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Catalina León Pesántez, El color de la razón: pensa-
miento crítico en las Américas [Kolor rozumu: myśl 
krytyczna w Amerykach], Universidad Andina Simón Bolívar, Corpo-
ración Editora Nacional, Quito 2013. 
 

Immanuel Kant, niemiecki filozof oświeceniowy, był 
zdania, że rasa, a zwłaszcza kolor skóry, winna być postrzega-
na jako dowód zdolności bądź niezdolności, którą posiada dany 

lud „do przekształcania pierwotnego kształtu przyrody”1. Z tego też powodu, jego 
zdaniem, nie wszystkie ludy mogą dorosnąć do stanu samoświadomości i rozwinąć 
umiejętność racjonalnego działania, podczas gdy inne same się edukują i postępują 
moralnie. Kant postrzegał Afrykanów, Amerykanów i Azjatów za rasy moralnie 
niedojrzałe, ponieważ są oni niezdolni do przezwyciężania determinizmu przyrody 
dla zaprowadzenia rządów prawa moralnego2. Według niego jedynie rasa biała jest 
zdolna do realizacji ideału moralnego ludzkości. Potwierdza to ten niemiecki myśli-
ciel wyraźnie w Physische Geographie: „W swojej największej doskonałości ludz-
kość istnieje w rasie białej. Żółci, Hindusi posiadają mniejszą ilość talentu. Czarni 
są poniżej, a na dnie spotyka się część ludów amerykańskich”3. Według Kanta ludy 
te nie posiadają rozumu transcendentalnego. Czytając jego prace można dojść do 
wniosku, że potencjał ten posiadają jedynie biali europejscy mężczyźni. Problem 
rasizmu w myśli Immanuela Kanta pozostawał „zapomniany” niemal do końca XX 
wieku. Nigeryjski filozof Emmanuel Chukwudi Eze, zarzuca Kantowi rasizm, 
a także twierdzi, że jego prace zawierają, najsilniej wśród pisarzy europejskich wy-
artykułowane, uzasadnienie filozoficzne hierarchii ras człowieka. Recenzowana 
praca Cataliny León Pesántez bezpośrednio nawiązuje do prac tego nigeryjskiego 
myśliciela. 

W El color de la razón: pensamiento crítico en las Américas autorka w in-
teresujący sposób zestawia prace intelektualistów Ameryki Łacińskiej, takich jak 
Leopoldo Zea, Bolívar Echeverría Enrique Dussel i Aníbal Quijano, z myślicielami 
karaibskimi: Aimé Césairem i Frantzem Fanonem, oraz z pracami imigrantów Cata-

                     
1 I. Kant, Określenie pojęcia rasy ludzkiej, w: Idem, Dzieła zebrane, t. 4, Pisma po roku 1781, 
Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, s. 106. 
2 Ibid, ss. 103-106; Idem, „Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości”, w: Idem, Dzieła 
zebrane, t. 1, Pisma przedkrytyczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, s. 691. 
3 I. Kant, „Physische Geographie”, w: Kants Werke. Bd. 9, Berlin 1968, s. 316; cyt. za: 
F. Kubiaczyk, Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: Perspektywa latynoamerykańska, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 127. 



KSIĄŻKI   
 

82 Ameryka Łacińska, 3-4 (85-86) 2014, ss. 81-84 

liny Walsh i Waltera Mignolo. Koncept filozoficzny Emmanuela Chukwudi Eze, 
mówiący o kolorze rozumu, służy autorce za temat przewodni, poprzez który poka-
zuje wkład powyższych twórców w rozumienie nowoczesności, kolonializmu, rasi-
zmu i kapitalizmu, „bieli” (przedstawia za pomocą myśli Echeverrii), murzyńskości 
(Césaire), eurocentryzmu i potrzeby ustanowienia międzykulturowej filozofii. Re-
zultatem kilkuletniej pracy autorki jest dzieło, które z pewnością stanowi ważny 
wkład dla rozwoju badań nad myślą, Karaibami i Ameryką Łacińską, a także filozo-
fią kultury regionów pozaeuropejskich, czy szerzej studiami kulturowymi, studiami 
postkolonialnymi, filozofią wyzwolenia, marksizmem latynoamerykańskim oraz fi-
lozofią międzykulturową.  

Powstanie książki El color de la razón: pensamiento crítico en las Améri-
cas wymagało od autorki przeprowadzenia analizy zmierzającej do wyjaśnienia, 
dlaczego kwestia koloru jest taka ważna. Nowoczesność Europy i Ameryki Łaciń-
skiej ukazuje konceptualne obrazy, które na każdym kroku podkreślają „kolor” 
wszystkich czynników i działań. El color de la razón… doprowadza nas do analizy 
„niektórych matryc” z rozumowania dominującego w dyskursie, które sprawiają, że 
staje się widoczny „biały” kolor myślenia europejskiego, autorka buduje niezwykle 
spójny wywód przedstawiając stosowne argumenty i fakty.  

Na kształt omawianej pracy składa się siedem rozdziałów. Struktura pracy 
jest przejrzysta, logiczna i dlatego dobrze służy wyjaśnieniu istoty problemu przed-
stawionego w tytule, który z kolei dobrze oddaje treść. Autorka przeprowadza swo-
ją analizę w trzech etapach, co zostało zaznaczone we wprowadzonym układzie 
pracy i wydzieleniu trzech części.  

W pierwszej części analizowana jest twórczość Leopoldo Zei kładącego 
nacisk na dialektykę kolonializmu i zależności, nawiązującej do dialektyk heglow-
skiej i marksistowskiej; jak również twórczość Bolivara Echeverrii, którego projekt 
analityczny zakłada badanie relacji między nowoczesnością, kapitalizmem a krzy-
żowaniem ras i apartheidem. Koncepcja tego ekwadorsko-meksykańskiego filozofa 
zakładająca, że latynoamerykańska nowoczesność bierze swój początek w epoce 
baroku w XVII wieku i wiąże to z tzw. ideą „poczwórnego etosu historycznego”4 
jest niezwykle interesująca i sądzę, iż jest ona warta przybliżenia w Polsce. Sposób 
przeprowadzenia analizy dialektyki kolonializmu w koncepcjach Leopoldo Zei 
i Bolivara Echeverrii dowodzi wysokiej erudycji autorki. Leopoldo Zea podąża za 

                     
4 Zob. B. Echeverría, La modernidad de lo barroco, Era, México 1998; Idem, Las ilusiones de la 
modernidad, UNAM/El equilibrista, México 1995; Idem, „Quince tesis sobre modernidad y capi-
talismo”, w: Cuadernos Políticos, 1989, no. 58, octubre-diciembre, ss. 41-62. 
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dialektyką „ja”, w której opozycja pan-niewolnik towarzyszy dynamice kapitalizmu 
zależnego i utrzymaniu utopijnego rozumowania, przy jednoczesnym zachowaniu 
bycia „nowoczesnym”. Rozwiązanie tego problemu widzi on w wyzwoleniu się 
z zależności narodów Ameryki Łacińskiej. 

W drugiej części znajdujemy analizę zależności klasy i rasy przedstawianą 
przez Aimé Césaire’a5 i Frantza Fanona. Obydwaj autorzy wykazują pustkę burżua-
zyjnego humanizmu i przeciwstawiają mu „radykalny humanizm”, który nadaje na 
nowo człowieczeństwo Czarnemu, w odniesieniu do filozofii rozumu i życia spo-
łeczno-politycznego. Franz Fanon jest postacią z niezwykłym życiorysem. Urodzo-
ny na Martynice wnuk czarnego niewolnika, lekarz psychiatra, pisarz, ideolog de-
kolonizacji, z wyboru Algierczyk, uczestnik walk o niepodległość poddał rewizji 
marksistowskie rozumienie walki klasowej jako motoru historii, uzupełnił je 
o czynnik rasowy, tak istotny w kontekście kolonialnym. Do jego najważniejszych 
prac należy zaliczyć Peau noire, masques blancs (1952) i Les damnés de la ter-
re (1961; przekład polski: Wyklęty lud ziemi, tłum. Hanna Tygielska, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985). Pierwsza praca wyjaśnia poczucie zależno-
ści czarnych wobec białych, a także zawiera diagnozę stanu skolonizowanego nie-
wolnika jako symptomu naśladownictwa. Wyklęty lud ziemi jest z kolei wielkim 
manifestem, w którym Fanon podkreśla, że walka wyzwoleńcza jest faktem kultu-
rowym, a co więcej, że „świadomość narodowa jest najwyższą formą kultury”. Jed-
nocześnie książka ta jest testamentem politycznym autora. 

Trzecia część pracy zawiera analizę paradygmatu nowoczesność/kolonial-
ność, opracowanego m.in. przez Anibala Quijano, Enrique Dussela, Waltera Mi-
gnolo i Nelsona Maldonado. Grupa badawcza nowoczesność/kolonialność, w skład 
której wchodzą powyżsi autorzy, zanegowała europocentryczny projekt nowoczes-
ności i wypracowała ramy jej twórczej nieeuropejskiej interpretacji, w której pers-
pektywa Ameryki Łacińskiej uzyskuje status epistemologiczny. Proponowany przez 
członków projektu nowoczesność/kolonialność punkt widzenia nowoczesności 
w kontekście Latynoameryki, która stała się pierwszą europejską peryferią, a także 
pierwsza padła ofiarą okcydentalizacji, ułatwia zrozumienie procesu, jak Zachód 
stał się Zachodem, dzięki Ameryce kolonialnej6. Nowoczesność rozumiana w za-
proponowany przez Enrique Dussela i Waltera Mignolo sposób, stoi w sprzeczności 
z dominującym w nauce poglądem, że jest ona produktem europejskim, powiąza-

                     
5 Szerzej o twórczości Aimé Césaire’a zob. T. Rudowski, „Czym jest Négritude? Wprowadzenie 
do zagadnienia murzyńskości”, w: Ameryka Łacińska, nr 3-4 (81-82) 2013, ss. 77-100. 
6 F. Kubiaczyk, Nowoczesność, kolonialność i tożsamość…, op. cit., ss. 11-12. 
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nym z reformacją, oświeceniem i Wielką Rewolucją Francuską. Wizja ta zakłada, 
że owa epoka rozpoczęła się w roku 1492 podróżą Krzysztofa Kolumba do Amery-
ki. W tym rozumieniu nowoczesność nie jest wartością uniwersalną, lecz próbą na-
rzucenia zachodniej hegemonii innym rejonom świata. Jak pisał peruwiański socjo-
log, Aníbal Quijano „z powstaniem Ameryki ustanawia się nową kategorię mental-
ną, pojęcie rasy”7. W ten sposób powstała jedna z pierwszych kategorii społecznych 
nowoczesności – idea rasy, która służyła różnicowaniu społecznemu. Ustanowiono 
tym samym globalną hierarchię rasową, w której Europejczycy zajmowali uprzywi-
lejowaną pozycję w stosunku do nie-Europejczyków, a także posiadali wobec nich 
misję cywilizacyjną.  

Logiczny wywód teoretyczny i prawidłowa rekonstrukcja historycznych 
momentów pozwoliły autorce rozszyfrować „kolor” rozumowania, jak również 
ustalić warunki, które umożliwiają międzykulturowy dialog filozoficzny. Przyjęty 
przez autorkę schemat analizy teoretycznej i historycznej składający się z trzech 
części należy ocenić za udany i rzeczowy. Do nielicznych mankamentów pracy na-
leży zaliczyć przedstawianie części zagadnień na podstawie monografii, nie zaś tek-
stów źródłowych. Lekturę utrudnia także brak indeksu rzeczowego i nazwisk. 

Catalina León Pesántez studiowała filozofię i latynoamerykanistykę na 
Uniwersytecie w Cuence oraz na Uniwersytecie Andyjskim Simona Bolivara. 
W 2009 roku uzyskała doktorat z kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej, przyznany 
przez Uniwersytet Simona Bolivara. Jest autorką monografii poświęconej postaci 
Juana Leona Mery, ekwadorskiego eseisty, pisarza, malarza i polityka, pt. Hispano-
américa y sus paradojas en el ideario filosófico de Juan León Mera. Opublikowała 
również inne artykuły na temat współczesnej filozofii i myśli krytycznej Ameryki 
Łacińskiej. Obecnie jest profesorem i badaczem na Wydziale Filozofii na Uniwer-
sytecie w Cuence, a także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Andyjskim 
Simona Bolivara w Quito. 

Reasumując, omawiana publikacja jest starannie przygotowana, dobrze na-
pisana oraz sprawnie i logicznie skomponowana i zredagowana. Stanowi ona orygi-
nalne ujęcie problemu postawionego w tytule.. Pracę Cataliny León Pesántez pole-
cam czytelnikom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy z zakresu myśli filozo-
ficznej wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

 
Tomasz RUDOWSKI 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 
                     
7 A. Quijano, „Raza, etnia, y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”, w: R. Forgues (red.), Jo-
sé Carlos Mariátegui y Europa. La otra cara del descubrimiento, Ed. Amauta, Lima 1993, s. 167. 


