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WPROWADZENIE DO KONCEPCJI BUEN VIVIR  
Introduction to the Concept of „Buen vivir” 

Streszczenie 
Tekst ten stanowi wprowadzenie do problemu 

nierównowagi rozwojowej w Ameryce Łacińskiej 
rozpatrywanego z perspektywy koncepcji Buen vivir. 
Przedstawia się w nim pokrótce genezę oraz kluczo-
we pojęcia dla idei Buen vivir. Stawia się też pytania 
o jej użyteczność przy analizie problemów we współ-
czesnych społeczeństwach latynoamerykańskich. 

Summary 
This text provides an introduction to the 

problem of the unsustainable development in La-
tin America, considered from the perspective of 
the concept of Buen vivir. It presents briefly gene-
sis and key concepts for the idea of Buen vivir. As 
well it raises questions about its usefulness in the 
analysis of problems in contemporary Latin Ame-
rican societies. 
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Ameryka Łacińska zdaje się znajdować raczej poza główną sferą zainteresowa-
nia polskiej czy europejskiej myśli społecznej i, oprócz oczywistych przypadków Por-
tugalii i Hiszpanii oraz wybranych ośrodków w innych krajach, trudno mówić o jakiejś 
regularnej, pogłębionej wymianie doświadczeń w tym zakresie. Niemniej jednak ist-
niejący dystans (przestrzenny i kulturowy) nie zmienia faktu, że problemy i procesy bę-
dące udziałem społeczeństw zamieszkujących kraje latynoamerykańskie dotyczą często 
kwestii fundamentalnych i zarazem jak najbardziej aktualnych – wobec tego powinny 
być interesujące także dla „europejskiego obserwatora” przemian społecznych. Z kolei 
z drugiej strony, wspominając o samej Ameryce Łacińskiej, należy zaznaczyć, iż choć 
trudno o jakieś daleko idące uogólnienia, to jednak charakteryzująca ten obszar pewna 
wspólnota historycznych losów oraz bliskość kulturowa pozwalają na ostrożne zasto-
sowanie szerszej perspektywy. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wymiar tej problematyki, 
związany z genezą zachodzących tam zjawisk i rozpatrywaniem ich w odniesieniu do 
globalnych procesów społecznych. Takie postawienie problemu sprawia, że nieco zacie-
rałby się częściowo egzotyczny, przynajmniej z naszego punktu widzenia, charakter 
tych problemów, a sposoby radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami mogłyby 
okazać się wartościowe również dla obserwatorów. 

Wśród wielu problemów chcielibyśmy poruszyć przede wszystkim kwestię sze-
roko rozumianej nierównowagi rozwojowej, charakteryzującej znaczną część Ameryki 
Łacińskiej. Przejawiałaby się ona nie tylko w dużych nierównościach społecznych, ale 
także w postępującym zaburzaniu stabilności ekosystemu. Jako jeden z głównych czyn-
ników wskazuje się tutaj procesy neoliberalnej globalizacji (bądź też, rozpatrywane od-
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dzielnie, globalizację oraz neoliberalizm), które przyczyniałyby się do wielowymiaro-
wego kryzysu: społecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego. Procesy te odnoszą 
się w znacznym stopniu do ludności rdzennej. W wymiarze politycznym wszystko to 
zdaje się mieć swój wyraz choćby w postaci bardziej lewicowych rządów czy podej-
mowanych przez obywateli prób ogólnego przeformułowania oczekiwań wobec pań-
stwa. 

Za punkt wyjścia do dyskusji posłuży tutaj koncepcja, która stanowi, przynajm-
niej w założeniu, próbę generalnej odpowiedzi na główne wyzwania tego obszaru. Jed-
nocześnie miałaby ona określać ogólny charakter zmian. Byłoby to dążenie do „dobrego 
życia”, do „dobrostanu”, określanego w języku angielskim jako well-being, living well, 
czy też „ruch na rzecz liveable world”, jak pisał o tym Immanuel Wallerstein (2011) 
w jednym ze swoich komentarzy – czyli właśnie do tytułowego Buen vivir (stosuje się 
także określenie bienestar – por. Fierro 2009: 23). 

Pojęcia tego używa, między innymi, Peruwiańczyk Hugo Blanco, od kilku dekad 
broniący rdzennej ludności, lider wielu protestów, więziony i zmuszany do emigracji, 
określany mianem ekosocjalisty. Za przykład niech posłuży choćby jego list z sierpnia 
2008 roku, zatytułowany „Walka w Amazonii. Zderzenie kultur, zderzenie filozofii”, 
napisany jako odpowiedź na legitymizowanie przez peruwiańskiego prezydenta Alana 
Garcíę działań koncernów międzynarodowych, prowadzących do utraty ziemi przez jej 
pierwotnych właścicieli oraz rabunkowej gospodarki zasobami naturalnymi. Był to je-
den z rozpaczliwych głosów broniących Pachamama, Matki Ziemi, a zarazem sprzeci-
wiający się wyzyskowi i nieodpowiednim warunkom życia lokalnej ludności. 

Na czym owa specyfika Buen vivir miałaby polegać? W odróżnieniu od wcze-
śniej formułowanych i nawiązujących często do zachodniego rozumienia pojęcia do-
brobytu modeli rozwoju, w przypadku Buen vivir wskazuje się na kompleksowe podej-
ście do tego problemu. Poza postulatami społecznymi i politycznymi, niemal tak samo 
istotne są tutaj również kwestie ekologiczne oraz kulturowe – przy czym te ostatnie 
uznaje się za tożsame. Związane jest to z pierwotną równowagą w życiu ludności 
rdzennej, która została zakłócona wraz z pojawieniem się europejskich kolonizatorów. 
Zgodnie z tym dyskursem, współcześnie ich rolę przejmują, nie tylko w sposób symbo-
liczny, z jednej strony ponadnarodowe koncerny, a z drugiej neoliberalna gospodarka. 

Warto zatem wskazać na rozwój zrównoważony oraz poszanowanie praw ludno-
ści rdzennej, to jest nie tylko prawa do ziemi, ale także do własnej kultury i pracy. 
W związku z tym, obok sprzeciwu wobec neoliberalizmu jako podstawy stosunków 
ekonomicznych, występuje tutaj łączenie problemu rozwoju i modernizacji z plurali-
zmem, wielokulturowością i demokracją. Jest to również krytyka kapitalistycznej ścież-
ki rozwoju – nieosiągalnej dla państw latynoamerykańskich. Jednocześnie jest ona nie-
pożądana, ze względu na rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi oraz niemoż-
ność rozwiązania problemów ubóstwa, chorób, analfabetyzmu, niedostatków w infra-
strukturze, pogłębiającego się wykluczenia zbiorowości społecznych etc. 
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 Założenia, na których opiera się Buen vivir wymagają nie tylko nowego roz-
patrzenia pojęć takich jak wzrost czy rozwój, ale skłaniają również do ponownego kry-
tycznego spojrzenia na kapitalizm i szeroko pojęty kolonializm. 

 Poza postawionymi tutaj pytaniami, dotyczącymi idei Buen vivir samej w sobie, 
należałoby zaznaczyć jeszcze, że wspomniane zagadnienia w znacznej części wpisują 
się w aktualne rozważania na temat współczesnych społeczeństw oraz ich przyszłości. 
Zatem pytania, które stawia się coraz częściej, czy może raczej – z coraz większym na-
ciskiem i niecierpliwością w krajach latynoamerykańskich, nie tylko w kręgach lewi-
cowych, są aktualne także dla pozostałych społeczeństw. 

 Jak zauważa Roberto Briceño-León, nowa socjologia latynoamerykańska po-
winna charakteryzować się empirycznością, eklektyzmem oraz zaangażowaniem1. Czy 
warto więc rozpatrywać koncepcję Buen vivir jako istotny wkład do współczesnej myśli 
społecznej? Czy może porównywanie jej roli do tej, którą miała w drugiej połowie 
ubiegłego wieku teologia wyzwolenia byłoby zbyt śmiałe? 
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