
SŁOWO WSTĘPNE

Zbiór tekstów, który oddajemy w ręce Czytelników, stanowi pokłosie drugiej, zorgani-
zowanej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych w Krakowie ogólnopol-
skiej Konferencji Latynoamerykanistycznej (19 i 20 marca 2010 r.). Tym razem nosiła 
ona tytuł „Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej”. Kraków okazał się 
najwyraźniej miejscem sprzyjającym spotkaniom polskich badaczy (reprezentujących 
rozmaite dyscypliny) zafascynowanych Ameryką Łacińską. Warto też podkreślić, że 
to młodzi badacze pracujący w Katedrze Ameryki Łacińskiej z wielkim entuzjazmem 
układali program, aranżowali panele i troszczyli się o sprawny przebieg sympozjum. 

Tom będący rezultatem konferencji poświęcony jest kontynentowi szerzej mało 
w Polsce znanemu. Mamy nadzieję, że publikacja tych studiów przybliży go nieco 
Czytelnikom. Polska literatura posiada znamienite tradycje latynoamerykanistyczne, 
sięgające lat 70. XX wieku, gdy na przykład historycy pod kierunkiem profesora Ta-
deusza Łepkowskiego niezwykle kompetentnie potrafili pisać o dziejach odległego 
i w praktyce wówczas niedostępnego z różnych powodów regionu. Legendarna jest 
już atmosfera panująca w pracowni profesora Łepkowskiego, w której grupka młodych 
doktorów pod jego kierunkiem tworzyła polską, oryginalną syntezę dziejów Ameryki 
Łacińskiej (Dzieje Ameryki Łacińskiej, tom I–III). Swą działalność rozpoczęło wów-
czas również, istniejące do dziś, pismo „Estudios Latinoamericanos” (od 1972 roku). 
Dokonania tamtego zespołu są niepodważalne. Tak jak niepodważalne są dokonania 
zespołu profesora Marcina Kuli, który przygotował w latach 80. syntezę dziejów Polo-
nii w Ameryce Łacińskiej. Obydwa te dzieła powstały wszakże nieomal wyłącznie na 
podstawie polskich materiałów archiwalnych i zasobów bibliotecznych. Problematykę 
ludności rdzennej podejmował natomiast między innymi profesor Aleksander Posern-
-Zieliński. 

Dziś sytuacja zmieniła się ogromnie. Ameryka Łacińska jest, czy przynajmniej 
może być, odwiedzana. Nie istnieją przeszkody, by na miejscu przyjrzeć się tamtejszej 
rzeczywistości, badać archiwa (notabene w Archiwum Akt Nowych w Warszawie po-
dejmowane są akcje pomocy w ratowaniu i opracowywaniu zbiorów poloników oraz 
ich kopiowaniu), prowadzić etnologiczne i kulturowe obserwacje. Korzystając z otwar-
tości świata, czynią to archeolodzy, antropolodzy, etnografowie, kulturoznawcy, eko-
nomiści, politolodzy. Nowe relacje zawiązano pomiędzy akademickimi instytucjami 
w Polsce i w Ameryce Łacińskiej. Rzeczywistość, topografia, kultura, wręcz kuchnia 
i zapach tamtych ziem nie są już abstrakcją dla badaczy z Polski. Kraje kontynentu 
także zmieniły się w ciągu minionych trzydziestu lat. 

II Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna z 2010 roku poświęcona była 
prezentacji najnowszych badań i najnowszej refleksji nad problematyką ruchów spo-
łecznych i etnicznych na obszarze Ameryki Łacińskiej. Dokonują się tam dynamiczne 
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przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe; pojawiają się nowe ruchy, 
zachodzą istotne zmiany tożsamościowe i świadomościowe (np. w regionie andyjskim 
czy wśród ludności afrolatynoamerykańskiej). Ludność rdzenna kontynentu uczestni-
czy w procesach deindianizacji, a jednocześnie przeżywa głębokie odrodzenie własnej 
tożsamości. W różnych krajach lub regionach wygląda to zresztą inaczej i o tym także 
mowa na stronach niniejszego tomu. W XXI wieku na terenie wielu krajów Ame-
ryki Łacińskiej pojawiają się również spontaniczne, coraz liczniejsze oddolne ruchy 
obywatelskie (nawet na Kubie). Nie znaczy to jednak, że nowe ruchy nie spotyka-
ją się z represjami i prześladowaniami lub że one same nie wykorzystują przemocy 
do osiągania swoich celów. Działania rdzennej ludności prowadzą wreszcie niekiedy 
do destabilizacji struktur państwowych.

Paleta poruszanych w niniejszym tomie wątków jest zatem szeroka, a temat „ru-
chów społecznych i etnicznych” z pewnością daleki od wyczerpania. Ponieważ, po-
wtórzę, problematyka ta rzadko jest obecna w polskim piśmiennictwie, tym większa 
zasługa autorów, którzy ją Czytelnikom przybliżają lub sygnalizują. Podczas marcowej 
konferencji oraz na kartach tej książki spotykają się zarówno doświadczeni badacze 
i polskie autorytety w dziedzinie latynoamerykanistyki, jak i pokolenie młodsze – dok-
torzy i doktoranci z uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego czy 
poznańskiego im. Adama Mickiewicza. Krakowskie Konferencje Latynoamerykani-
styczne stają się tym samym forum dyskusji pomiędzy generacjami badaczy, co jest 
również cenne i wartościowe.
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