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O CO CHODZI W BUEN VIVIR? 
What is Buen vivir? 

Streszczenie 
Wraz z objęciem urzędu prezydenta w 2007 

roku przez Rafaela Correę, w Ekwadorze rozpoczęła 
się „zmiana epoki”, o której chętnie mówią przedsta-
wiciele władzy. Procesy zachodzące w tym andyj-
skim kraju opierają się na zaproponowanej w Kon-
stytucji z 2008 roku koncepcji Buen vivir, toteż w ar-
tykule próbuję wyjaśnić polskiemu czytelnikowi, 
czym jest Buen vivir i jakie są jego prawne i trady-
cyjne podwaliny.  

Druga część artykułu poświęcona jest organi-
zowanej przez MSZ Ekwadoru, Szkole Letniej pod 
hasłem „Model rozwoju ekwadorskiego Dobrego Ży-
cia i perspektywa integracji latynoamerykańskiej”. 

Summary 
In Ecuador, with Rafael Correa’s success-

ful election for a president in 2007, commenced 
a “change of epoch” process, willingly spoken of 
by the representatives of the government. Proce-
sses occurring in this Andean country are based on 
a concept of Buen vivir proposed in the Constitu-
tion of 2008. Therefore, the main purpose of the 
article is to explain to a Polish reader the concept 
of Buen vivir and what are its legal and traditional 
foundations. The second part of the article con-
cerns the Summer School “Ecuadorian Buen vivir 
(Good Living) development model and Latin-
American integration perspective” organized by 
Ministry of Foreign Affairs of Ecuador.  

Słowa kluczowe: Ekwador, Buen vivir, sumak kaw-
say. 

Keywords: Ecuador, Buen vivir, sumak kawsay. 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador (…) deci-
dimos construir (…) una nueva forma de convivencia ciudadana,  

en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar  
el buen vivir, „el sumak kawsay” (…). 

„MY, suwerenny naród Ekwadoru (...) postanawiamy stworzyć (…) 
nową formę współistnienia obywatelskiego, w różnorodności i harmonii  

z naturą, w celu osiągnięcia dobrego życia, sumak kawsay (…).” 1 
 

26 listopada 2006 roku w Ekwadorze odbyła się druga tura wyborów prezydenc-
kich, z której zwycięsko wyszedł były minister finansów, kandydat lewicowej formacji 
Alianza PAIS2, Rafael Correa Delgado. Pokonał on magnata bananowego Álvaro No-
boę uzyskując blisko 57% głosów i w styczniu 2007 roku został zaprzysiężony na pre-
zydenta. Tym samym w Ekwadorze, podobnie jak w całym regionie, rozpoczęła się nie 

                     
* Mgr Magdalena Szkwarek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Studiów Latyno-
amerykańskich Uniwerstytetu Warszawskiego. 
1 Fragment preambuły Konstytucji Ekwadoru uchwalonej w 2008 roku za: http://www.asamblea-
nacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf (data dostępu 30.03.2012). 
2 PAIS skrót od słów Patria Altiva y Soberana – Ojczyzna Dumna i Suwerenna. 
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„epoka zmian”, ale podkreślana w wielu wywiadach i wystąpieniach publicznych3, 
a także opracowaniach i opiniach4, „zmiana epoki”. 

Zerwanie z postkolonialnym dziedzictwem kraju poprzez m.in. stworzenie nowej 
konstytucji było jednym z najważniejszych postulatów Rafaela Correi Delgado, który 
już w przemówieniu inaugurującym kadencję powiedział: ”Historyczny moment [w ja-
kim znajduje się] ojczyzna i cały kontynent wymaga nowej Konstytucji, która przygo-
tuje kraj na XXI wiek”5. 

Żeby ostatecznie zakończyła się „długa i smutna noc neoliberalizmu”6, rząd 
Ekwadoru musiał zwołać Zgromadzenie Konstytucyjne (w przeprowadzonym w kwiet-
niu 2007 roku referendum, 82% obywateli kraju opowiedziało się za jego powołaniem). 
W wyborach do Konstytuanty przeprowadzonych 30 września 2007 roku, ruch Alianza 
PAIS obsadził 80 na 130 miejsc. Warto także zauważyć za Franklinem Ramirezem 
(profesorem wizytującym w ekwadorskim oddziale FLACSO), że po raz pierwszy w os-
tatnich trzech dekadach rozkład oddanych głosów nie odzwierciedlał historycznego po-
działu regionalnego kraju na Guayaquil (Wybrzeże) i Quito (region górski, tzw. Sier-
ra)7, a ruch polityczny prezydenta tryumfował niemal w całym kraju. „Madre de todas 
las batallas”8  – najważniejsza z bitew, została wygrana. 

Projekt nowej konstytucji został przez część mieszkańców Ekwadoru identyfi-
kowanych z prawicą, przyjęty z niepokojem. Dokument określano m.in. jako komuni-
styczny, destrukcyjny dla instytucji małżeństwa (legalizuje związki partnerskie, również 
między osobami tej samej płci), potwierdzający dyktaturę większości czy nawet despo-
tyzm prezydenta 9. Pomimo krytycznych głosów, w 2008 roku przy poparciu ponad 

                     
3 Np. http://www.youtube.com/watch?v=90fqiOj3CQw; http://www.youtube.com/watch?v=tIl49-
2-RaJk&feature=related (data dostępu 30.03.2012). 
4 Np. http://www.presidencia.gob.ec/discursos/01-15-2007DiscursoPosesionPresidencialMitad-
Mundo.pdf; http://www.mmrree.gob.ec/efc/conf_antecedentes.asp ; http://www.elsiglo.cl/No-es-
una-epoca-de-cambios-sino-un.html; http://www.nistido.com/2011/11/america-latina-no-vive-
una-epoca-de-cambios-sino-un-cambio-de-epoca/; http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-
ecuador/172955-el-cambio-de-epoca/ (data dostępu 30.03.2012). 
5 Presidencia de la República del Ecuador, http://www.presidencia.gob.ec/discursos/01-15-2007-
DiscursoPosesionPresidencialMitadMundo.pdf (data dostępu 02.04.2012). 
6 Sformułowanie, którego często używa prezydent Correa, nawiązując także do życia i dzieła 
Eloya Alfaro, który musiał stawić czoła „długiej i smutnej nocy postkolonialnej”, za: „¿Quiénes 
son los herederos?, C. Albornoz Tinajero El Hoy, 28.01.2012. 
7 Institute for Research and Debate on Governance, http://www.institut-gouvernance.org/en/ana-
lyse/fiche-analyse-447.html (data dostępu 30.03.2012). 
8 Cytowane m.in. przez F. Freidenberg (s. 98, patrz: Bibliografia) słowa prezydenta Correi na 
określenie wyborów do Zgromadzenia. 
9 J. J. Paz y Miño Cepeda “El gobierno de Rafael Correa: un nuevo ciclo en la historia de 
Ecuador” w: Metapolítica, nr 65, Centro de Estudios de Política Comparada, México, s. 75; także: 
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60% społeczeństwa, nowa konstytucja weszła w życie (jest to już trzecia Ustawa Za-
sadnicza uchwalona w tym kraju w ciągu ostatnich 30 lat). Zastąpiła ona tym samym tę 
obowiązującą w Ekwadorze od 1998 roku. Dokument, nad którym pracowano w mie-
ście Montecristi10 niespełna rok (od 30 listopada 2007 roku do 24 lipca 2008 roku), 
składa się z 444 artykułów, zapisanych w dziewięciu częściach (Títulos), podzielonych 
na rozdziały (Capítulos), które z kolei podzielone są na sekcje (Secciones). 

Już w preambule tego najważniejszego aktu prawnego, której fragment cytuję na 
wstępie, znalazło się sformułowanie Buen vivir, który można przetłumaczyć jako „dobre 
życie” (tłumaczone na język angielski jako living well lub good living). To pojęcie jest 
tłumaczeniem terminu sumak kawsay11, pochodzącego z języka i tradycji keczua ozna-
czającego życie w pełni, słodkie i harmonijne12. Luis Macas, były przewodniczący CO-
NAIE13 definiuje Buen vivir jako przestrzeń, w której panuje wzajemność, współistnie-
nie z naturą, odpowiedzialność społeczna oraz zgoda. Z kolei dla Humberto Cholango, 
obecnego przewodniczącego CONAIE, Buen vivir to nowy sposób życia, który może 
być alternatywą dla zachodniego modelu14. Ekonomista i profesor Uniwersytetu Kato-
lickiego w Quito Pablo Dávalos pisze, że wyrażenie to oznacza sposób bycia i funkcjo-
nowania w świecie oraz relacje człowieka ze światem. Indianie, od wieków zamieszku-
jący teren Abya Yala, proponują swoją tradycyjną, przekazywaną z pokolenia na poko-
lenie (jednak nową w dyskursie politycznym) koncepcję życia, aby pokazać i zrozumieć 
relacje człowieka z naturą, historią, społeczeństwem15. Konstytucja ekwadorska propo-
nuje sumak kawsay jako cel życia w społeczeństwie i przedstawia go jako współistnie-
nie obywatelskie w różnorodności i harmonii z naturą. Ta złożona, całościowa koncep-
cja jest fundamentem, a jednocześnie zbiorem wielu elementów składających się na ży-
cie polityczne16. 

                                                                                                           
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/17953/todo-sobre-el-referendum-constitucional-de-
ecuador-de-este-domingo/ (data dostępu 30.03.2012). 
10 Miasto-kolebka Eloya Alfaro, położone w prowincji Manabi. 
11 W niektórych opracowaniach także sumaq kawsay. 
12 J. van Kessel, Economia Bidimensional Andina w: Revista de Ciencias Sociales, No. 17/2006, 
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, s. 89. 
13 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Konfederacja Indiańskich Narodów 
Ekwadoru). 
14 Agencia Latinoamericana de Información, http://alainet.org/active/47004&lang=es (data dostę-
pu 30.03.2012). 
15 P. Dávalos, El „sumak kawsay” („Buen vivir”) y las cesuras del desarrollo, Biodiversidad en 
America Latina y El Caribe, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/40859 (data 
dostępu 30.03.2012). 
16 D. Cortéz, „Genealogía del Buen vivir en la nueva constitución ecuatoriana”, w: R. Fornet-
Betancourt (Hg.) Gutes Leben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den 
Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute”. Dokumentation des VIII. 
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Punktem wyjścia dla autorów konstytucji, było przekonanie, że neoliberalne teo-
rie rozwoju i wzrostu gospodarczego (tworzone w metropoliach i narzucane peryferii) 
przeżywają kryzys i w zasadzie nie sprawdziły się, a współczesny świat nie potrzebuje 
alternatyw rozwojowych, ale alternatyw dla rozwoju17, a więc od teraz relacje między 
Państwem, rynkiem, społeczeństwem i naturą powinny opierać się właśnie na Buen vi-
vir18.  

W kosmogonii andyjskiej nie istnieje koncepcja rozwoju, rozumianego jako 
wzrost gospodarczy. Wyjaśnia to Anna Maria Larrea Maldonado, pełniąca funkcję pod-
sekretarz generalnej ds. planowania na rzecz Buen vivir i do opisu tego zjawiska używa 
kategorii „my”: nie znamy przyszłości, a jedynie przeszłość, która nas kształtuje, nasi 
przodkowie są z nami i towarzyszą nam w wędrówce przez życie, stąd tak ważne w my-
śli Indian jest myślenie kolektywne. Żyjemy w danej społeczności, jesteśmy jej częścią, 
ale ona jest również częścią nas. Żyjemy także we wszechświecie, który był, jest i bę-
dzie, dlatego też krzywdzenie natury jest wyrządzaniem krzywdy samemu sobie. Każde 
zachowanie, każda działalność ma swoje konsekwencje dla (wszech) świata. Osiągnąć 
Buen vivir, sumak kawsay oznacza osiągnąć całkowitą harmonię ze społecznością i ko-
smosem19. To sumak kawsay a nie gromadzenie dóbr czy dążenie do coraz większej 
władzy jest celem aktywności ekonomicznej andyjskich społeczności. Żyć pełnią życia 
(a więc Buen vivir) nie oznacza żyć lepiej (lub gorzej) od innych, nie jest także ciągłym 
dążeniem do poprawiania swojego życia i ulepszenia go. Buen vivir to po prostu „dobre 
życie”, w zgodzie i harmonii z innymi i z naturą. 

Cytowany już wyżej filozof ekwadorski David Cortéz przytacza również inne, 
mniej entuzjastyczne opinie na temat założeń Buen vivir, który przez niektórych po-
strzegany był (i jest) jako odrzucenie zasada życia „cywilizowanego” czy nawet „rezy-
gnację z postępu”. Pojawiają się także głosy, że Buen vivir to nic ponad utopijne, ro-
mantyczne idee i że w rzeczywistości nie jest to nic innego jak typowy latynoamerykań-
ski populizm20.  

Jakkolwiek by nie było to fakt, że autorzy konstytucji po raz pierwszy w historii 
ustawodawstwa w Ekwadorze odwołali się do andyjskiej wizji świata ma w wymiarze 
symbolicznym, jak twierdzi José María Tortosa, socjolog hiszpański, niebagatelne zna-

                                                                                                           
Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie. Denktraditionen im Dialog. Studien 
zur Befreung und Interkulturalität, Band 30, Wissenschaftsverlag Main, 2010. 
17 R. Ramírez, „Izquierda y buen capitalismo . Un aporte crítico desde América Latina”, w: Nueva 
Sociedad, nr 237 styczeń – luty 2012, Buenos Aires. 
18 A. M. Maldonado Larrea „La plurinacionalidad. Iguales y diversos en busca del Sumak 
Kawsay”, w: A. Acosta (red.) Entre el quiebre y la realidad: Constitución 2008, Editorial Abya 
Yala, 2008. 
19 A. M. Maldonado Larrea, op. cit., s. 81. 
20 D. Cortéz, op. cit., s. 237. 
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czenie21. Oto ci, którzy przez wieki byli marginalizowani przez konkwistadorów i ich 
potomków, teraz mają swój wkład w rozwiązywanie problemów współczesnego świata, 
to ich słowa i ich podejście do życia mogą pomóc nam pójść „dalej niż rozwój”22.  

Konstytucja uchwalona w 2008 roku zawiera wiele wskazówek i odniesień do 
koncepcji „Dobrego życia”. W Części I (rozdział I, art. 3) zapisano podstawowe obo-
wiązki państwa, do których należy m.in.: „Planowanie rozwoju krajowego, wyelimino-
wanie ubóstwa, promowanie zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego podziału za-
sobów i bogactw, w celu d o s tęp u  d o  d o b r e g o  ż y c i a ” (wyróżnienie M.S.). Roz-
dział II tejże części zatytułowano „Prawa dobrego życia”, do których należą m.in.: pra-
wo dostępu do wody i jedzenia, prawo do życia w zdrowym środowisku, dostęp do in-
formacji, technologii, kultury, nauki, edukacji oraz zdrowia, prawo do pracy i miesz-
kania (łącznie 24 artykuły). Dokładny opis tego, czym jest i w jaki sposób będzie 
wprowadzana w życie zasada Buen vivir, znajduje się w odrębnym rozdziale konstytucji 
Ekwadoru, tzn. w Części VII, zatytułowanej „Régimen del Buen vivir” (Rządy „Dobre-
go życia”) podzielonej na 75 artykułów. 

Wprowadzaniu w życie zapisów Konstytucji, pomóc ma Narodowy Plan Roz-
woju na rzecz „Dobrego życia” 2009-201323 opracowany przez SENPLADES (Secre-
taría Nacional de Planificación y Desarrollo) i zatwierdzony Uchwałą CNP-001-2009 
podpisaną przez prezydenta i członków jego gabinetu 5 listopada 2011 r.24. Plan jest na-
rzędziem, które pozwoli osiągnąć dobre życie wszystkim mieszkańcom Ekwadoru, za-
wiera nowe wyzwania, jakie stoją przed rewolucją obywatelską25, zapisano je w 12 Po-
stanowieniach Narodowych i są to:  
1. Wspieranie równości, jedności oraz integracji społecznej i terytorialnej, przy 

jednoczesnym zachowaniu różnorodności (Auspiciar la igualdad, cohesión e in-
tegración social y territorial en la diversidad) – ma temu służyć m.in. zakrojona 

                     
21 J. M. Tortosa, „Vivir bien, buen vivir: caminar con los dos pies”, Revista de Ciencias Sociales, 
Vol. 6, nr 1, 2011, s. 15. 
22 G. Esteva, Más alla del desarrollo: la buena vida” w: “América Latina en movimiento” nr 445 
(junio 2009) , Publicación Internacional de la Agencia Latinoamericana de Información, Quito, 
Ecuador. 
23 Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 -2013 - PNBV (wersja on-line dostępna 
pod adresem: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, http://www.senplades.gob.ec/-
web/18607/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013). 
24 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, http://www.senplades.gob.ec/c/document_-
library/get_file?uuid=7c12ee07-825f-456b-8f5a-28b12bd7e96b&groupId=18607 (02.04.2012). 
25 W języku hiszpańskim – revolución ciudadana – główne hasło prezydenta Ekwadoru i ugrupo-
wania politycznego Alianza Popular. 
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na szeroką skalę polityka „włączania” (inclusión) przeciwstawiona dotychcza-
sowej polityce wykluczania (exclusión)26. 

2. Poprawa zdolności i potencjału obywatelskiego (Mejorar las capacidades y po-
tencialidades de la ciudadanía ) – poprzez m.in. poprawienie jakości edukacji, 
wspieranie badań naukowych, ułatwienie dostępu do informacji i nowych tech-
nologii)27.  

3. Poprawa jakości życia ludności (Mejorar la calidad de vida de la población). 
Temu służyć ma m.in. dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, promocja zdrowego 
trybu życia, jak i zagwarantowanie prawa do miejsca zamieszkania28. 

4. Prawne zagwarantowanie ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie 
zrównoważonego rozwoju (Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
un ambiente sano y sustentable) – konstytucja ekwadorska jako pierwsza uznała 
środowisko naturalne za p o d m i o t  prawa (wyróżnienie M.S.). 

5. Zagwarantowanie suwerenności i pokoju oraz promowanie strategicznego umiej-
scowienia w świecie oraz integracji latynoamerykańskiej (Garantizar la sobe-
ranía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana). Dotychczas suwerenność kraju rozumiano przede wszystkim 
jako suwerenność terytorialną oraz niezawisłość sądowniczą. Konstytucja roz-
szerza pojęcie suwerenności o niezależność żywnościową, energetyczną, eko-
nomiczną i kulturową. Aby zagwarantować autonomię kraju we wszystkich wy-
mienionych aspektach, rząd będzie m.in. bronił spójności terytorialnej państwa, 
wspierał pokojowe współistnienie osób, dbał o dialog polityczny oraz wzmacniał 
integrację regionalną29.  

6. Zapewnienie stałej, sprawiedliwej i godnej pracy w jej różnorodnych formach 
(Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas). 

7. Budowanie i wzmacnianie przestrzeni publicznych, międzykulturowych i wspól-
notowych (Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuen-
tro común). Temu celowi ma służyć m.in. poprawa oferty kulturowej, wolny do 
niej dostęp, a także zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych)30. 

8. Uznanie i umacnianie tożsamości narodowej, odmiennych tożsamości, wielona-
rodowości oraz międzykulturowości (Afirmar y fortalecer la identidad nacional, 

                     
26 „Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un Estado plurinacional e inter-
cultural”. Versión resumida, SENPLADES, Quito, 2009, s. 73. 
27 „Plan Nacional...”, op. cit., s. 75. 
28 Ibidem, s. 76. 
29 Ibidem, s. 79. 
30 Ibidem, s. 82. 
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las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad). Cel ten 
można osiągnąć dzięki przezwyciężeniu nierówności społecznych i kulturowych 
gwarantując wszystkim swobodny dostęp do dóbr i wytworów kultury, poprzez 
wspieranie i promocję aktywności poszczególnych grup oraz społeczności za-
mieszkujących Ekwador31. 

9. Zagwarantowanie sprawiedliwości i przestrzegania prawa (Garantizar la vigen-
cia de los derechos y la justicia) –. poprzez usprawnienie systemu niezależnego 
sądownictwa oraz propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa32.  

10. Zapewnienie dostępu do życia publicznego i działalności politycznej (Garantizar 
el acceso a la participación pública y política). 

11. Stworzenie socjalnego, solidarnego i zrównoważonego systemu gospodarczego 
(Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible). 

12. Zbudowanie demokratycznego państwa na rzecz „dobrego życia” (Construir un 
estado democrático para el buen vivir). 

W celu przybliżenia światu nowej wizji uprawiania polityki i koncepcji Buen 
vivir, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ekwadoru podjęło szereg inicjatyw. W ubie-
głym roku została powołana do życia Formacyjna Szkoła Letnia pod hasłem „Model 
rozwoju ekwadorskiego Dobrego Życia i perspektywa integracji latynoamerykańskiej33, 
w której miałam okazję uczestniczyć. Spośród ponad 200 zgłoszeń wybrano 70 osób 
z 16 krajów. Przez ponad trzy tygodnie przedstawiciele pięciu kontynentów, pod okiem 
ministrów, ekonomistów i profesorów, poznawali głównie teoretyczne aspekty Buen 
vivir. W filmie promującym kolejną edycję Szkoły Letniej34, minister Ricardo Patiño 
oświadczył, że powołanie do życia takiej instytucji, wynika z potrzeby informowania 
o Buen vivir, a także ze swoistego zapotrzebowania na wyjaśnienie procesów zachodzą-
cych w Ekwadorze. Należy jednak pamiętać, że koncepcja zaproponowana w Konstytu-
cji z 2008 roku jest w polityce nowa i ciągle konstruowana, a zatem na jej rezultaty, 
wymierne efekty, a tym bardziej oceny przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Bez wątpienia jedno z najciekawszych (i najbardziej konkretnych) wystąpień 
podczas cyklu wykładów w Szkole Letniej, było wystąpienie pani Marii Fernandy Espi-
nosa, piastującej funkcję ministra dziedzictwa narodowego. Pani minister podkreślała, 
że materialne i niematerialne dziedzictwo stanowi (o czym nie zawsze pamiętamy) po-
tencjał dla rozwoju społeczno-gospodarczego narodu oraz przyczynia się do utrzymania 
i wzmacniania jego tożsamości. Wskazała również nowe ramy prawne w zakresie 

                     
31 Ibidem, s. 83. 
32 Ibidem, s. 84. 
33 “El modelo de desarrollo del Buen vivir ecuatoriano y la perspectiva de integración latinoame-
ricana”. 
34 http://www.youtube.com/watch?v=Jk8NlPshOE8. 
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ochrony dziedzictwa, które mają stać się także wytycznymi do budowy wielokulturo-
wego i wielonarodowego państwa (zgodnie z założeniami Buen vivir).  

Jako przykład nowego podejścia do dziedzictwa oraz odzyskiwania pamięci hi-
storycznej pani minister podała, szeroko komentowane wówczas w prasie ekwadorskiej, 
zwrócenie prekolumbijskiej rzeźby San Britute mieszkańcom Sacachún. W 1952 roku, 
wbrew woli mieszkańców, ten swoisty totem, który jak wierzono, gwarantuje urodzaj 
i pomyślność, przewieziono do Guayaquil, gdzie po wielu perypetiach został umiesz-
czony w muzeum. Dopiero w lipcu 2011 roku, dzięki staraniom i zabiegom minister-
stwa, rzeźba wróciła do Sacachún. 

Minister Espinosa zwróciła również uwagę na prawa, jakie konstytucja Ekwa-
doru przyznała naturze i środowisku naturalnemu oraz przybliżyła nam inicjatywę Ya-
suni ITT35. Rząd proponuje wstrzymanie eksploatacji pola naftowego Ishpingo-Tambo-
cocha-Tiputini, położonego w parku narodowym Yasuni (wpisanego przez UNESCO na 
listę Światowych Rezerwatów Biosfery, który jest zamieszkany przez społeczności au-
tochtoniczne, m.in. ludność Tagaeri i Taromenane pozostającą w dobrowolnej izolacji). 
W zamian za to, międzynarodowa społeczność zapłaci (na zasadzie dobrowolnych 
wpłat) ponad 3 mld dolarów (które stanowią 50% sumy, jaką mógłby zarobić kraj wy-
dobywając tę ropę). Takie rozwiązanie po pierwsze pozwoli na zachowanie dziewi-
czego charakteru rezerwatu, a po drugie pozwoli uniknąć uwolnienia do atmosfery mi-
lionów ton dwutlenku węgla. Wydaje się, że pomysł rządu ekwadorskiego jest słuszny 
(nie trzeba tłumaczyć celowości ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycz-
nych), kibicuję mu od początku, jednak otwarte pozostaje pytanie, co się stanie, jeśli 
Ekwadorowi nie uda się przekonać światowej społeczności i nie zgromadzi odpowied-
niej ilości pieniędzy? Czy wtedy szlachetne cele zejdą na dalszy plan?  

Program zaproponowany przez organizatorów obejmował jednak nie tylko wy-
kłady o charakterze akademickim, ale także m.in. wycieczkę do Amazonii, wizytę 
w więzieniu dla kobiet, odwiedziny w rodzinnej fabryce rękodzieła w Conocoto czy też 
udział w tzw. enlace ciudadano, czyli cyklicznym spotkaniu prezydenta z Ekwadorczy-
kami. Wspomnę tylko o jednym punkcie programu Szkoły Letniej, choć cały pobyt 
w Ekwadorze był dla mnie cennym i niezapomnianym doświadczeniem. 

Kilkudniowy pobyt w prowincji Napo pozwolił nam poznać lepiej ideę turystyki 
etnicznej na przykładzie działalności RICANCIE36. Dziewięć społeczności Quichua 
w 1993 roku założyło Regionalną Organizację Turystyki Zrównoważonej Napo (La 
Corporación Provincial de Turismo Comunitario de Napo), która organizuje pobyty 
i wycieczki do Amazonii, łącząc je z aktywnością kulturalną, mającą na celu przybliżyć 

                     
35 Gobierno Nacional de la República del Ecuador, Iniciativa Yasuni-ITT, http://yasuni-
itt.gob.ec/Inicio.aspx. 
36 Ricancie – Ecoturismo Comunitario en la Amazonia, Ecuador, http://ricancie.nativeweb.org/. 
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turystom historię i tradycję poszczególnych grup zamieszkujących te tereny. Turystyka 
jest trzecią prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki kraju i choć wydaje się to nie-
prawdopodobne w tak niezwykłym miejscu jak Ekwador, dopiero w 1992 roku powo-
łano do życia Ministerstwo Turystyki. Etnoturystyka rozwija się od trzydziestu lat, jed-
nak podstawy prawne regulujące zasady jej funkcjonowania oraz sposoby jej promocji 
sformułowane zostały dopiero w roku 200937. 

Podczas pobytu w południowo-wschodnim Ekwadorze, w dorzeczu górnego bie-
gu rzeki Napo, miałam okazję mieszkać w społeczności Alukus, odwiedziłam też wio-
skę zamieszkiwaną przez wspólnotę Sinchi Pura. Pobyt w Amazonii wypełniony był ta-
kimi atrakcjami jak: nauka podstawowych zwrotów w języku quichua, poznawanie lo-
kalnych technik upraw roślin, wycieczki w głąb lasu z przewodnikiem, produkcja chi-
chy (lokalnego napoju alkoholowego), wyrób tradycyjnych narzędzi służących w prze-
szłości do polowania, pokaz rękodzieła, wspólne czuwanie przy ognisku okraszone 
opowieściami i legendami czy wreszcie, o świcie, udział w ceremonii picia napoju 
wayusa. Mojego zachwytu Amazonią, jej fauną i florą, jej kolorami i dźwiękiem desz-
czu nie umiem nazwać, nie ma takich słów w żadnym języku, jakich mogłabym użyć na 
jej określenie, mogę tylko operować kategorią uczuć, co w naukowym artykule raczej 
nie powinno mieć miejsca. Niemniej jednak, moje zakochanie (od pierwszego wejrze-
nia) w Ekwadorze, nie przysłoniło pewnych wątpliwości i pytań m.in., czy obraz, jaki 
RICANCIE „sprzedaje” turystom i komercjalizacja turystyki amazońskiej jest (i dla ko-
go) zjawiskiem pozytywnym czy nie? Część przemyśleń i wątpliwości, a także próby 
znalezienia odpowiedzi na niektóre z nich, zawarte zostały w pracy przygotowanej dla 
MSZ Ekwadoru pt. „Los pueblos indígenas y su inserción en la sociedad global a través 
del Turismo Comunitario: problemas, recomendaciones y desafíos en tres comunidades 
de la Amazonía Ecuatoriana: Wasila Talag, Sinchi Pura y Alukus”, jaką pisałam wspól-
nie z kolegami i koleżankami z Włoch, Chile, Australii, Dominikany, Włoch i Ekwa-
doru.  
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