
KULTURA  
 

162 Ameryka Łacińska, 3-4 (89-90) 2015, ss. 162-164 

KULTURA IBEROAMERYKA ŃSKA W ŚWIECIE  

■ 13 kwietnia br. zmarł urugwajski pisarz i dziennikarz Eduardo Galeano, autor 
książki „Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej”, którą wydano w 1971 roku i która 
przedstawia historią kolonializmu Latynoameryki i eksploatacji jej zasobów przez 
Europę i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W dwa lata po jej wydaniu, pod 
pretekstem zagrożenia ze strony lewicowej partyzantki tupamaros, władzę w Urug-
waju przejęli wojskowi dokonując zamachu stanu. Pisarz został aresztowany i od 
razu zakazano rozpowszechniania jego książki w Urugwaju i w Chile (po zamachu 
stanu generała Pinocheta). Minęły lata, sytuacja na świecie uległa zmianom. Kiedy 
w 2009 roku w Trinidad y Tobago odbywał się piąty szczyt Ameryk, ówczesny 
prezydent Wenezueli Hugo Chávez ogłosił, że wznawia stosunki dyplomatyczne ze 
Stanami Zjednoczonymi i w blasku fleszy wręczył prezydentowi USA Barackowi 
Obamie egzemplarz książki Galeano „Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej”. Po tym 
geście Chaveza książka będąca biblią latynoamerykańskiej lewicy, stała się świa-
towym bestsellerem. Ostatnie lata życia Galeano przypadły na czas, kiedy prezy-
denturę w Urugwaju sprawował José Mújica – były partyzant tupamaros. 
 
■ Enrique Krauze – meksykański historyk, eseista i wydawca, redaktor naczel-
ny prestiżowego czasopisma „Letras Libres” i dyrektor wydawnictwa „Clio” opu-
blikował w kwietniowym numerze swego czasopisma interesujący artykuł „¿La 
nueva Cuba?” We wstępie pisze, że niezbadane są wyroki historii, więc nie można 
przewidzieć, czy rozgrzeszy, czy potępi Fidela Castro za długie lata jego dyktatury. 
Teraz, kiedy sytuacja w regionie zaczyna się zmieniać, warto przypomnieć niektóre 
opinie amerykańskiej lewicy o etapach zdradzonej rewolucji. Krauze przywołuje tu 
postać amerykańskiego powieściopisarza i historyka Waldo Franka, który był zde-
cydowanym entuzjastą kubańskiego przewrotu. Zafascynowany Ameryką Łacińską 
wyobrażał ją sobie jako ziemię obiecaną dla szczęśliwych ludzi, ziemię, na której 
każda z republik wróci do swoich demokratycznych korzeni. W styczniu 1959 roku 
(Waldo Frank miał wtedy około 70 lat) zobaczył spełnienie swoich marzeń w ku-
bańskiej rewolucji. Na osobistą prośbę Fidela Castro i na zamówienie rządu Kuby 
napisał swoistą biografię wyspy zatytułowaną „Cuba, isla profética”. Zachwycały 
go dokonania rewolucji: upaństwowienie ziemi, alfabetyzacja, rozwój służby zdro-
wia, spadek śmiertelności wśród niemowląt, osuszanie bagien, udostępnianie całe-
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mu społeczeństwu plaż, hoteli, lokali rozrywkowych, a przede wszystkim chwalił 
bezpośrednią więź Fidela z narodem. Uważał, że Fidel nie jest dyktatorem, ale „ar-
tystą władzy”. Nie chciał widzieć tego, co opinii publicznej rzucało się w oczy: 
koncentracji całej władzy w ręku jedynego przywódcy i nadużyć popełnianych 
przez rządzących. Na Kubie odmówiono mu wydania tej książki. Opublikowało ją 
w końcu mało znane, skromne lewicowe wydawnictwo w Nowym Jorku. Rozcza-
rowany takim obrotem sprawy Waldo Frank zmarł w osamotnieniu w 1967 roku. 
Później pojawił się wnuk Waldo – Mark Frank, który wydał książkę „Cuban revela-
tions: Behind the Scenes in Havana”. Przybył do Hawany w 1984 roku i wkrótce 
został korespondentem Financial Times oraz agencji Reuters. Ożenił się z Kubanką 
i założył rodzinę. Swoją książkę poświęcił sprawom gospodarki kubańskiej w okre-
sie kryzysu lat 1980-90, po upadku ZSRR. Jednak odpowiedzialnością za klęskę 
gospodarczą Kuby w 1993 roku nie obarczył Fidela Castro, nie potępił zarządzonej 
przez niego rectificación, czyli rzekomej „naprawy” gospodarki poprzez zaostrze-
nie racjonowania żywności, zlikwidowanie rynku produktów rolnych, likwidację 
samozatrudnienia i innych restrykcji, co miało być reakcją na „pierestrojkę” Gorba-
czowa. Tymczasem Carmelo Mesa-Lago – szanowany ekspert w dziedzinie badań 
nad społeczeństwem kubańskim, emerytowany profesor Uniwersytetu w Pittsbur-
ghu uważa, że ta „rektyfikacja” była najpoważniejszym i najbardziej kosztownym 
błędem ekonomicznym, jaki popełnił Fidel Castro. Ale Mark Frank nie podziela tej 
opinii. Nie potępia przemocy, z jaką władze kubańskie stłumiły manifestacje ludno-
ści przeciwko ich polityce („Maleconazo”, 1994), nie potępia przyzwolenia na ma-
sowy exodus balseros wypływających z Kuby do Miami na prymitywnych tratwach 
i ryzykujących życiem. Tego wszystkiego brak w książce, którą wydał Mark Frank. 
Ze zdumieniem czytamy, że uważa Fidela za „ostatniego romantycznego rewolu-
cjonistę”, a w swoich sądach posuwa się tak daleko, że porównuje go do Nelsona 
Mandeli, co wydaje się kompletnym absurdem, ponieważ Mandela występował 
w obronie demokracji i praw człowieka, a Fidel był tego zaprzeczeniem. 
 

■ W dniach od 2 do 12 września br. odbył się 72 Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy w Wenecji. To najstarszy festiwal filmowy na świecie. Pierwsza jego edycja 
miała miejsce w 1932 roku, czyli 83 lata temu. Jury tegorocznego festiwalu, które-
go przewodniczącym był meksykański reżyser Alfonso Cuarón, nagrodziło „Złotym 
Lwem” film debiutanta z Wenezueli Lorenzo Vigasa pt. „Desde allá” (w tłumacze-
niu na polski „Z daleka”), a nagrodzony „Srebrnym Lwem” został argentyński 
„Klan” w reżyserii Pablo Trapera. Film Vigasa jest opowiedziany w kameralnej, 
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psychologicznej konwencji i stanowi studium współczesnej samotności w mieście. 
Samotny mężczyzna w średnim wieku sprowadza do swojego domu za pieniądze, 
w celach erotycznych, młodych chłopców, ale nie jest w stanie nawiązać z nimi 
bliższej relacji ani związku uczuciowego. Jeden z chłopców bije go, okrada i ucie-
ka. Po pewnym czasie obaj spotykają się, krążą wokół siebie. Film Vigasa opowia-
da niejednoznaczną historię. Odezwały się głosy krytyki podważające słuszność 
nagradzania filmu mało znanego autora i odmawiające filmowi wiarygodności. Na-
tomiast film Trapera „Klan” to rekonstrukcja autentycznej historii argentyńskiej ro-
dziny Puccio, o której oprócz filmu powstała reportażowa książka i serial. Archi-
medes Puccio był głową szanowanej rodziny, ojcem pięciorga dzieci. Jednym z je-
go synów był znany rugbista Alejandro. Archimedes okazał się wykonawcą zbrod-
niczych metod panującej junty wojskowej (akcja filmu dzieje się w latach 1983-85). 
Swoje ofiary porywał i mordował, uprzednio ściągając od nich haracz. Popularność 
syna-rugbisty odsuwała podejrzenia, ale do czasu. Archimedes został stracony wy-
rokiem sądu. 
 
■ W październiku br.  pisarz kubański Leonardo Padura (1955) odbył podróż z ro-
dzinnej Hawany do Oviedo w Asturii, aby odebrać jedną z najbardziej prestiżowych 
nagród przyznawanych w Hiszpanii w dziedzinie nauki i kultury. Nagrodę wręczył 
król Filip VI. Był to dyplom, rzeźba Joana Miró (symbol Fundacji księżnej Asturii) 
oraz 50 tysięcy euro. W wywiadzie udzielonym z Hawany agencji „CubaEncuen-
tro” pisarz wyraził głębokie zadowolenie z faktu, że nagroda stanowi hiszpański 
wyraz uznania dla kubańskiej literatury. Padura to znany autor cyklu powieści kry-
minalnych, których bohaterem jest detektyw Mario Conde. Ponadto wydał na Kubie 
i w Hiszpanii powieść „El hombre que amaba a los perros” stanowiącą rekonstruk-
cję życia Lwa Trockiego i jego zabójcy Mercadera. W 2013 roku hiszpańskie wy-
dawnictwo Tusquets opublikowało najnowszą powieść Padury „Herejes”, a w Mek-
syku ukazał się zbiór jego opowiadań zatytułowany „Aquello estaba deseando ocur-
rir”. Pisarz promował tę książkę na tegorocznych Międzynarodowych Targach 
Książki w meksykańskiej Guadalajarze. W 2012 roku Padura otrzymał na Kubie 
nagrodę państwową w dziedzinie literatury. 
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