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Gdy w 1994 roku w meksykańskim stanie Chiapas oddziały Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) wkroczyły do głównych miast regionu,
zajmujac̨ urzed̨y, posterunki policyjne i ważniejsze instytucje lokalne, rzad̨
tego kraju postawiony został w wyjat̨kowo niezrec̨znej politycznie sytuacji.
Oto obserwować mogliśmy typowe dla wielu państw Ameryki Łacińskiej ko-
lejne chłopskie powstanie, których tamtejsze społeczeństwa doświadczały w
przeszłości już wiele. Garstka słabo uzbrojonych (czes̨to jedynie w drewnia-
ne atrapy broni palnej), zamaskowanych (w charakterystyczne kominiarki)
i nierzadko bosych indiańskich chłopów próbowała wyrazić znane już po-
wszechnie w Meksyku niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej, społecznej
i kulturowej marginalizacji grup indiańskich, lokalnych kooperatyw rolni-
czych oraz wszystkich innych grup bed̨ac̨ych swoista ̨ antyteza ̨ nowoczesne-
go meksykańskiego społeczeństwa. Powstanie Zapatystów odwoływało sie ̨
bowiem bezpośrednio do ideałów, symboliki i jez̨yka ruchu z poczat̨ku XX
wieku pod przywództwem Emiliano Zapaty Salazara. Ówczesne powstanie
Zapaty na południu Meksyku stanowi jednak jednocześnie jeden z fundacyj-
nychmitów współczesnego państwameksykańskiego oraz punkt ideologicz-
nego odniesienia dla dominujac̨ej w tym kraju od kilkudziesiec̨iu lat Partii
Instytucjonalno-Rewolucyjnej, której korzenie organizacyjne tkwia ̨właśnie
w tamtychwydarzeniach oraz powstaniu na północy podprzywództwemnie-
mniej charyzmatycznego PanchoVilli. Niemniej, wydarzeniamajac̨emiejsce
w roku 1994, o ile w oczywisty sposób nawiaz̨ywały do tradycji powstańczej
Zapaty, były zjawiskiem całkowicie specyficznym i nowym.

Współcześni Zapatyści domagali sie ̨ natychmiastowych działań skiero-
wanych przeciw skutkom neoliberalnej polityki państwa meksykańskiego,
czego efektem było gwałtowne ubożenie lokalnych wspólnot rolniczych,
powstaniu stowarzyszenia gospodarczego państw Ameryki Północnej
NAFTA oraz, w mniejszym stopniu, emancypacji grup tubylczych uprzed-
miotowionych we wszelkich procesach zmian ekonomicznych. Jednakże
indygenistyczny wymiar powstania Zapatystów był i jest nadal obecny w
medialnym dyskursie (moderowanym zreszta ̨ udanie przez nich samych),
w sposób nie pozostawiajac̨y cienia wat̨pliwości, co do tego, kto stać sie ̨ma
animatorem nadchodzac̨ych zmian społeczno- kulturowym. Maja ̨ być nimi
ci, którzy pozostali na marginesie, lub też całkowicie w tyle za neoliberalna ̨
wizja ̨ przemian w kraju i regionie. Zmiany te na gruncie meksykańskim w
oczach Zapatystów stanowia ̨jedynie karykaturalne i nieporadne odzwiercie-
dlenie posunieć̨ ekonomicznych i społecznych, które dokonuja ̨sie ̨w Stanach
Zjednoczonych, bed̨ac̨ych niedoścignionym wzorem dla meksykańskich elit.
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Meksykański wymiar tych działań skutkuje jednak nie tyleż powszechnym
dobrobytem i unowocześnieniem ekonomiczno-społecznego krwioobiegu
złożonego z instytucji bankowych, nowego typu przedsieb̨iorczości i modelu
korporacyjnego, lecz rażac̨a ̨ polaryzajaca ̨ jakości życia ludności wielkomiej-
skiej, tradycyjnie utożsamianej ze spuścizna ̨ kultury iberoamerykańskiej,
a obszarami wiejskimi, zamieszkiwanymi w ogromnej wiek̨szości przez
ludność pochodzenia indiańskiego lub metyskiego, niemniej identyfikujac̨ej
sie ̨ nierzadko z prekolumbijska ̨ przeszłościa.̨

Chiapas jest pod tymwzgled̨empodrec̨znikowymwrec̨z przykłademwspo-
mnianej nierówności społeczno-ekonomicznej, która w dalszej konsekwen-
cji promieniuje na wszelkie pozostałe wymiary życia lokalnej ludności. Za-
mieszkuje ten stan głównie ludność posługujac̨a sie ̨ jez̨ykami należac̨ymi do
majańskiej rodziny jez̨ykowej i identyfikujac̨a sie ̨z lokalnymi społecznościa-
miMajów.Majański substrat kulturowy na południuMeksykuwydaje sie ̨być
zatem pod wzgled̨em populacyjnym dominujac̨y. Jednakże faktyczna sytu-
acja odbiega dalece od tego prostego obrazu. Strukturalna pozycja ludności
majańskiej w Chiapas, jak i wszystkich grup określanych zbiorczymmianem
indios, z powodzeniem określić można mianem „zmarginalizowanej wiek̨-
szości”. Oznacza to, iż ludność indiańska, tzn. nie tylko etnicznie przynależ-
na do grup tubylczych, ale głeb̨oko identyfikujac̨a sie ̨ z kulturami indiański-
mi, pomimo swej oczywistej przewagi populacyjnej wyłac̨zona jest z głów-
nego nurtu życia politycznego i ekonomicznego oraz możliwości ekspresji
swojej tożsamości w obreb̨ie federalnego modelu państwa meksykańskiego.

Zaznaczyć warto, iż takie diachronicznie ujet̨e współistnienie w wiek̨szo-
ści społeczeństw państw obszaru Ameryki Łacińskiej dwóch nurtów kultu-
rowych stanowi po dziś dzień jeden z ważniejszych wyróżników cywilizacyj-
nych tego obszaru. Pierwszy z nich opiera sie ̨ na zakorzenionych tam przed
piec̨iomawiekamiwartościach europejskich, drugi na od tylu też latwypiera-
nych przez nie tubylczychmodelach istnienia. Zmiana skali nateż̨enia i ogól-
nego zakresu oddziaływania zwiaz̨anych z tym zjawisk kulturowych jest cha-
rakterystycznym dla tego problemu wymiarem historii określonych relacji
społecznych. Relacji pomied̨zy segmentami ludnościowejmozaiki tych społe-
czeństw państw Ameryki Łacińskiej, których przeszłość jest ściśle zwiaz̨ana
z przepływem pomied̨zy, lub też izolacja ̨wobec systemu kulturowego nowo
przybyłych zdobywców Nowego Świata a zasobem światopoglad̨owych prze-
konań jego niedawnych tubylczych zarzad̨ców. Dwoistość kształtu życia spo-
łecznego tego zakat̨ka świata stanowi podstawe ̨dla wielu z najbardziej aktu-
alnych i palac̨ych problemów obecnych od dłuższego czasu w świadomości,

3



nie tylko czołowych postaci dramatu rozgrywajac̨ego sie ̨ obecnie na scenie
politycznej, ale także na płaszczyźnie zjawisk i procesównie zwiaz̨anych bez-
pośrednio zmieszkańcami tych państw. Znaczac̨y zasieg̨ gwałtowności zaist-
niałego w XVI w. kontaktu pomied̨zy kulturami należac̨ymi do wielkich pre-
kolumbijskich kreg̨ów cywilizacyjnych a wpływami europejskimi odbija sie ̨
w równie dużym stopniu w dzisiejszym rozdźwiek̨u pomied̨zy określonymi
fragmentami wielu z społeczeństw iberoamerykańskich. Podkreślić należy,
iż obie te grupy postrzegane sa ̨nadal w pewnym stopniu jako antagonistycz-
ne. Najbardziej obrazowo podział ten przedstawićmożna jakowewnat̨rzpań-
stwowy konflikt pomied̨zy zamożnymi i czes̨to europejskiego pochodzenia
mieszkańcami miast oraz uboga ̨ indiańska ̨ lub metyska ̨ ludnościa ̨ wiejska1̨.
Ten aspekt życia społecznego stanowi dla zdecydowanej wiek̨szości państw
iberoamerykańskich istotna ̨ bariere ̨ w, jeśli nie w przewartościowaniu, to
chociażby w ustabilizowaniu stosunków pomied̨zy tymi grupami społeczny-
mi i nosicielami konkretnego dorobku kulturowego. Przyczyny trwałego ist-
nienia widocznych barier nie pozwalajac̨ych na gwałtowne przemiany w tej
kwestii posiadaja ̨ swoje źródła o równie kulturowym charakterze, co zjawi-
ska społeczne bed̨ac̨e wynikiem istnienia tego rodzaju barier. Stereotypy i
niechec̨i żywione nawzajemwobec przedstawicieli obu tych grup nie pozwa-
laja ̨ na szersze zbliżenie nie tyle dwóch sposobów życia, co szeregu świato-
poglad̨owych przekonań. W praktyce chodzi tu bowiem o istnienie dwóch,
niekoniecznie przystajac̨ych do siebie, modeli kulturowych.

Powstanie Zapatystów, działalność polityczna EZLN i ideologiczne dyspu-
ty zaistniałe na skutek wydarzeń z 1994 roku wpisały sie ̨ zatem w istniejac̨y
już wcześniej iberoamerykański dyskurs na temat kulturowego charakteru
tego obszaru. Żad̨ania wysuniet̨e przez przywódce ̨ powstania Subcomman-
danteMarcosa wzgled̨em rzad̨u dotyczyły kwestii zasadniczych nie tylko dla
mieszkańców Chiapas, lecz także dla wiek̨szości indios w całej Ameryce Ła-
cińskiej. Postulat przeprowadzenia gruntownej reformy rolnej, w szczegól-
ności systemu ejidialnego, szerokiej autonomii terytorialnej, poprawy jako-
ści życia ludności, w tym dostep̨u do edukacji, oraz równego dostep̨u do za-
sobów naturalnych odnosza ̨ sie ̨ do potrzeb wyrażanych także przez inne or-
ganizacje indygenistyczne (choć EZLN trudno w pełni określić tymmianem)
a w samym Chiapas Zapatyści zyskali sobie poparcie innych organizacji o
zbliżonym profilu, jak choćby pacyfistycznego ruchu Las Abejas.

1 Zastrzegamoczywiście, iż taka dychotomia społeczna stanowi dalece uproszczone ujec̨ie
modelowe i nie oddaje wielu sytuacji, jak np. funkcjonowanie osób reprezentujac̨ych kulture ̨
jednej z grup w polu działania tradycyjnie utożsamianym z przymiotami drugiej grupy.
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sji wydaje sie ̨być natomiast propozycja skonstruowania nowego rodzaju toż-
samości narodowej opartej o treści zaczerpniet̨e z kulturyMajów, nierzadko
również z epoki prekolumbijskiej.
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Tym, co wyróżnia meksykański protest jest specyficzny model ideologicz-
ny, którego intelektualne korzenie tkwia ̨ w liberalnym socjalizmie, liberta-
riańskimmunicypalizmie i treści emancypacyjnych ruchumajańskiego oraz
elementów teologii wyzwolenia. Ideologia ta, zwana zapatismo, stanowi uni-
kalny przykład kombinacji współczesnych teorii społecznych, krytyki kul-
turowej, elementów tradycyjnego majańskiego światopoglad̨u, jak również
(głównie w ostatnich latach) ideologii alterglobalistycznej. O ile w pozosta-
łych krajach regionu organizacje polityczne i militarne bed̨ac̨e odpowiedni-
kiem EZLN identyfikowały sie ̨ z ideałami i używały retoryki marksizmu, o
tyle jednak ruch z Chiapas wyróżniał sie ̨ na tym tle poprzez wpisanie sie ̨
dziek̨i medialnej aktywności w aktualne problemy o wymiarze globalnym.
Działalność informacyjna EZLN, wykorzystujac̨a najnowsze środki medialne-
go przekazu (jak choćby wzmożona aktywność w internecie) jest najlepszym
przykładem aktywizmu politycznego w nowej formie. Zaangażowanie w pro-
ces rozmów pokojowych z rzad̨em meksykańskim wielu działaczy politycz-
nych światowego formatu (Noam Chomsky, Elena Poniatowska, Naomi Klein
i inni) przysporzyło Zapatystom wielu sympatyków zarówno w Ameryce Ła-
cińskiej, jak i w Europie i Stanach Zjednoczonych. Sam Subcommandante
Marcos stał sie ̨ dla wielu postacia ̨ niemal mityczna.̨ Marcos, nazywany nie-
kiedy „postmodernistycznym Che Guevara”̨ wydaje sie ̨z zadowoleniem kon-
sumować swoja ̨ popularność, jednocześnie starajac̨ sie ̨ dodać ruchowi Zapa-
tystów znamiona ogólnoświatowego ruchu na rzecz emancypacji mniejszo-
ści etnicznych, ruchu anarchistycznego, jak też ruchu antysystemowego i
alterglobalistycznego. Za przykład tego ostatniego podać można tezy zawar-
te przez Meksykańskiego aktywiste ̨w eseju zatytułowanym „CzwartaWojna
Światowa”. Stawia on w nim teze,̨ iż świat znajduje sie ̨ obecnie w stanie per-
manentnego kryzysu, tytułowej czwartej wojny. Tym, co wyróżnia aktualny
kryzys od wcześniejszych jest konflikt o charakterze finansowym, toczony
pomied̨zy olbrzymimi centrami finansowymi. Proces ekonomicznej globali-
zacji doprowadził zaś do zatrważajac̨ej dewastacji poprzez realizacje ̨ neoli-
beralnej polityki finansowej. Jak mówi Marcos:

„Pod koniec Zimnej Wojny, kapitalizm stworzył militarny hor-
ror: bombe ̨ neutronowa,̨ która niszczy siłe ̨ żywa ̨ pozostawiajac̨
budynki nienaruszone. W okresie Czwartej Wojny Światowej od-
kryty został nowy cud – bomba finansowa. W odróżnieniu od
tych zrzuconych na Nagasaki i Hiroszime ̨ ta nowa bomba nisz-
czy polis (naród), siejac̨ śmierć, terror i smutek wśród tych, któ-
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rzy tammieszkaja,̨ lecz także przekształca cel w kolejny element
ekonomiczno- globalnej układanki”2

Jak widać retoryka stosowana przez EZLN wykracza poza granice lokalno-
ści. Problem ekonomicznego i społecznego niedorozwoju tubylczych miesz-
kańców Chiapas nie jest wyłac̨znie problemem mniejszości Majów w Meksy-
ku. Jest to problem ogólnoświatowego systemu społeczno-finansowych za-
leżności, których efektem jest marginalizacja znaczac̨ej cześ̨ci mieszkańców
globu.

Tego typu szerokie ujec̨ie problemu uwydatnione zostało także podczas
tzw. „Kampanii Inności”. Zainicjowany w roku 2006 program opierał sie ̨ po-
dróżach Marcosa po kraju i spotkaniach z przedstawicielami różnych orga-
nizacji, jak np. zwiaz̨ki zawodowe, organizacje feministyczne, ale też z lewi-
cowymi intelektualistami, aktywistami na rzecz praw człowieka, przedstawi-
cielami środowisk mniejszości seksualnych itp. Zamieszczone w tzw. Szóstej
Deklaracji z Dżungli Lakondońskiej postulaty wobec rzad̨u określały priory-
tety działalności EZLN. Należały do m.in. nich hasła reformy konstytucjonal-
nej, zachowania polityczno-militarnego charakteru EZLN oraz ogólnie na-
kreślone żad̨ania autonomii kulturowej dla ludności tubylczej3. Stwierdzić
można zatem, iż poczat̨kowy czynnik protestu, jakim był natywistyczny cha-
rakter walki EZLN z czasem uległ zatarciu i został odsuniet̨y na dalszy plan
pełniac̨ role ̨ symbolicznego odniesienia dla działalności Zapatystów.

W sas̨iedniej Gwatemali zjawiskami, które odznaczaja ̨ sie ̨ istotnym
wydźwiek̨iem w procesie kształtowania sie ̨ relacji społecznych we współ-
czesnej Gwatemali i budzac̨ych ostry sprzeciw ludności majańskiej, sa ̨ tzw.
ladynizacja oraz blanqueamiento. Ladynizacja ̨ nazywany jest typ ideolo-
gicznego podejścia do możliwości zaadoptowania przez ludność indiańska ̨
wartości kultury ladinos. W ujec̨iu tym ludność indiańska powinna w
założeniu wyzbyć sie ̨ wszelkich wartości kojarzonych dotad̨ z tradycyjna ̨
kultura ̨ tych społeczności, nieprzystajac̨a ̨ dziś do wyzwań współczesnego
życia. W ramach procesu ladynizacji członkowie społeczności majańskich
w Gwatemali poddani sa ̨ naciskowi adaptacyjnemu, który wymaga od
nich bezwzgled̨nego odrzucenia dotychczasowego sposobu życia wraz
ze zwiaz̨anymi z nim wartościami kulturowymi. Przyjec̨ie wzorów kul-
turowych właściwych ladinos pozwala na włac̨zenie Indian do systemu

2 Subcomandante Marcos, The Fourth World War Has Begun, w: Nathalie de Broglio
(trans.), Neplantla: Views from South, Duke University Press: 2001, Vol. 2 Issue 3: 559-572.

3 http://www.indypendent.org/2006/01/12/zapatistas-launch-other-campaign/
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niczac̨ych w nim aktorów. Przebrani w barwne stroje aktorzy podzieleni sa ̨
na Maurów (moros) i Chrześcijan (cristianos). Maurowie nosza ̨ ciemne ma-
ski i ubrania a Chrześcijanie posiadaja ̨ cechy sugerujac̨e wyraźnie ich euro-
pejskie pochodzenie. Sam taniec polega zasadniczo na symbolicznym odtwo-
rzeniu historycznegomomentu podbojumieszkańcówNowego Świata. Głów-
nymi protagonistami przedstawienia sa ̨ w Gwatemali czes̨to Tecún Umán i
Pedro de Alvarado12. Historyczna postać majańskiego wojownika, który gi-
nie z rak̨ hiszpańskiego zdobywcy jest w sposób powszechnie zrozumiały dla
widzów punktem odniesienia do współczesnej sytuacji ludności indiańskiej.
Zniewolenie Majów, jakie miało miejsce pieć̨set lat wcześniej utożsamiane
jest ze współczesna ̨marginalizacja ̨ tej grupy w Gwatemali. Co ciekawe, role
moros utożsamiane sa ̨w tańcu konkwisty z ludnościa ̨indiańska,̨ która uległa
cristianos próbujac̨ych siła ̨wprowadzić nowy porzad̨ek cywilizacyjny. Istot-
na ̨ chwile ̨ stanowi moment tańca, w którym po przegranej walce aktor gra-
jac̨y postać Tecún Umána wchodzi do trumny, której ściany wykonane sa ̨
cześ̨ciowo ze szkła, tak by obserwujac̨y rytuał mogli przez cały czas widzieć
bohatera. Najważniejsza ̨ cecha,̨ jaka wyróżnia taniec konkwisty na tle pozo-
stałych kultów majańskich jest zaangażowanie w nim całej wspólnoty lokal-
nej. Grupy organizujac̨e taniec konkwisty pochodza ̨najcześ̨ciej z małych wsi
lub miasteczek. To właśnie do mieszkańców wspólnoty lokalnej kierowane
jest przesłanie zawarte w podtekście tego rytuału a jego społeczny odbiór na
tym poziomie zapewnia wewnet̨rzne scalenie grupy.

Jak wskazuja ̨ powyższe przykłady obecne w gwatemalskim i meksykań-
skim dyskursie politycznym i społecznym hasła sprzeciwu wobec długowie-
kowej dominacji ladinos znajduja ̨ swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w
różnorodnych formach aktywności ludności tubylczej. Tego rodzaju społecz-
na i kulturowa praxis jest dla mieszkańców tego regionu świata nie tyleż ro-
dzajem rewolucyjnego zniesienia dotychczasowego systemu zależności eko-
nomicznych, politycznych czy kulturowych, lecz bardziej propozycja ̨ alter-
natywy wzgled̨em istniejac̨ego układu. W przypadku ruchu Zapatystów za-
uważalne staja ̨ sie ̨hasła wychodzac̨e poza poczat̨kowe postulaty politycznej
i kulturowej autonomii, a coraz cześ̨ciej wskazujac̨e na identyfikacje ̨ z inny-
mi ruchami protestu na świecie, jak choćby ruchem alterglobalistycznym.W
odniesieniu do sytuacji w Gwatemali charakterystycznym elementem dysku-

12 Aktor odgrywajac̨y role ̨ Tecun Umana posiada czes̨to w noszonym przez siebie nakry-
ciu głowy wypchanego ptaka quetzala, bed̨ac̨ego powszechnie znanym symbolem wmajańskiej
religii okresu klasycznego. Umoczone we krwi Tecun Umana pióra quetzala posiadaja ̨ dla gwa-
temalskich Majów szczególna ̨wartość religijna.̨
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majańskim bogom. Odprawiono nawet w miejscu dawnych ośrodków miej-
skichMajów a dziś stanowiskach archeologicznych odpowiednie rytuałyma-
jac̨e zapobiec takiemu obrotowi rzeczy. Po nieziszczeniu sie ̨ proroctw ruch
ten stracił na swoje dynamice, lecz jego najwierniejsi członkowie nadal sta-
raja ̨ sie ̨wyznaczyć kolejne daty końca świata. Znaczenie nadejścia tzw. „pia-̨
tego świata” i spełnienie sie ̨ zwiaz̨anych z tym proroctw jest kojarzone nie-
kiedy nie tyle z dewocyjnym oddaniem sie ̨ tradycyjnemu życiu religijnemu,
lecz nadejściem radykalnych zmian społecznych. To one maja ̨ stać sie ̨ przy-
czyna ̨„zniszczenia” starego porzad̨ku społecznego i kulturowego. Wkompo-
nowanie w hasła kulturowego odrodzenia treści religijnych sprowadza sie ̨
jednakwwielu przypadkach do zapożyczeńwyłac̨znie w sferze ikonograficz-
nej. Majańskie glify, odwzorowania kamiennych kalendarzy i postacie bóstw
zaczerpniet̨e z prekulumbijskich tekstów należa ̨do zasadniczego trzonu po-
pularnej kultury w Gwatemali; kultury, dodać trzeba, zdobywajac̨ej dzisiaj
w tym kraju na znaczeniu. To dziek̨i skierowaniu takich właśnie luźno po-
wiaz̨anych ze soba ̨ symboli majańskich w strone ̨ gwatemalskiej młodzieży
wzrasta zainteresowanie tradycyjna ̨kultura ̨Majówwśród zurbanizowanych
członków społeczności majańskich i ladinos, a jednocześnie coraz śmielszy
sprzeciw wobec narzucanej w latach wcześniejszych wizji homogenicznego
społeczeństwa gwatemalskiego.

Nie bez znaczenia dla majańskiego buntu jest również z pewnościa ̨wpływ
ruchu znanego jako neomeksykanizm. Ten popularnywśród ludności indiań-
skiejMeksyku ruch religijny posiada zbliżone cechy jak rewitalizacyjny ruch
Majów w Gwatemali. W obu przypadkach daż̨y sie ̨ do rehabilitacji indiań-
skich kultur wraz ze zwiaz̨anym z nimi światopoglad̨em religijnym. Głów-
nym punktem oparcia dla ludzi identyfikujac̨ych sie ̨ z ideałami tego ruchu
ma być przywrócenie, w ich mniemaniu utraconego, znaczenia kulturom tu-
bylczym Ameryki Środkowej. Ruch ten nie posiada jednak jednego sforma-
lizowanego kształtu, lecz łac̨zy w sobie wiele różnych pomniejszych form
aktywności religijnej ludności indiańskiej. W Gwatemali zjawiska bed̨ac̨e do
pewnego stopnia odbiciem procesów zwiaz̨anych z ruchem neomeksykani-
zmu przejawiaja ̨sie ̨najwyraźniej w tzw. grupach tańca konkwisty (danza de
la conquista). Grupy tańca konkwista nie stanowia,̨ jakmogło by sie ̨wydawać
wzoru oryginalnie indiańskiego. Jego pierwowzór stanowił rytuał celebrowa-
ny zreszta ̨ do dziś w Hiszpanii. Hiszpańska wersja tańca przedstawiać miała
historie ̨ wyped̨zenia Maurów z Hiszpanii (taniec rekonkwisty). Taniec kon-
kwisty w Gwatemali, podobnie zreszta ̨ jak na całym obszarze Ameryki Środ-
kowej, cechuje odmienny od hiszpańskiego pierwowzoru podział ról uczest-
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obywatelskiego i przekształcenie zacofanych indiańskich rolników w cześ̨ć
społeczeństwa tworzac̨ego nowoczesne państwo. Przynależność do grupy
ladinos oznacza zatem akceptacje ̨ i manifestowanie wynikajac̨ego z tego
typu wzorów modelu kulturowego. Model ten promuje przywiaz̨anie do
zbioru wartości, bed̨ac̨ych podstawa ̨ samookreślenia sie ̨mniejszości ladinos
w stosunku do otaczajac̨ej ja ̨ indiańskiej wiek̨szości. Członek społeczności
majańskiej poddany ladynizacji jest niejako w sposób zinstytucjonalizowany
wykorzeniony z dawnych wartości. Próby narzucenia Majom w Gwatemali
w ramach polityki państwowej kierunku rozwoju cywilizacyjnego stanowiły
dla dzisiejszego kształtu świadomości etnicznej i kulturowej, zarówno
Majów, jak i ladinos istotny przyczynek. Do dziś pokutuje w najbardziej
zradykalizowanych odmianach światopoglad̨u ladinos przekonanie o nie-
zbed̨ności wykorzeniania indiańskich przesad̨ów i archaicznych sposobów
życia. Negatywna waloryzacja współczesnej kultury majańskiej jest dla tego
zjawiska elementem o znaczeniu konstytutywnym; podobnie zreszta ̨ jak dla
pozostałych form dyskryminacji Majów w Gwatemali. Tożsamość kulturowa
tych spośród społeczności majańskich, które pozostawały przez długi czas
pod wpływem rzad̨owych instytucji, próbujac̨ych wprowadzić polityke ̨ la-
donizacji w życie opiera sie ̨na przeświadczeniu o potrzebie silniejszego, niż
gdzie indziej, zaakcentowania własnych tradycji i obyczajów. Zdecydowana
odpowiedź Majów na nacisk adaptacyjny miała ukazywać siłe ̨ i witalność
„autentycznych” majańskich wartości.

Jako tzw. blanqueamiento określany jest w oficjalnym dyskursie w Gwa-
temali oraz w innych państwach Ameryki Łacińskiej proces „rasowego ulep-
szenia” społeczeństwa tego kraju. W znaczeniu bardziej dosłownym pojec̨ie
to jest używane jako „wybielenie” struktury demograficznej Gwatemali, czy-
li takie jej przekształcenie, by ludność reprezentujac̨a pod wzgled̨em raso-
wym i kulturowym grupe ̨ ladinos uzyskała w niej bezwzgled̨na ̨dominacje.̨ R.
Stutzman opisuje definicje ̨ tego terminu jako „(…) domniemane przejaśnie-
nie (lightening), lub ‘wybielenie’ populacji w znaczeniu biogenetycznym i
kulturowo-behawioralnym wyrazu blanco. Cele kulturowe, społeczeństwo,
a nawet fizyczna charakterystyka klasy dominujac̨ej sa ̨ przyjet̨e przez jej
członków by stać sie ̨ obiektywnym wyróżnikiem kulturowego, społecznego
i biologicznego ruchu i zmiany”4. Takie ujec̨ie problemu struktury antropo-
logicznej gwatemalskiego społeczeństwa znajduje poniekad̨ swoje odzwier-

4 Opinie ̨ Stutzmana cytuje ̨ za: Nelson Diane, A Finger in the Wound. Body Politics in Quin-
centennial Guatemala, Berkeley-Los Angeles1999, University of California Press, s. 214.
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ciedlenie w gwatemalskiej tradycji literackiej i politycznej, która stanowi w
dużym stopniu odbicie światopoglad̨u ladinos. Identyfikujac̨e sie ̨ z ta ̨ tra-
dycja ̨ osoby odpowiedzialne za polityke ̨ imigracyjna ̨ Gwatemali jeszcze do
niedawna preferowały jedynie przyjazd imigrantów pochodzac̨ych z północ-
nej Europy a wiec̨ z obszaru, którego mieszkańcy stanowia ̨ pod wzgled̨em
rasowym najcenniejsza ̨ substancje.̨ Poparcie dla tej polityki wyrażał swego
czasu również laureat literackiej Nagrody Nobla, znany gwatemalski pisarz
Miguel Angel Asturias. Zacofanie społeczne i kulturowe ludności indiańskiej
może zatem, zdaniem ladinos podzielajac̨ych ten poglad̨, zostać przezwycie-̨
żone poprzez zmiane ̨ jej cech biologicznych. Wymowa poglad̨ów, którego
idea blanqueamiento jest jedynie ekstremalnymwyrazem, odnosi sie ̨ jednak
do szerokiej warstwy gwatemalskiego społeczeństwa. Powszechnie przyje-̨
te, nie tylko wśród radykalnych kreg̨ów ladinos ale także w środowiskach
konserwatywnych, jest postrzeganie Majów jako ludzi mniej wartościowych
właśnie z powodu cech fizycznych, które dopiero w dalszej konsekwencji im-
plikuja ̨ ich przymioty natury kulturowej.

Wymienione tutaj czynniki, bardziej ideologiczne niż posiadajac̨e właści-
wy wymiar empiryczny, wpływaja ̨ bez wat̨pienia na proces kształtowania
sie ̨ relacji społecznych we współczesnej Gwatemali. Relacji, dodajmy, które
przezwiek̨sza ̨cześ̨ć gwatemalskiej historii naznaczone były sytuacja ̨konflik-
tu i nierzadko zbrojnej konfrontacji. Pomimo, iż posiadaja ̨ one również spo-
ry wpływ na proces kształtowania sie ̨ majańskiego protestu, oddaja ̨ jednak
jedynie fragmentarycznie obraz tego problemu. Ukazujac̨ kwestie ̨marginali-
zacji Majów głównie z punktu widzenia ladinos nie daja ̨możliwości przyjrze-
nia sie ̨ problemowi dyskryminacji Majów na tle ich własnych doświadczeń.
Przybliżenie stosunku samych Majów do zarysowanych wyżej ideologii i ich
praktycznych konsekwencji zależne jest od zrozumienia wpływu tych czyn-
ników, które oddziałuja ̨ na tworzenie sie ̨ tożsamości Majów w odniesieniu
do ich podstawowych wyróżników kulturowych. Chodzi tu o zjawiska bed̨a-̨
ce wyrazem dyskryminacji Majów w społeczeństwie gwatemalskim na płasz-
czyźnie relacji zachodzac̨ych w życiu codziennym. Gwatemalski protest jest
zatem w tym przypadku cześ̨cia ̨ społecznej praktyki, nie zaś wyłac̨znie efek-
tem najnowszych przemian.

Stosowny przykład stanowi w tym wzgled̨zie kwestia kulturowego funk-
cjonowania tradycyjnego ubrania Majów traje. Problem akceptacji (a raczej
jej braku) tego rodzaju przejawów indiańskiej kultury przez ladinos jest dla
majańskiej tożsamości wyjat̨kowo istotny. Rola, jaka ̨ odgrywa traje życiu
wiejskich społeczności Majów jest dla utrzymania ciag̨łości lokalnych toż-
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szone przez przedstawicieli tego nurtu propozycje metodologiczne koncen-
truja ̨ sie ̨wokół hasła poszerzenia kontekstu badawczego, jaki niesie ze soba ̨
kwestia rozwoju jez̨yków majańskich. Jest nim współczesny status jez̨yków
wszelkich mniejszości etnicznych w globalnie ujet̨ych przemianach postko-
lonialnych społeczeństw Trzeciego Świata. Niewykluczonywpływ na ten sta-
tus posiada oddziaływanie zachodnich wzorców na społeczności lokalne a
zjawiska zewnet̨rznego i wewnet̨rznego kolonializmu tylko pogłeb̨iaja ̨wyni-
kajac̨e z tego stanu rzeczy procesy regresu kultur majańskich. Ta niepoko-
jac̨a badaczy tematu, jak i samych majańskich aktywistów sytuacja znajduje
swoje potwierdzenie w dramatycznych prognozach poziomu znajomości ro-
dzimego jez̨yka przez ludność majańska ̨ w Gwatemali. Mówia ̨ one, iż coraz
wiek̨sza liczba młodzieży Majów nie mówi w jez̨yku swojej lokalnej społecz-
ności, lub jego znajomość jest niekompletna. Wmiare ̨upływu czasu sytuacja
ta ma sie ̨ tylko pogłeb̨iać. Tego rodzaju zjawiska wymuszaja ̨ działania zapo-
biegawcze, które posiadaja ̨ swoje odbicie w ruchu lojalności jez̨ykowej. Ru-
chowi temu przypisać można na podstawie jego ideologicznych postulatów
i praktycznej aktywności określone cechy, które wyróżniaja ̨ ten nurt od po-
zostałych przejawach majańskiego ruchu rewitalizacyjnego.

Kolejna ̨ platforma ̨ sprzeciwu Majów w Gwatemali jest tradycyjna religij-
ność zwiaz̨ana z zespołem głeb̨okich przekonań światopoglad̨owych. Kosmo-
logiczne przekonania współczesnych Majów sa ̨ obecne chociażby w sposo-
bie postrzegania czasu i roli jaka ̨ pełni dziś klasyczny kalendarz majański.
Cykliczne odradzanie sie ̨ powstajac̨ych i niszczonych poprzez wielki kata-
klizm światów jest typowym w tej kwestii motywem wierzeniowym. Dokład-
ność obliczeń dat owych katastrof na podstawiemajańskiego kalendarza jest
dziś elementem wykorzystywanym tak przez niektóre z nowych ruchów re-
ligijnych czerpiac̨ych dość swobodnie z zestawu prekolumbijskich wartości,
jak też majańskie organizacje daż̨ac̨e do odnowy religijnej tej grupy. Pod ko-
niec lat dziewieć̨dziesiat̨ych XX w. popularny stał sie ̨ w Gwatemali millena-
rystyczny ruch religijny, którego członkowie żywili przekonanie, iż kalen-
darz ten wyznaczajac̨ date ̨ zakończenia istnienia obecnego świata wskazuje
też moment ostatecznego kresu cywilizacji. Nie posiadał on zinstytucjona-
lizowanej struktury a jego członkowie wywodzili sie ̨ głównie ze środowisk
wielkomiejskich. Tym co łac̨zyło jego członków na poziomie ideologicznym
była wspólna im wszystkim wizja nadchodzac̨ego końca obowiaz̨ujac̨ego po-
rzad̨ku. Dokładna data „końca świata”wyznaczanamiała być jakoby poprzez
obliczenia dokonane na podstawie majańskiego kalendarza. Jedynym ratun-
kiem miał być powrót do tradycyjnych wierzeń Majów i zadośćuczynienie

17



jańskiego jako jez̨yka w którym prowadzi sie ̨ lekcje możliwe jest utrwalenie
wartości kultury Majów stanowiac̨ych podstawe ̨ programu nauczania w ta-
kich szkołach. Rola miejscowej wspólnoty Majów jest dla wszystkich szkół
majańskich głównym punktem odniesienia. Szkoły te sa ̨ zwane inaczej escu-
elas de auto-gestión, a wiec̨ kontrolowane przez wspólnote ̨ lokalna,̨ co przy-
czynia sie ̨ również do umocnienia lokalnych wiez̨i i wzorców kulturowych.
Wnoszenie istotnych treści kulturowych do procesu kształtowania tożsamo-
ści członków takichmałychwspólnot przez szkołymajańskie jest zreszta ̨wy-
raźnie określone w ich statutach. Poprzez enkulturacje ̨ dzieci Majów tożsa-
mość zbiorowa stać ma sie ̨ ideologicznym spoiwem całej wspólnoty. Celem
wszystkich Escuelas Mayas jest zatem artykulacja kompetencji kulturowych
Majów. Jak stwierdził jeden z majańskich aktywistów „celem Escuelas May-
as jest inkorporacja szkolnictwa domajańskiej kultury a nie inkorporowanie
majańskiej kultury do szkolnictwa”10. Dalej mówi sie ̨ o możliwości mied̨zy-
kulturowej komunikacji poprzez zastosowanie jez̨ykamajańskiego, kultywo-
waniu zwiaz̨anych z nim wartości i wiedzy w ramach państwowego systemu
edukacyjnego. Polityka jez̨ykowa gwatemalskiego rzad̨u stała sie ̨ od czasu
wprowadzenia takich i innych projektów edukacyjnych jednym z podstawo-
wych czynników wpływajac̨ych na zasieg̨ społecznego dialogu, którego wy-
łonienie sie ̨ towarzyszyło poczat̨kom procesu pokojowego w tym kraju.

Zwiaz̨ek jez̨yka i problemu współczesnej majańskiego protestu przybiera
również inne formy. Jedna ̨ z nich jest tzw. „ruch jez̨ykowej lojalności”. Ter-
minem tym określa sie ̨ te wszystkie przejawy działalności kulturowej, które
poszukuja ̨możliwości powstrzymania i zawrócenia procesów zwiaz̨anych z
zanikaniem jez̨ykówMajów i staraja ̨sie ̨zyskać dla nich szersze, bardziej sfor-
malizowane i legitymizowane przez instytucje państwowe znaczeniew życiu
publicznymwGwatemali11. Dynamika zmiany jest w przypadku jez̨ykówMa-
jów przedmiotem zainteresowania lingwistów, którzy czes̨to odmiennie po-
strzegaja ̨te same problemy badawcze. Cześ̨ć z nich sugeruje, iż jez̨yki Majów
sa ̨dziś poddanewGwatemali gwałtownemu zanikowi. Do tej grupy uczonych
należy Arthur Allen i Nora England. Ci właśnie badaczy skupili sie ̨na przybli-
żeniu obrazu ruchów społecznych przeciwdziałajac̨ych tym procesom. Gło-

10 Becker Richards J., Maya Education: A Historical and Contemporary Analysis of Mayan
language Education Policy, w: Fisher Edward F., McKenna Brown R. (ed.), Maya Cultural Acti-
vism in Guatemala, Austin, Texas 1996, University of Austin Texas Press, 1996, s.220.

11 McKenna Brown R., The Mayan Language Loyalty Movement in Guatemala, w: Fisher
Edward F., McKenna Brown R. (ed.), Maya Cultural Activism in Guatemala, Austin, Texas 1996,
University of Austin Texas Press1996, s.165.
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samości nie do przecenienia. Jest ono zarówno zewnet̨rznym wyróżnikiem
przynależności etnicznej do jednej z grup etniczno-jez̨ykowych Majów, jak i
manifestacja ̨ podzielania przez jego właściciela przywiaz̨ania do zasobu tra-
dycyjnych majańskich form kulturowych. W niektórych sytuacjach noszone
publicznie traje sugeruje ponadto, iż osoba ta identyfikuje sie ̨ z ruchem
kulturowego odrodzenia Majów5. Wynika to z kontekstu politycznego i
kulturowego jakim otoczone jest majańskie traje obecnie oraz skojarzeń,
jakie niosło ono ze soba ̨ w przeszłości. Strój ten jest też symbolicznym
odbiciem relacji władzy w Gwatemali. Funkcjonuja ̨ one w ramach kategorii
płci (kobieta - meż̨czyzna), etniczności (Majowie - ladinos), narodu (Gwate-
malczycy - obcokrajowcy) i klasy społecznej (robotnicy/rolnicy – burżuazja/
drobnomieszczaństwo). Ten sam mechanizm wewnet̨rznego różnicowania
dotyczy samych społeczności Majów. Znaczenie traje wprowadza podział
na Majów zamieszkujac̨ych wsie i Majów zurbanizowanych oraz Majów
„autentycznych” i tych poddanych modernizacji.

Hiszpański termin traje oznacza ubranie lub strój. W Gwatemali jest on
jednak rozumiany inaczej i posiada dość ścisłe konotacje znaczeniowe. Ter-
min ten odnosi sie ̨ zazwyczaj do tradycyjnych ubrań noszonych przez człon-
ków społeczności Majów zamieszkujac̨ych wsie lub nieduże miasta. Zróżni-
cowanie form traje pokrywa sie ̨ zaskakujac̨o dokładnie ze zróżnicowaniem
jez̨ykowym gwatemalskich Majów. Każda społeczność majańska zamieszku-
jac̨a Gwatemale,̨ posługujac̨a sie ̨ jednym z dwudziestu jez̨yków należac̨ych
domajańskiej rodziny jez̨ykowej, posiada odreb̨nywzór strojów zarówno ko-
biet, jak i meż̨czyzn. Przykładem tego może być fakt, iż w latach osiemdzie-
siat̨ych szkolono rzad̨owe oddziały w Gwatemali, jak rozpoznać po rodza-
ju kobiecych traje ich przynależność do poszczególnych grup jez̨ykowych
Majów. Istnieje jednak jeden ogólny wzór tego stroju, przyjet̨y jako punkt
odniesienia dla wszystkich jego lokalnych wariantów. Mowa tu o tzw. traje
tipico („typowe traje”), czyli pewnego rodzaju strojumodelowym. Elementa-
mi wspólnymi dla wszystkich form traje sa ̨w przypadku kobiet sieg̨ajac̨e do
kostek, posiadajac̨e barwne zdobienia i owijane wokół ciała spódnice zwane
corte, równie barwny pas (pa’s), bluza (huilpil), fartuch (xerca) oraz szal. U
meż̨czyzn sa ̨ to elementy mniej oryginalnie zdobione – spodnie sieg̨ajac̨e ko-
lan, tkana koszula, sandały zwane caites, słomiany kapelusz a czes̨to także
wełniane ponczo. Istnieja ̨ również drobne różnice zachodzac̨e na poziomie

5 Chodzi tu oczywiście o świadoma ̨ manifestacje ̨ majańskiej odreb̨ności kulturo-
wej.Trudno mówić o takim mechanizmie w przypadku mieszkańców izolowanych wiosek, któ-
rzy postrzegaja ̨ traje wyłac̨znie jako cześ̨ć tradycji (costumbre).
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lokalnym, zwiaz̨anym z danym regionem lub wsia,̨ ale generalnie podkreśla
sie ̨określony zestaw typów traje, odnoszonych do poszczególnych grup jez̨y-
kowych. Co ciekawe, nie pomijajac̨ ogromnego znaczenia traje dla kształto-
wania sie ̨ i podtrzymywania współczesnej tożsamości Majów, należy zazna-
czyć iż, nie jest ono jednak wzorem oryginalnie majańskim, lecz produktem
synkretyzmu kulturowego6. Niektórzy badacze przemian majańskiej kultu-
ry uważaja,̨ iż traje zostało narzucone przez hiszpański system kolonialny.
Bardziej zasadnym podejściem wydaje sie ̨ być jednak stwierdzenie zaadop-
towania w tym okresie dostep̨nych materiałów i wzorów przez społeczności
indiańskie. W niektórych przypadkach zjawisko to było poparte atrakcyjno-
ścia ̨ samych materiałów, w innych próba ̨ naśladowania warstwy dominuja-̨
cej. Podobny mechanizm zachodzi również dzisiaj. Obecnie adoptowane sa ̨
jako wzory umieszczane na traje glify klasycznego pisma Majów, ale także
logo Coca-Coli. Traje postrzegane jest jako element dystynktywny majań-
skiej kultury w Gwatemali, tak przez samychMajów, jak i ladinos. Nie znaczy
to jednak, że strój ten jest noszony przez, jeśli nie wszystkich, to przynaj-
mniej wiek̨szość Majów zamieszkujac̨ych gwatemalska ̨ prowincje.̨ Cześ̨ciej
spotykane sa ̨ ubrania nie posiadajac̨e żadnych z elementów uważanych za
fragment traje. Najistotniejsza różnica polega tu jednak nie na poziomie au-
tentyczności ubrania Majów, lecz zwiaz̨ku jego akceptacji z kategoria ̨ płci i
miejscem zamieszkania. Powszechnie przyjet̨e jest wśród zurbanizowanych
Majów, iż o ile majańskie kobiety nosza ̨ traje w miejscach publicznych, na-
wet ze świadomościa ̨ narażenia sie ̨ na dyskryminacje,̨ o tyle meż̨czyźni Ma-
jów z wiek̨szych miast nigdy by tego nie zrobili. Zarzucenie przez meż̨czyzn
Majów zwyczaju noszenia traje zaobserwować można też mied̨zy innymi w
sytuacjach, gdy opuszczaja ̨oni swoje rodzime strony, gdzie strój ten jest po-
wszechnie przyjet̨y a wyruszajac̨ do innego miasta zmieniaja ̨ ubiór na bar-
dziej nowoczesny. Nie bez znaczenia jest tu też problem postrzegania meż̨-
czyzn Majów w traje jako mniej „mes̨kich”. Wyjaśnienie takiego stanu rze-
czy leży, jeśli zaufać wynikom badań terenowych DianeM. Nelson, w kwestii
potencjalnie wiek̨szego poziomu różnych form dyskryminacji skierowanych
wobec meż̨czyzn Majów ze strony ladinos. Potwierdzaja ̨ to także obserwa-
cje majańskiej antropolożki Irmy Otzoy. Twierdzi ona, iż wymogi pracy w
uznanych instytucjach zmuszaja ̨ pracujac̨ych w nich (w rzeczywistości od
niedawna) Majów do noszenia ubrań zgodnych z odpowiednimi zarzad̨ze-

6 Przypomnieć w tymmiejscu należy, iż podobne zjawisko widoczne jest również w regio-
nie andyjskim.
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nych. Jak można sie ̨domyślić, zdecydowane działania majańskiego ministra
spotkały sie ̨ na poczat̨ku jego kadencji z oporem zasiadajac̨ych w rzad̨zie la-
dinos. Pomimo jego oddania sprawie równouprawnieniaMajów zadania Coy-
oya przejał̨, nawet po wygranych wyborach i przejścia do drugiej kadencji,
minister z grupy ladino. Dokonania tego majańskiego ministra przyczyniły
sie ̨ jednak w zasadniczy sposób do zmiany sposobu postrzegania daż̨eń Ma-
jów do samostanowienia. Nie stanowiły one już działalności antypaństwo-
wej, lecz stały sie ̨ wyrazem naturalnej potrzeby samookreślenia sie ̨ zbioro-
wości ludzkiej.Wprawdzie pojawiły sie ̨także pytania o szansewspółistnienia
na poziomie lokalnym jez̨yka hiszpańskiego i posiadajac̨ych w niektórych
regionach nieporównywalnie wiek̨sza ̨ liczbe ̨ użytkowników jez̨yków majań-
skich (te ostatnie miały jakoby zdusić liczebna ̨ przewaga ̨ jez̨yk hiszpański),
jednakże straciły one swoja ̨ zasadność wraz z pierwszymi sukcesami na po-
lu wprowadzania nowego systemu edukacyjnego. Bezpośrednim wynikiem
starań ministra Cayoya było powstanie „szkół majańskich” (Escuelas May-
as). Stwierdzajac̨ na poczat̨ku lat dziewieć̨dziesiat̨ych istnienie dużego wpły-
wu na program PRONEBI zachodnich wzorców kulturowych Cayoy wyraził
tym samym lek̨i niektórych majańskich aktywistów odnośnie do tego pro-
jektu. PRONEBI stanowić miał ich zdaniem inicjatywe ̨ w stopniu niewystar-
czajac̨ym zwiaz̨ana ̨z autentyczna ̨majańska ̨kultura.̨ Alternatywnym rozwia-̨
zaniem stać sie ̨ miało utworzenie sieci szkół prywatnych powiaz̨anych bez-
pośrednio ze społecznościa ̨ lokalna ̨ danego municipio. Powstanie szeregu
Escuelas Mayas, szkół bed̨ac̨ych praktycznym wynikiem tego zamysłu mia-
ło dać nowe możliwości rozwoju edukacyjnego Majów. W roku 1994 istniały
już dwadzieścia cztery tego typu instytucje. Stworzyły one stowarzyszenie
nazwane Asociación de Escuelas Mayas de Guatemala. Pomoca ̨instytucjonal-
na ̨ i finansowa ̨służy tu Centro de Documentación e Investigación Maya oraz
UNICEF. Niektóre z tych szkół współpracuja ̨również z programami kształce-
nia dorosłych jak na przykład z Narodowa ̨ Komisja ̨ do Spraw Alfabetyzacji,
lub też Gwatemalskim Instytutem Radiofonicznym. Ogólna ̨ wymowe ̨ reali-
zowanych w takich szkołach programów edukacyjnych sprowadzić można
do stwierdzenia istnienia jednego wspólnego im wszystkim wyróżnika. Jest
nim włac̨zenie do struktury systemu edukacyjnego elementów majańskiej
kultury w połac̨zeniu z nauka ̨ lokalnych jez̨yków Majów. Otwarcie mówi sie ̨
tu rewitalizacji i ratowaniu zanikajac̨ej kultury, szczególnie jeśli taka szkoła
znajduje sie ̨ w pobliży dużego ośrodka miejskiego. Młodzież majańska jest
w takim przypadku podatna na wpływ miejskiej kultury ladinos a szkoły
majańskie maja ̨ temu zapobiec. Dziek̨i zastosowaniu lokalnego jez̨yka ma-
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w nauce jez̨yka hiszpańskiego jako podstawy instruktażowej. Obecnie
zamierza sie ̨ wprowadzić w skali ogólnokrajowej projekt znany pod nazwa ̨
Programa Nacional de Educación Bilingüe (PRONEBI), który w zamierzeniu
swoich autorów ma gruntownie przekształcić niekorzystna ̨ dla Majów
sytuacje ̨ jez̨ykowa ̨ w Gwatemali. Wprawdzie jego pierwszy zarys pojawił
sie ̨ już w roku 1984, to dopiero przed kilkoma laty postanowiono uczynić
konkretne kroki w kierunku jego realizacji. Jest on dla majańskiego ruchu
rewitalizacyjnego istotnym narzed̨ziem, pomocnym w zachowaniu dzie-
dzictwa kulturowego Majów w ramach wielokulturowego państwa, jakim
ma być Gwatemala w przyszłości. Planuje sie ̨ w ramach tego projektu roz-
poczec̨ie we wszystkich szkołach publicznych edukacji w dwóch jez̨ykach –
hiszpańskim i lokalnym jez̨yku majańskim. Terminem, który ma zdaniem
jego twórców oddawać w pełni charakter tego projektu jest „paralelizm”.
Używa sie ̨ go w znaczeniu umożliwienia równoprawnego rozwoju jez̨yków
majańskich i jez̨yka hiszpańskiego. Takiej wyrozumiałości dla wyróżników
kulturowych opozycyjnej grupy społecznej nie wykazała jednak spora
cześ̨ć ladinos zarzucajac̨ PRONEBI mała ̨ przejrzystość działań, jako że jest
to projekt realizowany głównie przez Indian dla Indian. Wzgled̨ny brak
prób wywarcia politycznego nacisku przez rzad̨ na ten projekt, może być
rzeczywiście odbierany przez konserwatywnych ladinos w ten sposób,
gdyż PRONEBI jest skierowany głównie przeciwko podejściom integra-
cjonistycznym, postulujac̨ym włac̨zenie kultury Majów do jednej kultury
narodowej. Projekt PRONEBI pozostaje jednak obecnie w znacznej mierze
w sferze teorii, gdyż jego rzeczywista i pełna realizacja wymaga dużych
nakładów finansowych, przeprowadzenia reformy systemu edukacyjnego
i masowego przeszkolenia dwujez̨ycznego personelu. Myślano również, by
jego głównym efektem była publikacja, w dużych ilościach, niezbed̨nych
materiałów i pomocy naukowych. Pomysł ten jednak szybko upadł z braku
odpowiednich źródeł finansowania. W chwili obecnej rzad̨ Gwatemali nie
przewiduje przeznaczenia niezbed̨nych sum na jego wprowadzenie w życie
i trudno dziś powiedzieć, czy w najbliższych latach można sie ̨ spodziewać
istotnych posunieć̨ w tej kwestii.

Takie podejście może dziś dziwić, gdyż dziek̨i zaawansowanej politycznej
emancypacji Majów można spotkać w kreg̨ach rzad̨owych przedstawicieli
tej grupy etnicznej a były minister edukacji w gabinecie prezydenta Alvaro
Arzú, Alfredo Tay Coyoy, jest tego najlepszym przykładem. To właśnie dzie-̨
ki jego zaangażowaniuwpomysł wprowadzenia dwujez̨ycznego nauczaniaw
całym kraju zmieniło sie ̨ podejście do tego problemu kreg̨ów konserwatyw-
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niami7. Otzoy sugeruje ponadto, iż majańska kobieta, noszac̨a traje cześ̨ciej
niż robia ̨to meż̨czyźni, jest postrzegana jako bardziej odważna i nie poddaje
sie ̨ przez tak łatwo naciskom ze strony ladinos8. Duży udział ma w tym war-
tościowanie samej czynności rec̨znego tkania materiałów składajac̨ych sie ̨
na traje. Prowadzone sa ̨ obecnie nawet specjalne kursy poświec̨one nauce
tkania traje kończac̨e sie ̨uzyskaniem odpowiedniego dyplomu. Nie zawiera-
ja ̨ one jednak cześ̨ci praktycznej i dostarczaja ̨ jedynie podstaw wiedzy teo-
retycznej na temat technik tkackich Majów i społeczno-kulturowego funk-
cjonowania traje. Tkactwo jest tradycyjna ̨ domena ̨majańskich kobiet i wia-̨
że sie ̨ z konkretnymi wartościami kulturowymi. Dlatego też rec̨znie tkane
przez kobiety Majów ubrania uważane sa ̨ za zdecydowanie cenniejsze niż te
produkowane przemysłowo. Nie trzeba chyba dodawać, iż opłacalność takiej
działalności jest znikoma i stanowi przez to dodatkowy powód przywiaz̨a-
nia i tak już zubożałych Majów do tradycyjnych strojów poprzez identyfika-
cje ̨własnego ubóstwa z wszelkimi przejawami upośledzenia ekonomicznego.
Wyróżnik przynależności etnicznej staje sie ̨ zatem tu również wyróżnikiem
przynależności do danej warstwy społecznej i to właśnie ten typ identyfika-
cji jest podstawa ̨ gwatemalskiego sprzeciwu wobec społecznego status quo.

Olbrzymi wkład w zmiane ̨ sytuacji, w której jez̨yki Majów pozostaja ̨ na
marginesie zainteresowań gwatemalskiego rzad̨u, posiada edukacja jez̨yko-
wa. Do lat osiemdziesiat̨ych XX w. w szkołach publicznych nauczano jedynie
w jez̨yku hiszpańskim. Dopiero wtedy wprowadzono w pojedynczych przy-
padkach nauczanie dwujez̨yczne. Prowadzenie zajeć̨ w jez̨yku hiszpańskim
stanowiło do tego czasu integralny element polityki ladynizacyjnej rzad̨u a
całe zjawisko nosiło miano kastylizacji (castellanización). Momentem prze-
łomowym dla sytuacji edukacji jez̨ykowej Majów by rok 1965. Zainicjowano
wtedy dziek̨i wsparciu ONZ program Castellanización Bilingüe. Był on po-
świec̨ony ulepszeniu sposobu nauki jez̨yka hiszpańskiego przez Majów i tym
samymwłac̨zenia ich do kultury narodowej Gwatemali dziek̨i ułatwieniu lud-
ności indiańskiej wypełnienia obowiaz̨ku szkolnego. Wprowadzenie dwuje-̨
zycznych nauczycieli w szkołach podstawowych umożliwiłomajańskimdzie-
ciom zbliżenie sie ̨ do modelu obywatelskiego promowanego przez państwo
gwatemalskie. Program ten obowiaz̨ywał do końca lat siedemdziesiat̨ych. La-
ta osiemdziesiat̨e XXw. charakteryzuje podwzgled̨empolityki jez̨ykowej zja-

7 Odpowiednia ustawa powstała już w roku 1836.
8 Otzoy Irma, Maya Clothing and Identity, w: Fisher Edward F., McKenna Brown R. (ed.),

Maya Cultural Activism in Guatemala, Austin, Texas 1996, University of Austin Texas Press,
s.147.
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wisko przeplatania sie ̨wojskowej przemocy i realizacji programu asymilacji
Indian, co zmniejszyło zdecydowanie liczbe ̨ Majów uczac̨ych sie ̨ w oficjal-
nych szkołach. Wyjat̨ek stanowi tu inicjatywa nazwana Proyecto Nacional
de Educacion Bilingüe. Projekt ten zapoczat̨kowany został w roku 1981 a za-
kończył sie ̨w 1984. DzieciMajów, które ukończyły podstawowy kurs hiszpań-
skiego w szkole podstawowej dysponowały w dalszym ciag̨u jedynie ograni-
czonymi umiejet̨nościami w posługiwaniu sie ̨ tym jez̨ykiem. Ówczesne mini-
sterstwo edukacji Gwatemali wystap̨iło zatem z propozycja ̨ nauczania hisz-
pańskiego trwajac̨ego przez okres dwóch lat, aż zdobed̨a ̨ one wystarczajac̨a ̨
jego znajomość. Finansowany w dwóch trzecich przez amerykańska ̨ Agen-
cje ̨do Spraw RozwojuMied̨zynarodowego projekt ten zyskał poparcie sporej
cześ̨ci ladinos liczac̨ej przez to na załagodzenie choć w cześ̨ci wewnet̨rzne-
go konfliktu politycznego, który posiadał w dalszej konsekwencji przyczyny
kulturowe. Przyjet̨a dla złagodzenia wymowy całego zjawiska nowa nazwa
preprimaria dla pierwszego roku nauczania zastap̨iła w tym przypadku po-
jec̨ie castellanización, sugerujac̨e już na poczat̨ku zamiar asymilacji ludności
majańskiej. Załamanie sie ̨tego projektu rzad̨owego nie przyniosło i takwiek̨-
szych zmianw sytuacji edukacji jez̨ykowej samychMajów.NieliczniMajowie,
którzy mogli uczes̨zczać na zajec̨ia szkolne nadal poddani byli podczas zajeć̨
naciskom asymilacyjnym, których zadaniem było wykorzenienie wszelkich
przejawów majańskiej kultury. Celowo używano w odniesieniu do jez̨yków
Majów, nawet tych o liczbie użytkowników przekraczajac̨ej milion, terminu
„dialekt”.Miał onw sposób symboliczny deprecjonować znaczenie lokalnych
kultur Majów. Skuteczność tych działań była jednak jedynie cześ̨ciowa. Z po-
wodu niewystarczajac̨ej liczby szkół obejmujac̨ych swoim zasieg̨iem ludność
zamieszkujac̨a ̨rejonywiejskie imało efektywnego obowiaz̨ku szkolnego pro-
gram ladynizacji przez edukacje ̨nie spełnił pokładanychwnimoczekiwań la-
dinos. Nie znaczy to jednak, iż jez̨yk hiszpański postrzegany jest przezwspół-
czesnychMajówwyłac̨znie jako narzed̨zie ucisku. Powszechnie używa sie ̨go
wtedy, gdy stanowi on najwygodniejsza ̨płaszczyzne ̨porozumienia nie tylko
pomied̨zy ladinos iMajami, lecz również pomied̨zy poszczególnymi grupami
etniczno-jez̨ykowymi Majów. Dwujez̨yczność stanowi czes̨to także „pragma-
tyczna ̨ odpowiedź na naciski sił politycznych i społecznoekonomicznych”9.

Znajomość hiszpańskiego deklarowana otwarcie przez Majów nie jest za-
tem równoznaczna z odejściem od zbioru wartości postrzeganych jako au-

9 McKenna Brown R., The Mayan Language Loyalty Movement in Guatemala, w: Fisher
Edward F., McKenna Brown R. (ed.), Maya Cultural Activism in Guatemala, Austin, Texas 1996,
University of Austin Texas Press, 1996, s.167.
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tentyczny wyraz majańskiej kultury. Wszelkiego rodzaju spotkania człon-
ków organizacji majańskich prowadzone sa ̨ właśnie w jez̨yku hiszpańskim,
który łac̨zy reprezentantów różnych grup jez̨ykowych na poziomie inter-
personalnym. Sama Rigoberta Menchu Tum przyznała, że nauczyła sie ̨ je-̨
zyka hiszpańskiego kierowana potrzeba ̨ porozumienia z przedstawicielami
innych grup Majów oraz by zwrócić uwage ̨ społeczności mied̨zynarodowej
na problem ucisku ludności majańskiej. Błed̨em byłoby również sad̨zić, iż
współcześni Majowie unikaja ̨nauki innych, niż swój lokalny, jez̨ykówmajań-
skich. Czes̨to spotkaćmożna przedstawicieli jednej grupy jez̨ykowej swobod-
nie posługujac̨ych sie ̨kilkoma jez̨ykamimajańskimi. Tego samego niemożna
powiedzieć jednak o przedstawicielach grupy ladinos, którzy do nauki jez̨y-
ków majańskich podchodza ̨wyjat̨kowo niechet̨nie. Pewien wyjat̨ek stanowi
tu region Alta Verapaz. Przybyli swego czasu w te strony imigranci z Nie-
miec zmieszali sie ̨ z miejscowymi społecznościami Kekchi i przyswoili sobie
ich jez̨yk. Istotny jest fakt, iż do dziś mieszkańcy tego obszaru wyróżniaja ̨sie ̨
wysokim poziomem samoświadomości kulturowej. Porównywalna sytuacja
znajduje swoje odzwierciedlenie jedynie w okolicach miejscowości Quetzal-
tenango, gdzie lokalne społeczności Kiche wykazuja ̨ podobne podejście do
tożsamości lokalnej. Aby zobrazować poziom współczesnego obrazu relacji
zachodzac̨ych na poziomie jez̨ykowymna przykładzie jednej ze społeczności
Majów posłużyć możemy sie ̨ tu wynikami badań terenowych przeprowadzo-
nych przez amerykańska ̨ antropolożke ̨ R. McKenna Brown. Badanie te zo-
stały przeprowadzone na poczat̨ku lat dziewieć̨dziesiat̨ych w czterech wio-
skach zamieszkałych przez społeczności Majów należac̨ych do grupy Kaqchi-
kel. Przedstawiaja ̨ one procentowo ujet̨e różnice pomied̨zy użytkownikami
jez̨yka hiszpańskiego i kaqchikel. Procent osób posługujac̨ych sie ̨ tylko jez̨y-
kiem kaqchikel wynosił w nich 13, 7%. Procent osób posługujac̨ych sie ̨ tylko
jez̨ykiem hiszpańskim to 8,8%. Odsetek ludzi dopiero zaczynajac̨ych nauke ̨
drugiego jez̨yka to 32,1%. Z kolei procent osób posługujac̨ych sie ̨ drugim je-̨
zykiem już od dawna to 19,9%. Tzw. pokolenie w okresie zmiany (shift gene-
ration), czyli ludzie stojac̨y dopiero przed wyborem nauki drugiego jez̨yka
to 25,5%.

Kwestie ̨ edukacji jez̨ykowej w Gwatemali nie cechuje współcześnie bynaj-
mniej stagnacja (przynajmniej jeśli chodzi o jej podbudowe ̨ ideologiczno-
prawna)̨. Jest ona żywym dowodem na majański aktywizm kulturowo-
społeczny, majac̨y być forma ̨ nie tyko otwartego sprzeciwu, lecz również
propozycja ̨ przebudowy państwa wraz z jego strukturami i instytucjami.
Ley Organica de Education pozwalał na wykorzystanie jez̨yków majańskich
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