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KULTURA IBEROAMERYKAŃSKA W ŚWIECIE 
 

■ ■ W Meksyku, niedaleko granicy z Gwa-

temalą archeolodzy odkryli liczący ponad tysiąc 

lat grobowiec i ludzkie szczątki. Fragmenty 

sarkofagu i przedmioty znalezione w grobowcu 

można oglądać w mieście Majów Tonina. Znale-

zisko pochodzi prawdopodobnie z lat 840-900 n.e. 

Odkrycia dokonano w listopadzie 2009 roku, ale 

naukowcy z Narodowego Instytutu Archeologii i 

Historii (INAH) w Meksyku zdecydowali się 

poinformować o tym opinię publiczną dopiero w 

styczniu 2010 r.. Według archeologów odkrycie 

jest „unikalne wśród meksykańskich starożyt-

ności”. Sarkofag znajduje się w grobie u stóp 

jednej ze starszych świątyń w Tonina. Przykrywa 

go kamienne wieko, na którym nie ma żadnych 

inskrypcji, w odróżnieniu od tych, które znajdo-

wano w grobowcach Majów. 

 Upadek cywilizacji Majów jest jedną z naj-

większych zagadek historii Ameryki przed kon-

kwistą. Schyłek rozpoczął się około roku 900, to 

jest w okresie, z którego pochodzi grobowiec. Na-

ukowcy przypuszczają, że za zmierzch cywilizacji 

Majów odpowiada szereg czynników – m.in. na-

jazdy obcych, wewnętrzne walki, a także czynniki 

środowiskowe, m. in. długotrwała susza. Odkryty 

grobowiec może dowodzić, że upadek Majów zo-

stał spowodowany najazdem obcej kultury. 

 

■ W okresie od 28 listopada do 6 grudnia 2009 r. 

w meksykańskiej Guadalajarze odbyły się Mię-

dzynarodowe Targi Książki, które są uważane za 

jedne z ważniejszych w krajach iberoamerykań-

skich. W czasie trwania targów miało miejsce wrę-

czenie Premio Internacional de Ensayo imienia 

Isabel Polanco. Nagroda (w wysokości 100 000 

USD i rzeźba Martina Chirino) została ufundowa-

na dla upamiętnienia, zmarłej w 2008 roku, dorad-

czyni „Grupo Santillana” Isabel Polanco, córki za-

łożyciela „Grupo Prisa”. Pierwszą edycję nagrody 

otrzymał w 2009 roku kubański historyk Rafael 

Rojas (urodzony w 1965 w Santa Clara na Kubie) 

za dzieło „Repúblicas de aire. Utopía y desencanto 

en la Revolución de Hispanoamérica”. W swoich 

esejach Rojas portretuje osiem wybitnych postaci 

„momentu republikańskiego” (1810-1830). Są to: 

Wenezuelczycy Simón Bolivar i Andrés Bello, Pe-

ruwiańczyk Manuel Lorenzo de Vidaurre, Ekwa-

dorczyk Vicente Rocafuerte, Meksykanie Lorenzo 

de Zavala i Fray Servando Teresa de Mier oraz 

Kubańczycy José María Heredia i Félix Varela. 

 

■ Hiszpańska „Babelia” (dodatek kulturalny do 

dziennika „El País”) poświęciła swój 940. numer 

Ameryce Łacińskiej z okazji przypadającego w 

2010 roku 200-lecia ruchów narodowo-wyzwo-

leńczych na kontynencie latynoamerykańskim. 

„Babelia” zaprosiła do współpracy przy numerze 

grono polityków, pisarzy i dziennikarzy, którzy 

przedstawili wybór problemów politycznych i spo-

łecznych Ameryki Łacińskiej, obraz jej potencjału 

kulturalnego i perspektyw na przyszłość. 

 Osią numeru „Babelii” jest Foro Iberoamérica 

– prywatna fundacja, której przewodniczy Ricardo 

Lagos (były prezydent Chile w latach 2000-2006), 

a wiceprzewodniczącym jest wybitny pisarz mek-

sykański Carlos Fuentes. Obaj są założycielami 

fundacji. Do grona założycieli i członków jej za-

rządu należy również Felipe González (premier 

rządu Hiszpanii w latach 1982-1996). Co roku 

fundacja zaprasza na debaty o światowych pro-

blemach intelektualistów, polityków, przedsiębior-

ców z Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskie-

go. 10. Foro Iberoamérica zebrało się na przełomie 

listopada i grudnia 2009 r. w Buenos Aires. W od-

różnieniu od poprzednich, nie debatowano na nim 

o sprawach Europy ani Stanów Zjednoczonych, 

ale skupiono się przede wszystkim na problematy-

ce latynoamerykańskiej w związku z obchodzoną 

dwusetną rocznicą wyzwalania się krajów Amery-

ki Łacińskiej spod panowania kolonizatorów.  

 Przemówienie inauguracyjne wygłosił Carlos 

Fuentes. Podkreślił z uznaniem, że po raz pierw-

szy obok mężów stanu, polityków i przedsiębior-

ców biorą udział w spotkaniu liczni przedstawicie-

le nauki i kultury, pisarze, filozofowie, historycy, 

naukowcy, rektorzy wielu uniwersytetów. Spoty-

kają się w odmiennych niż dotąd warunkach mię-

dzynarodowych. Dobiegła końca dwubiegunowość 

świata, który stał się wielobiegunowy. Głos zabie-

rają zarówno Stany Zjednoczone, Europa, jak 
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i świat arabski, Afryka subsaharyjska, Rosja, Chi-

ny, Japonia, Indie, południowo-wschodnia Azja. I 

Ameryka Łacińska. Należy się zastanowić, jakie 

miejsce w tym chórze zajmuje Ameryka Łacińska? 

Czy jest jego lokomotywą, wagonem pasażerskim, 

czy wagonem towarowym? Od XIX wieku Ame-

ryka Łacińska poszukiwała swojej tożsamości. 

Miała swych wyzwolicieli – „libertadores” (Bolí-

var, San Martín, Morelos), swoich mężów stanu 

(Sarmiento, Juárez, Portales), zasłużonych wy-

chowawców (Bello, Lastarria, José de Alencar), 

wybitnych twórców kultury (poczynając od Rube-

na Darío i Josego Martí, poprzez Pabla Nerudę, 

Ezequiela Martineza Estradę i wielu innych). Kie-

dy własną tożsamość odnalazła, stanęło przed nią 

trudniejsze zadanie: jak zaakceptować swoją róż-

norodność – polityczną, ideologiczną, moralną. 

Ameryka Łacińska musi być sobą, ale powinna 

brać pod uwagę różnice prezentowane przez po-

szczególne kraje. Zdaniem Fuentesa polityka róż-

norodności jest podstawą dzisiejszego demokra-

tycznego rozwoju Ameryki Łacińskiej. Każdy z jej 

krajów poszukuje własnych form demokracji, na 

którą składają się: wolność słowa, wiarygodne 

wybory, wielopartyjna władza ustawodawcza, nie-

zależne sądownictwo, wolne związki zawodowe, 

rozwijająca się kultura uwzględniająca zarówno 

dziedzictwo przeszłości, jak i problematykę 

współczesną oraz dostęp do nowoczesnych technik 

przyszłości. Ameryka Łacińska osiągnęła wiele na 

drodze do demokracji, ale ma przed sobą jeszcze 

daleką drogę. 40% jej mieszkańców żyje w bie-

dzie. Wiele dzieci nie ma dostępu do szkoły. Bez-

robocie jest powszechne. Kobiety są pozbawione 

praw. Starsi obywatele często nie mają dachu nad 

głową. Duży procent ludności żyje na marginesie 

społeczeństwa. W miastach wzrasta lumpenprole-

tariat. Nie znajduje rozwiązania problem przemo-

cy, który jest rezultatem wykluczenia społecznego 

wywołanego nędzą, przy jednoczesnym pogłębia-

niu się korupcji warstw uprzywilejowanych i bo-

gatych. Handel narkotykami i terroryzm ogarnia 

cały kontynent i niczym nowotwór niszczy społe-

czeństwa. Nierozwiązane problemy społeczne za-

grażają demokracji, stwarzają pokusy autokratycz-

ne. Foro Iberoamérica jest skromną, ale poważną 

próbą otwarcia drogi zmierzającej do ocalenia te-

go, co Ameryka Łacińska już osiągnęła i znalezie-

nia rozwiązań tam, gdzie wiele pozostało do zro-

bienia – zakończył swe wystąpienie Fuentes. 

 Ricardo Lagos w zamieszczonym w „Babelii” 

artykule „Una nueva independencia” pisze, że wy-

zwolenie spod władzy kolonizatorów było boha-

terskim czynem wszystkich Latynoamerykanów. 

Teraz Ameryka Łacińska ma przed sobą dwa wy-

zwania: wykształcić w sobie ducha integracji kon-

tynentalnej i ponownego spotkania z Hiszpanią i 

Portugalią, aby wspierać się wzajemnie przy bu-

dowie lepszego świata. 

 Felipe González w artykule „Bicentenarios y 

crisis global” wypowiada pogląd, że Iberoameryka 

powinna za wszelką cenę dołączyć do świata spo-

łeczeństw wysoko wykształconych i do globalnej 

gospodarki. Dla osiągnięcia tych celów konieczne 

są silne państwa, dla których priorytetem powinny 

być reformy i modernizacja. Państwo musi być 

skuteczne i przewidywalne. Organizacja Państw 

Iberoamerykańskich opracowała projekt pod na-

zwą „Metas educativas 2021 – La educación que 

queremos para la generación de los Bicentenarios” 

(„Cele oświatowe 2021. Oświata, jakiej pragniemy 

dla pokolenia 200-lecia). 

 Pisarz meksykański Carlos Monsiváis jest au-

torem artykułu „Constructores de ideas y de histo-

ria”, w którym pisze, że ponad sto osobistości z 

Ameryki Łacińskiej odpowiedziało na ankietę 

„Babelii” dotyczącą wyboru dziesięciu wybitnych 

Latynoameryków (pięciu z XIX wieku i pięciu z 

wieku XX) wyróżniających się w historii konty-

nentu w walce z obcymi mocarstwami i dyktator-

skimi rządami. Listę otwiera Simón Bolívar (789 

punktów), drugie miejsce zajmuje Fidel Castro 

(402 punkty), trzecie – Che Guevara (376 punk-

tów), czwarte – José Martí (322 punkty), piąte – 

José de San Martín (308 pkt), szóste – Benito 

Juárez (224 punkty), siódme – Jorge Luís Borges 

(215 pukntów), ósme – Gabriel García Márquez 

(205 punktów), dziewiąte – Emiliano Zapata (134 

punkty) i ostatnie, dziesiąte miejsce – Andrés Bel-

lo (129 punktów).  

 Argentyńczyk Alberto Manguel opublikował 

w „Babelii” artykuł zatytułowany „El triunfo de la 

diversidad”. Mówi w nim, że zaproszono 66 pisa-

rzy do wybrania książek autorów latynoamerykań-
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skich, które najlepiej portretują kontynent. Wybór 

padł na następujących autorów i tytuły: 

1. „100 lat samotności” Gabriela Garcíi Márqueza 

(1967); 

2. „Pedro Páramo” Juana Rulfo (1955); 

3. „Labirynt samotności” Octavio Paza (1950); 

4. „Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej” Eduardo 

Galeano (1971); 

5. „Rozmowa w katedrze” Mario Vargasa Llosy 

(1969). 

 Alberto Manguel polemizuje z tym wyborem, 

uważając, że jego kryteria mogą być różne. Dla 

tych, którzy uważają Amerykę Łacińską za świat 

podbity, uzależniony i wyeksploatowany, wybór 

może być taki:  

1. „Popol Vuh” – święta księga Majów; 

2. „Krótka historia wyniszczenia Indian” 

Bartolomé de Las Casas; 

3. obszerna literatura tubylcza (indigenista) pisa-

rzy peruwiańskich José Marii Arguedasa i Ciro 

Alegrii.  

 Dla tych, którzy w Ameryce Łacińskiej widzą 

źródło odrodzenia języka kastylijskiego, będzie to: 

1. „Gramática” Andrésa Bello;  

2. poezja liryczna Rubena Darío;  

3. barok kubański Lezamy Limy i Severo Sarduya; 

4. powieść, w której autor jest jednocześnie czy-

telnikiem, tj. „Gra w klasy” Julio Cortazara. 

 Dla cudzoziemców postrzegających Amerykę 

Łacińską jako kontynent „magicznej selwy pełnej 

błękitnych motyli”, będą to powieści prezentujące 

„realizm magiczny” i metafizyczną fikcję Río de la 

Platy. Wreszcie dla tych, którzy widzą Amerykę 

Łacińską jako symbol rewolucji społecznej, będą 

to pisma Simona Bolivara, Che Guevary, Rigober-

ty Menchú i tom „Nunca más”, stanowiący kompi-

lację świadectw zbrodni popełnionych przez juntę 

wojskową w Argentynie (tom ten opublikowano 

pod kierownictwem Ernesto Sábato). 

 W kanonie pięciu wybranych dzieł (Gabriela 

Garcíi Marqueza, Juana Rulfo, Octavio Paza, Edu-

ardo Galeano, MarioVargasa Llosy) brakuje po-

ezji, eseju politycznego, filozoficznego, utworów 

dramatycznych, dzienników z podróży, literatury 

kobiecej i innych. A przecież nie można zdefinio-

wać piśmiennictwa Ameryki Łacińskiej bez Pabla 

Nerudy, Cesara Vallejo, bez „Ariela” José Enrique 

Rodó, czy „Otras inquisiciones” Jorge Luisa Bor-

gesa, bez dzieł Florencio Sancheza i Griseldy 

Gámbaro, bez „Dzienników podróży” Krzysztofa 

Kolumba, bez powieści Roa Bastosa „Ja, Najwyż-

szy”, powieści Carlosa Fuentesa „Śmierć Artemio 

Cruz”, bez poezji Sor Juany Inés de la Cruz, Ga-

brieli Mistral, bez twórczości sióstr Victorii i Si-

lviny Ocampo i wielu, wielu innych. 

 W artykule „Un arte impuro” autorka Fietta 

Jarque stwierdza, że sztuka latynoamerykańska – 

metyska i kosmopolityczna, często upolityczniona, 

nie traci cech tożsamości i właśnie teraz osiąga 

swą dojrzałość, zwraca uwagę świata. Symptoma-

tyczny na przykład jest fakt, że słynna „Tate Mo-

dern” w Londynie powołała w 2000 roku specjal-

ną komisję zajmującą się zakupami dzieł artystów 

latynoamerykańskich do swoich zbiorów. Wielkie 

międzynarodowe domy aukcyjne organizują sesje 

monograficzne poświęcone współczesnym artys-

tom z Ameryki Łacińskiej. Jednym z czynników 

dynamizujących rozwój sztuk plastycznych na 

kontynencie są międzynarodowe wystawy, a wśród 

nich prestiżowe Biennale Sztuki Współczesnej w 

São Paulo, Triennale Grafiki w Santiago de Chile, 

czy Biennale Sztuki Współczesnej organizowane 

przez Centro Wifredo Lam w Hawanie i inne.  

 Carlos Galilea napisał dla „Babelii” artykuł 

„Un ángel con maracas” poświęcony muzyce po-

pularnej. Nie zaistniałaby na kontynencie, gdyby 

nie przybyły tam miliony Afrykanów i Europej-

czyków, którzy zapoczątkowali niezwykły synkre-

tyzm kulturowy. Czarni niewolnicy najpierw na-

uczyli się grać walce, kadryle i polki dla swoich 

panów, wnosząc do nich większe poczucie rytmu, 

a później zaczęli uprawiać muzykę bliską własnej 

naturze. Mieli wrodzoną, naturalną zdolność do 

improwizacji i eksperymentowania. Ta cecha do 

dzisiaj odróżnia muzyków amerykańskich od eu-

ropejskich czy azjatyckich. Zadziwia bogactwo 

form muzycznych powstałych na kontynencie: ku-

bański son, bolero, danzón, romanza, meksykań-

ska canción ranchera, zrodzone w biednych dziel-

nicach portowych Buenos Aires tango argentyń-

skie, andyjska cumbia, karaibska salsa. Antropolog 

Fernando Ortíz napisał, że dzięki swojej muzyce 

Kubańczycy dostarczyli światu więcej marzeń i 



  
 

 

  93  

przyjemności, więcej słodyczy i energii niż dzięki 

eksportowi tytoniu i cukru. 

 Uczestnicy Foro Iberoaméricano debatowali 

w Buenos Aires nad zmieniającą się rzeczywisto-

ścią i przyszłością Ameryki Łacińskiej. Skupili się 

nad rozwijającymi się w szybkim tempie jej rela-

cjami z Azją, co odróżnia XX stulecie od wieku 

XXI. Stosunki komercyjne z Azją, zwłaszcza z 

Chinami, otwierają nowe perspektywy moderniza-

cyjne przed Ameryką Łacińską i wpłyną na to, że 

będzie mogła realizować reformy, które pozwolą 

jej zbliżyć się do globalnego świata. Stany Zjed-

noczone pozostaną jej ważnym partnerem, ale te-

raz są zajęte nowymi problemami w skali świata. 

Europa staje się coraz mniej obecna i ogranicza się 

przede wszystkim do podtrzymywania w Ameryce 

Łacińskiej swoich wpływów w dziedzinie kultury. 

Wiek XX charakteryzował się wspaniałym rozkwi-

tem literatury kontynentu, ale zawiódł nadzieje, 

jeżeli chodzi o polepszenie warunków życia jego 

mieszkańców. Wiek XXI otwiera nowe nadzieje. 

Chiny stały się od 2008 roku drugim po USA 

partnerem handlowym Ameryki Łacińskiej. Zapo-

trzebowanie na surowce jest w Chinach ogromne 

(od ropy naftowej i miedzi poczynając, na soi koń-

cząc). 60% eksportu z Ameryki Łacińskiej trafia 

więc na rynek chiński. 

 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


