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„ QUO VADIS KUBA? IMPLIKACJE DLA EUROPY I POLSKI ”.  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU  

Dokąd zmierza Kuba? To pytanie zadawane jest od kilku dziesięcioleci przez 
różnorodne środowiska, od naukowych, po polityczno-gospodarcze i medialne. Dzisiaj 
zdają się być tym bardziej aktualne, gdyż z perspektywy przemian społeczno-gospodar-
czych mających miejsce na wyspie od 2008 roku, coraz bardziej prawdopodobna w jej 
przypadku staje się transformacja. 

Projekt „Quo vadis Kuba? Implikacje dla Europy i Polski”, realizowany w la-
tach 2012-13, miał za zadanie podjąć próbę odpowiedzi na pytanie „dokąd zmierza Ku-
ba?” i czy ewentualne zmiany na wyspie będą miały konsekwencje dla relacji europej-
sko-kubańskich, w tym polsko-kubańskich. W tym celu wzięto pod uwagę szeroką ga-
mę uwarunkowań i czynników wpływających na aktualną sytuację społeczną, gospo-
darczą i polityczną wyspy. Wśród nich element, który do tej pory był nieobecny 
w polskich badaniach nad Kubą, czyli percepcję Kuby i świata wśród Kubańczyków, 
zarówno tych mieszkających na wyspie jak i za granicą. 

W trakcie ponad dwuletnich prac badawczych został stworzony interdyscypli-
narny zespół o międzynarodowym zasięgu, składający się z zarówno młodych, jak i do-
świadczonych latynoamerykanistów, którzy w sposób partnerski zacieśniali między so-
bą współpracę. W efekcie wywiązano się z postawionych na początku realizacji grantu 
celów i zadań. W jego skład weszli: Katarzyna Dembicz (kierownik zespołu), Ewelina 
Biczyńska (główny wykonawca) oraz Ladislao Aguado, Oscar Álvarez, Joaquín Bada-
joz, Luisa Iñiguez Rojas, Óscar Barboza Lizano, Filip Černy, Wojciech Doroszewicz, 
Jorge Duany, Zuzanna Malanowska, Lech Miodek, Marcos Moloeznik, Wojciech Osiń-
ski, Jacek Padée, Omar Eveleny Pérez, Danuta Rycerz, Monika Świetlik. Współpracę 
podjęli również Delia Contreras, Grzegorz Gontarski, Nikalai Kalashnikov, Katarzyna 
Krzywicka, Jerzy Makowski, Mariusz Malinowski, Marcos da Silva.  

Przez dwa lata zrealizowano nakreślone na początku drogi badawczej zadania: 

˗ badania terenowe na Kubie (marzec/kwiecień 2012); 

˗ badania ilościowe i jakościowe wśród mieszkańców Kuby i diaspory kubańs-
kiej; 

˗ analiza zebranego materiału; 

˗ organizacja debat naukowych; 

˗ uczestnictwo w debatach naukowych; 

˗ promocja wyników badań; 
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˗ publikacja materiałów; 

˗ działalność popularyzatorska. 

Na podstawie zebranych, w trakcie badań terenowych i studyjnych, materiałów 
i ich analizy uzyskano następujące wyniki: 

1. Stworzono tzw. Mapa Mundi według Kubańczyków mieszkających na wyspie 
i diaspory kubańskiej. Tym samym uzyskano kompleksowy i obszerny obraz, 
uwzględniający różnice międzypokoleniowe, ideologiczne i ekonomiczne, per-
cepcji Kuby i świata. Uzyskane wyniki, w przypadku badań jakościowych na 
wyspie, należą do nielicznych przeprowadzonych w Europie. W trakcie trzyty-
godniowego pobytu na Kubie przeprowadzono 60 pełnych wywiadów pogłę-
bionych. W przypadku badań diaspory kubańskiej zebrano, dzięki ankietom 
on-line, 278 wypełnionych formularzy, które poddano analizie. Zebrany mate-
riał jest bardzo obszerny i posłuży do dalszych badań. 

2. Wskazano czynniki warunkujące przemiany na Kubie oraz głównych aktorów 
transformacji, koncentrując się przede wszystkim na tych wewnętrznych. Jed-
nym z wniosków jest, iż to właśnie wewnętrzne uwarunkowania, w tym społe-
czeństwo kubańskie (a nie czynniki zewnętrzne) odegrają zasadniczą rolę 
w tworzeniu nowej rzeczywistości kubańskiej. Wśród analizowanych elemen-
tów znalazły się: gospodarka Kuby (w tym infrastruktura) i społeczeństwo oraz 
aktorzy przemian: siły zbrojne, Kościół katolicki, opozycja kubańska, wolno-
mularstwo kubańskie i diaspora.  

3. Poddano analizie i ocenie relacje Europy i Polski z Kubą oraz wskazano kon-
sekwencje zmian na Kubie dla obydwu obszarów. Nie da się jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie, jakie będą konsekwencje zmian na Kubie dla Euro-
py, jednak autorzy projektu poddawali dyskusji dotychczasowe pole działań 
i wskazywali nowe możliwe obszary współpracy. 

4. Uzyskano obszerne i kompleksowe studium współczesnego społeczeństwa 
Kuby, zagrożeń płynących dla niego z ewentualnych przyszłych przemian gos-
podarczych i politycznych, uwzględniając doświadczenia środkowo-euro-
pejskie. 

Wyniki badań zostały opublikowane, a także prezentowane były w trakcie de-
bat naukowych i prelekcji oraz organizowanych wystaw, a do najważniejszych (pełen 
spis wydarzeń – na stronie internetowej projektu www.quovadiscuba.com) należą: 

 

 

 



NAUKA  Katarzyna Dembicz  
 

86 Ameryka Łacińska, 2 (84) 2014, ss. 84-86 

PUBLIKACJE : 

˗ „Cuba: ¿quo vadis?”, CESLA, Warszawa, 2013; 

˗ „Relacje Polska-Kuba. Historia i współczesność”, CESLA, Warszawa, 2013; 

˗ blog www.quovadiscuba.com na stronie internetowej projektu. 

SYMPOZJA : 

˗ 16 maja 2012 (CESLA UW) – debata naukowa w CESLA UW na temat: 
„Przemiany na Kubie oczami Kubańczyków. Pierwsze rezultaty badań tereno-
wych”;  

˗ czerwiec 2013 (Porto, Uniwersytet Fernando Pessoa) zorganizowanie w ra-
mach VII Kongresu CEISAL (Europejskiej Rady Studiów Społecznych nad 
Ameryką Łacińską) sympozjum: „Quo vadis Cuba? Implicaciones para Euro-
pa”, w ramach którego K. Dembicz i E. Biczyńska przedstawiły rezultaty ba-
dań ilościowych i jakościowych w formie dwóch referatów na temat: „Are you 
kidding: en Cuba no se vive se SOBREvive”, „Cuba según los cubanos y euro-
peos. Un análisis comparativo y prueba de interpretación”; 

˗ 18 grudnia 2013 (Pałac Kazimierzowski UW), zorganizowanie debaty nauko-
wej na kanwie książki „Relacje Polska-Kuba. Historia i współczesność”. 

WYSTAWY  

˗ Czerwiec 2012 roku (Muzeum Politechniki Warszawskiej) – „Kuba-Ameryka 
Łacińska-Polska”, w ramach której zaprezentowano ekspozycję „Kuba 2012”;  

˗ październik  2012 roku (CESLA UW) – wystawa „Kuba 2012”; 

˗ listopad 2012 roku (Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego) – 
„Kuba według Kubańczyków”. 

Powstały też, na kanwie zebranych informacji, dwie prace magisterskie:  

˗ Moniki Świetlik pt. „Kubańczycy na emigracji: perspektywa międzypokole-
niowa”;  

˗ Olgi Kasprzyk pt.: „Obraz rodziny kubańskiej po rewolucji Fidela Castro”. 

Jesteśmy przekonani, że wyniki badań będą miały znaczenie dla rozwoju stu-
diów interdyscyplinarnych, latynoamerykańskich i rodzących się w Polsce transatlan-
tyckich, ale również wzbogacą nauki humanistyczne ukierunkowane na hemisferę za-
chodnią. To przekonanie wynika z uzyskanych rezultatów, w tym bardzo nowatorskich 
badań w skali Polski nad społeczeństwem kubańskim oraz z zainteresowania, jakim cie-
szyły się organizowane prelekcje, debaty i prezentacje. 

Katarzyna DEMBICZ
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