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Kilka powodów sk³ania do podjêcia niniejszego tematu. 15 pa�-
dziernika 1987 roku kapitan Sankara, m³ody i charyzmatyczny pre-
zydent Burkina Faso, zosta³ zamordowany. 15 pa�dziernika 2007
roku mia³a miejsce 20. rocznica tej zbrodni, której sprawcy do dzi�
nie zostali ukarani. W po³owie lat 80. Thomas Sankara by³ dla
m³odzie¿y afrykañskiej, zw³aszcza m³odzie¿y uniwersyteckiej, do
której autor artyku³u sam wówczas nale¿a³, postaci¹ bardzo obiecu-

1 Wypowied� T. Sankary w dokumentalnym filmie �Le couple inséparable?�
La France et l�Afrique sous la Ve République. Re¿yser: Jean-Michel Djian, rok
produkcji: 2005, pokaz: TV5 Monde, lipiec 2007 (Wszystkie cytaty podajê
w t³umaczeniu w³asnym � t³um. B.N.).

My szefowie pañstw afrykañskich nie wype³nili�my
wystarczaj¹co naszych obowi¹zków, nawet czasami, za-
stanawiam siê czy rozumiemy o co chodzi? My�lê, ¿e de-
bata przeciwko przywódcom afrykañskim powinna trwaæ,
nawet je�li to wywo³uje wzburzenie oraz napiêcia. Tylko
wolna debata pozwoli nam byæ gotowymi do rozwi¹zania
problemów narodu, a nie klasyczne akademickie obrazy,
których szukamy w celu uspokojenia sumienia albo, aby
byæ w zgodzie z Zachodem. Zachód, który wpoi³ nam
metody oraz sposoby, które niekoniecznie s¹ zgodne z nasz¹
rzeczywisto�ci¹�1.
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j¹c¹. Pokaza³, ¿e sprawowaæ w³adzê oznacza: byæ w s³u¿bie dla swojego
narodu, a nie wy³¹cznie wykonywanie poleceñ organizacji miêdzy-
narodowych oraz by³ych kolonizatorów. To tak¿e próba spojrzenia na
kwestiê w³adzy w Afryce: �Chcê, ¿eby pamiêtali o mnie jak o cz³o-
wieku, który prze¿y³ ¿ycie potrzebne dla wszystkich�2 � jak podkre-
�la³ w ksi¹¿ce S. Andriamirado, wydanej w 1989 roku.

Na temat ¿ycia i dzia³alno�ci Thomasa Sankary powsta³o wiele
opracowañ. W�ród reprezentatywnych przyk³adów wspomina siê
pracê Jeana Zieglera, Jeana Philippe�a Rappa, Sankara: un nouveau
pouvoir africain (Lausanne � Paris � Montreal 1986). Wa¿n¹ jest
ksi¹¿ka Pierre�a Engleberta La révolution burkinabé (Pary¿ 1986)
powstawa³a w trakcie wydarzeñ, równolegle do tocz¹cej siê rewolu-
cji. Mimo ¿e brakuje w niej wystarczaj¹cego dystansu i pog³êbionej
analizy, jednak podaje szczegó³owy opis kolejnych etapów rewolucji,
co stanowi cenne �ród³o wiedzy historycznej, zw³aszcza w kontek�cie
okre�lenia czynników, które doprowadzi³y do przejêcia w³adzy 4 sierp-
nia. Opracowanie odnotowuje tak¿e ruch spo³eczny, reprezentowany
przez silnie infiltrowane przez partie polityczne zwi¹zki zawodowe;
rolê, jak¹ odgrywa³y organizacje lewicowe oraz podzia³y i sprzeczno-
�ci w armii. Kolejna cenna pozycja, to ksi¹¿ka Sennena Andriami-
rado, by³ego dziennikarza znanego czasopisma �Jeune Afrique�3,
Il s�appelait Sankara (Pary¿ 1989). Andriamirado, który przyja�ni³
siê z Sankar¹, ju¿ w 1986 roku napisa³ jego biografiê. Wiadomo�æ
o jego �mierci by³ dla niego szokiem. Szybko dodar³ do Wagadugu
w celu wyja�nienia okoliczno�ci tragicznych wydarzeñ z dnia
15 pa�dziernika 1987 roku. Andriamirado jako pierwszy w szczegó-
³ach opowiedzia³ o ostatnich chwilach przed zamordowaniem, opie-

2 Zob. S. Andriamirado, Il s�appelait Sankara, Paris 1989, na 4 ok³adce
(w oryginale: »Je souhaite qu�on garde de moi l�image d�un homme qui a mené
une vie utile pour tous«.

3 Tygodnik ogólnoinformacyjny w jêzyku francuskim, po�wiêcony g³ównie
wydarzeniom na kontynencie afrykañskim. Zosta³ za³o¿ony 17 pa�dziernika
1960 roku w Tunisie przez Bechira Bena Yahmeda, by³ego ministra informacji
Habiba Bourguiby.
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raj¹c siê przy tym na relacjach �wiadka, który jako jedyny ocala³
tego pamiêtnego dnia. Zasadnicza teza wspomnianej ksi¹¿ki to po-
dzia³y polityczne. Autor przeprowadza analizê tych podzia³ów oraz
ró¿nic zadañ pomiêdzy ró¿nymi grupami rewolucyjnymi w okresie,
który doprowadzi³ do tej tragedii. Opisuje tak¿e ¿ycie kapitana
Boukary Kaboré, zwanego �lwem oporu militarnego�, któremu uda³o
mu siê uciec za granicê. Jednak próby zorganizowania oporu poza
granicami kraju skoñczy³y siê fiaskiem. Andriamirado nie wierzy
w tezê, zgodnie z któr¹ Sankara przygotowa³ zamach na Blaise
Compaoré oraz jego bliskich. Wed³ug niego by³ to tragiczny fina³
konfliktów wewnêtrznych. Z kolei Basile Guissou w ksi¹¿ce Un espoir
en Afrique (Pary¿ 1995) pisze, ¿e Afryka jak gdyby mia³a monopol
na wszelkie nieszczê�cia, od fa³szywych demokratyzacji do konflik-
tów, ludobójstw etnicznych, poprzez programy drastycznego dostoso-
wywania strukturalnego, dewaluacji walut, HIV itd. Jednak tam, gdzie
dziêki sile narodu rz¹dy rozpoczê³y politykê intensywnego rozwoju,
nadzieja jest mo¿liwa. Typowym przyk³adem by³ w³a�nie Thomas San-
kara. Jednak¿e w³a�ciwa ocena znaczenia i postawy Sankary dla
rozwoju m³odej demokracji afrykañskiej mo¿liwa jest w okre�lonym
kontek�cie politycznym i historycznym kraju. Dlatego te¿ rozpocz-
niemy od przedstawienia krótkiego rysu historycznego Burkina Faso.

Od Górnej Wolty do Burkina Faso

Wed³ug tradycji ustnej imperium Mossi (najwiêksza grupa et-
niczna) powsta³o w XII albo XIII wieku, w �rodku obecnego Burkina
Faso z 4 królestwami: Tenkodogo, Fada, Yatenga oraz Wagadugu.
Na czele których sta³ Mogho Naba, depozytariusz w³adzy oraz sym-
bol jedno�ci imperium. Jego wszystkie decyzje mia³y byæ podejmo-
wane zgodnie z miejscowym prawem i z obyczajami. Obyczaje, po-
szanowanie których, wedle starszych, by³o gwarantem trwania
i s³awy pañstwa, tworzy³y jakby g³ówny punkt odniesienia siê
w organizacji spo³eczeñstwa.
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Dopiero najazd kolonizatorów francuskich w 1896 roku zmieni³
konfiguracjê imperium. Francuska kolumna wojskowa Voulet-Cha-
noine najpierw zdoby³a Wagadugu, stolicê imperium, aby nastêpnie
zaj¹æ ca³e imperium. Dwaj oficerowie: kapitan Voulet i lejtnant
Chanoine, znani ze swojego okrucieñstwa i zbrodni, których dokona-
li w okresie kolonialnym, 20 wrze�nia 1897 roku podpisali protek-
torat pomiêdzy Francj¹ a imperium Mogho4.

W 1919 roku powsta³a kolonia Górna Wolta jako terytorium
wojskowe. Obecno�æ si³ francuskich nigdy nie by³a zmasowana, jed-
nak kolonizator stworzy³ schemat organizacji lokalnej spo³eczno�ci
na wzór modelu francuskiego. W taki sposób kompletnie zmieniono
dotychczasowy model organizacji spo³ecznej. Kolonia by³a podzielo-
na na jednostki administracyjne z dwoma gminami: Wagadugu oraz
Bobo-Dioulasso. Zdaniem Marka Aicardi de Saint-Paul to przede
wszystkim centralizm administracyjny powodowa³ os³abienie trady-
cyjnych struktur w³adzy oraz tarcia z miejscowymi szefami5.

Po³¹czenie z Wybrze¿em Ko�ci S³oniowej

5 wrze�nia 1932 roku na mocy dekretu Górna Wolta zostaje
rozdzielona miêdzy Niger, Sudan Francuski (obecnie Mali) oraz
Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej i tym samym ca³kowicie znika z mapy
administracyjnej Afryki.

W tym okresie kolonia Górnej Wolty pe³ni³a rolê zaopatrzenia
w si³ê robocz¹ do innych kolonii, zw³aszcza Wybrze¿a Ko�ci S³onio-
wej. W celu uniemo¿liwienia ucieczki m³odych robotników do Gold
Coast, gdzie praca poszukiwaczy z³ota by³a wynagradzana, teryto-
rium Górnej Wolty pozostawa³o pod �cis³¹ administracj¹ wojskow¹.

4 Zob. A. Yé Bongnessan, Profil politique de la Haute-Volta coloniale et néo-
coloniale ou les origines du Burkina Faso Révolutionnaire, Wagadugu 1986.

5 Zob. M. Aicardi de Saint-Paul, De la Haute Volta au Burkina Faso. Tra-
dition et modernité au pays des hommes intègres, Paris 1993.
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Francuscy kolonizatorzy narzekaj¹cy na wojskowych, utrudniaj¹-
cych im dostarczanie robotników do Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, byli
zainteresowani przy³¹czeniem najludniejszej czê�ci Górnej Wolty
(Centrum, Zachód oraz Po³udnie) do kolonii Wybrze¿a Ko�ci S³onio-
wej. W 1932 roku Pary¿ wyrazi³ zgodê, dokonuj¹c po³¹czenia dwóch
terytoriów. Jednak ludno�æ Górnej Wolty oraz miejscowi wodzowie
nie pogodzili siê z tym faktem, utrudniaj¹cym im i tak nie³atwe
¿ycie.

Nieustannie kierowano pisma do ró¿nych francuskich instancji
z pro�b¹ o przywrócenie granic kolonii z roku 1932. Trzeba przy tym
zauwa¿yæ, ¿e trwa³ re¿ym kolonialny, a zatem ludno�æ miejscowa
nie mia³a prawa organizowaæ siê w zwi¹zkach, partiach politycz-
nych czy w stowarzyszeniach. Ta sytuacja trwa³a do 1946 roku,
kiedy nowa konstytucja francuska przyzna³a kolonizowanym spo-
³eczno�ciom prawo do zrzeszania siê i aktywno�ci spo³ecznej.

Po II wojnie �wiatowej, w której bra³o udzia³ bardzo wielu ¿o³-
nierzy afrykañskich, w tym tak¿e z Górnej Wolty, warunki uleg³y
zmianie. Przede wszystkim zapotrzebowanie Wybrze¿a Ko�ci S³onio-
wej na si³ê robocz¹ znacznie zmniejszy³o siê. Ponadto nale¿y odno-
towaæ fakt pojawienia siê RDA (Afrykañskie Zgromadzenie Demo-
kratyczne), pierwszej du¿ej afrykañskiej partii politycznej o komu-
nistycznej orientacji, która pod kierownictwem Félix Houphouët-
Boigny zmieni³a sytuacjê polityczn¹ na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej.
Francuskiemu rz¹dowi chodzi³o wtedy o zatrzymanie propagowania
ideologii marksistowskiej przywracaj¹cej ca³o�æ terytorium, czego
¿¹dali wodzowie tradycyjni, nieprzychylni nowej partii RDA.

W okresie od 30 stycznia do 8 lutego 1944 roku wszyscy guber-
natorowie kolonii spotkali siê na s³ynnej konferencji w Brazzaville
pod przewodnictwem René Plevena, komisarza ds. kolonii w rz¹dzie
tymczasowym Republiki Francuskiej. Trzeba zauwa¿aæ, ¿e ¿aden
przedstawiciel Afryki nie zosta³ zaproszony. Nowa sytuacja wymaga-
³a modyfikacji statutu kolonii. Druga wojna �wiatowa, znacznie
zmieni³a równowagê miêdzy mocarstwami: wzrasta³y wp³ywy Zwi¹zku
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Radzieckiego oraz Stanów Zjednoczonych, przeciwnych kolonizacji;
akcentowano d³ug moralny wobec afrykañskich ¿o³nierzy, walcz¹-
cych o wyzwolenie Francji. Do tego dodajmy zjawisko ewolucji spo-
³eczeñstwa zachodniego oraz bunt Afrykanów w ro¿nych czê�ciach
kontynentu. Wszystko to powodowa³o inne spojrzenie na kolonie.

Na konferencji w Brazzaville zosta³y zaproponowane rozwi¹za-
nia maj¹ce na celu wprowadzenie zmian w zarz¹dzaniu koloniami,
zw³aszcza w dziedzinie praw i wolno�ci tubylców oraz ich reprezen-
towania w parlamencie francuskim. Na podstawie tych rekomenda-
cji rz¹d genera³a Charles�a de Gaulle�a 21 sierpnia 1945 roku zorga-
nizowa³ wybory do zgromadzenia konstytucyjnego. Jedyne stanowi-
sko reprezentanta Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, wtedy jeszcze kolonii
po³¹czonej z Górn¹ Wolt¹, wygra³ F. H. Boigny, przewodnicz¹cy RDA.

Pierwsza partia polityczna Górnej Wolty � UDIHV6 wysunê³a
jedno ¿¹danie: rekonstrukcjê terytorium Górnej Wolty. 4 wrze�nia
1947 roku francuskie Zgromadzenie Narodowe g³osowa³o za przy-
wróceniem kolonii Górnej Wolty w granicach z 1932 roku. Zdaniem
Hervé Bourges, stworzenie Górnej Wolty, autonomicznej, kontra RDA,
antykomunistycznej, by³a postrzegane jako przyk³ad skutecznej
polityki7 . Jednak, wci¹¿ wp³yw F. H. Boigny�ego oraz jego partii
RDA pozostawa³ odczuwalny w Górnej Wolcie. Jako potwierdzenie
tego faktu, przypomnijmy, ¿e 29 kwietnia 1957 roku w Abid¿anie
podpisa³ tajne porozumienie z kapitanem i pos³em francuskim Mi-
chelem Dorangem, zamieszkuj¹cym w Górnej Wolcie, w celu stwo-
rzenia pierwszego rz¹du terytorium Górnej Wolty. To F. H. Boigny,
francuski minister stanu, pose³ oraz prezes ponadpañstwowej partii
RDA, �dostarcza³� Górnej Wolcie szefa pierwszego rz¹du, Daniela
Muezzin Coulibaly. By³ wiceliderem partii, a po jego �mierci, krótko
po nominacji, F. H. Boigny ponownie u¿y³ swoich wp³ywów podczas
wyborów Marice�a Yaméogo, zupe³nie nieznanego na mapie politycz-

6 UDIHV (Union pour la défense des interets de la Haute Volta) � Unia na
rzecz obrony interesów Górnej Wolty.

7 Zob. H. Bourges, C. Wauthier, Les 50 Afriques, Vol. 1, Paris 1979.
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nej, który w 1960 roku zosta³ pierwszym prezydentem niepodleg³ej
Republiki Górnej Wolty. Ingerencja F. H. Boigny�ego w wewnêtrzne
sprawy polityczne Górnej Wolty nie by³a akceptowana przez wszyst-
kich polityków, ale trwa³a do 1966 roku, gdy armia dosz³a do w³adzy
drog¹ zamachu stanu8.

Sangoulé Lamizana i Saye Zerbo

3 stycznia 1966 zwi¹zki zawodowe, zaprawione ju¿ w walce
zwi¹zkowej, przyst¹pi³y do strajku generalnego. Rozpoczê³y siê
masowe manifestacje na ulicach, demolowano gmachy rz¹dowe,
dochodzi³o do gwa³townych walk pomiêdzy manifestuj¹cymi a si³ami
porz¹dkowymi. Wobec eskalacji coraz bardziej dramatycznych wyda-
rzeñ szef sztabu generalnego pu³kownik Sangoulé Lamizana zdecy-
dowa³ siê na przejêcie w³adzy. Lamizana reprezentuje grupê etnicz-
n¹ Samo, jako muzu³manin odby³ pielgrzymkê do Mekki. Weteran
II wojny �wiatowej, wojny indochiñskiej oraz algierskiej, w latach
1936�1961 s³u¿y³ w armii francuskiej. Potem zosta³ oddany do dys-
pozycji wojska Górnej Wolty.

Zawieszono konstytucjê, odwo³ano zgromadzenie narodowe, za-
kazano dzia³alno�ci jakichkolwiek partii politycznych. System poli-
tyczny pu³kownika Lamizana opiera³ siê na trzech organach: radzie
wy¿szej si³ wojskowych, rz¹dzie oraz komitecie konsultacyjnym. Pod
naciskiem zwi¹zków zawodowych oraz polityków wojskowych
w grudniu 1969 roku zgodzi³ siê na zalegalizowanie dzia³alno�ci
partii politycznych. Lamizana, który w miêdzyczasie uzyska³ stopieñ
genera³a, utrzyma³ siê u w³adzy do 1980 roku. 25 listopada 1980
roku pu³kownik Saye Zerbo, tak¿e by³y uczestnik wojny indochiñ-
skiej i algierskiej, dokona³ kolejnego zamachu stanu.

Sprawowanie w³adzy przez wojsko doprowadzi³o do jego polity-
zacji, w rezultacie czego wewn¹trz pojawi³y siê podzia³y. M³odzi

8 Zob. B. Guissou, Burkina Faso un espoir en Afrique, Paris 1995.
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oficerowie wyjechali studiowaæ za granicê. Wrócili z innymi pogl¹-
dami, najczê�ciej zorientowani na ideologiê marksistowsk¹. Byli
przekonani, ¿e maj¹ do odegrania rolê polityczn¹, celem której ma
byæ uporz¹dkowanie ba³aganu, pozostawionego przez poprzednie
rz¹dy cywilne.

Legenda Mossi

Obecnie Burkina Faso graniczy z Mali, Nigrem, Beninem, Togo,
Ghana i Wybrze¿em Ko�ci S³oniowej. Stolic¹ kraju jest Wagadugu,
a inne du¿e miasta to: Bobo-Dioulasso i Koudougou. Obszar licz¹cy
274,2 tys. km2 po³o¿ony jest w samym sercu Sahelu. To kontynen-
talny region otoczony dop³ywami rzeki Niger, od pó³nocy otoczony
pustyni¹ Sahara, a od po³udnia sawann¹. Jêzykiem urzêdowym na-
dal pozostaje francuski, choæ ogromne znaczenie maj¹ jêzyki miej-
scowe. Mo¿na tu odnotowaæ jedn¹ z najni¿szych na �wiecie �rednich
d³ugo�ci ¿ycia: mê¿czyzni � 46 lat; kobiety � 47 lat.

Burkina Faso jest jednym z najbiedniejszych pañstw �wiata,
i jednocze�nie jednym z najbardziej zaludnionych krajów Afryki
Zachodniej. Kraj ten zamieszkuje prawie 12 mln mieszkanców. Zró¿-
nicowanie religijne mieszkanców przedstawia siê nastêpujaco:
12% chrze�cijanie, 33% muzu³manie, 55% wyznawcy religii tradycyj-
nych (animi�ci). Ludno�æ, zasadniczo roln¹ (85%), stanowi oko³o
60 grup etnicznych, w�ród których najwiêksz¹ stanowi¹ Mossi (50%)
w centrum, nastêpnie Peuls (8%) na pó³nocy, Gourmantches (7%)
na wschodzie oraz Gourounsis (6%). Ta ró¿norodno�æ etniczna mo-
g³aby sugerowaæ nieuniknione konflikty, jednak w Burkina Faso nie
ma takiego problemu. Wszystkie grupy etniczne pokojowo wspó³eg-
zystuj¹. Nawet historia ekspansji najwiêkszej grupy etnicznej Mossi
dowodzi znikomej roli napiêæ pomiêdzy ró¿nymi grupami. Mossi
rozszerzy³o swoje wp³ywy na inne grupy etniczne przez ma³¿eñstwa
mieszane z tubylcami. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
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nie istnieje autentyczna �czysta� grupa etniczna w Burkina Faso.
O �ród³ach powstania imperium Mossi mówi pewna legenda: córka
króla Mossi z Tenkodogo utraci³a kontrolê nad koniem i dozna³a
upadku. Zosta³a odnaleziona przez mieszkañca tych ziem, przedsta-
wiciela innej grupy etnicznej, który zabra³ j¹ ze sob¹. Urodzi³a mu
syna Ouedraogo (l�étalon), który zosta³ za³o¿ycielem imperium.

Tak stanowi¹ przekazy ustne, je¿eli jednak mówiæ o faktycznych
czynnikach, które pozwoli³y unikn¹æ konfliktów etnicznych w tym
regionie, nale¿a³oby mówiæ o pradawnych i kultywowanych zwycza-
jach, pokrewieñstwo poprzez ¿art. Zjawisko polega na pozytywnym
podej�ciu do �inno�ci�, traktowanej jako element wzajemnego wzbo-
gacenia, a nie jako powód do nietolerancji. Takie podej�cie czyni³o
wszelkie dzia³ania jawnymi i �wiadomymi, rozumianych jako po¿¹-
dany proces harmonizacji ró¿nic poprzez wzajemn¹ integracjê. Po-
krewieñstwo poprzez ¿art jest zatem socjaln¹ gr¹ przyjêcia innego
oraz mechanizmem kulturalnym, zabraniaj¹cym traktowania �inno-
�ci� jak gro�by, przeciwnie jako zachêty do oswojenia (poskramiania)
innego poprzez ¿art9.

Thomas Sankara

Urodzony 21 grudnia 1949 roku w Yako w Górnej Wolcie Tho-
mas Sankara � to wyj¹tkowa postaæ w polityce afrykañskiej i miê-
dzynarodowej, nie poddaj¹ca siê wszelkim formom paternalizmu
i uleg³o�ci. Chocia¿ zaakceptowanie tego rodzaju pos³uszeñstwa by³o
i jest najbardziej efektywnym sposobem przetrwania w polityce
postkolonialnej, zw³aszcza w Afryce.

Sankara zaj¹³ siê najpierw karier¹ wojskow¹ w Madagaskarze,
gdzie by³ �wiadkiem rewolucji, która obali³a re¿im neokolonialny.

9 Zob. R Otayek, F. M. Sawadogo, J. P. Guingane, Le Burkina entre révolu-
tion et démocratie, Paris 1994.
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Zdaniem niektórych obserwatorów, w³a�nie tam narodzi³y siê u nie-
go idee rewolucji demokratycznej i ludowej. Nastêpnie powróci³ do
Górnej Wolty, gdzie pe³ni³ funkcjê sekretarza stanu ds. informacji
w rz¹dzie Saye Zerbo10 (od 9 wrze�nia 1981 roku). Poda³ siê do
dymisji 12 kwietnia 1989 roku, wyra¿aj¹c tym samym protest prze-
ciwko naruszeniom zasady wolno�ci. Rezygnacjê z³o¿yli tak¿e dwaj
kapitanowie: Henri Zongo11 i Blaise Compaoré12 W trybie natych-
miastowym zostali internowani do odleg³ych garnizonów. Od tego
czasu sytuacja w armii sukcesywnie siê pogarsza³a. 7 listopada 1982
pu³kownik Saye Zerbo zosta³ obalony. Nowym szefem pañstwa zo-
sta³ komendant Jean-Baptiste Ouédraogo, dot¹d postaæ drugoplano-
wa. Jego pojawienie siê na pierwszym planie sceny politycznej wydajê
siê byæ kompromisem pomiêdzy prawicowymi i lewicowymi si³ami,
istniej¹cymi w armii13.

Jean-Baptiste Ouédraogo ustanowi³ Radê Ocalenia Narodowego
(CSP), bêd¹c¹ organem w³adzy, uniewa¿ni³ dekrety, zakazuj¹ce dzia-
³alno�ci zwi¹zków i prawa do strajku. Powo³a³ kapitana Sankarê,
który by³ bardzo popularny w armii i w�ród m³odzie¿y, na stanowi-
sko premiera. Jednak, ró¿nica zdañ, a nawet opozycyjne kierunki
polityczne szybko rozpowszechnia³y siê w armii. Paulin Bamouni
uwa¿a³, ¿e skrzyd³o prawicowe CSP trzyma³o siê logiki reakcyjnej,
broni³o rekonstrukcji w³adzy pañstwa, moralizacji ¿ycia polityczne-
go i stawia³o na dzia³aczy politycznych III Republiki, to jest na
starych polityków RDA. Ich program nie zawiera³ konkretnych pro-
pozycji, maj¹cych na celu poprawê ciê¿kich warunków ¿ycia ludno-
�ci, borykaj¹cej siê z negatywnymi aspektami kapitalizmu: inflacj¹,

10 Saye Zerbo � pu³kownik. 25 listopada 1980 roku dokona³ zamachu stanu
na ówczesnego prezydenta Sangoule Lamizana; zawiesi³ partie polityczne
i stworzy³ CMRPN � Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National
(Wojskowy Komitet Naprawy na Rzecz Postêpu Narodowego).

11 Henry Zongo � kapitan armii, cz³onek CMRPN.
12 Blaise Compaoré, cz³onek Rady Si³ Wojskowych Wolty � obecny prezy-

dent Burkina Faso.
13 Zob.B. Guissou, op. cit.
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dro¿yzn¹, bezrobociem, nêdz¹, eksploatacj¹, kryzysem gospodarczym
i z rosn¹c¹ pauperyzacj¹ mas.

Je�li chodzi o skrzyd³o lewicowe, to opiera³o siê ono na organi-
zacjach rewolucyjnych i na si³ach zwi¹zkowych. Ten alians politycz-
ny w zasadniczym stopniu okre�li³ jego program, który w g³ównej
mierze obejmowa³ sprawiedliwo�æ spo³eczn¹, odpowiedzialno�æ
i u�wiadomienie mas, reorganizacjê armii, uwa¿anej za zbyt neoko-
lonialn¹, niezale¿no�æ zwi¹zkow¹, niepodleg³o�æ narodow¹, opieraj¹-
c¹ na antyimperializmie i antyneokolonializmie, wolno�æ wypowie-
dzi i prasy�

Tak wiêc, w³adzê charakteryzowa³y dwie tendencje polityczne.
Ró¿nice miêdzy nimi stale ros³y, a obawa komunizmu tylko zwiêk-
szy³a te ró¿nice. Ka¿dy zaczyna³ szukaæ poparcia zewnêtrznego, ¿eby
jednocze�nie umacniaæ swoje pozycje wewnêtrzne. CSP od³amu lewi-
cowego kierowa³a siê ku krajom takim jak Algieria, Angola, Benin,
Korea Pó³nocna, Kuba, Ghana, Libia, Mozambik. CSP od³amu pra-
wicowego � ku Maroku, Francji, USA, Zairze, Wybrze¿u Ko�ci S³o-
niowej, Togo, Nigrze, a nawet próbowa³a utrzymywaæ dyskretne
relacje z Izraelem i z rasistowsk¹ RPA.

W tym wy�cigu, w którym zwyciêstwem mia³o byæ pe³ne kontro-
lowanie w³adzy, ró¿nice ideologiczne by³y tak wyra�ne, ¿e musia³y
doprowadziæ do otwartego konfliktu. Niesnaski miêdzy prezydentem
i premierem osi¹gnê³y punkt krytyczny w czasie wiecu politycznego
9 kwietnia 1983 roku w Wagadugu i 16 kwietnia w Bobo Dioulasso.

Sankara, z uwagi na jego wyst¹pienia przeciw korupcji i nacjo-
nalizmowi, a tak¿e antykolonialn¹ pozycjê, cieszy³ siê ogromn¹ sym-
pati¹ w�ród ludno�ci, zw³aszcza w�ród m³odzie¿y. W opisach tam-
tych wydarzeñ czytamy: �Sankara: Czy kochacie wrogów narodu?
� T³um: Nie! Sankara: Czy kochacie ich? � T³um: Nie (g³o�niej).
Sankara: Zatem trzeba ich zwalczyæ. Czy bêdziecie z nimi walczyæ?
� T³um: tak! Sankara: Na przód, do boju!�. Jego zdaniem wrogowie
narodu - to bur¿ua, krêtacze, politycy. Mia³ tak¿e swoj¹ wizjê roli
armii. Jego zdaniem armia pragnê³a w³adzy i demokracji. Chcia³a
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byæ rzeczywi�cie zwi¹zana z narodem. Armia jako reprezentant
narodu zamierza³a zwalczaæ niegodnych. Sankara nigdy nie skrywa³
dobrych stosunków z takimi krajami, jak Kuba, Korea Pó³nocna, czy
Libia: �Nasi wrogowie mówi¹, podkre�la³, ¿e jeste�my komunistami,
to nas cieszy, poniewa¿ to jest dowodem na ich zaniepokojenie.� Jego
mowy wyg³aszane na wiecach by³y bardzo dobrze przyjmowane przez
audytorium, gdy za� zaczyna³ przemawiaæ prezydent Ouédraogo,
ludzie zaczynali siê rozchodziæ.

Prawdopodobnie decyzja, aby pozbawiæ urzêdów �postêpowych�
ministrów, zosta³a podjêta w³a�nie na jednym z takich wieców.
Realizacja tej decyzji dokona³a siê w nocy z 16 na 17 maja 1983
roku. Sankara i kapitan Jean-Baptitse Lingami zostali aresztowani
i internowani w pó³nocnej czê�ci kraju. Pozostali oficerowie lewico-
wego skrzyd³a CSP zd¹¿yli uciec, a kapitan Blaise Compaoré ukry³
siê w pañstwowym centrum szkolenia w Pô, któremu zreszt¹ szefo-
wa³. Kapitan Henri Zongo ze swoimi lud�mi okupowa³ obóz Guillau-
me Ouédraogo w centrum Wagadugu.

Nale¿y przy tym odnotowaæ, ¿e obecno�æ Guy Penne, doradcy
ds. afrykañskich prezydenta Mitteranda, w Burkina Faso 16 maja
by³a �ród³em ró¿nych plotek, w których mówi³o siê o udziale Fran-
cji w tym zamachu. Paulin Bamouni twierdzi wprost, ¿e �ten za-
mach stanu by³ przygotowany i dokonany przez pu³kownika Yorian
Gabriel Some, dowódcê sztabu generalnego przy wspó³udziale Fran-
cji. Ambasador Francji w Burkina Faso, Gaston Boyer bra³ aktywny
udzia³ w zamachu. Yoran by³ g³ównym aktorem, poniewa¿ prezydent
J.-B. Ouédraogo by³ osob¹ podstawion¹ [�]�14. Basile Guissou mówi
te¿ o obecno�ci francuskiego doradcy, i traktuje to jako �ingerencjê
jawn¹, dla opinii publicznej, przychylnej opcji lewicowej w³adzy we
Francji. Mo¿na by³o mieæ nadziejê chocia¿ na neutralno�æ wobec
lewicy lokalnej, nawet je�li ¿adne realne zwi¹zki polityczne nie ist-
nia³y miêdzy nimi do tej pory. Jednak postêpowanie reprezentantów

14 P. Bamouni, Burkina Faso, procesus de la révolution, Paris 1986, s. 75.



281Thomas Sankara � utracona nadzieja Afryki?

oficjalnych Francji by³o rozumiane jako popieranie skrzyd³a wstecz-
nego w³adzy [�]�15.

Pierre Englebert by³ mniej kategoryczny, ale nie wyklucza³
mo¿liwo�ci interwencji rz¹du francuskiego16. Nawet �Canard Encha-
iné� w wydaniu z dnia 1 czerwca 1983 w artykule pod tytu³em
Niskie ci�nienie nad Górn¹ Wolt¹, pisze, ¿e Guy Penn zadeklarowa³,
¿e leci do stolicy Burkina Faso, ¿eby obaliæ kapitana Sankarê. Autor
artyku³u sygnalizowa³, ¿e wed³ug Achmeda Malainie, reprezentanta
Frontu Polisario w krajach Beneluxu, 12 grudnia 1984 roku Guy
Penne tak¿e przebywa³ w Nawakszut (franc. Nouakchott) w Mau-
retanii, tj. przed zamachem stanu obalaj¹cym Ould Haidallah.

Wed³ug Engleberta, rz¹d francuski interweniowa³ nie dlatego,
¿e Sankara by³ radyka³em i mia³ powi¹zania z organizacjami rewo-
lucyjnymi, ale z powodu jego relacji z Libi¹. Przypomnijmy, ¿e
Francja by³a wówczas w stanie konfrontacji z tym pañstwem
w zwi¹zku z konfliktem w Czadzie. Obawia³a siê tak¿e umocnienia
wp³ywów libijskich w Górnej Wolcie, uwa¿anej, pomimo kryzysów
wewnêtrznych, za stabilnego partnera Francji.

Zamach stanu da³ pocz¹tek sytuacji powstañczej w Górnej Wolcie.
T³umy ludzi na ulicach, w tym m³odzie¿ studencka, ostro potêpi³y
zamach stanu oraz ¿¹dali zwolnienia Sankary i Linganiego.

Rewolucja

4 sierpnia 1983 roku wybuchla rewolucja. Dokonano zamachu
stanu: w³adzê przej¹³ jako prezydent Thomas Sankara. Zosta³ tak¿e
przewodnicz¹cym Narodowej Rady Rewolucyjnej, szefem pañstwa
i rz¹du, ministrem spraw wewnêtrznych i ministrem bezpieczeñstwa.

Sankara mia³ do rozwi¹zania równanie, którego dane wydawa³y
siê antynomiczne. Trzeba by³o, z jednej strony zerwaæ z przesz³o�ci¹,

15 B. Guissou, op.cit., s. 70.
16 P. Englebert, La révolution Burkinabe, Paris 1987, s. 75�76.
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dokonaæ rewolucji w kraju, gdzie spo³eczeñstwo nie by³o do tego
przygotowane, z drugiej � zmniejszyæ nierówno�æ, zabieraj¹c boga-
tym oddaj¹c biednym, z nadziej¹ ¿e pozytywne wyniki tych zmian
bêd¹ odczuwalne w krótkim czasie. Zerwanie z przesz³o�ci¹ kolo-
nialn¹ oraz neokolonialn¹ zaczê³o siê dokonywaæ w lipcu 1984 roku,
wraz ze zmian¹ daty �wiêta pañstwowego na 4 sierpnia (rocznicê
przejêcia w³adzy). W pierwsz¹ rocznicê rewolucji, 4 sierpnia 1984
roku, og³osi³ zmianê nazwy z Górnej Wolty na Burkina Faso oraz
zmianê hymnu narodowego i flagi17. Nazwa kraju Burkina Faso jest
zlepkiem dwujêzycznym. Burkina w jêzyku Mossi (najwiêkszej gru-
py etnicznej) oznacza ludzi uczciwych, odwa¿nych, godnych szacun-
ku. Faso w jêzyku dioula (jêzyk handlowy) oznacza: fa � ojciec, so
� dom, czyli dom ojca, ojczyzna.

Dzia³ania Sankary na rzecz budowania spo³eczeñstwa, o którym
marzy³, wydaj¹ siê opieraæ praktycznie na trzech kierunkach. Pierw-
szy polega³ miêdzy innymi na opiece nad ludno�ci¹ ze strony Komi-
tetu Obrony Rewolucji (CDR)18 oraz wprowadzeniu sportów maso-
wych, jako elementów zdrowego ¿ycia spo³eczeñstwa: �Sport jest nie
tylko form¹ zabawy. Pomaga nam niwelowaæ wszelkie podzia³y ko-
niunkturalne oraz wzywa wszystkich, ch³opców i dziewczyny, aby
widzieæ konieczno�æ pojednania szeregów, aby jak najlepiej wype³niæ
swoj¹ misjê [�]. Sport, jako warto�æ spo³eczna, praktyka, która nie
jest motywowana wy³¹cznie przez zwyk³¹ chêæ albo kaprysy, ale
przede wszystkim przez czynniki polityczne i ekonomiczne�19. Druga

17 W oryginale: «Le président du Conseil National de la Révolution, Chef
de l�Etat, ordonne: Article premier: le territoire libre d�Afrique limité au Nord et
au Nord Ouest par la république du Mali, s�appelle désormais le Burkina Faso.
Les habitants du Burkina Faso s�appellent les Bukinabé» Rozporz¹dzenie 84-43
� CNR- PRES, �Journal Officiel�, 16 sierpnia 1984, s. 804. (Prezydent Rady
Narodowej Rewolucji, Szef Pañstwa, zarz¹dza: Artyku³ I: wolne terytorium
Afryki, granicz¹ce na pó³nocy i na pó³nocnym zachodzie z Republik¹ Mali, nazy-
wa siê odt¹d Burkina Faso, a jego obywatele Bukinabé).

18 CDR � Comité de Défense de la Révolution.
19 T. Sankara, �Politique Africaine� marzec 1989, s. 64.
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zasada, któr¹ propagowa³ Sankara, to narzucanie oszczêdno�ciowe-
go zarz¹dzania najbardziej uprzywilejowanym, trzecia � generalna
troska o moralno�æ spo³eczeñstwa. W jednym ze swoich wywiadów
podkre�la: �Do³o¿ymy wszelkich starañ, ¿eby odrzucaæ niesprawie-
dliwe podzia³y. Co konstatujemy? 58 mld [franków CFA � B.N.]
bud¿etu, 30 tys. urzêdników, monopolizuj¹cych 30% bud¿etu. Zobra-
zujê sytuacjê na swoim przyk³adzie: na 1000 dzieci urodzonych
w tym samym roku co ja, po³owa zmar³a w ci¹gu trzech pierwszych
miesiêcy ¿ycia. Jestem w�ród 100 na 1000 dzieci, którzy mieli szan-
sê chodziæ do szko³y. Jestem w�ród 18 na 100 uczniów, którzy doszli
do matury. Jestem w�ród 2 na 100 ¿o³nierzy, którzy maj¹ w planie
spo³ecznym, stabiln¹ i dobrze op³acan¹ posadê, bêd¹c oficerem
w armii, gdzie te stopnia co� oznaczaj¹. Takich ludzi jak ja, maj¹-
cych podobn¹ szansê, jest w kraju 30 tys., w kraju licz¹cym 7 mln
ludno�ci. Tylko my wyci¹gamy z bud¿etu ponad 30 mld [franków
CFA � B.N]. Taka sytuacja nie mo¿e d³u¿ej trwaæ�20.

Program polityczny Sankary zosta³ zawarty czê�ciowo w Orê-
dziu do Narodu (DOP)21, pozostaj¹c punktem odniesienia rewolucji.
Przemówienie powsta³o jednak w wyniku kompromisu pomiêdzy
zarówno lewicowymi pogl¹dami osób cywilnych, jak i wojskowych,
którzy pojednali siê wokó³ wspólnego programu. Analiza przemówie-
nia pokazuje, ¿e pomimo, i¿ by³a mocna i oryginalna, zawiera³a
tak¿e ziarno przysz³ych nieporozumieñ. Od pocz¹tku wskazano
miejsce i rolê narodu w rewolucji oraz jej cele: �Po dwóch miesi¹-
cach, walcz¹cy naród Górnej Wolty zmobilizowa³ siê jak jeden cz³o-
wiek z Rady Narodowej na rzecz Rewolucji w celu budowy nowego
spo³eczeñstwa, wolnego, niepodleg³ego i bogatego, nowego spo³eczeñ-
stwa wolnego od niesprawiedliwo�ci, dominacji oraz sekularnej eks-

20 Zob. J. Ziegler, J.-P. Rapp, Un nouveau pouvoir africain, Lausanne
� Paris � Montreal 1986.

21 Discours d�orientation politique (DOP) � pierwsze orêdzie do narodu
wyg³oszone 2 pa�dziernika 1983 roku, http://www.thomassankara.net/
(27.04.2007).
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ploatacji miêdzynarodowego imperializmu�22. Jak siê wydaje chodzi
tutaj o t³umaczenie albo uzasadnienie wydarzeñ z 4 sierpnia 1983
roku. By³a wola narodu, wyra¿ona przez dzia³ania kilku osób, sta-
nowi¹cych awangardê i z tego powodu dosz³o do rewolucji, a nie
wojskowego zamachu stanu. Legitymizowa³a j¹ szlachetno�æ moty-
wów. Swoj¹ mowê, w której Sankara przedstawi³ diagnozê proble-
mów wszystkich dziedzin ¿ycia w kraju, stygmatyzacjê kolonializmu
i neokolonializmu, propozycje oraz konkretne podstawy, zakoñczy³
s³owami: �Patria albo �mieræ! Zwyciê¿ymy!�. Dla niektórych by³a to
formu³a tradycji Mossi: Kuum sao Yande, dla innych reprodukcja
s³ów La Patria o la muerte, venceremos, formu³a u¿ywana podczas
rewolucji kubañskiej23.

Sankara dos³u¿y³ siê stopnia kapitana i pozosta³ przy nim. Nigdy
nie opowiada³ siê za kultem jednostki, co by³o powszechne w pañ-
stwach marksistowskich. Wiód³ ¿ycie prostego skromnego cz³owieka
bez rozg³osu i luksusu. Sankara odpowiada³ sylwetce rewolucyjnej,
okre�lonej przez Antoine Saint-Just jako postaci �sensownej, skrom-
nej, prostej, wykszta³conej�24. Spo�ród wszystkich inicjatyw, podjê-
tych przez Sankarê i maj¹cych realny wp³yw na poprawê sytuacji
narodu Burkiny Faso, nale¿y wymieniæ:

� zmniejszenie �rodków podwy¿szaj¹cych standard ¿ycia osób
kieruj¹cych pañstwem (sam je�dzi³ samochodem Renault 5, a naj-
chêtniej rowerem);

� dzia³ania w sferze edukacji i opieki zdrowotnej (budowa ogrom-
nej liczby szkó³ i szpitali);

� wspieranie produkcji i konsumpcji miejscowych produktów;
� propagowanie profilaktyki zdrowotnej (w tym szczepieñ, przy-

czyniaj¹cych siê do wyra�nego spadku �miertelno�ci w�ród dzieci);
� kampania zalesienia;

22 T. Sankara, Dop 02 0ct. 1983, http://www.thomassankara.net/ (27.04.207).
23 Zob. J. Brial, L�assassinat de Thomas Sankara, Président du Burkina

Faso, le 15 octobtre 1987: Causes et conséquences, Perpignan 2004.
24 Ibidem.
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� wielka reforma rolnictwa (redystrybucja ziem rolnikom; zwiêk-
szenie cen na ich produkty; zniesienie podatku rolnego);

� podejmowanie dzia³añ w kierunki równouprawnienia (w tym
zakaz obrzezania, regulowanie poligamii, udzia³ kobiet w ¿yciu po-
litycznym).

Zdaniem Valère D. Somé, jednego z bliskich wspó³pracowników
Thomasa Sankary, mo¿na zarzucaæ prezydentowi Burkina Faso tyl-
ko jedno: ogromn¹ pasjê, chêci, wielkie dzia³ania na rzecz wyzwole-
nia swojego narodu, jego bogactwa oraz godno�ci. Tak bardzo tego
pragn¹³, ¿e zbytnio siê spieszy³ w dzia³aniu, bior¹c swoje marzenia
za realno�æ25. Sankara mówi³, �trzeba mieæ odwagê wynale�æ przy-
sz³o�æ. Wszystko, co wychodzi z wyobra¿enia cz³owieka jest do re-
alizacji przez cz³owieka. Jestem do tego przekonany�26. Jednak for-
mu³a ukazuje siê piêkna, ale nie koniecznie prawdziwa.

15 pa�dziernika 1987 roku Thomas Sankara, rewolucyjny, zago-
rza³y bojownik, nieprzekupny, idol m³odzie¿y, bohater, ¿o³nierz, obroñ-
ca i rzecznik uciskanych, zosta³ zamordowany. Wed³ug niektórych
obserwatorów, nie bez zewnêtrznych implikacji. Idole Toner pisa³, ¿e
�niezale¿ny prezydent Sankara zosta³ dos³ownie zamordowany, po
tym jak sta³ siê w mediach francuskich obiektem wrogiej kampanii
oczerniania�27. Z kolei Anne-Cécile Robert przypomina: �warto te¿
pamiêtaæ, ¿e prezydent Górnej Wolty/Burkina Faso Thomas Sankara
zosta³ zamordowany, prawdopodobnie za zgod¹ Pary¿a w 1987 roku�28.

Jak widaæ, byli, s¹ i bêd¹ ludzie gotowi po�wiêcaæ siebie dla
dobra innych, dla lepszej przysz³o�ci swojego narodu. Sankara prze-
kaza³ przysz³ym pokoleniom zapa³, energiê i nadzieje, jego postawa
polityczna stanowi przyk³ad uczciwo�ci i �wiadomo�ci historycznej.
Przyk³ad Sankary pokazuje jednak, ¿e nie s¹ oni mile widziani
wszêdzie i przez wszystkich.

25 V. D. Somé, Thomas Sankara � L�espoir assassiné, Paris 1990.
26 Zob. J. Ziegler, op. cit., s. 102.
27 B. B. Diop, O. Tobner, F-X. Verschave, Negrophobie, Paris 2005, s. 51.
28 A.-C. Robert, Afryka bez stereotypów, �Le Monde diplomatique� lipiec

2007, s. 8-9.
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THOMAS SANKARA AFRICA�S LOST HOPE?

SUMMARY

October 15 2007 will mark the 20th anniversary of the assassi-
nation of Captain Thomas Sankara, the young and charismatic



287Thomas Sankara � utracona nadzieja Afryki?

president of Burkina Faso. His assassination was committed with
impunity and assassins have not been found until now. Sankara�s
simplicity, his high spirits, his sense of humour, his honesty and his
generosity, has appealed to a generation of conscious young Afri-
cans, who see him in themselves. He came to power in Haute Volta
on 4th of August 1983, changed the country�s name into Burkina
Faso. It was a strong signal showing his will to end the neo-colonial
system. Struggling against corruption, for advancement of women,
rural economy, citizen responsibility, health or education, the achie-
vements of Thomas Sankara in these areas are an example of the
way forward. Thomas Sankara has been murdered on 15th of Octo-
ber 1987. According to some observers, with external implications.


