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Kuba od dziesięcioleci stanowi jeden z punktów odniesienia w studiach latyno-
amerykańskich i kwestiach związanych z relacjami Unia Europejska – Ameryka Łaciń-
ska. Jest wiele czynników, które się do tego przyczyniają. Jednym z elementów jest 
geopolityczne położenie wyspy. Już w czasach kolonialnych była traktowana przez 
Hiszpanię jako symboliczny klucz do Nowego Świata. Jej obecna trudna sytuacja poli-
tyczna i gospodarcza oraz przejawy łamania praw człowieka stanowią kolejną przesłan-
kę do intensywnego zainteresowania UE promocją wartości demokratycznych w tym 
kraju. Jednocześnie drzemiący potencjał ekonomiczny i oczekiwanie rychłych zmian 
politycznych przyciągają uwagę inwestorów zagranicznych. Z tego powodu można 
mówić o niegasnącym zainteresowaniu tym państwem głównych aktorów stosunków 
międzynarodowych (USA, krajów Unii Europejskiej, Rosji Chin i ostatnio – Brazylii). 

Panuje również powszechne przekonanie o kulturowej i społecznej izolacji Ku-
bańczyków. Istotnie, ze względu na trwającą ponad pół wieku izolację polityczną 
i związany z tym brak dostępu do niezależnych i zróżnicowanych środków przekazu, 
a także ograniczoną mobilność, społeczeństwo kubańskie trwa w oddaleniu od reszty 
świata, który w tym czasie staje się „globalną wioską” z coraz gęstszą siecią stałych re-
lacji ponadnarodowych. Jest to jedna z przyczyn, dla której badania społeczne na Kubie 
są utrudnione (i rzadko podejmowane przez badaczy z zewnątrz), a wyobrażenia Ku-
bańczyków o świecie powinny być uwzględniane przy realizacji badań dotyczących 
przemian gospodarczych i społecznych w tym kraju. 

 W badaniach prowadzonych przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich Ku-
ba zawsze była obecna, chociaż z różnym nasileniem. Efekty tych ostatnich zebrane zo-
stały w wydanym w 2009 roku studium pt. „Cuba 2009” pod redakcją Andrzeja Dembi-
cza. Podsumowywało ono 50 lat rewolucji i reżimu Fidela Castro. Obserwacje poczy-
nione w trakcie powstawania tego studium, a także towarzysząca mu debata naukowa 
legły u podstaw przyjętych założeń dla nowej propozycji badawczej, w której motywem 
przewodnim jest potrzeba refleksji nad ewentualnymi drogami i kierunkami rozwoju 
Kuby i konsekwencjami tych przemian dla Europy i Polski. Ostatnie nieśmiałe próby 
przemian gospodarczych wprowadzanych przez rząd kubański i prowadzona w związku 
z tym dyskusja na temat przyszłości Kuby utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności 
podjętego tematu. 

Proponowany projekt badawczy „Quo vadis Kuba? Implikacje dla Europy i Pol-
ski” daje możliwość nie tylko przygotowania pogłębionego studium na temat aktualnej 
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sytuacji społeczno-gospodarczej  na wyspie, ale również opracowania ewentualnych 
scenariuszy rozwoju sytuacji na Kubie i analizy konsekwencji, jakie mogłyby mieć dla 
jej współpracy z UE i Polską, biorąc pod uwagę element, który do tej pory był w zasa-
dzie nieobecny, czyli percepcję świata i zmian na Kubie przez samych Kubańczyków, 
zarówno tych mieszkających na wyspie, jak i poza nią.  

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało na lata 2012-13, chociaż nie oznacza to, że 
po tym okresie tematyka kubańska nie będzie kontynuowana, wręcz przeciwnie. Na-
szym zamiarem jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów na temat bieżącej sytu-
acji na wyspie i czynników ją warunkujących. Podjęcie proponowanego tematu badaw-
czego uzupełni istniejącą lukę we współczesnych studiach latynoamerykanistycznych w 
Polsce na tematy kubańskie, a tym samym powiększy zasoby informacji dotyczącej spo-
łeczeństwa kubańskiego, perspektyw rozwoju Kuby i relacji tego kraju z Europą i Pol-
ską. Wyniki badań będą miały znaczenie dla rozwoju studiów interdyscyplinarnych, la-
tynoamerykańskich i rodzących się w Polsce – transatlantyckich. Mając na uwadze po-
wyższe przesłanki, do podstawowych celów projektu należy: 
1.  uchwycenie zmian w mentalności i postrzeganiu świata zewnętrznego pomiędzy 

pokoleniami Kubańczyków; 
2.  wskazanie i analiza czynników warunkujących przemiany na Kubie; 
3.  nakreślenie scenariuszy rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej na Kubie; 
4.  wskazanie konsekwencji tych zmian dla relacji Europy i Polski z tym krajem. 

Tak sformułowany problem badawczy pozwoli w sposób nowatorski włączyć się 
polskim badaczom w dyskusję nad przyszłością Kuby, intensywnie prowadzonej wśród 
latynoamerykanistów, głównie północnoamerykańskich.  

Uwzględnienie w badaniach szerokiej gamy komponentów przemian na Kubie 
oraz czynników je warunkujących, umożliwi weryfikację utartych poglądów i stanu 
wiedzy na ten temat w Polsce, który sprowadza się niefortunnie do rozpatrywania sce-
nariusza „Kuba po śmierci Castro”, tworzącego kolejne stereotypy na temat bieżącej sy-
tuacji i ewentualnych przemian na Wyspie. 

Ogólny plan badań realizowany będzie w ramach następujących zagadnień tema-
tycznych: 

1.  Percepcja Kuby przez Kubańczyków i Europejczyków. 

2.  Kuba i nowe struktury władzy: 

• opozycja na Kubie; 

• struktury konstytucyjne; 

• aktorzy społeczni. 
3.  Zagrożenia dla społeczeństwa kubańskiego: 

• zagrożenia dla tożsamości kulturowej; 

• rasizm; 

• przemiany demograficzne; 

• państwo, rodzina, jednostka. 
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4.  Religia na Kubie: 

• religia a społeczeństwo kubańskie; 
• role polityczne kościołów na Kubie. 

5.  Diaspora – historia drugiej Kuby: 

• tradycje i tożsamości; 
• działania wobec przemian; 
• organizacje społeczno-polityczne. 

6.  Gospodarka Kuby – projekcje zmian: 

• rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa; 
• handel zagraniczny; 
• inwestycje zagraniczne; 
• pracownicy, nowi przedsiębiorcy, dostęp do rynku, kredyty. 

7.  Możliwe pozycje geopolityczne Kuby: 

• Kuba i Karaiby; 
• Kuba i Ameryka Łacińska; 
• Relacje Kuba – USA; 
• Kuba – Rosja – Europa Wschodnia; 
• Kuba – Unia Europejska – Polska. 

8.  Kuba i nowe zagrożenia: 

• narkobiznes; 
• przemyt, emigracja, handel ludźmi; 
• siły zbrojne wobec przemian. 

9.  Europy i Polska a ewentualne przemiany na Kubie: 
• rola UE w kształtowaniu przemian na Kubie; 
• doświadczenia Polskie a transformacja na Kubie; 
• możliwości współpracy Europy i Polski z Kubą; 
• możliwości udziału polskich i europejskich organizacji pozarządowych w budo-

waniu społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego na Kubie. 
Przewiduje się, że upowszechnienie wyników badań będzie przebiegać w różno-

rodny sposób, poprzez: 
1. publikacje naukowe, w tym dwie pozycje zwarte (jedna poświęcona relacjom Polska 
– Kuba) i szereg artykułów naukowych; 
2. konferencje naukowe, o charakterze krajowym i międzynarodowym; 

3. wystawy; 

4. prowadzenie bloga naukowego www.quovadiskuba.com. 

Uzyskane wyniki z pewnością poszerzą wiedzę na temat współczesnych prze-
mian zachodzących na Kubie, jednocześnie stanowić będą uzupełnienie dla badań nad 
relacjami Europy z Ameryką Łacińską.  


