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KULTURA IBEROAMERYKA ŃSKA W ŚWIECIE  

■ W czerwcu 2012 r. na letnim koncercie plenerowym, organizowanym co roku 
w parku przed pałacem Schönbrunn w Wiedniu, wenezuelski dyrygent Gustavo Duda-
mel poprowadził koncert w wykonaniu orkiestry Wiener Filharmoniker. Gustavo Du-
damel jest wychowankiem słynnej wenezuelskiej metody edukacyjnej znanej pod na-
zwą „El Sistema”, gwarantującej opiekę nad rozwojem uzdolnionej muzycznie mło-
dzieży. Sławę przyniosły mu lata, w których prowadził wenezuelską orkiestrę młodzie-
żową imienia Simona Bolivara, z którą występował w wielu krajach świata. Obecnie 
robi karierę jako dyrygent występujący gościnnie z najlepszymi orkiestrami symfonicz-
nymi w Europie. 
 

� 
 
■ 14 marca br. Maciej Stasiński donosił w „Gazecie Wyborczej”, że władze stanu Chi-
huahua w Meksyku zakazały występów najsłynniejszemu zespołowi rozrywkowemu 
w kraju chcąc go ukarać za sławienie „narkogangsterów”. Zespół „Los Tigres del Nor-
te” jest dla kultury muzycznej północnego Meksyku tym, czym „The Rolling Stones” 
i „The Beatles” dla brytyjskiego rocka. Istnieje od 40 lat, nagrał ponad 40 płyt, otrzymał 
kilka nagród Grammy, jest przyjmowany z entuzjazmem przez publiczność w całym 
Meksyku i w południowych stanach USA, gdzie mieszkają bardzo liczni latynoscy imi-
granci. Mimo to właśnie władze miasta Chihuahua, które jest stolicą stanu o tej samej 
nazwie (stan ten graniczy na północy z Teksasem) zakazały „Tygrysom” publicznych 
występów, ponieważ złamali obowiązujący od kilku miesięcy zakaz publicznego wyko-
nywania pieśni nazywanych narcocorridos. Pieśni te sławią czyny bandytów z gangów 
narkotykowych. Powstały na podstawie tradycyjnych ballad meksykańskich – corridos 
– wykonywanych przy akompaniamencie akordeonu, gitary i perkusji. Od kiedy w la-
tach 70. ubiegłego stulecia w stanach Sinaloa i Chihuahua plantacje i przemyt marihua-
ny do USA stały się podstawowym źródłem utrzymania dla miejscowych chłopów, 
przemytnicy i handlarze narkotyków zastąpili opiewanych dotąd w corridos trady-
cyjnych bohaterów walk o niepodległość Meksyku. Dla mas chłopskich stali się sym-
bolami wyzwolenia z biedy i wzorem oporu przeciwko bogatym oligarchom. Z biegiem 
lat i wraz z rozwojem branży narkotykowej szmuglerzy zostali w pieśniach zastąpieni 
przez uzbrojonych po zęby hersztów band paramilitarnych, którzy wyparli najpotężniej-
sze dotąd kartele kolumbijskie z pozycji głównych dostawców heroiny i kokainy do 
Stanów Zjednoczonych. Ludowe ballady stały się teraz złowrogimi hymnami na cześć 
seryjnych morderców pilnujących biznesu, którego dochody liczone są w milionach, 
a nawet w miliardach dolarów rocznie. 

Wokół biznesu narkotykowego narodziła się tak zwana „narkokultura” wyrażająca 
się przede wszystkim w muzyce rozrywkowej nagrywanej i wydawanej w wielkich na-
kładach, wykonywanej w dyskotekach i na masowych imprezach. Sekretarz Narodowej 
Rady Bezpieczeństwa Meksyku, Alejandro Poiré, uważa, że narcocorridos wpajają spo-
łeczeństwu takie wzory postaw i wartości, których władze kraju nie mogą zaakcep-
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tować. Przeciwnego zdania są obrońcy tej muzyki, którzy twierdzą, że pieśni te opo-
wiadają to, co naprawdę dzieje się w kraju, a więc robią to samo, co media informujące 
codziennie o najbardziej okrutnych zbrodniach. 
 

� 
 
■ Tym, którzy zaglądają do czasopisma „Książki” , pragniemy zwrócić uwagę na ru-
brykę zatytułowaną „Książki, które czyta świat”. Krakowski iberysta Tomasz Pindel 
wymienia w niej następujące powieści autorów hiszpańskich i latynoamerykańskich: 
 
1. Felix J. Palma: „El mapa del cielo” – powieść reprezentująca współczesną iberyj-

ską fantastykę. Jej autor był do niedawna znany tylko jako twórca krótkich, bły-
skotliwych opowiadań, Dopiero dwie powieści „Mapa czasu” i „Mapa nieba” 
wprowadziły go na pierwsze miejsca na listach bestsellerów. 

2. Santiago Roncagliolo: „Un amante uruguayo. Una historia real” – autor, Peruwiań-
czyk zamieszkały na stałe w Hiszpanii, opisuje losy jednego z kochanków Fede-
rico Garcii Lorki, Enrique Amorima, który był postacią niezwykle ekscentryczną. 
Urugwajczyk, a właściwie Argentyńczyk, gej, ale żonaty, milioner, ale komunista, 
miał pasję nawiązywania zażyłości w środowisku artystów i chcąc się do nich 
zbliżyć, często zmieniał swoją osobowość, był między innymi towarzyszem par-
tyjnym Pabla Nerudy, a potem udawał Sartre’a, żeby wziąć udział w spotkaniu 
z Chaplinem i Picassem. 

3. Leopoldo Brizuela: „Una misma noche” – powieść autora argentyńskiego, która 
otrzymała hiszpańską nagrodę Alfaguara. Częstym motywem w twórczości Bri-
zueli jest historia i współczesność Patagonii. W „Tej samej nocy” wraca do jedne-
go z fundamentalnych tematów prozy argentyńskiej, jakim są rozliczenia lat woj-
skowej dyktatury. 

4. Clara Usón: „La hija del Este” – autorka jest uważana za wschodzącą gwiazdę lite-
ratury hiszpańskiej. Jest laureatką nagrody Bibliteca Breve przyznanej w 2009 ro-
ku za powieść „Serce z napalmu”. Tematem „Córki wschodu” jest konflikt bał-
kański. Punktem wyjścia jest historia Any Mladić, która dopiero po wyjeździe do 
Rosji odkryła, że jej ukochany ojciec i bohater z czasów dzieciństwa jest zbrodnia-
rzem wojennym. Po powrocie do kraju Ana popełniła samobójstwo. Książka sta-
nowi mieszaninę beletrystyki i literatury faktu. 

5. Almudena Grandes: „El lector de Julio Verne” – książka, która figurowała we 
wszystkich rankingach bestsellerów na początku bieżącego roku. To powieść wpi-
sująca się w ambitny cykl zaplanowany przez autorkę na wzór nowych „epizodów 
narodowych”. Podobnie jak Pérez Galdós opisywał Hiszpanię XIX wieku, tak Al-
mudena Grandes tworzy powieściową serię obrazującą Hiszpanię powojenną. 

6. Mario Vargas Llosa: „La civilización del espectáculo” – autor zdobył światową 
sławę oraz literacką nagrodę Nobla dzięki swoim powieściom, ale znany jest rów-
nież jako aktywny publicysta, który często pisze dla prasy i wydaje książki zaj-
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mujące się sprawami społecznymi i politycznymi. W kwietniu br. ukazał się esej 
Vargasa Llosy zatytułowany „Cywilizacja spektaklu”, w którym autor analizuje 
współczesną kulturę zdominowaną przez obsesyjne zamiłowanie do „lekkości”: 
wszystko powinno być lekkie, zabawne i służyć zabawie. Media, literatura i sztuka 
skupiają się na dostarczaniu odbiorcom rozrywki. Vargas Llosa uważa, że konse-
kwencje takiego stanu rzeczy mogą być poważne i mogą doprowadzić nawet do 
całkowitego upadku kultury w takiej postaci, pod jaką dzisiaj ją rozumiemy. 

 
� 

 
■ Jak donosi prasa światowa – „Amazonia odniosła zwycięstwo”, bowiem prezydent 
Brazylii Dilma Rousseff zawetowała prawo leśne ułatwiające wyrąb puszczy amazoń-
skiej. Wielcy latyfundyści nie kryją oburzenia, ale 80% Brazylijczyków decyzję pani 
prezydent uważa za słuszną. Swoje wielkie zadowolenie wyrażają przede wszystkim 
ekolodzy, którzy prowadzili szeroko zakrojoną kampanię pod hasłem „Dilma, zawe-
tuj!”, mającą przekonać prezydent Rousseff, że władze Brazylii nie powinny uginać się 
przed chciwością właścicieli ziemskich, dla których Amazonia stanowi jedynie rezer-
wuar zasobów drewna, upraw i pastwisk. Ministrowie brazylijskiego rządu, politycy, 
naukowcy, ekolodzy, intelektualiści, środowiska artystyczne – wszyscy apelowali do 
pani Rousseff o ochronę unikalnego środowiska Amazonii, które stanowi zielone płuca 
dla świata. List otwarty w tej sprawie napisał, między innymi, sławny brazylijski reży-
ser Fernando Meirelles, autor głośnego filmu „Miasto Boga”. Jego list opublikowały 
światowe media. 

Weto pani prezydent zostało przyjęte z wielką ulgą przez ponad 50 tysięcy uczest-
ników światowego forum ekologicznego „G20 plus Brazylia”, które odbyło się 
w czerwcu br. w Rio de Janeiro. 
 

� 
 
■ 15 maja zmarł nagle w stolicy Meksyku wybitny pisarz Carlos Fuentes (ur. 1928). 
O jego zgonie poinformował opinię publiczną prezydent Meksyku Felipe Calderón. 
Nieprzebrane tłumy mieszkańców stolicy żegnały Fuentesa w Palacio de Bellas Artes, 
gdzie została wystawiona trumna ze zwłokami. 

Carlos Fuentes był pisarzem bardzo wszechstronnym, pisał powieści, eseje, sztuki 
teatralne, scenariusze filmowe, uprawiał dziennikarstwo i publicystykę, był dyplomatą 
i wielkim erudytą. Jego ojciec pracował w dyplomacji, więc przyszły pisarz spędził 
dzieciństwo i młodość poza krajem i może dlatego Meksyk i meksykańska tożsamość 
narodowa stały się jego obsesją, bowiem szukał swego zakorzenienia w kulturze, w któ-
rą wrastał poprzez zdobywaną wiedzę i lektury. Obok José Donoso, Gabriela Garcii 
Marqueza, Mario Vargasa Llosy i Julio Cortazara należał do pokolenia twórców boomu 
powieści latynoamerykańskiej w połowie XX wieku. Za najwybitniejsze jego powieści 
uważa się „Krainę najczystszego powietrza” (1959) i „Śmierć Artemia Cruz” (1962). 
W pierwszej z nich autor wykorzystał najnowsze zdobycze techniki narracyjnej (Dos 
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Passosa oraz Joyce’a) i zajął się poszukiwaniem korzeni „meksykańskości”. Bohater 
drugiej powieści dokonuje na łożu śmierci gorzkiego podsumowania własnego losu i lo-
sów kraju, przy czym rozrachunek dotyczy przede wszystkim niespełnionych obietnic 
Rewolucji Meksykańskiej (1910-1920). Monumentalnym dziełem Fuentesa jest trzyto-
mowa powieść „Terra nostra” (1975), w której pisarz nie tylko pragnął uporać się z hi-
storią i współczesnością swego kraju, ale chciał również przedstawić wielką syntezę 
rzeczywistości całego kontynentu Ameryki Łacińskiej i rozwiązać historyczny dylemat: 
w jaki sposób Meksyk i cała Ameryka Łacińska mogą uporać się ze swoją nędzą, zaco-
faniem i kompleksem potężnych Stanów Zjednoczonych. W 1987 roku Fuentes został 
laureatem Nagrody Cervantesa, najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego 
w świecie hiszpańskojęzycznym. Otrzymał wiele wysokich odznaczeń, między innymi 
hiszpański Order Izabeli Katolickiej i francuską Legię Honorową. Nie doczekał się lite-
rackiej Nagrody Nobla, chociaż przez wiele lat uchodził za pewnego do niej kandydata. 
Fuentes należy do grona tych pisarzy latynoamerykańskich, których twórczość utwier-
dziła rangę literatury iberoamerykańskiej na świecie. 

Interesujące jest spojrzenie na recepcję twórczości Fuentesa w Polsce. Pisarz od-
wiedził nasz kraj (wraz z Fernando Benitezem) po raz pierwszy w roku 1963 i był po-
dejmowany z wielkimi honorami przez ówczesne władze Polski, chociaż nikt wtedy nie 
znał jego książek. Pierwsze tłumaczenie powieści „Śmierć Artemia Cruz” na język pol-
ski ukazało się dopiero w 1968 roku. Autorką przekładu była Kalina Wojciechowska. 
Od tego czasu wydano w polskim przekładzie 25 powieści i esejów Carlosa Fuentesa. 
Jeden tłumacz nie był w stanie sprostać przekładom tylu dzieł. Prozę tego pisarza przy-
swajało językowi polskiemu liczne grono tłumaczy, w którym wyróżnić trzeba przede 
wszystkim Kalinę Wojciechowską i Marię Kaniową.  

Dla przypomnienia podajemy poniżej szczegółowe informacje o wydanych w Pol-
sce książkach Carlosa Fuentesa: 
 
1968: „Śmierć Artemia Cruz” (La muerte de Artemio Cruz), tłum. Kalina Wojcie-

chowska, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa; 

1972: „Kraina najczystszego powietrza” („La región más transparente”), tłum. Teresa 
Marzyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa; 

1973: „Pieśń ślepców” („Cantar de ciegos”), tłum. Kalina Wojciechowska, Wydaw-
nictwo Czytelnik, Warszawa; 

1974: „Aura” („Aura”) , tłum. Kalina Wojciechowska, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków; 

1975: „Spokojne sumienia” („Las buenas conciencias”), tłum. Teresa Marzyńska, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków; 

1977: „Święta strefa” („Zona sagrada”), tłum. Teresa Marzyńska,  Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa; 

1981: „Terra nostra” („Terra nostra”), 3 tomy, tłum. Maria Kaniowa, Wydawnictwo Li-
terackie, Kraków, Seria prozy iberoamerykańskiej; 
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1981: „Cervantes albo krytyka lektury” („Cervantes o la crítica de la lectura”), tłum. Jo-
anna Petry Mroczkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 

1981: „Urodziny” („Cumpleaños”), tłum. Maria Kaniowa, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków; 

1981: „Historia rodzinna” („Una familia lejana”), tłum. Maria Kaniowa, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków, Seria prozy iberoamerykańskiej; 

1981: „Spalona woda. Kwartet narracyjny” („Agua quemada: cuarteto narrativo”), tłum. 
Maria Kaniowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, Seria prozy iberoamerykań-
skiej; 

1992: „Stary gringo” („El gringo viejo”), tłum. Danuta Rycerz, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków; 

1994: „Łeb hydry” („La cabeza de la hidra”), tłum. Zofia Wasitowa, Wydawnictwo 
Czytelnik, Warszawa; 

1994: „Zmiana skóry” („Cambio de piel”), tłumaczyli: Maria Kaniowa, Andrzej No-
wak, José Ortega, Wydawnictwo Rebis, Poznań; 

1994: „Diana, albo samotne łowy” („Diana, la cazadora solitaria”), tłum. Krystyna Li-
bura, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 

1999: „Kryształowa granica” („La frontera de cristal. Una novela en nueve cuentos”), 
tłum. Marcin Małkowski, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa; 

2000: „Lata z Laurą Díaz” („Los años con Laura Díaz”), tłum. Elżbieta Komarnicka, 
Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa; 

2002: „Instynkt pięknej Inez” („El instinto de Inés”), tłum. Zofia Wasitowa, Wydaw-
nictwo Świat Książki, Warszawa; 

2003: „W to wierzę” („En esto creo”), tłum. Zofia Wasitowa, Wydawnictwo Świat 
Książki, Bertelsmann Media, Warszawa; 

2004: „Fotel orła” („La silla del águila”), tłum. Zofia Wasitowa, Wydawnictwo Świat 
Książki, Bertelsmann Media, Warszawa; 

2005: „Contra Bush” („Contra Bush”), tłum. Paulina Bojarska Gargulińska, Wydaw-
nictwo Świat Książki, Bertelsmann Media, Warszawa; 

2007: „Wszystkie szczęśliwe rodziny” („Todas las familias felices”), tłum. Barbara Ja-
roszuk, Wydawnictwo Świat Książki, Bertelsmann Media, Warszawa. 

Przeglądając bibliografię książek pisarzy meksykańskich wydanych w Polsce wy-
raźnie widzimy, że Carlos Fuentes jest autorem wydawanym najczęściej. Jego książki 
nie przestały ukazywać się na naszym rynku czytelniczym nawet w ostatnich latach, 
kiedy moda na powieści latynoamerykańskiego boomu już dawno przeminęła. 

Dział opracowała: Danuta RYCERZ 

 


