
  

 

  25 

 

Radosław Powęska  

 

CHORY NARÓD STO LAT PÓŹNIEJ –  

– O DIAGNOZIE ARGUEDASA  

Z PERSPEKTYWY DZISIEJSZEJ BOLIWII 
 

W Boliwii trudniej być arguedystą niż antyargue-

dystą, ponieważ istnieją bardzo rozpowszechnione 

stereotypy na temat przesądów rasowych Alcidesa 

Arguedasa. Jednak żaden autor boliwijski nie zdołał do 

tej pory przewyższyć ogromu jego dzieła i nie ma, jak 

się wydaje, żadnego, który skupiałby tak jak on uwagę 

badaczy naszej literatury, naszej myśli socjologicznej 

i naszej historiografii. 

(Arze, 1993a: 3) 

Alcides Arguedas pełni centralną rolę w rozwoju 

myśli boliwijskiej w pierwszej połowie XX wieku. Ta ro-

la przejawia się, z jednej strony, w stałej obecności 

rozmaitych koncepcji socjologicznych i psychologiczno-

społecznych Arguedasa w licznych pracach, po drugie, 

poprzez fakt, że Arguedas brany jest za zwyczajowy 

punkt odniesienia dla identyfikacji innych myślicieli. 

Prace traktujące o historii idei w Boliwii pełne  

są określeń w rodzaju „zgodnie z koncepcjami 

Arguedasa”, czy – „w przeciwieństwie do Arguedasa”. 

(Arze, 1993b: 33.) 

I 

Zdanie otwierające pierwszy z przywołanych 

tu cytatów może budzić pewne zastrzeżenia. O ja-

kich przesądach na temat przesądów rasowych 

mówi autor, jeśli tak oczywisty wydaje się rasizm 

Arguedasa, że w trzecim, ostatnim wydaniu Pue-

blo enfermo z 1937 r. powołuje się nawet na nie-

sławne Mein Kampf Hitlera, aby potępić metysaż 

(Arguedas, 1937: 264)? Próby rozmywania uwie-

rających współczesnego czytelnika uprzedzeń ra-

sowych pisarza skazane są na porażkę. Nie sposób 

jednak nie zgodzić się z tym, co pisze Arze nt. wy-

jątkowej roli zajmowanej przez Arguedasa w hi-

storii literatury i myśli boliwijskiej w XX wieku. 

Żaden inny boliwijski twórca, tak przed nim, jak i 

po nim, nie okazał się tak wpływowy. Alcides Ar-

guedas pozostaje również nadal najbardziej zna-

nym pisarzem z tego kraju, wciąż czytanym i dys-

kutowanym. Tym bardziej zasługuje on przez to, 

przy okazji setnej rocznicy pierwszej publikacji 

jego Pueblo enfermo, na krytyczną refleksję o jego 

dziele i wpływie, jakie wywarło, bądź wywiera 

nadal. Wracając jednak do cytowanego wcześniej 

Arze, w Boliwii trudniej być zwolennikiem Argue-

dasowskich koncepcji, niż ich przeciwnikiem nie 

tylko z uwagi na jawny rasizm i słabo skrywane 

miejscami późne sympatie pisarza dla faszyzmu, 

które były obiektem krytyki już wielu jemu współ-

czesnych. Najbardziej atakowanym aspektem Pue-

blo enfermo był zawarty w nim pesymistyczny fa-

talizm, zupełny brak nadziei na poprawę losu Bo-

liwii, druzgocąca, bo śmiertelna diagnoza, jaką 

wystawił boliwijski „żelazny chirurg” swojemu 

pogrążającemu się w chorobie pacjentowi – oj-

czyźnie. Jak pisał Fernando Díez de Medina w 

zbiorze esejów Thunupa (wydanym w 1947 r., a 

więc zaledwie rok po śmierci Arguedasa), „kom-

pleks niższości, który ujawniają strony Pueblo en-

fermo skaził więcej niż jedno pokolenie, paraliżu-

jąc narodową energię” (cyt. w Arze 1993b: 40).  

Podobne ataki nadchodziły zarówno z prawej 

jak i z lewej strony boliwijskiej sceny ideologicz-

nej. Arguedas uważany był przez jednych za czo-

łowego reprezentanta konserwatywnej oligarchii, z 

drugiej strony, oskarżany był przez swoich poli-

tycznych ziomków (Arguedas był członkiem Partii 

Liberalnej, rządzącej w Boliwii w latach 1899-

1920) za brak patriotyzmu i defetyzm. Krytyka 

gorzkiej rzeczywistości boliwijskiej zawarta w Pu-

eblo enfermo była bowiem również krytyką jej 

przywódców, klasy rządzącej, elit. Kiedy kryty-

kował boliwijską politykę, wystawiał złe świadec-

two swoim partyjnym kolegom i szefom (Albarra-

cín, 1979).  

Pisarz uważał, że Boliwia skazana jest na 

niepowodzenie z powodu dwóch decydujących, 

powiązanych ze sobą czynników – geografii, czy 

warunków naturalnych oraz czynnika etnicznego, 

czy też rasowego, jak to określał. Niesprzyjające 

warunki geograficzne, nieokiełznana, groźna, su-
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rowa natura nie pozwalają na swobodny rozwój 

kraju, pozbawiając go integralności terytorialnej, 

dzieląc na odseparowane, a wręcz skonfliktowane 

regiony i wpychając na tory ekonomicznego zaco-

fania. Czynnikiem przypieczętowującym boliwij-

ską klęskę jest przewaga Indian i Metysów (przede 

wszystkim tych pierwszych) w składzie ludno-

ściowym kraju. Metysi, jako spadkobiercy najgor-

szych cech Indian i Bbiałych, to ludzie pozbawieni 

moralności, bezwzględni, dążący do władzy dla 

zaspokojenia swoich niskich, indywidualistycz-

nych pobudek. Natomiast ukształtowani przez su-

rowe i jałowe środowisko Indianie są dzicy 

i okrutni, żyją jak zwierzęta i nie są zdolni do ja-

kiegokolwiek postępu. Są również pasywni, apa-

tyczni, pozbawieni jakiejkolwiek inicjatywy, z na-

tury nielojalni, kłamliwi i obłudni. Znają jedynie 

argument brutalnej siły. Tym samym Indianin jest 

nieodłącznym elementem swojego krajobrazu, po-

siada podobne cechy, co otaczająca go natura. 

Ślepy na błogosławieństwa cywilizacji, Argueda-

sowski Indianin uprawiający bezrefleksyjnie swoją 

jałową jak on ziemię, skazany jest na unicestwie-

nie, a sam stanowi przeszkodę dla rozwoju kraju 

(Arguedas, op. cit.).  

Wszystkie wymienione w Pueblo enfermo 

bolączki Boliwii są efektem oddziaływania dwóch 

wspomnianych czynników. Obok ekonomicznego 

zacofania, chorobami Boliwii są: niestabilność po-

lityczna, korupcja, nepotyzm, demagogia, mega-

lomania, kiepskie szkolnictwo, ubóstwo intelektu-

alne, brak kreatywności i przedsiębiorczości, brak 

poczucia wspólnoty i wspólnego interesu, prowin-

cjonalizm, a nawet brak higieny, alkoholizm 

i przestępczość. W tej ostatniej wybijają się skłon-

ni przecież z natury do łamania prawa Indianie, na 

co dowodem mają być statystyki, ukazujące ich 

przewagę wśród osadzonych w boliwijskich wię-

zieniach (Arguedas, op. cit.: 52-53). I wcale nie 

jest oryginalny Arguedas w konstatacji tych pro-

blemów. Inny boliwijski pisarz Carlos Medinaceli, 

wtórując mu w lamentach o braku kreatywności, 

pisał (i trudno rozsądzić, czy był w tym poważny, 

czy ironizował), że „jak dotąd, nie wynaleźliśmy 

niczego oprócz chuño” [konserwowany ziemniak, 

R.P.] (Medinaceli, 1972: 29). 

II 

Jak wytłumaczyć tak różne, zdawałoby się, 

przedstawienie Indianina w Pueblo enfermo i w 

uznanej za jedną z najważniejszych powieści in-

dygenistycznych Raza de bronce, którą Arguedas 

opublikował w 1919 r.? Jak utrzymuje Albarracín, 

Arguedas nazwał swoją powieść Raza de bronce w 

dowód podziwu dla wytrwałości Indian pod nie-

ludzkim uciskiem ze strony latyfundystów (Alba-

rracín, op. cit.). Pisarz przedstawia w Raza de 

bronce nad wyraz krytycznie stosunki panujące 

między właścicielami hacjend, a żyjącymi w fak-

tycznym niewolnictwie colonos. Eksploatowani 

ekonomicznie, traktowani jak zwierzęta, poniżani, 

bici i zmuszani do kolejnych zobowiązań wzglę-

dem pana, Indianie z hacjendy w końcu wszczyna-

ją bunt. Punktem zapalnym nie są jednak kolejne 

wymyślane przez właściciela obowiązki, czy razy, 

które dla uciechy zadaje swoim sługom. Czara go-

ryczy upodlonych Indian przelewa się, kiedy we-

spół ze swoimi kolegami pan nieumyślnie zabija 

indiańską dziewczynę, broniącą się przed próbą 

gwałtu (Arguedas, 1923).  

Obok ostrej krytyki latyfundyzmu, znajduje-

my w Raza de bronce przestrogę przed indiańską 

zemstą. Arguedas zdaje się ostrzegać, że jeśli pa-

nujące relacje nie zostaną zmienione, Boliwijczy-

kom grozi trudny do opanowania zryw autochto-

nów. Jednocześnie jednak, z pozoru przychylny tu 

Indianom pisarz zachowuje bardzo paternalistycz-

ną i marginalizującą Indian postawę. Buntownicza 

reakcja bohaterów książki, uosabiająca groźbę in-

diańskiego powstania, jest bowiem przedstawiona 

jako irracjonalna (jakkolwiek jednak usprawiedli-

wiona, czy uprawniona) vendetta, a nie planowe, 

przemyślane i dalekosiężne działanie. Arguedas 

odmawia Indianom zdolności do celowej mobili-

zacji politycznej, zorganizowania ruchu, który 

miałby jakiś większy sens niż wymordowanie nie-

sympatycznych skądinąd ciemiężycieli. Nie ma na 

tym horyzoncie jakiejkolwiek świadomości walki. 

Zamiast świadomego projektu mamy do czynienia 

z dziką, niezorganizowaną, atawistyczną reakcją 

na krzywdę. Wizja Indianina-bestii z Pueblo en-

fermo nie zostaje więc tu zanegowana. Buntujący 

się bezrefleksyjnie Indianin jest jak rozdrażnione 

zwierzę.  
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Takie przedstawienie Indian wcale nie zrów-

nuje ich z „racjonalnymi” Kreolami, lecz zatrzy-

muje na pozycji wciąż względem nich niższej. 

Podtrzymuje ono kreolskie wyobrażenie o barba-

rzyńskiej, krwiożerczej (czasami nawet kanibali-

stycznej) hordzie, ciemnej niekontrolowanej ma-

sie, la indiada, jak ją nazywano, które na dobre 

zadomowiło się w wyobraźni Białych po powsta-

niu Tupaka Katari w 1781 r. i przypomniane zo-

stało dramatycznymi wydarzeniami powstania Zá-

rate Willka w 1899 r. (Condarco, 82).  

Chęć pisarza ulżenia ciemiężonym autochto-

nom nie wynika z postrzegania ich jako równych, 

lecz jedynie z humanitaryzmu. Pisarz zajmuje po-

zycję łaskawego pana, który wyciąga dłoń do swo-

ich sług. Nie jest to jednak dłoń wyciągnięta do 

braterskiego uścisku, a jedynie dłoń ocierająca łzy 

cierpiących, głaszcząca ich głowy ze współczucia. 

Arguedas-indygenista lituje się nad Indianami, ale 

tak samo jak Arguedas-rasista nie widzi w nich po-

tencjału rozwoju. Nie wyobraża sobie, że mogliby 

zajmować pozycje równe Białym i Metysom, że 

mogliby stać się równorzędnymi obywatelami i ak-

tywnie brać udział w politycznym życiu kraju. 

Ludność tubylcza w ujęciu indygenistycznym mo-

że więc poprawić swoją sytuację jedynie dzięki 

pomocy przychylnych jej Kreoli, pozostając 

przedmiotem państwowej polityki, nigdy zaś pod-

miotem. W tym miejscu perspektywy Pueblo en-

fermo i Raza de bronce łączą się. Moralizujący w 

obu dziełach Arguedas poprzestaje na krytyce pa-

nujących stosunków społecznych (przypomnijmy, 

że wyzysk i złe traktowanie Indian na hacjendach 

jest również przedmiotem krytyki w Pueblo en-

fermo). Nie proponuje żadnych zmian status quo, 

nie stwarza perspektywy ewentualnej zmiany tra-

dycyjnych ról społecznych (Albarracín, op. cit.).  

W przedstawionym tu wymiarze twórczości 

Arguedasa nie ma właściwie wiele, co wyróżnia-

łoby go na tle jego epoki i kraju. Był raczej ów pi-

sarz wyrazicielem typowych poglądów, które pa-

nowały w Boliwii w okresie tzw. Republiki Oli-

garchicznej (1880-1952), jak ją nazwali historycy. 

Na tle wielu innych intelektualistów i przedstawi-

cieli elit, jego jawnie rasistowskie sądy zdają się 

nawet być łagodne i stonowane. Problem tej rasy 

dzikusów wydaje się być samoczynnie rozwiązany: 

wątły mózg Indianina nie może, nawet poprzez 

trening umysłowy, rozwinąć się jako mięsień (cyt. 

za Zavaleta 2008: 140), przekonywał liberał gen. 

José Manuel Pando, prezydent Boliwii w latach 

1899-1904. Ten sam polityk w innym miejscu ar-

gumentował: Ile pieniędzy potrzeba, aby wyedu-

kować Indian? Ile czasu by to zajęło? To niewy-

konalne zadanie. O wiele praktyczniej będzie więc 

ich wyeliminować, bo w końcu, jak uważał, India-

nie są niższymi istotami i ich eliminacja nie jest 

przestępstwem ale „naturalną selekcją”, zada-

niem trudnym i odpychającym, ale koniecznym 

(Ibidem). Inny prezydent, rządzący w latach 1921-

-25 Bautista Saavedra pisał: Jeśli niższa rasa po-

stawiona obok innej, wyższej rasy jest skazana na 

wyginięcie, jak utrzymuje Le Bon (...) [i jeśli] mu-

simy eksploatować Indian Aymara i Quechua dla 

naszego pożytku albo wytępić ich, ponieważ są 

przeszkodą dla naszego postępu, zróbmy to szcze-

rze i energicznie (cyt. za Rivera, 1987: 18). Niech 

ten krótki przegląd przekonań boliwijskich elit zo-

stanie zamknięty cytatem z innego historyka i pisa-

rza boliwijskiego, mistrza Arguedasa, Gabriela 

René Moreno: Dla Indian inkaskich i Metysów nie 

ma absolutnie miejsca w stopniowej ewolucji no-

woczesnego społeczeństwa. Prędzej czy później, w 

walce o przetrwanie, są oni skazani na zagładę 

pod panowaniem czystej lub oczyszczonej białej 

rasy (Ibidem, 17-18).  

Importowany z Europy darwinizm społeczny 

pomagał w „naukowy” sposób uzasadnić kreolską 

dominację nad ludnością tubylczą. W 1899 r. do-

szło do wielkiego zrywu Indian Aymara pod wo-

dzą Pablo Zárate „Willka”. Indianie, walczący o 

zwrot ziem, rabowanych tradycyjnym wspólnotom 

ayllus od lat 60. XIX w., postulowali również oba-

lenie władzy białych i utworzenie własnego rządu 

indiańskiego. Powstanie to rozwinęło się w trakcie 

wojny domowej toczonej przez rządzących kon-

serwatystów z liberałami. Partia Liberalna zachę-

cała Indian do zaangażowania się w konflikt po jej 

stronie, obiecując zwrot zagrabionych ziem. Kiedy 

jednak Indianie zaczęli realizować swój własny 

plan działania, pogodzeni pojawieniem się wspól-

nego wroga liberałowie i konserwatyści krwawo 

stłumili powstanie (Condarco, op. cit.). Bezpo-

średnio po powstaniu, władze boliwijskie zorgani-
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zowały tzw. proces z Mohozy, w trakcie którego 

osądzono i skazano przywódcę powstania oraz je-

go kilkuset towarzyszy. Pretekstem dla procesu 

była masakra w Mohozie, podczas której powstań-

cy zamordowali stu kilkudziesięciu, uprzednio 

rozbrojonych żołnierzy z frakcji liberalnej, którzy 

schronili się w kościele. Mord ten był dla oskarży-

cieli przejawem zwierzęcej natury Indian, wrodzo-

nych skłonności do działań przestępczych i braku 

jakichkolwiek zasad moralnych. Przybyli do Boli-

wii z tej okazji europejscy badacze, mierzyli 

oskarżonym czaszki i tworzyli typy charakterolo-

giczne „naturalnych kryminalistów”. Niższa, jak 

wykazano, rasa indiańska, została w tym procesie 

symbolicznie osądzona jako winna wszelkiego zła 

trapiącego kraj i która była, ze względu na swoje 

wrodzone zacofanie i niezdolność do ucywilizo-

wania się, główną przeszkodą dla jej rozwoju. 

Cywilizowani, racjonalni i otwarci na postęp Kre-

ole potwierdzali w ten sposób legitymację swojego 

panowania i usprawiedliwiali nierówne stosunki 

społeczne (Paz-Soldán, 2003). Wcale nie jest za-

skakująca w tym kontekście amnezja Arguedasa i 

jego redukcjonizm charakteru indiańskich wystą-

pień, czyniący z nich atawistyczną, irracjonalną 

reakcję. Był Arguedas w tej mierze nieodrodnym 

dzieckiem swojej epoki i jako przedstawiciel elit, 

wpisywał się swoimi poglądami w obowiązujący 

je model światopoglądowy. Był ten twórca w 1899 

r. otwartym na świat, chłonącym wiedzę dwudzie-

stolatkiem z poważnymi ambicjami zawodowymi, 

uczestniczącym w wojnie domowej jako kore-

spondent prasowy. Wielkie powstanie indiańskie 

Zárate „Willka”, dziejące się na dziesięć lat przed 

wydaniem Pueblo enfermo i pozbawione przez 

kreolską warstwę panującą treści politycznej, wy-

parte zostało jednak również i z jego świadomości. 

Wracając do Arguedasowskiej krytyki laty-

fundyzmu, należy wspomnieć o jeszcze jednej jej 

przyczynie, tzn. przekonaniach politycznych pisa-

rza. Był on wieloletnim członkiem Partii Liberal-

nej. Zgodnie z liberalną koncepcją indywidualnej 

własności prywatnej i wolnego rynku jako gwa-

rancji postępu, latyfundia postrzegane były jako 

hamulec dla rozwoju boliwijskiej gospodarki. 

Konserwowały one archaiczne sposoby produkcji 

i nierynkowe relacje ekonomiczne panów z indiań-

skimi colonos, a w konsekwencji uniemożliwiały 

modernizację wsi. Liberałowie, w tym Arguedas, 

tak samo postrzegali tradycyjne wspólnoty indiań-

skie ayllus. Jako archaiczne i anty-postępowe ska-

zane więc były na stopniowy zanik. Takie podej-

ście do wspólnot indiańskich i latyfundiów jest ty-

powe dla liberalizmu latynoamerykańskiego jesz-

cze od czasów Simona Bolivara, który już w 

pierwszych latach niepodległości andyjskich repu-

blik próbował rozwiązać wspólnoty i uwłaszczyć 

chłopów (Bonilla, 1997).  

Jednak liberalni zwycięzcy wojny domowej z 

1899 r., pogodzeni z pokonanymi konserwatystami 

szybko porzucili hasła federalistyczne i swoje an-

tyoligarchiczne resentymenty, otwierając proces 

regeneracji oligarchii boliwijskiej (Irurozqui, 

1993). Nowe rządy liberałów nie tylko nie uderzy-

ły w latyfundia, będące jednym z filarów konser-

watywnej oligarchii, ale umocniły dotychczasowy 

kurs. Pryncypialny Arguedas nie godził się na to, 

krytykując zajadle własną partię i rząd, narażając 

się przez to na polityczną marginalizację, ale zy-

skując jednocześnie sławę niestrudzonego krytyka 

rzeczywistości boliwijskiej i niewygodnego dla 

nikogo moralisty (Albarracín, op. cit.).  

Co ciekawe, arguedasowska mieszanka ide-

ologicznego liberalizmu i „moralnego” indygeni-

zmu znalazła swoje urzeczywistnienie w reformie 

rolnej z 1953 r., dokonanej przez nacjonalistycz-

no-rewolucyjny MNR, a która pomimo korpora-

cjonistycznego rysu i typowych dla indygenizmu 

uzasadnień skrywała klasyczną myśl liberalną 

(Platt, 1982). 

III 

W tym miejscu możemy spróbować odpo-

wiedzieć sobie na pytanie o fenomen popularności 

i żywotności Arguedasa w myśli i literaturze boli-

wijskiej. W dużej mierze jest to jego rola dyżurne-

go moralisty wytykającego narodowe wady i pro-

blemy we wszystkich swoich dziełach – indygeni-

stycznej prozie, historiografii, czy socjologicznym 

studium Pueblo enfermo. Sumienie narodu, auto-

rytet moralny (Arguedas zwykł pisać listy do pre-

zydentów wytykając im błędy popełniane w polity-

ce) czy „krytyczna świadomość pewnej epoki”, jak 

chciał Albarracín – taka rola gwarantuje pisarzowi 

historyczne miejsce w nigdy niekończącej się de-
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bacie o kondycji narodowej, jakkolwiek niedo-

rzeczne i oburzające z dzisiejszej perspektywy 

wydają się jego sądy. Rola moralisty wydaje się 

być naturalna w przypadku Arguedasa z uwagi na 

symboliczny związek jego życiorysu z dramatycz-

nymi dziejami ojczyzny. Pisarz urodził się w 

1879 r., kiedy rozpoczęła się uważana przez Boli-

wijczyków za najtragiczniejszą w skutkach Wojna 

o Pacyfik, w wyniku której kraj utracił dostęp do 

morza. Do końca życia pisarza Boliwia stoczyła 

jeszcze dwie wojny (Wojna o Acre z Brazylią w 

latach 1899-1903 i Wojna o Chaco z Paragwajem 

w latach 1932-35, obie przegrane). Wskutek tych 

konfliktów oraz w wyniku rozstrzygnięć dyploma-

tycznych (z Argentyną w 1897 r. i Peru w 1909 r.) 

terytorium Boliwii zmniejszyło się niemal o poło-

wę.  

Być może zresztą fatalizm Arguedasa, tak 

krytykowany przez wielu jemu współczesnych, 

jest fatalizmem magnetycznym, przyciągającym 

kolejne pokolenia poszukujących we wciąż no-

wych niepowodzeniach swojego państwa jakiegoś 

metawzoru boliwijskiego losu. Arguedas jedynie 

krytykujący, karcący lub, jakby sam wolał, dia-

gnozujący, bez proponowania żadnej kuracji, roz-

wiązań, jak lekarz oznajmiający śmiertelną choro-

bę i odchodzący od łóżka pacjenta, jest moralistą 

wiecznym, bo z upływem czasu objawy narodowej 

choroby nie znikają. Jednak brak recept czy też 

propozycji kuracji w Pueblo enfermo nie dezaktu-

alizuje dzieła. Wielokrotnie Boliwia przeżywała 

trudne momenty. 183 lata niepodległości były bar-

dzo trudne; naznaczyły naszą udręczoną, bolesną 

i jak dotąd niezrozumiałą historię (...) byliśmy 

przez długi czas krajem różnych rewolucji, pu-

czów, przewrotów (...). Ci, co uważają, że nie ma 

na to lekarstwa, wertują prawie po kryjomu strony 

„Pueblo enfermo” Alcidesa Arguedasa – napisał 

pewien Boliwijczyk na swoim blogu zatytułowa-

nym Ku dyktaturze Evo (http://hacialadictadurae-

vista.blogspot.com/2009/04/entre-pueblo-enfer-

mo-de-arguedas-y-la.html, z 02.12.09, tłum. R.P.). 

Ci, co myślą, że nie ma żadnego lekarstwa, znajdu-

ją w Pueblo enfermo wszech księgę. 

W setną rocznicę urodzin pisarza w 1979 r. 

księgarnie zapełniły się wznowieniami jego dzieł 

oraz biografiami, monografiami, polemikami lub 

esejami na jego temat. Zbiegiem okoliczności był 

to najbardziej dramatyczny, chaotyczny i brutalny 

okres we współczesnej historii Boliwii. Od 1978 r. 

do 1980 r. nastąpiły cztery wojskowe zamachy 

stanu, przeplatane nieudanymi próbami wskrze-

szenia demokracji i zorganizowania uczciwych 

wyborów. Rekordzistą niestabilności był płk Al-

berto Natush Busch (siostrzeniec dyktatora płk. 

Germana Buscha z lat 30.), który dokonawszy 

krwawego przewrotu w listopadzie 1979 r. zdołał 

utrzymać się przy władzy tylko przez 16 dni (Me-

sa, 2003). Czy nie był to okres, kiedy dla wielu 

ożywały arguedasowskie demony?  

W 2004 r. ówczesny prezydent Boliwii Car-

los Mesa powiedział, że Alcides Arguedas „jest 

jedną z fundamentalnych postaci kultury boliwij-

skiej” i można uznać, że wiele cech [rzeczywisto-

ści boliwijskiej, przyp. R.P.], tak ostro i bez ogró-

dek przedstawionych w jego wizji socjologicznej 

(...) może mieć swoje idealne zastosowanie rów-

nież i dziś (cyt. za Herrera, 2009). Prezydent nie 

sprecyzował jednak, jakie elementy wizji Argue-

dasa miał na myśli. Jeśli przyjrzeć się dzisiaj wyja-

śnieniom boliwijskiej choroby wymienionym w 

Pueblo enfermo, łatwo stwierdzić, że nie wytrzy-

mały one próby czasu. O wiele bardziej przekonu-

jący od autora Pueblo enfermo wydaje się jego ro-

dak René Zavaleta Mercado, który nawiązując do 

jego kariery dyplomaty określił Arguedasa mianem 

„urzędniczyny szukającego ciepłej posadki” (Za-

valeta, op. cit., 145). W opublikowanym w 1986 r. 

Lo nacional-popular en Bolivia przedstawił on 

koncepcję tzw. „paradoksu pańskości” (paradoja 

señorial), jako głównego winowajcy boliwijskich 

bolączek. Zdaniem Zavalety, o niepomyślnej ewo-

lucji historycznej kraju zadecydowała arystokra-

tyczna mentalność jego warstwy rządzącej, poli-

tyczno-ekonomicznych elit, które po dziś dzień 

reprodukują feudalne relacje społeczne pan-sługa. 

Według tej koncepcji, w epoce kolonialnej hisz-

pańska ludność napływowa poszukiwała w nowym 

kraju możliwości szybkiego i łatwego wzbogace-

nia oraz przywilejów, unikała natomiast regularnej 

pracy. Znajdowała taką możliwość w podporząd-

kowaniu sobie ludności rdzennej, w uczynieniu z 

niej sług. Elity niepodległej republiki, będące bio-

logicznym i mentalnym spadkobiercą kolonialnych 
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panów, kontynuowały potwierdzanie swojej wyż-

szej pozycji społecznej poprzez utrzymywanie In-

dian w poddaństwie. Postawa taka, argumentuje 

Zavaleta, uniemożliwia stworzenie szeroko zdefi-

niowanej wspólnoty, bo separuje wąską kastę 

„arystokratów” rządzących krajem, od większości 

społeczeństwa wykluczonej ze sfery państwa. Brak 

faktycznej wspólnoty państwowej uniemożliwia z 

kolei integralność terytorialną, bo tam, gdzie nie 

ma społeczeństwa zintegrowanego z państwem, 

jego terytorium i granice są czystą abstrakcją. 

Również sami „panowie” nie identyfikujący się ze 

zbiorowością, lecz sytuujący się mentalnie ponad 

nią, nie utożsamiają swoich interesów z interesami 

abstrakcyjnego państwa, nie są współodpowie-

dzialni za jego losy. O słabości państwa, jego in-

stytucji i życia politycznego nie decydują więc, jak 

chciał Arguedas, pewne dominujące w społeczeń-

stwie cechy psychologiczne odziedziczone po niż-

szych rasowo Indianach, ale elitaryzm, ekskluzy-

wizm zawłaszczający sferę państwową dla korzy-

ści nielicznej grupy wybrańców (Ibidem).  

W wymiarze ekonomicznym zaś wyzysk cu-

dzej pracy, dążenie do maksymalizacji korzyści 

przy minimalizacji nakładów, prezentowana przez 

miejscowe elity, uczyniła z Boliwii kraj monokul-

tury górniczej i zacofanego rolnictwa (hacjendy 

korzystające z darmowej pracy colonos). Od regu-

larnej pracy wyżej ceniona jest spekulacja, zaś po-

siadanie ziemi staje się społecznym fetyszem, 

atrybutem podwyższającym status właściciela. Nie 

służy akumulacji kapitału, modernizacji i zwięk-

szaniu produktywności, lecz nadaje prestiż. Pan 

nie byłby panem bez swojego sługi. Konieczne jest 

więc utrzymanie systemu niewolniczego, konser-

wującego zacofane, nieproduktywne, nierozwojo-

we relacje ekonomiczne (Ibidem). Zavaleta nie był 

jedynym myślicielem, który poruszał ten problem. 

Ponad dekadę wcześniej podobną opinię wyraził, 

w ujęciu ogólnolatynoamerykańskim i nieco na 

marginesie, Rangel (1975), odwołujący się zresztą 

do klasycznego już Rosenblata. Latynoamerykań-

ska niechęć do pracy i ucieczka w szlacheckość, 

poucza Rosenblat, to spadek po odwołujących się 

do średniowiecznej Rekonkwisty hiszpańskich hi-

dalgach i ich „pogardzie do prac intelektualnych i 

technicznych, zawsze podejrzanych o semityzm” 

(Rosenblat, 1969: 49).  

Krytyka „arystokratycznego” konserwatyzmu 

nawiązuje do klasycznej myśli liberalnej, również 

w swojej arguedasowskiej odmianie. Arguedas 

zdawał się rozumieć mechanizmy opisane przez 

jego młodszego rodaka (patrz jego krytyka hacen-

dados omówiona powyżej), ale zamiast oskarżać 

kolonialny garb zafundowany nie tylko Boliwii 

przez wyniesioną jeszcze z Hiszpanii mentalność, 

wolał uderzyć w rasistowskie struny, potępiające 

zgubny wpływ zezwierzęconych tubylców. Skąd ta 

niespójność, niekonsekwencja w myśli pisarza? 

Nie był w stanie przezwyciężyć wpływu swojego 

środowiska społecznego, kształtującego go jako 

myśliciela. Odpowiedzi na pytania o problemy bo-

liwijskie szukał w intelektualnej spuściźnie Euro-

py. Jakże typowe dla latynoamerykańskich elit 

tamtego okresu, ustawiających się plecami do swo-

ich ojczyzn, z nadzieją zaś wyglądających za 

Atlantyk. 

Należy jednak przyznać Arguedasowi choćby 

cząstkową rację w kwestii uwarunkowań geogra-

ficznych jako determinanty rozwojowej. W ujęciu 

pisarza determinizm geograficzny ma charakter 

zdecydowanie negatywny (warunki geograficzne 

Boliwii są trudne lub bardzo trudne i nie da się 

uwolnić od ich zgubnego wpływu) i powiązany 

jest z czynnikiem rasowym (cechy psychologiczne 

Indian ukształtowane są przez warunki otoczenia). 

Pomijając jednak ten aspekt, można przyznać, że 

Boliwia jest skrajnym przypadkiem kraju, którego 

rozwój zdeterminowany był warunkami natural-

nymi. Jest to kraj pozostający poza głównymi 

szlakami komunikacyjnymi kontynentu, odcięty od 

morza i wielkich arterii rzecznych, ograniczony z 

jednej strony wysokimi Andami, z drugiej Amazo-

nią i bezkresnymi Llanos. Nigdy nie przyciągał on 

dużej imigracji. Zainteresowanie administracji ko-

lonialnej, a później władz niepodległej Boliwii 

skupiło się na części andyjskiej, bogatej w surow-

ce mineralne, podczas gdy inne regiony kraju po-

zostawały zaniedbane aż do drugiej połowy XX 

wieku. Istnienie dużych zasobów mineralnych na 

zachodzie, przy jednoczesnej nieatrakcyjności i 

odizolowaniu terenów wschodnich, zadecydowało 

o górniczym losie Boliwii, który z kolei nadał jej 
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status pariasa Ameryki Południowej. Boliwijskie 

uzależnienie od sektorów wydobywczych pozosta-

je nadal nieprzezwyciężone – dwoma najważniej-

szymi sektorami gospodarki są dziś sektor gazowy 

i tradycyjne górnictwo. Innym skutkiem determi-

nizmu geograficznego jest też obecny, uproszczo-

ny podział Boliwii na biedny, górniczy i indiański 

Zachód oraz od niedawna szybko rozwijający się, 

oparty na nowoczesnym rolnictwie, bogaty biały 

Wschód z opozycyjnym wobec rządu Evo Morale-

sa regionem Santa Cruz na czele. Historyczna se-

paracja nie-górniczych, wschodnich regionów kra-

ju od polityczno-ekonomicznego centrum spowo-

dowało rozwój silnych tam tendencji odśrodko-

wych.  

IV 

Rozważając kwestię ewentualnej ponadcza-

sowości idei Arguedasa z punktu widzenia dzisiej-

szej Boliwii, warto zadać sobie pytanie o aktual-

ność jego poglądów, perspektywy widzenia boli-

wijskich problemów, wyobrażeń i uzasadnień, któ-

rych Arguedas wcale nie był autorem, ale które je-

dynie przypomniał. Nie w sensie ich prawdziwości 

(czy jego koncepty są aktualne? Czy w ogóle kie-

dykolwiek były?), ale żywotności (czy nadal funk-

cjonują w obiegu społecznym?). Łatwo bowiem 

obalać ex catedra rasistowskie teorie naukowe, 

czy zwykłe uprzedzenia. Czym innym jednak są 

akademickie dyskusje i polemiki pisarzy czy na-

ukowców, czym innym zaś utarte w społeczeń-

stwie poglądy i wyobrażenia. Refleksja nad współ-

czesną kondycją arguedyzmów jest więc jednocze-

śnie ogólną refleksją nt. pewnych mitów społecz-

nych w Boliwii.  

Socjolog Pablo Mamani w swoim, ironicznie 

zatytułowanym artykule „Chore elity w Boliwii” 

buduje pomost między przykurzonymi koncep-

cjami Arguedasa, łączącymi klasyczne koncepcje 

liberalne z rasizmem, a neoliberalizmem i ruchem 

na rzecz autonomii Santa Cruz. Jednym z licznych 

przykładów renesansu arguedyzmu wśród dzisiej-

szych elit, podpisujących się obiema rękami pod 

projektem neoliberalnym, jest książka Paranoia 

aimara [Paranoja Ajmarów] Oscara Olmedo, który 

pisze o protestujących Indianach: Motłoch ciągnie 

żałośnie po ulicach; słychać odgłosy ciężko sta-

wianych stóp i prostackie, plugawe okrzyki. To je-

go stara pamięć odbija się echem w języku. Na 

więcej go nie stać. Niemożliwa jest dla niego idea, 

argument. Co najwyżej odnosi wrażenie, ale nigdy 

nie przechodzi do rozumu i wyobraźni, i pokazuje 

to krótkimi, prostymi frazesami, rzucanymi dla 

umysłowej rozrywki paranoika (cyt. za Mamani, 

2008: 46). Wraca tu stary obraz Indianina niezdol-

nego do racjonalnego myślenia, niewolnika prymi-

tywnych reakcji, dającego się ponieść atawistycz-

nemu prądowi. Motłoch, (a może la indiada, jak 

niegdyś?), bezkształtna ludzka masa, niesiona siłą 

bezwładu, zalewa ulice, zagrażając bezpieczeńs-

twu racjonalnych, świadomych mieszkańców 

miast. Cierpi na paranoję, czyli urojenia, obłęd, 

omamy.  

Dalej Mamani przypomina, jak w 2000 r. je-

den z ministrów nazwał indiańskie blokady dróg 

mianem „irracjonalnych” (Ibidem, 47). Natomiast 

w 2004 r. prezydent Carlos Mesa, w obliczu ma-

sowych protestów mieszkańców El Alto, domaga-

jących się przywrócenia państwowej kontroli nad 

sprywatyzowaną firmą zaopatrzenia w wodę, po-

wiedział, że „to jest karnawał szaleńców” (Ibidem: 

45). Klasyczna dychotomia, wedle której nie po-

trafiący myśleć racjonalnie Indianie przeciwsta-

wiani są świadomemu, przemyślanemu, jedynemu 

rozsądnemu projektowi (neo)liberalnemu. Są 

przez to oporni na zmiany, swoim nierozumnym 

postępowaniem utrudniają rozwój kraju. Tak jak 

kiedyś liberalna wizja postępu była jedyną możli-

wą, a opierający się filozofii rynkowej Indianie by-

li nieracjonalni (Platt, 88), tak teraz jedyna drogą 

jest neoliberalizm, a wszelki opór jest wbrew zdro-

wej logice. Wyraz tej ortodoksji dał m.in. jeden z 

publicystów, który w 1997 r., obawiając się że no-

wy rząd Hugona Banzera zakłóci neoliberalny kurs 

przemian (nie zakłócił, R.P.), pisał że całkowitą 

słuszność miał Arguedas, mówiący o wiszącym 

nad Boliwią fatum wiecznej klęski. Zakłócenie 

kursu neoliberalnego jawiło się mu jako kolejne w 

historii niepowodzenie na drodze ku nowoczesno-

ści, jako kolejny upadek Syzyfa. Znów okazuje 

się, przekonywał, że w tym kraju nic nie da się 

zrobić (Soruco, 2000). 

Chorzy (na umyśle, bo nie chcą pogodzić się 

z jedyną możliwą drogą) Indianie znów jawią się 

jako główna przeszkoda dla rozwoju Boliwii. Mia-
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łem okazję spotkać się z przejawami takiego my-

ślenia osobiście podczas wyjazdów badawczych, 

jakie zrealizowałem w czasie pierwszej kadencji 

prezydenta Evo Moralesa. Wielokrotnie słyszałem 

padające z ust Białych i Metysów, że zamiast 

wziąć się do pracy, Indianie potrafią jedynie prote-

stować i blokować drogi. Że są zacofani, nieod-

powiedzialni i nie rozumieją, że postęp jest nie-

unikniony. W ten dyskurs wpisuje się również 

ruch na rzecz autonomii Santa Cruz. Boliwia jest 

znana jako kraj w przeważającym stopniu andyj-

ski, zamknięty w swoich górach, swojego rodzaju 

południowoamerykański Tybet złożony w większo-

ści przez grupy etniczne Aymara-Quechua, zaco-

fany i nędzny, gdzie dominuje komunarystyczna, 

przedrepublikańska, nieliberalna, syndykalistycz-

na, konserwatywna kultura konfliktu (...) i [który] 

narzuca nam swoją kulturę niedorozwoju – pisze 

na swojej stronie organizacja Nación Camba 

(http://www.nacioncamba.net/quienesomos.htm, z 

01.12.09). 

Uprzedzenie wobec Indian nierzadko przy-

bierało nawet bardziej dobitną formę. Kiedy od-

wiedzałem Sucre w czasie wyborów do Zgroma-

dzenia Konstytucyjnego w 2006 r., spotkałem się z 

wypowiedziami typu „wszystko jedno kto wygra, 

byle nie ten indio (o Moralesie, R.P.)”. Miasto Su-

cre, siedziba starych elit konserwatywnych, było 

scenerią jawnych aktów rasizmu w maju 2008 r. 

Miejscowi studenci ze skonfliktowanego z rządem 

ruchu na rzecz pełnej stołeczności miasta (utraco-

nej w 1899 r. na rzecz La Paz) i autonomii regionu 

przemocą zmusili ok. 50 Indian Quechua do roze-

brania się i padnięcia na kolana, a potem spalenia 

flag MAS i indiańskiej wiphala. „Proście o wyba-

czenie, lamy!”, „krzyżówki lam z adobe”, „ten, kto 

nie skacze, ten lama”, „trzeba zabić tego indio” - 

oto kilka przykładów obelg, którymi obrzucono 

ofiary tego aktu. Wszystko to działo się w obecno-

ści przyklaskujących lokalnych liderów ruchu – 

prezydenta rady miejskiej i burmistrzyni – na 

głównym placu miasta (Contreras, 2008) . Te prze-

jawy rasizmu nadały nowy, ironiczny sens „Białe-

mu Miastu”, jak popularnie określa się Sucre z 

powodu koloru zabytkowej zabudowy kolonialnej. 

Regionalne media z Santa Cruz odświeżają w 

nowej formie starą krytykę metysażu: Boliwijska 

akulturacja ma różne aspekty i choć niektóre z 

nich były pozytywne, w przeważającej większości 

wpłynęła jedynie na obniżenie naszego poziomu 

kulturalnego i umieszczenie Santa Cruz na mapie 

analfabetyzmu, uzależnienia od koki, niekontrolo-

wanego oddawania moczu (sic!), masowego że-

bractwa, alkoholizmu i przemocy domowej, którą 

ze sobą niesie (cyt. za: Mamani, op. cit., 50). Kry-

tyka mieszania się kultur białego Wschodu i in-

diańskiego Zachodu idzie w parze z podważaniem 

boliwijskiej wspólnoty narodowej: Strefa andyjska 

i strefa tropikalna nie mają wspólnej ani podle-

głości wobec Inki, ani prymitywnej konkwisty Pi-

zarro, ani podobieństwa etnicznego, ani związków 

lingwistycznych, ani powiązań geograficznych. 

Dlatego żaden z tych czynników nie może być ele-

mentem konstytuującym tożsamość boliwijską 

(Ibidem, 64). 

Opozycyjny wobec Moralesa ruch na rzecz 

autonomii Santa Cruz buduje swoją tożsamość 

w oparciu o identyfikację regionalną, która bazuje 

m.in. na anty-indiańskości i „postępowości”. 

W dyskursie tego ruchu powstał dychotomiczny 

podział na zacofanych, roszczeniowo nastawio-

nych collas (mieszkańcy andyjskiej części kraju) i 

postępowych, pracowitych i przedsiębiorczych 

cambas (mieszkańcy wschodniej Boliwii). Uoso-

bieniem colla zagrażającego rozwojowi i dobroby-

towi Santa Cruz jest biedny indiański imigrant 

z Andów poszukujący pracy. To przecież kalka 

dawno już zużytych, zdawałoby się, schematów 

z XIX i pocz. XX wieku, zrekonfigurowana 

w wymiarze regionalnym. (Gustafson, 2008).  

Budowanie regionalnej tożsamości na bazie 

podziałów etnicznych przyspieszył wzrost znacze-

nia ruchów indiańskich, które zakwestionowały 

ortodoksyjny wcześniej model neoliberalny 

i współgrającą z nim fasadę wielokulturowości 

państwa boliwijskiego. Wschodnie regiony, któ-

rych interesy zostały zagrożone rosnącą potęgą 

bloku „indiańsko-ludowego” (czego kulminacją 

było zdobycie władzy przez Evo Moralesa w 2005 

r.), zareagowały na kryzys odświeżeniem tradycyj-

nego dyskursu rasowego i użyciem go w nowych, 

regionalnych ramach. Barykadowanie się w etnicz-

ności, czynione zresztą przez obie strony konfliktu 

i stworzenie wizji kraju spolaryzowanego wg na-
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kładających się na siebie linii podziału – etnicznej, 

geograficznej i ideologicznej – ożywiło stworzoną 

przez dawne elity boliwijskie koncepcję „wojny 

ras” – przeciwstawnych, niezdolnych do symbiozy 

elementów.   

Czego dowodzi powyższe? Nadal istniejące-

go w Boliwii rasizmu? To oczywiste. Ale niesłab-

nący, a silniejszy wręcz rasizm dzięki wspomnia-

nej wyżej polaryzacji etnicznej, nie jest już jedno-

kierunkowy. W moralesowskiej Boliwii pojawił 

się rasizm reakcyjny, rewanżystowski, jako odwet 

poniżanych przeciwko poniżającym. Zapytany o to 

przeze mnie indiański znajomy odpowiedział, że 

słusznie dyskryminuje się teraz białych, że India-

nie mają do tego święte historyczne prawo, że jest 

to czas wyrównywania rachunków krzywd. Ale 

dowodzi powyższe również tego, że nadal pokutu-

je w Boliwii sposób myślenia utrwalony m.in. w 

Pueblo enfermo Arguedasa, tzn. obwinianie za 

trudności w rozwoju kraju jego rdzenną ludność. 

Rzecz jasna, omówiona powyżej polaryzacja to 

efekt nieodzownie powierzchownych, uogólniają-

cych dyskursów ideologicznych, zamazujących w 

rzeczywistości dużo bardziej złożone relacje spo-

łeczno-etniczne. Jednak instrumentalne podgrze-

wanie głęboko zakorzenionych w społeczeństwie 

resentymentów z pewnością nie pomoże boliwij-

skiej integracji. 
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