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Francisco Rodríguez 

 

PUEBLO ENFERMO 1909-2009. NARÓD, PAŃSTWO, 

SPOŁECZEŃSTWO W ANDACH 
(sesja, 9 grudnia 2009 r., CESLA UW) 

 
W dniu 9 grudnia 2009 roku, w siedzibie 

CESLA, odbyła się sesja "Pueblo enfermo 1909-

2009. Naród, państwo, społeczeństwo w Andach". 

Bezpośrednim powodem dla zorganizowania tej 

sesji była przypadająca w owym roku setna rocz-

nica wydania książki zatytułowanej Pueblo enfer-

mo autorstwa Alcidesa Arguedasa, boliwijskiego 

pisarza, historyka, polityka, dyplomaty i myśli-

ciela.  

Pomysł zorganizowania takiej sesji poddał 

jeszcze w swoim czasie ś.p. prof. Andrzej Dem-

bicz, który uważał dzieło Arguedasa za jeden 

z klasycznych tekstów latynoamerykańskich (por. 

A. Dembicz, Filozofia poznawania Ameryki, War-

szawa 2006, s. 422). Realizacją tego pomysłu zajął 

się nasz kolega Radosław Powęska (CESLA). 

Podczas sesji uczestnicy mogli zapoznać się 

z nie dającym się jednoznacznie oceniać wizerun-

kiem Alcidesa Arguedasa, z tłem historycznym 

i intelektualnym, w którym tworzył. Zwrócono 

również uwagę na wymiar społeczny, ideologiczny 

i polityczny jego dzieła, zarówno w momencie pu-

blikacji książki, jak i w późniejszych okresach hi-

storii kraju i społeczeństwa boliwijskiego. Zna-

czenie dzieła Arguedasa, jak zresztą przyznawali 

uczestnicy spotkania, przekroczyło boliwijskie 

granice. Jego głos, nie zawsze przychylnie wysłu-

chany i nie zawsze wszystkich przekonywający, 

jest jednak głosem, którego nie da się zignorować, 

analizując skomplikowane relacje międzyetniczne 

nie tylko w Boliwii, ale i w świecie andyjskim. 

Inauguracji sesji dokonał, piszący te słowa, 

sekretarz naukowy CESLA. Za wstęp do sesji po-

służyła prezentacja multimedialna "Alcides Argue-

das: jego epoka, życie, dzieło", przygotowana 

przez mgr. Radosława Powęskę, a zarazem sekre-

tarza sesji. 

Podczas sesji swoje referaty zaprezentowali: 

* dr Janusz Wojcieszak (Instytut Studiów Iberyj-

skich i Iberoamerykańskich UW), „Pueblo enfer-

mo” Alcidesa Arguedasa a myśl latynoamerykań-

ska; 

* dr Małgorzata Nalewajko (Instytut Historii 

PAN, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamery-

kańskich UW), Kwestia indiańska u Alcidesa Ar-

guedasa i José Carlosa Mariateguiego; 

* mgr Karol Kurowski (CESLA UW),’El pueblo’ 

jako podmiot polityczny – asocjacje regionalne 

(Peru); 

* mgr Radosław Powęska (CESLA UW), Chory 

naród sto lat później – o diagnozie Arguedasa 

z perspektywy dzisiejszej Boliwii. 

W ręce Szanownych Czytelników oddajemy 

pełne teksty referatów naszych prelegentów, ka-

lendarium/życiorys Alcidesa Arguedasa oraz do-

datkowo, jako głos w debacie, refleksje na temat 

latynoamerykańskiego rasizmu nadesłane przez 

boliwijskiego pisarza José Edmundo Paz-Soldana. 


