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KULTURA IBEROAMERYKA ŃSKA W ŚWIECIE  

■ Środowisko literackie Meksyku poniosło poważną stratę. W pierwszym kwartale 
bieżącego roku zmarł w Meksyku wybitny poeta José Emilio Pacheco (1939-2014), 
uhonorowany w 2009 roku Nagrodą Cervantesa, która jest przyznawana twórcom pi-
szącym w języku hiszpańskim. Był poetą, prozaikiem, eseistą, krytykiem literackim 
i filmowym, tłumaczem literatury i wykładowcą uniwersyteckim. Jako poeta debiutował 
w początkach lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pozostawał w orbicie twórczości 
poetyckiej i eseistycznej Octavio Paza, który uważał go za jednego z najbardziej obie-
cujących młodych poetów. Jednak Pacheco stopniowo oddalał się od koncepcji poezji 
swego mistrza i wkraczał na własną drogę. Jego twórczość cechuje duże poczucie od-
rębności i samotności. 

Jak informuje Krystyna Rodowska – tłumaczka poezji Pacheco na język polski 
– kultywował on model poezji intelektualnej, otwartej na inspiracje wielu kultur i epok, 
od starożytnej Grecji, Rzymu i Dalekiego Wschodu po Kawafisa i Herberta (którego 
poezji, w przekładach na język angielski, był miłośnikiem od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia). Uprawiał postmodernistyczne gry z przeszłością i z samą literaturą, 
a nawet posuwał się do odmawiania autorowi prawa do oryginalności twórczej. W cy-
klu poetyckim „Antigüedades mexicanas” odtwarzał najważniejsze epizody historii 
Meksyku prekortezjańskiego i z czasów konkwisty, komentując je z punktu widzenia 
współczesnego interpretatora tych dramatycznych wydarzeń. Wprowadził do meksy-
kańskiej poezji współczesne „imitacje” i „przybliżenia” wierszy najwybitniejszych 
światowych poetów. 

Pacheco jest autorem wielu tomów i wyborów wierszy, między innymi: „Los 
elementos de la noche” (1963), „El reposo del fuego” (1966), „Irás y no volverás” 
(1973), „No me preguntes cómo pasa el tiempo” (1977), „Islas a la deriva” (1976). 
W 1980 roku wydał obszerny wybór swoich wierszy pt. „Tarde o temprano” i kolejny 
„El silencio de la luna” (1996). W roku 2009 wydał dwa dalsze zbiory: „La edad de las 
tinieblas” i „Como la lluvia”. Pacheco jest też autorem opowiadań wydanych w zbio-
rach zatytułowanych „El viento distante y otros relatos” (1963), „El principio del pla-
cer” (1972) oraz „Batallas en el desierto” (1981). Poza tym napisał powieść pt. „Morirás 
lejos” (1967). 

Wiersze Pacheco były tłumaczone na wiele języków. W Ameryce Łacińskiej 
został uhonorowany licznymi nagrodami (m.in. Pabla Nerudy, Octavio Paza, Federico 
Garcii Lorki), których zwieńczeniem była prestiżowa w świecie hiszpańskojęzycznym 
Nagroda Cervantesa (2009).  
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W Polsce, nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie, ukazała się an-
tologia poezji Pacheco pt. „Proza czaszki” (1986). Autorką wyboru wierszy, przekła-
dów i posłowia była poetka i tłumaczka Krystyna Rodowska, która, poza wymienionym 
wyborem, umieściła przekłady 25 wierszy Pacheco w opracowanej przez siebie później-
szej antologii noszącej tytuł „Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoame-
rykańskich” wydanej przez Biuro Literackie we Wrocławiu w 2011 roku. 
 
■ 25 lutego br. zmarł w Meksyku Paco de Lucía – światowej sławy hiszpański gitarzy-
sta flamenco, który odnowił tę muzykę i przyniósł jej światową popularność. Spędzał 
tegoroczne wakacje wraz z rodziną w meksykańskim kurorcie Cancún i tam dostał za-
wału serca. Miał 66 lat. Po jego śmierci Hiszpania została pogrążona w głębokiej żało-
bie. Żegnali go wszyscy, włącznie z królem Juanem Carlosem. Niewielu gitarzystów 
mogło mu dorównać, niewielu miało odwagę grać w jego obecności. Nawet andaluzyj-
scy Cyganie walczyli z tremą grając przed tym legendarnym muzykiem. Zaprzeczył te-
zie, że flamenco jest sztuką Cyganów, niedostępną innym muzykom. Sam nie był Cy-
ganem i dosyć późno zaczął się uczyć flamenco. Urodził się na południu Hiszpanii 
w miejscowości Algeciras i pierwsze nauki pobierał u swego ojca Antonia, który poda-
rował mu gitarę, kiedy chłopiec miał pięć lat. Także dwaj bracia, Pepe i Ramón, byli je-
go nauczycielami. Kariera Paco rozpoczęła się od wydania w 1967 roku pierwszej waż-
nej płyty. Nosiła tytuł „La fabulosa guitarra de Paco de Lucia”. Ale dopiero trzecia płyta 
zatytułowana „Fuente y Caudal” (1973) przyniosła mu wielką sławę. Znalazła się na 
niej głośna rumba „Entre dos aguas”, która rozsławiła talent Paco wśród masowej pu-
bliczności. Zdobył wielką popularność, nagrał ponad dwadzieścia płyt, które osiągnęły 
milionowe nakłady. Chętnie koncertował z innymi muzykami: z Johnem McLaughli-
nem i Alem Di Meolą, z Brazylijczykami, z Chickiem Coreą, z muzykami różnych kul-
tur. Chociaż pozostawał wierny surowej muzyce flamenco, to jednak nie unikał ekspe-
rymentów. Przekraczał granice gatunków, prowadził słuchaczy w stronę jazzu, bossa 
novy, bluesa, muzyki hinduskiej, arabskiej i perskiej, przy czym podkreślał uniwersalną 
siłę flamenco. Nie stronił od nagrywania klasycznej muzyki gitarowej kompozytorów 
hiszpańskich – Manuela de Falli i Joaquina Rodrigo. Jego mistrzowskie wykonanie 
„Concierto de Aranjuez” Rodriga stawiane jest na równi z nagraniami takich mistrzów 
gitary jak Andres Segovia i Narciso Yepes. Miał świadomość tego, że sam był mi-
strzem, ale nie prowadził życia celebryty. Starał się żyć z daleka od światowego zgiełku 
i chętnie spędzał czas w jednym ze swoich domów – w Madrycie, w Toledo, na Kubie 
lub w Meksyku. Z żoną Casildą Varelą miał troje dzieci, doczekał się kilkorga wnuków. 
Jego odejście stanowi wielką stratę dla całego muzycznego świata. 

 
■ Od połowy lutego do końca kwietnia br. eksponowana była w Palacio Nacional 
w stolicy Meksyku wystawa poświęcona kulturze Majów od czasów prekolumbijskich 
do naszych dni. W 5 krajach Ameryki Środkowej żyje około 8 mln Majów. Wystawa 
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prezentowała dorobek ich kultury. Zgromadzono na niej 500 obiektów świadczących o 
wysokim poziomie zarówno rozwoju kultury jak i organizacji życia społecznego wśród 
Majów. Eksponowane były wspaniałe rzeźby, maski nagrobne, biżuteria, ceramika oraz 
inne przedmioty codziennego użytku. 

 
■ W marcu br. w prasie zachodnioeuropejskiej zastanawiano się nad tym, czy artyści 
powinni wspierać autorytarną władzę w swoich krajach, w związku z czym powoływa-
no się na przykład jednego z najwybitniejszych rosyjskich dyrygentów Walerego Gier-
gijewa, który wypowiadał się z aprobatą o działaniach prezydenta Rosji Putina wobec 
Ukrainy. Giergijew poparł polityczną działalność Putina. Przy tej okazji dziennikarze 
europejscy zastanawiali się nad postawą innego dyrygenta – Gustavo Dudamela – zna-
nego na świecie wenezuelskiego mistrza batuty, który jest najsławniejszym adeptem 
państwowego systemu wychowania muzycznego, jaki pod nazwą „El Sistema” stworzył 
w Wenezueli Jorge Abreu. W związku z tym Gabriela Montero - pianistka wenezuelska 
urodzona w Caracas, ale mieszkająca od lat w Stanach Zjednoczonych, opublikowała 
list do Gustavo Dudamela wzywając go do zajęcia stanowiska wobec dyktatorskich za-
pędów obecnego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Dudamel odpowiedział jej 
w sposób wymijający stwierdzając, że nie należy łączyć sztuki z polityką. Wszak upra-
wiającym muzykę artystom przyświecają cele pokojowe... 
 
■ W końcu 2013 roku jeden z francuskich kanałów telewizyjnych pokazał kubański 
film dokumentalny „La vaca de marmol” („Krowa z marmuru”). Zrealizował go wybit-
ny reżyser-dokumentalista i krytyk filmowy Enrique Colina. Na Kubie film ten został 
wyświetlony tylko jeden raz w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Nowego 
Kina Latynoamerykańskiego w Hawanie. 

„Ubre Blanca” to imię krowy, która w latach osiemdziesiątych ubiegłego stule-
cia stała się na Kubie postacią medialną, ponieważ w ciągu dnia wyprodukowała 110,9 
litrów mleka, a w ciągu 365 dni jednego roku dała 27 674,2 litrów bijąc rekord zapisany 
w księdze Guinnesa i należący do amerykańskiej krowy o imieniu „Arleen”. W tamtych 
czasach wielu Kubańczyków wierzyło, że dzięki takiej krowie jak „Ubre Blanca” uda 
się rozwiązać wszystkie problemy kubańskiej gospodarki. Jednak złudzenia te wkrótce 
zostały rozwiane. Utalentowany twórca filmów dokumentalnych, jakim jest Enrique 
Colina, wykorzystał historię krowy „Ubre Blanca” i swoim filmem sprowokował dys-
kusję o tym, jak tworzone na Kubie plany gospodarcze zawsze kończyły się klęską. Ta-
ki los spotkał w 1970 roku głośną zafrę de los 10 milliones, która miała przynieść wy-
jątkowe zbiory trzciny pozwalające na wyprodukowanie 10 milionów ton cukru. Zmo-
bilizowano wtedy cały naród do ścinania trzciny, na skutek czego przestały funkcjono-
wać inne gałęzie gospodarki i w kraju zapanował kompletny chaos. Podobnie było ze 
słynnym cordón de La Habana – pasem upraw ziemi wokół stolicy Kuby, który nie dał 
spodziewanych rezultatów. Jeżeli chodzi o produkcję mleka, to rzeczywiście w latach 
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osiemdziesiątych ubiegłego stulecia była ona na Kubie wyjątkowo wysoka, ale nie bra-
no pod uwagę faktu, że przyczyniały się do tego dotacje państwowe do hodowli bydła 
oraz pomoc Związku Radzieckiego, a nie struktura kubańskiej gospodarki. Plany roz-
woju gospodarczego kończyły się fiaskiem, chociaż niekiedy mogły im nawet przy-
świecać dobre intencje. Społeczeństwo kubańskie wierzyło w mity, które przeważnie 
kończyły się klęską. 

22 stycznia br. Enrique udzielił wywiadu, który ukazał się w internecie pod ty-
tułem „La obstinación utópica convierte los sueños en pesadilla”. Dowiadujemy się 
z niego, że rozgłos medialny krowy „Ubre Blanca” w latach osiemdziesiątych był na 
Kubie tak powszechny, że w pracowni rzeźbiarskiej na Isla de Pinos powstała wielkich 
rozmiarów marmurowa rzeźba dla upamiętnienia sławnej krowy. Okazało się jednak, że 
mimo upływu wielu lat władze do tej pory nie znalazły dla niej odpowiedniego miejsca 
i wciąż zastanawiają się, gdzie ją ulokować, czy postawić u wjazdu na lotnisko, czy na 
jednym z placów publicznych, czy też zostawić w miejscu, w którym powstała. Ta 
ostatnia opcja budzi zaniepokojenie wśród rzeźbiarzy, bowiem w ich pracowniach na Is-
la de Pinos nie ma odpowiedniego miejsca dla tego dzieła. Właśnie ta sytuacja podsunę-
ła Enrique Colinie pomysł zrealizowania filmu o „Ubre Blanca”. Krowa z marmuru sta-
ła się metaforą kubańskiej rzeczywistości. 

W dalszej części wywiadu Colina scharakteryzował sytuację kubańskiej kine-
matografii, która znalazła się obecnie w trudnej sytuacji na skutek braku państwowych 
subwencji, jakimi w przeszłości dysponował Kubański Instytut Sztuki i Przemysłu Fil-
mowego ICAIC. Trudno realizować filmy bez pieniędzy, mimo że są teraz dostępne 
nowe technologie. Środowisko filmowe Kuby ostro protestuje przeciw zamiarom miej-
scowych biurokratów, którzy dążą do zreformowania ICAICu bez udziału twórców i re-
alizatorów produkcji filmowej. Mimo to rodzi się powoli produkcja filmów niezależ-
nych.  

Panuje przekonanie, że istnieje potrzeba powołania państwowej instytucji, ale 
nie takiej, której zostanie nadany paternalistyczny charakter i która będzie pełniła rolę 
cenzora. Potrzebny jest taki organ, który efektywnie zajmie się wspieraniem i promocją 
zarówno dotychczasowego dorobku kubańskiego kina, jak i tych filmów, które powstają 
obecnie. 

 
■ W marcowym numerze magazynu „Książki” , w rubryce „Co czyta świat” znajdu-
jemy siedem tytułów książek pisarzy latynoamerykańskich, które przedstawia nam To-
masz Pindel. Oto one: 
- listę rozpoczyna Meksykanin Antonio Ortuño – autor powieści „La fila india”, któ-

rej tematem jest masowa emigracja z krajów Ameryki Środkowej do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Ortuño nie skupia się na przestępczej działalności 
gangów wykorzystujących ludzi, którzy najczęściej podejmują próby nielegalnego 
przekraczania granicy, natomiast za pomocą sensacyjnej fabuły ukazuje obojętność 
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i przemoc zwykłych obywateli w USA patrzących na przybyszów z niechęcią i po-
gardą; 

- kolejna meksykańska książka to „Canción de tumba” Juliana Herberta. Autor z bu-
dzącą podziw szczerością i brutalnością opisuje swoje dzieciństwo chłopca wycho-
wanego przez matkę-prostytutkę, swoją tułaczkę po kraju, relacje z rodzeństwem 
i kończy opowieść przejmującą sceną czuwania przy łóżku umierającej matki; 

- hiszpańskie wydawnictwo „Alfaguara” opublikowało tom „Amor del bueno” Mek-
sykanina José Agustina. Jest to wznowienie czterech krótkich powieści pisarza, któ-
ry w swoim czasie był czołowym przedstawicielem nurtu „La Onda” przeciwstawia-
jącego się typowym dla Meksyku w latach sześćdziesiątych XX wieku powieściom 
o tematyce wiejskiej lub historycznej. Pisarze nurtu „La Onda” kładli nacisk na opi-
sywanie współczesnego świata – wielkich aglomeracji miejskich, środowisk mło-
dzieżowych, muzyki rockowej itp.;  

- Kolumbijczyk Miguel Angel Manrique w powieści „Ellas se estan comiendo al ga-
to” opisuje świat opanowany przez „zombi”, ale nie skupia się na przedstawieniu 
obrazu apokalipsy, tylko koncentruje się na ludzkich reakcjach i zachowaniach; 

- z kolei znana z książek, które prawie zawsze stają się bestsellerami, Chilijka Isabel 
Allende wydała kryminał pod tytułem „El juego de ripper”, którego bohaterkami są 
dwie kobiety – matka i córka o krańcowo różnych charakterach. Matka jest typem 
pogodnej hipiski, natomiast córka prezentuje mroczny typ osoby, która namiętnie 
gra w internetowego „Rozpruwacza”, przy czym okazuje się, że ten nałóg będzie dla 
powieści kluczowy, bo dziewczyna musi wspierać policję w walce z falą zbrodni, 
która ogarnia San Francisco; 

- argentyński autor Guillermo Saccomanno wydał powieść „Camera Gesell”, która 
została wyróżniona nagrodą Hammetta na festiwalu w hiszpańskim Gijón. To opo-
wieść o miasteczku położonym w pobliżu Buenos Aires, które latem zapełnia się 
wakacyjnymi turystami, a zimą kompletnie się wyludnia i jego mieszkańcy pozosta-
ją sami ze swymi problemami. Mamy do czynienia z dosyć ponurym portretem 
społeczności miasteczka; 

- autorem kolejnej argentyńskiej książki pod tytułem „Crimenes y jardines” jest Pablo 
de Santisa. Bohater powieści musi zmierzyć się z zagadką śmierci pewnego profeso-
ra, która doprowadzi go do tajemniczego grona filozofów – ogrodników. W krymi-
nalną intrygę autor wplata rozważania o roli ogrodów i parków miejskich w kulturze 
społeczeństwa, przy czym sytuuje akcję w Buenos Aires końca XIX stulecia. 

  
■ Na zakończenie tych informacji przytoczę pewną ciekawostkę: 45 lat temu nakła-
dem znanej węgierskiej oficyny wydawniczej „Corvina” ukazał się w Budapeszcie oz-
dobnie wydany album „Saveurs de Hongrie” („Smaki Węgier”), którego autorami, obok 
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poetów węgierskich, są dwaj latynoamerykańscy nobliści: Chilijczyk Pablo Neruda 
i Gwatemalczyk Miguel Angel Asturias. Zaproszeni na Węgry w 1962 roku wędrowali 
z miejscowymi poetami po tawernach, knajpkach i restauracjach Budapesztu i okolic 
zażywając rozkoszy podniebienia, a że byli znanymi smakoszami i obżartuchami, to da-
li temu wyraz w swoich wierszach. I oto znajdujemy w albumie poetycką pochwałę gu-
laszu, wspomnienie o węgierskiej zupie rybnej, odę do tokaju i tym podobne rarytasy. 
Książka została wydana w wersji francuskiej (Editions Corvina) i hiszpańskiej (Edition 
Lumen). 

Dział opracowała: Danuta RYCERZ 


