE przystąpiła część 
działaczy IPGE. Ondó Edu udało się skutecznie zwalczyć kameruńskie wpływy 
w partii. Rozpoczął także kampanię przekonywującą mieszkańców Gwinei do au-
tonomii. Przedstawiał Hiszpanię jako matkę, która opiekuje się swoimi gwinejski-
mi dziećmi, co było zgodne z paternalistycznym podejściem Madrytu.

Na mocy statutu autonomii władzę wykonawczą pełniła Rada Rządu, składa-
jąca się z 9 dziewięciu członków: przewodniczącego i ośmiu członków zwy-
kłych, po czterech z każdej prowincji. W praktyce oznaczało to silną nadrepre-
zentację Bubich, którzy stanowili 6% ogółu ludności Gwinei, a posiadali 44% 
miejsc w Radze Rządu. Jedna trzecia członków Rady zgłaszała kandydata na 
przewodniczącego, który był wybierany przez Zgromadzenie Ogólne i pełnił 
rolę quasi-głowy państwa. Rada pełniła rolę analogiczną do roli Gubernatora 
Generalnego z okresu prowincjonalizacji. Posiadała swojego przedstawiciela 
przy rządzie w Madrycie oraz inicjatywę ustawodawczą. Inną jej istotną funkcją 
było ustalanie budżetu, z którego nie transferowano środków do budżetu cen-
tralnego. Każdy z członków Rady otrzymał prywatny samochód i gratyfi kacje 
fi nansowe ufundowane przez przedsiębiorców. Przywódca MUNGE, Ondó Edu 
został przewodniczącym Rady Rządu, a na jego zastępcę wybrano innego Fanga 
– Francisca Macíasa Nguemę.

40  M. Liniger-Goumaz, op. cit., s. 71 i 313.
41  MUNGE – Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial – Ruch Jedności Narodowej 

Gwinei Równikowej. Díaz-Szmidt, op. cit., Warszawa 2017, s. 253–254.
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Namiastką parlamentu było Zgromadzenie Ogólne, w skład którego weszło 
ośmiu przedstawicieli Fernando Po i jedenastu przedstawicieli z Rio Muni. Zgro-
madzenie wybierało przewodniczącego Rady Rządu, przyjmowało także prawo-
dawstwo dotyczące spraw wewnętrznych Gwinei. Statut autonomiczny zmienił 
nazwę Gubernatora Generalnego na Wysokiego Komisarza, który zachował prawo 
weta do każdej gwinejskiej decyzji. Tym samym Hiszpanie zostawili furtkę do 
ingerowania we wszystkie kwestie dotyczące Gwinei. Warto zaznaczyć, że Afry-
kanie stanowili większość deputowanych do Zgromadzenia, w którym zasiadło ich 
jedenastu42.

Z prawnego punktu widzenia autonomia polegała na decentralizacji władzy, co 
miało zwiększać wpływ Gwinejczyków na rządzących. W wymiarze wewnętrznym 
zmiany służyły przekonaniu nacjonalistów do współpracy z metropolią. W wy-
miarze międzynarodowym przyznanie Gwinei autonomii miało pokazać dobrą 
wolę generała Franco oraz nakłonić inne państwa afrykańskie do wsparcia walki 
Madrytu o odzyskanie Gibraltaru. Działania Hiszpanów miały dualny charakter. 
Na forum ONZ zapewniano, że autonomia była kolejnym etapem w procesie de-
kolonizacji. Wewnątrz Gwinei zapewniano, że Hiszpania wciąż była potrzebna 
Afrykanom, którzy nie byli jeszcze w stanie samodzielnie objąć władzy. W ofi -
cjalnej nazwie terytorium przymiotnik „hiszpańska” zastąpiono „równikową”, co 
miało świadczyć o zwiększenie wpływów lokalnych. Teoretycznie przebieg zmian 
odbył się w sposób demokratyczny, a jego zwieńczeniem było referendum. Wszy-
scy mieszkańcy Gwinei, którzy ukończyli 21 lat uzyskali czynne prawo wyborcze. 
Za przyjęciem statusu autonomicznego opowiedziało się 59.280 wyborców, prze-
ciw było 35.537. Na Fernando Po większość opowiedziała się przeciw autonomii 
(5.340 „za”, 7.150 „przeciw”), co wiązało się z niechęcią Hiszpanów przepro-
wadzania jakichkolwiek zmian oraz ze sceptycyzmem tych nacjonalistów, którzy 
domagali się natychmiastowej niepodległości43.

W rzeczywistości proces powstania autonomii miał quasi-demokratyczny cha-
rakter, przede wszystkim z powodu niejasnych pytań postawionych w referendum. 
Głosujący mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: „Czy Pan/Pani opowiada się za 
przyjęciem postanowień tworzących autonomię Gwinei Równikowej, zaakcepto-
wanych przez Kortezy 28 listopada 1968?”44. Można założyć, że znaczna więk-
szość Gwinejczyków nie znała ustawy uchwalonej przez hiszpański parlament. 
Ponadto zwolennicy niepodległości musieli zdecydować, czy mają opowiedzieć 
się za autonomią, która nadawała podmiotowość Gwinei i mogła być kolejnym 
krokiem przed niepodległością, czy też wyrazić sprzeciw i opowiedzieć się za kon-

42  Zasady funkcjonowania Autonomii Gwinei Równikowej https://es.wikisource.org/wiki/Ley_
de_autonom%C3%ADa_de_Guinea_Ecuatorial_de_1963 (1.7.2018).

43  D. Ndongo Bidyogo, op. cit., s. ., http://africanelections.tripod.com/gq.html (1.7.2018).
44  ABC z 15 grudnia 1968 – https://linz.march.es/documento.asp?reg=r-13435 (1.7.2018).
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cepcją prowincjonalizacji stworzoną przez hiszpańskich przeciwników dekoloni-
zacji. Referendum było próbą legitymizacji procesu dekolonizacji, która zasługuje 
na szczególną uwagę z powodu autorytaryzmu metropolii. Przeprowadzenie ana-
logicznego referendum, nawet nie do końca zgodnego z demokratycznymi stan-
dardami, w kontynentalnej Hiszpanii nie byłoby możliwe. Gwinejczycy uzyskali 
w ten sposób większy wpływ na ustrój swojej autonomii niż biali Hiszpanie w Eu-
ropie.

Hiszpanom udało się częściowo podzielić nacjonalistów tworząc przychylną 
sobie partię polityczną. Stworzenie MUNGE dodatkowo rozbiło podzielone już 
ruchy nacjonalistyczne. Partia opowiadała się za niepodległością, ale przy zacho-
waniu silnych więzów z dawną metropolią, która miała wspierać fi nansowo swoją 
dawną kolonię. Z drugiej strony Afrykanów legitymizujących autonomię, z Boni-
facio Ondó Edu na czele, oskarżano o kolaborację z Hiszpanią. Gwinejscy politycy 
często kierowali się pragmatyzmem i nieraz zmieniali przynależność polityczną45. 
Po krótkim czasie istnienia autonomii stało się jasne, że nie satysfakcjonuje ona ni-
kogo. Coraz większa liczba nacjonalistów domagała się całkowitej niepodległości. 
Związek zawodowy UGTGE zorganizował strajk generalny od 22 do 26 kwiet-
nia 1966. W tym samy roku do Gwinei wrócił z kilkunastoletniej emigracji lider 
MONALIGE Atanasio Ndongo Miyone. Dalsze zmiany stały się nieuniknione.

Konstytucja i niepodległość
Na forum ONZ gwinejscy nacjonaliści domagali się uzyskania niepodległości, 

natomiast działacze MUNGE przekonywali, że ich naród nie jest jeszcze gotowy 
na całkowitą suwerenność. W 1966 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli Spe-
cjalnego Komitetu ds. Dekolonizacji ONZ w Gwinei Równikowej. W jej wyniku 
stało się jasne, że Gwinea Równikowa uzyska niepodległość. Z drugiej strony nie 
wiadomo było, kiedy to nastąpi ani jaki ustrój przyjmie nowo powstałe państwo. 
Zdecydowano, że te kwestie zostaną uzgodnione na konferencji konstytucyjnej 
z udziałem przedstawicieli gwinejskich i hiszpańskich. Prace konferencji rozpo-
częły się 27 października 1967 r.46

Delegacji hiszpańskiej przewodniczył minister Francisco Castiella. Łącznie 
dwudziestu pięciu przedstawicieli rządu wzięło udział w jej pracach. Zagorzali 
zwolennicy Carrero Blanco, którego reprezentował Díaz de Villegas, starali się 

45  Przykładem może być kariera Jose Luisa Maho Sikacha, który działał kolejno w Krucjacie 
Wyzwolenia, IPGE, MONALIGE, ponownie w IPGE, MUNGE oraz Unión Bubi. M. Liniger-Goumaz, 
op. cit., s. 241–242.

46  A. Campos Serrano, The decolonization of Equatorial Guinea..., s. 107–113. Znaczna część 
stenogramów z konferencji konstytucyjnej została opublikowana na stronie internetowej http://www.
asodegue.org/hactas.htm (1.7.2018). Fragmenty zostały przetłumaczone na język angielski w pracy 
Obianga Biko.
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jak najbardziej opóźnić moment uzyskania niepodległości przez Gwineę. Ponadto 
opowiadali się za separacją Fernando Po i oddzieleniem prowincji wyspiarskiej od 
kontynentalnej. Działanie takie uzasadniano względami gospodarczymi i wspiera-
li je hiszpańscy przedsiębiorcy, którzy otrzymywali dotacje od rządu w Madrycie. 
Właściciele fi rm obawiali się wzrostu kosztów produkcji spowodowanych ewen-
tualnym zwiększaniem praw robotników oraz polityczną dominacją Afrykanów 
w niepodległej Gwinei Równikowej. W analogiczny sposób postępowali Belgo-
wie w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wspierali secesję najbogatszego 
regionu Katangi47.

Pałac Santa Cruz nie widział ekonomicznych powodów dalszej obecności 
Hiszpanów w Afryce Subsaharyjskiej, która mogła przerodzić się w kosztowny 
konfl ikt zbrojny. Liczono, że przeprowadzenie wzorowej dekolonizacji poprawi 
wizerunek Madrytu w oczach antykolonialne nastawionych społeczeństw Zacho-
du. Strona gwinejska wydelegowała czterdzieści trzy osoby do wzięcia udziału 
w konferencji. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: organów Autonomii, par-
tii politycznych oraz mniejszości etnicznych. Afrykanie reprezentowali tak różne 
środowiska, że od początku wiadomo było, że wystąpią wśród nich wewnętrzne 
podziały. Z inicjatywy Madrytu powstały dwie niewielkie partie polityczne: Zwią-
zek Bubi (Unión Bubi) i Związek Demokratyczny (Unión Democrática).

W pierwszej fazie konferencji najistotniejszym problemem była kwestia jedno-
ści przyszłego państwa. Nasilił się separatyzm mieszkańców Fernando Po, wspie-
rany przez nowo powstałe, prohiszpańskie partie polityczne i przez zwolenników 
Carrero Blanco. Przedstawiciele Bubich uzasadniali separację brakiem związków 
kulturowych i etnicznych z mieszkańcami Rio Muni. Obawiali się, że w niepodle-
głej Gwinei zostaną zdominowani politycznie przez liczniejszych Fangów. Chcieli 
także skorzystać z prawa ludów do samostanowienia. Ideę odłączenia się Fernan-
do Po wspierali Hiszpanie, którzy zamieszkiwali wyspę, lokalni przedsiębiorcy 
oraz fernandinos, którzy tradycyjnie współpracowali z metropolią. Społeczność 
międzynarodowa była bardzo sceptycznie nastawiona do secesji jakichkolwiek 
terytoriów w Afrycie, zwłaszcza po krwawych konfl iktach w Katandze oraz po 
rozpoczęciu wojny w niedalekiej Biafrze. Po odbyciu dziewięciu sesji konferencję 
przerwano i wznowiono 17 kwietnia 1968 r.

W drugiej fazie konferencji konstytucyjnej wziął udział młody hiszpański 
prawnik zajmujący się kwestiami dekolonizacji Miguel Herrero de Miñón. W spi-
sanych pamiętnikach zwracał uwagę, że dla Castielli najważniejszą kwestią w po-
lityce zagranicznej Hiszpanii było odzyskanie Gibraltaru. Osiągnięciu tego celu 
podporządkował wszystkie swoje decyzje. Minister dążył do wyjścia Hiszpanów 
z Afryki, którą uważał za potencjalne źródło kłopotów. Szef MSZ zlecił napisanie 

47  P. Nugent, op. cit., s. 86.
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prostym językiem projektu konstytucji oraz zasad prawa wyborczego. Instytucje 
miały nie być wzorowane na hiszpańskich48. Projekt konstytucji zakładał powsta-
nie państwa unitarnego składającego się z dwóch prowincji, cieszących się szero-
ką autonomią. W preambule powołano się na prawo narodów do samostanowienia, 
solidarność z państwami afrykańskimi oraz postulowano przestrzeganie zasad, na 
których opierały się ONZ i Organizacja Jedności Afrykańskiej. Gwinea Równi-
kowa miała stać się krajem suwerennym, niepodzielnym oraz demokratycznym, 
gdzie będzie się przestrzegać praw człowieka. Językiem urzędowym był hiszpań-
ski, a języki afrykańskie pełniły rolę pomocniczą. Głową państwa był prezydent, 
wybierany na pięcioletnią kadencję z prawem nieograniczonej reelekcji. Posiadał 
on bardzo szerokie kompetencje: był równocześnie szefem rządu, mianował poło-
wę ministrów, miał prawo rozwiązać parlament, zawiesić prawa cywilne na okres 
dwóch tygodni. Utrzymano podział na dwie prowincje: Fernando Po i Rio Muni. 
Wiceprezydent nie mógł pochodzić z tego samego terytorium co głowa państwa49. 
W skład rządu weszło dwunastu ministrów, z czego co najmniej czterech miało 
reprezentować każdą prowincję. Powołano dwuizbowy parlament: Zgromadzenie 
Republiki (trzydziestu pięciu członków) i Radę Republiki (sześciu członków, po 
trzech z każdej prowincji). Zgromadzenie miało za zadanie kontrolować egzeku-
tywę. Zajmowało się sprawami międzynarodowymi, siłami zbrojnymi i prawami 
osobistymi obywateli. Raz na dwa lata uchwalano budżet, który zakładał także 
otrzymywanie wsparcia z Madrytu. Kwestie społeczne, takie jak edukacja, kul-
tura, sport czy służba zdrowia należały do kompetencji Zgromadzeń Prowincji. 
Decyzje Zgromadzenia Republiki oraz Zgromadzeń Prowincji mogły zostać za-
wetowane przez prezydenta. Rada Republiki czuwała nad zgodnością działań or-
ganów państwowych z konstytucją i praworządnością. Stwierdzała niemożność 
sprawowana urzędu przez prezydenta oraz prowadziła arbitraż podczas konfl iktu 
pomiędzy prowincjami, a władzą centralną50.

Treść konstytucji była wzorowana na systemie autonomii. Starano się unie-
możliwić ewentualną secesję Fernando Po i jednocześnie nadreprezentować jej 
mieszkańców w instytucjach rządowych. Zagwarantowanie demokratycznego 
ustroju Gwinei Równikowej oraz zapewnienie przestrzegania praw człowieka 
świadczyło o ewolucji frankizmu. Z drugiej strony konstytucja została napisana 
przez człowieka, który nie znał specyfi ki afrykańskiej sceny politycznej, przez co 
nie mogła ona dobrze funkcjonować w Gwinei Równikowej. W czerwcu frankiści 

48  M. Herrero de Miñón Memorias de estío, Madrid 1993, s. 28–39.
49  Podobne rozwiązanie znalazły się w konstytucji Kamerunu z 1961. Trzeba jednak zaznaczyć, 

że Kamerun był państwem federacyjnym, a Gwinea Równikowa unitarnym zdecentralizowanym. 
L. Gelberg, Konstytucje państw afrykańskich, T.2, Warszawa 1965, s. 73–74.

50  Treść konstytucji jest dostępna w pracy A. Campos Serrano, De colonia a estado..., s. 360–375 
oraz http://www.asodegue.org/hconst68.htm (1.7.2018).
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jednostronnie ogłosili koniec konferencji oraz zapowiedzieli, że 12 października51 
1968 r. Gwinea Równikowa otrzyma niepodległość. Po formalnym zaakceptowa-
niu konstytucji przez Kortezy, mieszkańcy Gwinei musieli zaakceptować treść 
konstytucji w referendum, którego datę wyznaczono na 11 sierpnia 1968 r. Jego 
wynik nie decydował o niepodległości, a jedynie o ustroju przyszłego państwa.

Brak zgody na podjęcie jednolitych działań zarówno przez Hiszpanów jak 
i Gwinejczyków doprowadził do sytuacji, w której polityczną popularność uzy-
skał wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Francisco Macías Nguema. 
Otrzymał on wsparcie hiszpańskiego prawnika Antonia Garcíi-Trevijano52. Ma-
cias, wraz ze zwolennikami separacji Fernando Po, agitował, aby w referendum 
konstytucyjnym zagłosować przeciw jej promulgacji. Wprawdzie jego działania 
okazały się nieskuteczne (konstytucja została przyjęta większością 64%)53, ale 
stał się jednym z kandydatów w wyścigu o fotel prezydencki. Obok Macíasa, który 
startował z list IPGE, o objęcie urzędu głowy państwa starali się także: Bonifacio 
Ondó Edu wspierany przez MUNGE, Atanasio Ndongo Miyone popierany przez 
MONALIGE oraz kandydat Unión Bubi Edmundo Biosso.

Pałac Santa Cruz udzielił wsparcia Atanasiowi Ndongo. Jednak długoletnia emi-
gracja przewodniczącego MONALIGE spowodowała jego słabe rozeznanie w ów-
czesnej sytuacji społecznej w Gwinei. Wicepremier54 Carrero Blanco wspierał Bo-
nifacia Ondó, mimo że okres autonomii zdyskredytował działaczy MUNGE, którzy 
okazali się bardzo podatni na korupcję. Zręcznie wykorzystał to Macias Nguema, 
który prowadził kampanię wyborczą w sposób populistyczny. Efektywnie odciął 
się od swojej działalności na stanowisku zastępcy przewodniczącego Rady Rządu. 
Udało mu się nakłonić do współpracy znanych działaczy MUNGE, co znacznie 
osłabiło działania Ondó Edu55. Populistyczna kampania oraz wsparcie młodych 
pozwoliła mu uzyskać 40% głosów w pierwszej turze wyborów. W drugiej jego 
kontrkandydatem został Bonifacio Ondó Edu. Macías przekonał do siebie Ndongo 
Miyone i Bossio, którzy poparli jego kandydaturę. Ten pierwszy otrzymał za to 
tekę ministra spraw zagranicznych w pierwszym niepodległym rządzie, a drugi 
został wiceprezydentem republiki. Wyniki wyborów zaskoczyły hiszpański rząd, 
bowiem nie udzielał on żadnego wsparcia Macíasowi. Równolegle wybrano parla-
mentarzystów. W Zgromadzeniu Republiki żadna z partii politycznych nie uzyskała 

51  W czasach frankistowskich 12 października był świętem narodowym Hiszpanii, obchodzo-
nym jako Dzień Hiszpańskości (Día de Hispanidad). Upamiętniał rocznicę odkrycia Ameryki przez 
Krzysztofa Kolumba w 1492 r.

52  Według Campos Serrano Garcia Trevijano podawał się za przedstawiciele opozycji hiszpańskiej, któ-
ry w rzeczywistości działał sam. A. Campos Serrano, The decolonization of Equatorial Guinea..., s. 111.

53  http://africanelections.tripod.com/gq.html#1968_National_Assembly_Election (1.7.2018).
54  W 1967 r. Luis Carrero Blanco objął funkcję wicepremiera. T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. 

cit., s. 399.
55  Durán-Loriga, J. Memorias diplomáticas, Madrid 1999, s. 187.



68                              „AFRYKA” 47 (2018 r.)

Piotr Kruze

większości: MONALIGE i MUNGE posiadały po dziesięciu deputowanych, IPGE 
ośmiu parlamentarzystów, a Unión Bubi wprowadził siedmiu posłów. Zgodnie z za-
powiedziami 12 października 1968 r. Gwinea Równikowa ogłosiła niepodległość56.

Wnioski
Szczegółowa analiza dekolonizacji Gwinei Równikowej wskazuje, że rząd w Ma-

drycie kontrolował jej przebieg od momentu przystąpienia do ONZ w 1955 r. i ze-
rwania z izolacją na arenie międzynarodowej, aż do sierpnia 1968 r., kiedy w Gwinei 
przeprowadzono pierwsze wybory prezydenckie. Działania Madrytu nie były całko-
wicie spójne ani jednorodne, o czym świadczy prowadzenie wzajemnie sprzecznej 
polityki przez Francisco Castiellę i Luisa Carrero Blanco. Z inicjatywy tego drugiego 
kolonialna Gwinea Hiszpańska została przekształcona w dwie prowincje, które stały 
się integralną częścią państwa hiszpańskiego. W kolejnych latach generał Franco 
zezwolił na wprowadzenie koncepcji Castielli, zgodnie z którą Gwinea otrzyma-
ła autonomię, a następnie niepodległość. Legitymizacja działań frankistów została 
przeprowadzona w referendach o częściowo demokratycznym charakterze. W ich 
wyniku ludność kolonii posiadała większy wpływ na sytuację polityczną niż miesz-
kańcy autorytarnej Hiszpanii kontynentalnej. W ostatniej fazie dekolonizacji, kiedy 
stało się jasne, że Gwinea Równikowa uzyska niepodległość, frankiści nie próbowali 
stworzyć państwa wzorowanego na ustroju metropolii. Świadczy to o realizmie po-
litycznym elit hiszpańskich, które zdawały sobie sprawę z niemożliwości jawnego 
rozprzestrzeniania autorytaryzmu w latach 60. XX w., kiedy nowo powstałe państwa 
afrykańskie przyjmowały, przynajmniej w teorii, ustrój demokratyczny.

W państwie generała Franco nie działał silny ruch antykolonialny o podłożu 
moralnym. Politycy z Francisco Castiellą na czele starali się przede wszystkim 
uchronić Hiszpanię przez zaangażowaniem w kosztowny konfl ikt zbrojny po-
dobny do tych, jakie wybuchły w posiadłościach portugalskich. Podjęto aktywne 
starania o odzyskanie Gibraltaru od Wielkiej Brytanii, którą oskarżano o kolonia-
lizm. Pałac Santa Cruz zdawał sobie sprawę, że tylko rezygnacja z ostatnich hisz-
pańskich terytoriów w Afryce sprawi, że żądania Madrytu będą brane pod uwa-
gę przez społeczność międzynarodową. Minister spraw zagranicznych rozumiał, 
że po roku 1945 posiadanie kolonii nie poprawiało wizerunku państwa, a wręcz 
przeciwnie, osłabiało go. Castiella dostrzegał korzyści z powstania niepodległych, 
prohiszpańskich państw, które i tak byłyby związane z dawną metropolią więzami 
kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi. Ponadto od końca lat 50 gospodarka 
hiszpańska zaczęła intensywnie się rozwijać, co oznaczało spadek ekonomicznego 

56  Dokładne wyniki wyborów prezydenckich: I tura ˗ Macías 40%, Ondó 35%, Ndongo 20%, 
Bossio 5%; II tura Macías 63%, Ondó 37%. http://africanelections.tripod.com/gq.html#1968_Natio-
nal_Assembly_Election (1.07.2018).



69„AFRYKA” 47 (2018 r.)

Koncepcje ustroju politycznego w kolonialnej Gwinei Hiszpańskiej i w niepodległej Gwinei…

znaczenia kolonii. Z inicjatywy Castielli Madryt wycofał się z Gwinei Równiko-
wej oraz Ifni pod koniec lat 60., ale wskutek nacisków konserwatywnych polity-
ków Hiszpanie pozostali w Saharze do 1976 r.57 Brak spójnej polityki kolonialnej 
sprawił, że pierwszym prezydentem niepodległej Gwinei został Francisco Macias 
Nguema, polityk o zdecydowanie antyhiszpańskim nastawieniu. W wyniku jego 
działań stosunki gwinejsko-hiszpańskie zostały zerwane. 

Inną interesującą kwestią jest koncepcja demokratyzacji frankizmu oraz rola, jaką 
odegrała w niej Gwinea Równikowa. Konstytucja z 1968 r. miała bardziej demokra-
tyczny charakter niż hiszpańskie ustawy zasadnicze. Współautor gwinejskiej konsty-
tucji Herrero de Miñón stwierdza, że wyciągnięte wnioski z rozwiązań ustrojowych 
wprowadzonych w Gwinei zostały wykorzystane w pracach nad demokratyzacją 
Hiszpanii po śmierci generała Franco58. Dalsze badania nad dekolonizacją Gwinei 
pozwolą rzucić nowe światło na ewolucję polityki zagranicznej generała Franco oraz 
na wewnętrzną rywalizację pomiędzy poszczególnymi resortami i ministrami.

Reakcje Afrykanów miały wtórny charakter i były odpowiedzią na postępo-
wanie Madrytu. Gwinejski nacjonalizm narodził się stosunkowo późno, co było 
spowodowane autorytarną formą rządów w metropolii. Najbardziej wpływowe 
partie polityczne (MONALIGE i IPGE) zostały założone po prowincjonalizacji, 
kiedy stało się jasne, że następują zmiany we frankistowskiej polityce kolonial-
nej. Gwinejczycy nie posiadali jednej, spójnej koncepcji dotyczącej sposobu uzy-
skania niepodległości ani ustroju niepodległego państwa. Liderzy największych 
partii politycznych (MONALIGE oraz częściowo IPGE) opowiadali się za jak 
najszybszym zerwaniem związków z Madrytem. Bardziej umiarkowani, jak Boni-
facio Ondó Edu, skłaniali się ku powolnej drodze do niepodległości i jak najwięk-
szej współpracy z metropolią. W Gwinei Równikowej nie miały miejsca typowe 
działania nacjonalistów, takie jak bojkot, strajki i demonstracje59. Z pewnością 
wpłynęła na to stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza kolonii oraz konformizm 
i współpraca części elit gwinejskich z Hiszpanią (fernandinos). Hiszpanie stwo-
rzyli prężnie działającą administrację, która prowadziła skuteczną i zróżnicowaną 
politykę względem Rio Muni i Fernando Po. Niewielkie rozmiary geografi czne 
Gwinei, stosunkowo duży odsetek Europejczyków, a także zróżnicowanie etnicz-
ne i kulturowe części wyspiarskiej i kontynentalnej sprawiły, że Hiszpanie mogli 
kontrolować proces dekolonizacji prawie do samego końca. Paradoksalnie to sła-
bość gwinejskiego nacjonalizmu i jego późny rozwój sprawiły, że Madryt nie zde-
cydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków np. działań o charakterze 
zbrojnym w celu zachowania swej dawnej kolonii.

57  T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 428.
58  M. Herrero de Miñón op. cit., s. 28–39.
59  P. Nugent, op. cit., s. 262.
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Mgr Piotr Kruze – doktorant Wydziału Historycznego 
UW. Pod kierunkiem dr. hab. Marka Pawełczaka przygo-
towuje dysertację poświęconą dekolonizacji Gwinei Rów-
nikowej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii 
politycznej i wojskowej Afryki XIX i XX w.
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