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wstęp 

Boliwią interesowałem się w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Zrodziło 
się to zainteresowanie w środowisku Międzyuczelnianego Zakładu 
Problemowego Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych przy UW 
i SGPiS, gdzie zaczynałem pracę zawodową. Profesor Michał Kalec-
ki, przewodniczący Rady Zakładu, wypracował wówczas swą kon-
cepcję ustrojów pośrednich, która zdawała się pasować do niejedne-
go kraju Trzeciego Świata1. Profesor domniemywał, że w Ameryce 
Łacińskiej może ona pasować do Boliwii. Po 1968 r., gdy Zakładu 
w  jego uprzedniej formie już nie stało, zachodziłem do Profesora, 
który, nie chcąc afirmować okrzyków o żydowskiej „piątej kolum-
nie”, wybrał emeryturę. Na użytek rozmów, jakie prowadziliśmy, 
opracowałem swój pierwszy tekst o Boliwii. Na jego podstawie po-
wstało nasze wspólne studium o tym kraju oraz mój odrębny, bar-
dziej opisowy artykuł2.

 Później interesowałem się Boliwią w kontekście szerszych zain-
teresowań latynoamerykańskich czy niekoniecznie latynoamerykań-
skich. Zainteresowałem się problematyką rewolucji – a  przecież 
re wolucja boliwijska 1952 r. była jednym z najważniejszych wyda-
rzeń tego typu w  dziejach Ameryki Łacińskiej. Zainteresowałem 
się ruchami rewolucyjnymi łączącymi wątki wyzwolenia społecz-
nego z postulatami emancypacji narodowej – a przecież rewolucja 
boliwij ska mogłaby być wręcz podręcznikowym przykładem takie-
go splotu. Zainteresowałem się problematyką modernizacji i drogą 
niektórych krajów „do Europy” – a jest to zagadnienie kluczowe dla 

1 M. Kalecki, Uwagi o społeczno-gospodarczych aspektach „ustrojów po średnich”, 
w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1985, s. 22–29.

2 M. Kalecki, M. Kula, Boliwia: przykład „ustroju pośredniego” w Amery ce Łacińskiej, 
w: ibidem, s. 207–211; M. Kula, Boliwia: latynoamerykańska wer sja ustro-
ju pośredniego, „Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i  Socjologiczny” 1971, nr 1,  
s. 263–278.
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8 WSTĘP 

dwudziesto wiecznej Boliwii, nawet jeśli nie dosłownie ku Europie 
ona zmierzała.

Interesowałem się w ten sposób Boliwią w czasie rozciągającym 
się, z grubsza biorąc, od lewicowej i marksizującej Rewolucji Kubań-
skiej do buntu polskiej „Solidarności” – antykomunistycznej i dzia-
łającej w imię narodu. Choć może to zaskakiwać, w obu tych wyda-
rzeniach widzę pewne podobieństwa. Odnajduję w nich wątki dążenia 
do radykalnego przecięcia wszelkiego zła i zbudowania ide alnego 
świata – jak zapewne w każdym zjawisku rewolucyjnym. Widzę jed-
nak także dążenie do emancypacji narodowej poprzez uniezależnie-
nie się polityczne, wyrwanie się spod obcej dominacji ekonomicznej 
oraz rozwój gospodarczy i modernizację. W jednym i drugim przy-
padku odnajduję w  końcu wzajemne wzmacnianie się buntu spo-
łecznego i buntu w imię zaspokojenia aspiracji narodo wych.

Wszystkie te elementy występowały w myśli wielu krajów świa-
ta „B”, w tym także w burzycielskiej myśli boliwijskiej. Stąd nada łem 
niniejszej pracy tytuł, który jest trawestacją tytułów książki Huber-
mana i Sweezego o Rewolucji Kubańskiej i klasycznej książki o zja-
wiskach rewolucyjnych pióra Brintona, trawestacją powstałą wszak-
że przez dodanie słowa „narodowa”3.

Moje zainteresowanie Boliwią trwało tak długo, że w  między-
czasie znaczna część elit zarówno świata, jak i  tego kraju, zmieni-
ły poglądy na drogę prowadzącą do modernizacji. Gdy wpierw za 
jej konieczne narzędzia szeroko uważano ograniczenie siły warstw 
wyż szych, interwencję państwa, jego zapanowanie nad zasobami 
i  środ kami produkcji oraz planowanie gospodarcze, tak w  ostat-
nich cza sach dominuje stanowisko przeciwne. Zmiana to interesują-
ca sama w sobie, odpowiedź zaś, jaką przyniesie czas na pytanie, czy 
nowa recepta jest skuteczniejsza, będzie miała znaczenie nie tylko 
dla pro blematyki boliwijskiej.

Mając Boliwię nieustannie na uwadze, nigdy nie mogłem wszak-
że zająć się tematem boliwijskim jako takim. Zawsze pojawia ło się 
coś pilniejszego do zrobienia. Dziś trudno mi wręcz uwierzyć, że 

3 L. Huberman, P. M. Sweezy, Anatomia Rewolucji Kubańskiej, Warsza wa 1961;  
C. Brinton, The Anatomy of Revolution (1938), New York 1965.
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9WSTĘP 

w  końcu napisałem zamierzoną książkę. Jest ona oparta na mate-
riale archiwalnym wytworzonym przez dyplomację USA, Anglii, 
Francji i Polski, przechowywanym w National Archives w Waszyng-
tonie, w  Public Record Office w  Kew pod Londynem, w  Archives  
Diplomatiques w Paryżu oraz w Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie. Uwzględnienie akt wytworzonych przez polską dyploma-
cję jest nb. nie tylko ozdobnikiem – mimo odległości dzielącej oba 
kraje. Polska międzywojenna autentycznie interesowała się Boli-
wią jako potencjalnym rynkiem emigracyjnym oraz z uwagi na swe 
uczestnic two w Lidze Narodów. Wykorzystane dokumenty powoły-
wane są w przypisach przez wskazanie ich ewentualnego tytułu, na-
zwiska au tora, daty i miejsca powstania oraz lokalizacji archiwalnej. 
W wy padku, gdy nie udało się ustalić (odczytać) nazwiska autora, 
jest ono zastępowane nazwą placówki dyplomatycznej, gdzie doku-
ment po wstał. Numery kart po sygnaturach archiwalnych podawa-
ne są, rzecz jasna, jedynie w wypadku, gdy akta zostały spaginowa-
ne przez archiwistów.

Uzupełnieniem źródeł archiwalnych stały się źródła drukowa-
ne, zbierane głównie w British Library i w bibliotece London School 
of Economics, oraz opracowania, z których na pierwszym miejscu 
nale ży wymienić prace Roberta J. Alexandra, Herberta S. Kleina, Ja-
mesa M. Malloya, Hansa C. Buechlera, Charlesa J. Erasmusa oraz 
Dwighta B. Heatha4.

Ani przerobione źródła, ani opracowania, nie wyczerpują tego, 
co w gruncie rzeczy należałoby przestudiować w archiwach i biblio-
tekach różnych krajów. Nawet jeśli w odniesieniu do historii najno-
wszej i współczesnej sytuacja taka występuje w przeważającej licz bie 
wypadków, to w tym bolesne jest przecież niesięgnięcie do boliwij-
skich źródeł archiwalnych. Tamtejsze zbiory ponad wszelką wątpli-
wość nie są wzorowe, ale nie ulega wątpliwości, że niejedno dałoby 
się w nich znaleźć.

4 R. J. Alexander, The Bolivian National Revolution, New Brunswick, N.J. 1958;  
H. S. Klein, Parties and Political Change in Bolivia 1880–1952, Cambridge 1969; 
J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970; D. B. Heath, 
Ch. J. Erasmus, H. C. Buechler, Land Reform and Social Revolution in Bolivia, 
New York–Washington–London 1969.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



10 WSTĘP 

Mimo sygnalizowanej słabości odnoszę wrażenie, iż te źródła, 
do których dotarłem, dają nie najgorszy wgląd w sprawy, które mnie 
w  najnowszej historii Boliwii interesowały oraz interesują, a które 
sygnalizowałem wyżej. Szczerze mówiąc, bardziej mi już dziś zależy 
na przyjrzeniu się właśnie im niż na monograficznym studiowaniu 
tego skądinąd bardzo ciekawego kraju. 

M. K. 
22 II 1998 r.
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Mapa 1. Boliwia w Ameryce Łacińskiej
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Mapa 2. Boliwia. Podział na departamenty
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Mapa 3. Boliwia. Przekrój pionowy wzdłuż linii x – x (źródło: Ch. F. Gaddes, 
Patiño. The Tin King, London 1972)
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Mapa 4. Boliwia. Wybrane ośrodki górnicze
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rozdział 1
Boliwia nade wszystko!

Dwudziesty wiek rozpoczął się dla Boliwii w 1932 r., wraz z począt-
kiem wojny z Paragwajem. Dokładniejszą datę trudno wskazać, gdyż 
działania rozpoczęły się bez inauguracyjnego wystrzału.

Przedmiotem konfliktu był teren zwany Chaco Boreal, stanowią-
cy część Gran Chaco na północ od Rio Pilcomayo. Półpustynny, ste-
powy, o wielkości bliskiej dzisiejszej Polsce, zamieszkany był wów-
czas raptem przez około 20 tys. ludzi, a wśród nich przez paruset 
Białych. Jego sporność trwała od czasów kolonialnych. Granica nig-
dy nie została tam dokładnie wyznaczona. Wykonywanie władzy 
państwowej było sprawą raczej umowną, połacie ziemi zaś wykupo-
wali na wszelki wypadek ludzie zamieszkujący bardzo daleko; lokal-
ni Indianie, w części żyjący w koczowniczych plemionach, nawet się 
o tym nie dowiadywali.

W czasach, o których mowa, pojawiła się nadzieja na znalezie-
nie w Chaco dużych pokładów ropy naftowej – a więc teren stał się 
cenny. Gdy wojna z  Paragwajem już się rozpaliła, krążyły pogło-
ski, jakoby wybuchła za sprawą koncernów naftowych. Standard Oil 
miał wówczas poważne inwestycje w Boliwii, Royal Dutch Shell zaś 
oraz różne interesy angielskie i argentyńskie były bliższe Paragwa-
jowi. Domniemywano więc, jakoby to wymienione koncerny finan-
sowały przedsięwzięcie wojenne. Supozycja ta rozpowszechniła się 
nie tylko w Boliwii, ale szerzej w Ameryce Łacińskiej. Nawet odle-
gli geogra ficznie młodzi Kubańczycy pisali wtedy, że studenci boli-
wijscy, któ rzy padli w Chaco, „stali się ofiarami imperializmu brytyj-
skiego i jankeskiego”1. Po wojnie nie znaleziono jednak dowodów na 

1 Z  proklamacji kubańskiej organizacji studenckiej Ala Izquierda Estudiantil 
z lutego 1934 r. (Archivo Nacional, Hawana, FE, caja 3, no 117).
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16 ROZDZIAŁ 1

potwierdzenie formułowanych zarzutów, podobnie jak nie odnale-
ziono zresztą wielkiej ropy w Chaco.

Nie da się tej wojny wytłumaczyć jedynie przez odwołanie się do 
namacalnego, bezpośredniego interesu – nawet jeśli najpewniej rze-
czywiście na marginesie konfliktu rozgrywało się współzawodnic-
two pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Anglią o miejsce w Ame-
ryce Łacińskiej oraz, najpewniej, pomiędzy Argentyną a  Stanami 
o przywództwo w tym obszarze świata.

Pierwsze liczące się strzały w konflikcie, który kulminował woj-
ną o Chaco, padły w 1928 r. Paragwajczycy zajęli wówczas przez za-
skoczenie wysunięty posterunek boliwijski, fort Vanguardia. Boli-
wijczycy odpowiedzieli zajęciem kilku fortów paragwajskich.

Przesunięcie sporu na płaszczyznę dyplomatyczną (mediacja 
międzynarodowa) nieco opóźniło wybuch wojny. W  lipcu 1932 r. 
Boliwia zajęła jednak kolejne forty w Chaco – co Paragwaj uznał za 
początek działań wojennych. 1 sierpnia 1932 r. tamtejszy parlament 
podjął decyzję o powszechnej mobilizacji, a 10 maja 1933 r. Para-
gwaj formalnie wypowiedział wojnę – i tak już dobrze trwającą.

Boliwia czuła się wówczas silniejsza niż Paragwaj i  najpraw-
dopodobniej była lepiej przygotowana wojskowo. Niewykluczone, 
że rządzący Boliwią prezydent Daniel Salamanca (1931–1934) po-
trzebował „małej, zwycięskiej wojenki” (by posłużyć się wyrażeniem 
Plehwego, odnoszącym się do wojny japońskiej) dla rozładowania 
trudności wewnętrznych. Pomyślność kraju zależała od eksportu 
rud cyny. Ten sektor już w  latach dwudziestych zaczął wykazywać 
ozna ki stagnacji. Zaostrzenie sytuacji przyszło wraz z Wielkim Kry-
zysem przełomu lat dwudziestych i  trzydziestych. W  1931 r. cena 
cyny spadła najniżej w dotychczasowej historii tego metalu. Boliwia 
za wiesiła wówczas spłatę zadłużenia zagranicznego.

W perturbacjach lat dwudziestych oraz w reakcji na Wielki Kry-
zys Boliwia nie była wyjątkiem. Kryzys dotknął zwłaszcza wiele kra-
jów latynoamerykańskich, najczęściej monoeksportowych. W kil ku 
z nich wybuchły rewolucje, w kilku upadły rządy. W Boliwii prezy-
dent Hernando Siles, rządzący od 1926 r., został obalony w 1930 r., 
a władzę objęła wojskowa junta. W marcu 1931 r. nastąpiła inaugu-
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17B OLIWIA NADE WSZYSTKO!

racja prezydenta Salamanki, który musiał znaleźć jakieś wyjście 
z trudności i poniekąd znalazł je – w postaci wojny.

Boliwijscy stratedzy okazali się ludźmi pozbawionymi wyobraź-
ni. Teren walki położony jest daleko od zaludnionych i silnych go-
spodarczo obszarów kraju, przy znikomej sieci komunikacyjnej. 
Wszystko trzeba było na front dowieźć z ogromnych odległości. Mó-
wiono, że w tej wojnie na jednego żołnierza na froncie dwóch musia-
ło pracować przy transporcie. Prawda, że na potrzeby dzisiejszego 
wojska na tyłach pracuje jeszcze więcej ludzi, ale jak na owe czasy – 
była to proporcja duża i zabójcza dla Boliwii.

Co gorsze, wojna okazała się dla Boliwii trudna jeszcze z innych 
powodów. Teren uniemożliwiał zastosowanie na większą skalę ka-
walerii bądź czołgów, a dla piechoty okazał się bardzo trudny. Była 
to wojna upału, tnących muszek i pragnienia. Ponieważ na tym ob-
szarze wiele rzek, jezior i  innych naturalnych zbiorników zawiera 
wodę słoną, największe walki toczyły się o źródła wody pitnej, którą 
sok z kaktusów nieraz musiał zastępować.

Indianie z  Płaskowyżu Boliwijskiego, z  których składała się 
większość armii boliwijskiej, nie byli przyzwyczajeni do upalnych 
nizin, gdzie ich zawleczono do walki. Struktura społeczna Boliwii 
sprawiała, że żołnierze-Indianie w małym stopniu przejmowali się 
wojną białych oficerów. Dezercje były ogromne.

Mały Paragwaj okazał się tymczasem waleczny, zwarty, o mniej 
zaznaczonych barierach etnoklasowych, a jego żołnierze na tych tere-
nach czuli się u siebie. W latach 1926–1930 jego armia była szkolona 
przy pomocy Francuzów, później zaś przy pomocy Argen tyńczyków. 
Naczelny dowódca paragwajski, gen. José Félix Estigarribia, uzupeł-
niał swe wykształcenie wojskowe we Francji i był uważany za ucznia 
Focha. Potrafił skutecznie stawić czoła Boliwij czykom, którzy z kolei 
od 1911 r. byli wojskowo formowani oraz wspomagani przez misję 
niemiecką. Niemiecki oficer, płk Hans Kundt był szefem boliwijskie-
go Sztabu Generalnego w  latach 1911–1914, 1921–1926 i  1929– 
–1930, nim, już jako generał, odegrał pierwszoplanową rolę w woj-
nie o Chaco.

Przynajmniej niektórzy zewnętrzni obserwatorzy przewidy-
wali klęskę Boliwii. Mieczysław Lepecki, podróżnik i znawca Ame-
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18 ROZDZIAŁ 1

ryki Łacińskiej, zamieścił w  swoim pamiętniku wspomnienie roz-
mowy – prawda, że późnej, gdyż odbytej w  1935 r. – z  Józefem 
Piłsudskim, którego był adiutantem:

Wieczorem Marszałek kazał mi opowiedzieć coś o  wojnie paragwaj-
sko-boliwijskiej. Po godzinnej rozmowie Marszałek zapytał:
– A Waszym zdaniem, kto zwycięży?
– Paragwaj, panie Marszałku.
– Ho, ho, jaki pewny siebie. Ja chciałbym wiedzieć, czym to umotywujecie.
 Broniłem swego zdania tym, że wskutek błędów dowództwa bo-
liwijskiego front znalazł się w kraju zbyt oddalonym od podstaw ope-
racyjnych Boliwii, a złe związanie linii bojowej z zapleczem dopełniło 
stanu niekorzystnej sytuacji wojsk boliwijskich. W przeciwieństwie do 
tych ostatnich, wojska paragwajskie znajdowały się stosunkowo blisko 
swego zaplecza i ich linia bojowa była z nim dobrze zwią zana.
 Marszałek wysłuchawszy moich słów, rzekł:
– Gdyby to była prawda, co mówicie, o  tych powiązaniach frontów 
z hinterlandem, to Paragwaj na pewno wygra2.

Tak też się stało. W czerwcu 1935 r., gdy wojna się skończyła pod-
pisaniem rozejmu, Boliwia mogła liczyć tylko straty. Utraciła więk-
szość spornego terytorium, co potwierdził traktat ostatecznie pod-
pisany w 1938 r. (stosunki dyplomatyczne oba kraje wznowiły już 
w  1936 r.). W  Chaco zginęło 52 tysiące żołnierzy – niektórzy od 
kul, a niektórzy z pragnienia lub w konsekwencji picia pierwszej na-
potkanej, niezdrowej wody. Budżet kraju był zrujnowany, inflacja ra-
dykalnie zredukowała wartość pieniądza.

Odczucie klęski zostało powiększone przez czynnik upokorze-
nia. Mianowicie do paragwajskiej niewoli dostało się więcej Boliwij-
czyków niż Paragwajczyków do boliwijskiej (32 000 : 3 000)3. Boli-
wijczyków Paragwaj wykorzystywał w  pracach rolniczych i  wcale 
nie spieszył się puścić, a na dodatek żądał zapłaty za ich utrzyma-
nie w niewoli. Opinia boliwijska była oburzona. Ostatecznie w  la-

2 M. [B.] Lepecki, Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1988,  
s. 266.

3 Dostal, Buenos Aires 24 VIII 1935, AAN, MSZ, 3337, k. 39.
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tach 1936–1937 Paragwaj zwrócił jeńców, ale Boliwia zobowiąza-
ła się uiścić znaczną sumę za ich utrzymanie. Nadto, przy ustalaniu 
linii rozejmowej Paragwaj długo nie chciał pójść na żadne ustęp-
stwa tery torialne, choćby takie, które by pozwoliły Boliwii uratować 
twarz. W traktacie pokojowym, który został podpisany przy pomo-
cy argen tyńskiego ministra spraw zagranicznych Saavedry Lama-
sa (Pokojo wa Nagroda Nobla!) i przy oczywistym życzeniu Stanów 
Zjednoczo nych, by kończyć całą sprawę, Boliwia nie uzyskała nawet 
portu na rzece Paragwaj, który by jej ułatwiał wyjście na Atlantyk 
i tym sa mym na świat. Nawiasem mówiąc, Liga Narodów, na forum 
której stała sprawa wojny o Chaco, nie wykazała się efektywnością 
w dzia łaniach na rzecz przerwania konfliktu i jego likwidacji.

Co równie ważne, przegrana wojna skompromitowała państwo 
i armię. Prezydent Salamanca, który w 1934 r. udał się na teren walk 
w celu usunięcia głównodowodzącego, gen. Enrique Peñarandy, zos-
tał aresztowany przez wojsko. Jego funkcję przejął wiceprezydent 
José Luis Tejada Sorzano. Sam gen. Peñaranda stał się jednakowoż 
symbolem wszystkiego co złe. Wśród opinii publicznej pojawił się 
motyw przeciwstawiania pełnego poświęcenia żołnierza skorumpo-
wanym politykom oraz nieudolnym – jeśli nie wręcz zdradzieckim – 
dowódcom.

Powrót Sztabu Generalnego z gen. Peñarandą na czele z Chaco 
do La Paz na jesieni 1935 r. nie stał się świętem narodowym. Na kil-
ka godzin wcześniej nie dopuszczano ludności cywilnej w  pobliże 
dworca, na dachach zaś ustawiono karabiny maszynowe. Do pałacu 
prezydenckiego generał przyjechał chroniony przez oddział kawa-
lerii w pełnym uzbrojeniu, oddział, którego oficerów wybrano spo-
śród najwierniejszych. Tłum zebrany przed pałacem najpierw mil-
czał, a potem w jego części dały się słyszeć gwizdy i szyderstwa.

Powitanie pierwszych jeńców boliwijskich, wracających z  nie-
woli w maju 1936 r., było gorące. „Pierwszy raz od roku widziałem 
oznaki entuzjazmu tłumu” – pisał zewnętrzny świadek4. Boliwijski 
establishment żywił obawy wobec powrotu tych ludzi.

4 Smith, La Paz 28 V 1936, PRO, FO 371, 19764, k. 158.
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*

Co ważne, klęska Boliwii w  wojnie o  Chaco była jej drugą klęską 
w relatywnie krótkim czasie. Mianowicie w latach 1879–1884, w wy-
niku tzw. Wojny Pacyfiku, toczonej pomiędzy Chile z jednej a Peru 
i Boliwią z drugiej strony, Boliwia straciła dostęp do Oceanu Spokoj-
nego oraz bogate złoża saletry.

Poczucie straty wybrzeża pacyficznego było tak duże, że jesz-
cze u schyłku okresu międzywojennego boliwijskie sfery wojskowe 
nastawiały się na wzmocnienie współpracy wojskowej z Niemcami, 
z myślą o odebraniu go. Motyw klęski w Wojnie Pacyfiku był na ty-
le silny, że w 1943 r. Boliwia postarała się wypowiedzieć wojnę pań-
stwom Osi szybciej niż Chile – w obawie, iż Chile uzyska od Stanów 
Zjednoczonych broń i jej zagrozi. Później, korzystając z wojennego 
sojuszu z USA, Boliwijczycy usiłowali – bez skutku – zainteresować 
problemem utraconego wybrzeża Wielkiego Brata z Północy.

Również po II wojnie światowej zadra klęski nad Pacyfikiem 
przypominała o sobie – skądinąd stwarzając wygodne wytłumacze-
nie dla trwałych kłopotów gospodarczych Boliwii (brak dostępu do 
mo rza jakoby utrudniający handel zagraniczny – mimo gwaranto-
wanego umowami oraz faktycznie działającego kontaktu przez chi-
lijski port Arica). Sprawa stała się jednym ze stałych motywów bo-
liwijskiego dyskursu politycznego i tłem wielokrotnie psujących się 
stosunków z Chile. Boliwijczycy uważają ją wciąż za niezałatwioną 
i do dziś ją przy różnych okazjach podnoszą.

Frustracja z  powodu przegrania wojny o  Chaco nakładała się 
więc na frustrację zadawnioną i stawała się tym silniejsza.

*

Z punktu widzenia społeczeństwa boliwijskiego wojna o Chaco przy-
niosła poważne konsekwencje socjologiczne i psychologiczne. Czło-
wiek, którego nazwisko wielokrotnie będzie w tej pracy powracać, 
przyszły prezydent Boliwii Victor Paz Estenssoro, w 1953 r. mówił 
o niej, że stanowiła „głęboki wstrząs, który przyspieszył przebudze-
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nie się wielkich mas narodu”5. Nawet jeśli jest dyskusyjne, jak wiel-
kie były owe masy, to wypowiedziane zdanie z pewnością było pra-
wdziwe w  odniesieniu do licznych Boliwijczyków (poczynając od 
jego autora oraz środowiska, w którym się obracał).

Wraz z wojną o Chaco przed znacznie większą niż dotychczas 
częścią społeczeństwa stanęło wielkie wyzwanie – najpewniej roz-
szerzające krąg ludzi żywiących świadomość narodową. Część po-
wołanej do wojska młodzieży dopiero wówczas zdała sobie sprawę, 
czym jest Boliwia rozumiana jako całość swej wielkiej, a w większo-
ści prawie pustej przestrzeni. Wielu młodych Białych po raz pierw szy 
zetknęło się ze swymi teoretycznie współobywatelami – Indiana mi. 
Z kolei Indianie często po raz pierwszy zeszli z Płaskowyżu i zetknęli 
się z  ogólnonarodowymi sprawami oraz sektorem nowo czesnym, 
nawet jeśli wadliwie funkcjonującym. To oni w niektórych wypad-
kach stali się z czasem przywódcami chłopskimi.

Oficerowie, którzy bohatersko i nieraz skutecznie walczyli, a prze-
grali, gdyż przegrał kraj, poczuli się oszukani. To z ich grona wyszli 
z czasem czołowi przywódcy nowej Boliwii i jej reformatorzy – puł-
kownicy David Toro, German Busch, Gualberto Villarroel. W  na-
stępnych latach powtórzył się w  Boliwii mechanizm przemiany 
doko nanej w  Turcji przez młodoturków i  ich następców z  Kema-
lem Atatürkiem na czele. Wielka i upokarzająca przegrana nakazy-
wała dokonać wielkich zmian w społeczeństwie. Taka reakcja na klę-
skę nie była oczywiście nowa. Choćby w Hiszpanii zrodziła się ona 
po dobnie w  postaci postawy tzw. pokolenia ’98. Po utracie Kuby, 
Puer to Rico, Filipin i kilku drobniejszych posiadłości, intelektualiści 
z te go pokolenia wystąpili z programem lepszego wejścia ojczyzny  
w  XX w.6 Podobieństwo do przemiany tureckiej było jednakowoż 
w  Boliwii podkreślone przez okoliczność, iż autorami reform sta-
wali się, jak tam, młodzi oficerowie zasłużeni na froncie. W rozlicz-
nych doniesieniach i wspomnieniach pojawia się oczywiście motyw, 
że byli to ludzie bohaterscy, czyści oraz idealistyczni. Gdy w 1943 r. 

5 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, La Paz 1954, s. 393.
6 P. Machcewicz, T. Miłkowski, Historia Hiszpanii, Wroc ław 1998, s. 313.
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do władzy dojdzie płk Villarroel, manifest jego grupy zacznie się od 
słów: „Naród i młodzież z boliwijskiej armii…”7.

Zwłaszcza German Busch stał się w Boliwii bohaterem: dokonu jąc 
w Chaco czynów świadczących o wyjątkowej osobistej odwadze, na 
czele małych oddziałków i otwierawszy sobie drogę maczetą, do padał 
nieprzyjaciela w miejscach i ze stron, z których był najmniej spodzie-
wany. W  służbie liniowej awansował podczas kampanii od stopnia 
podporucznika do podpułkownika. Gdy sięgnie po władzę w  kraju 
w 1937 r., brytyjski dyplomata powie o nim, że to „najpopu larniejszy 
i z najświetniejszymi zasługami wojennymi oficer w ar mii”8.

Ruchy „młodooficerskie”, przebiegające zgodnie z tureckim mo-
delem, wystąpiły wówczas i  później w  niejednym kraju. Przykła-
dem bunty zwane powstaniami poruczników w  Brazylii w  latach 
dwu dziestych, które walnie przyczyniły się do wybuchu i  zwycię-
stwa tamtejszej rewolucji 1930 r. Innymi, późniejszymi przykładami 
może być ruch Wolnych Oficerów w Egipcie, czy, powiedzmy, bunt 
ofice rów skierowany przeciw Hajle Sellasje I  w  Etiopii. Jeszcze in-
nym – ruch młodzieży niebędącej wprawdzie jeszcze w swoim czasie 
oficerami, ale pragnącej nimi zostać, a mianowicie prawie paramili-
tarny ruch syjonistów-rewizjonistów „Betar”, w latach dwudziestych 
i trzydziestych stawiający sobie za cel uratowanie żydostwa poprzez 
wywalczenie Palestyny czynem rycerskim.

Prawda, że do przebudzenia się tendencji odnowy w środowisku 
„młodooficerskim” klęska nie była warunkiem niezbędnym. W koń-
cu w Brazylii gromadziły się różne chmury na horyzoncie, ale żadnej 
wielkiej klęski ten kraj nie poniósł. Podobne do boliwijskich tenden-
cje pojawiły się także w zwycięskim Paragwaju. Pozostaje jednak fak-
tem, że ich ujawnienie się w Boliwii zostało przez klęskę uła twione.

Głębsza analiza tej sprawy musiałaby prowadzić do szerszych 
rozważań nad rolą korpusu oficerskiego w krajach słabo rozwinię-
tych gospodarczo. Była to przecież jedna z niewielu w nich istnieją-
cych grup zorganizowanych, często lepiej niż inne wykształcona, 
relatywnie lepiej znająca świat, a więc i zdająca sobie sprawę z mar-

7 Murray, La Paz 21 XII 1943, PRO, FO 371, 33610, k. 147.
8 Smith, La Paz 17 V 1936, PRO, FO 371, 19764, k. 127.
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nego poziomu ojczyzny. Była ona przeświadczona o własnej odpo-
wiedzialności za kraj, zdawała sobie sprawę z uzależnienia poten cjału 
wojskowego od jego ogólnego stanu. Często, zwłaszcza w wypadku 
oficerów młodszych rangą w nowszych czasach, nie re krutowała się 
już z oligarchii, lecz z biedniejszych części warstw średnich; nie iden-
tyfikowała się z dotychczasową elitą, w tym z elitą zoligarchizowane-
go wojska.

Młodzi oficerowie najczęściej miewali tendencję do wprowadza-
nia reform odgórnych niedemokratycznymi metodami i nie zmie-
rzali do rozbudzenia warstw niższych. Prawda, że w  Boliwii, 
w odróżnie niu od Turcji i niektórych innych krajów, do wojskowych 
reformato rów z czasem aktywnie przyłączył się lud, ale dla specy-
ficznych okoliczności społecznych i  historycznych uczynił to sam 
z siebie, bez zaproszenia – o czym niżej.

*

Pierwszych okazji do rozmów młodych oficerów o stanie kraju do-
starczyły długie noce w  Chaco. Potem – psychologicznie jeszcze 
dłuższa niewola. Wśród jeńców w Paragwaju powstało tajne stowa-
rzyszenie, występujące pod nazwą RADEPA (od słów Razón da Pa-
tria – Sprawa Ojczyzny). Utrzymało się ono po powrocie jeńców do 
kraju, przybrało zorganizowane i  zakonspirowane formy. Polegały 
one na komórkowo-mafijnej strukturze, w której nawzajem znali się 
jedynie niektórzy ludzie według ustalonego schematu. Raz do roku 
zbierała się Wielka Rada. Specyficzna, wewnętrzna hierarchia prze-
ważała nad hierarchią stopni wojskowych. Wszystkich obowiązywa-
ła złożona przysięga.

Członkowie stowarzyszenia byli przeświadczeni o konieczności 
wzięcia aktywnego udziału w życiu politycznym celem zbudowania 
Boliwii nowej, zdrowszej. Taką drogę wskazywała im, jak twierdzili, 
pamięć ofiar z Chaco.

Wielu członków Loży zgromadziło się w szkole wojskowej w Co-
chabambie. Ich wpływy były znaczące, nawet jeśli nieraz je przece-
niano (jak to często bywa w wypadku organizacji typu mafijnego). 
Z czasem powstawały i  łączyły się między sobą dalsze organizacje 
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kombatantów – nb. o  charakterystycznych nazwach, jak np. Loża 
Marszałka Santa Cruz (faktycznie część RADEPA) czy Estrella de 
Hierro (Żelazna Gwiazda). Wszystkie one były elitarne i o nastawie-
niu autorytarnym oraz o  programie dającym się sprowadzić do 
postu latu, że winno być lepiej.

Drugim środowiskiem, w którym w konsekwencji wojny o Cha-
co pojawiły się nowe tendencje, było środowisko drobnej burżuazji, 
urzędników, studentów – w  sumie środowisko tzw. klasy średniej, 
skądinąd w  Boliwii nielicznej. Podobnie jak w  wypadku młodych 
oficerów, tak i w tym sprawa była szersza niż bezpośrednie doświad-
czenie wielu ludzi z Chaco.

Gdy w  latach dwudziestych w  wielu krajach Ameryki Łaciń-
skiej różne elementy zaczęły już zgrzytać w lokalnych anciens régi-
mes, a potem przyszła klęska Wielkiego Kryzysu, słaba ekonomicz-
nie, a  zarazem przerośnięta liczbowo latynoamerykańska klasa 
średnia poczuła się zagrożona. Ten objaw nałożył się na jej niepo-
kój uwa runkowany strukturalnie. Otóż stanowiące jej część grupy 
inteligenc kie były i  są predysponowane do najwyraźniejszego do-
strzegania dystansu cywilizacyjnego, oddzielającego własne kraje od 
rozwinię tych. Działa więc swego rodzaju „efekt demonstracji”, wy-
wołujący niepokój. Sprawa dotyczy nie tylko Ameryki Łacińskiej.

W  szeregach rewolucjonistów boliwijskich z  czasem znalazło 
się sporo ludzi nieźle wykształconych w szkole prowadzonej przez 
amerykańskich metodystów w  La Paz9. Afrykę dekolonizowali lu-
dzie wykształceni w uniwersytetach metropolii i najbliżsi kulturze 
Białych spośród ludności własnych krajów. Do rewolucji młodotur-
ków i późniejszych zmian, jakimi w Turcji ona zaowocowała, walnie 
przyczynili się poddani sułtana, których ten, na swoją zgubę, wy-
słał po nauki do krajów niewiernych. Zalążki buntu przeciw Hajle 
Sellasje wnieśli do Etiopii studenci, których stary cesarz też wysyłał 
na studia za granicę; po powrocie, „rozejrzawszy się po cesarstwie, 

9 V. Andrade, My Missions for Revolutionary Bolivia. 1944–1962, ed. C. Blasier, 
Pittsburgh 1976, s. 4.
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chwytali się za głowy, wołając – Boże święty, jak coś takiego może 
w ogóle istnieć”10.

Taka reakcja była innym aspektem tego samego, z punktu wi-
dzenia uwarunkowania roli inteligencji, zjawiska, które Jerzy Jedlicki 
w kontekście rozważań nad Polską XIX w. nazywa „historyczną lu-
ką” – polegającą na tym, że „wzrost aspiracji warstw mniej lub bar-
dziej oświeconych gwałtownie wyprzedza stopę wzrostu ekonomicz-
nego i poziom życia mas”11.

Kolejnym czynnikiem, wywołującym niepokój warstw, o  któ-
rych mowa, była nadprodukcja inteligencji. Dzięki przemianom 
ogólnocywilizacyjnym szkolnictwo w miastach Trzeciego Świata od 
dawna jest stosunkowo dostępne. Nawet przez studia zagraniczne 
bądź przez studia organizowane na miejscu przez obcych nauczy-
cieli przechodziła i przechodzi niemała liczba ludzi. Do zdobywa-
nia wy kształcenia skłania uznany wzorzec społeczny oraz obawa 
przed de klasacją w społeczeństwie o zablokowanych innych możli-
wościach utrzymania się „na powierzchni”.

Niekiedy podobieństwo z Polską XIX w. bywało w tym wzglę-
dzie uderzające. W  jednym i  drugim wypadku zagrożeni deklasa-
cją rodzice szukali dla swych dzieci miejsca na lokalnych wydzia-
łach prawa. Większość ich absolwentów nie miała później zbyt wiele 
do roboty, nawet jeśli kraje Ameryki Łacińskiej rozbudowały do gra-
nic możliwości swoje administracje i służby prawne. Będąc więc nie-
źle przygotowani do wypełniania swoich funkcji, inteligenci mieli 
jedno cześnie poczucie zbędności czy wręcz zagrożenia – kraje bo-
wiem, w których przyszło im żyć i pracować, nie dawały możliwości 
ade kwatnych do ich ambicji. Nie od rzeczy będzie zauważyć, że we-
dług spisu z 1942 r. w La Paz funkcjonowało ponad 800 prawników 
na niecałe 300 tys. mieszkańców, co podobno byłoby wskaźnikiem 
dużym nawet w kraju rozwiniętym gospodarczo12.

10 R. Kapuściński, Cesarz, Warszawa 1980, s. 72.
11 J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu 

styczniowym, w: Inteligencja polska pod zaborami, red. R. Czepulis-Rastenis, 
Warszawa 1978, s. 255–256.

12 J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 63.
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W konsekwencji opisywanej sytuacji zarówno w Polsce XIX w., 
jak swego czasu w Japonii i w Chinach, jak i nieraz w sytuacjach la-
tynoamerykańskich, „z tej goryczy, nieczynności i beznadziei różne 
rodziły się bunty”13. Zjawisko nie było nb. nowe. Danton podobno 
stwierdził kiedyś, że „największą głupotą Dawnego Porządku było 
dopuszczenie do wykształcenia takich jak on sam i jemu podobnych 
w najlepszych szkołach monarchii, nie stwarzając następnie upustu 
dla ich talentów. Nic zatem dziwnego, że wzięli gremialnie udział 
w Rewolucji”14.

W konsekwencji opisywanego zjawiska w  latach dwudziestych 
i  trzydziestych – oraz później – w  Ameryce Łacińskiej występo-
wało wiele ruchów klasy średniej, których przywódcami byli czę-
sto mło dzi inteligenci, nieraz studenci lub „wieczni studenci”. Mo-
gły one kierować się ku lewicy bądź ku prawicy, ku faszyzmowi lub 
komuni zmowi albo – o  czym dalej – mieszać oba te podejścia do 
rzeczywi stości. Warto pamiętać, że w owym czasie w krajach trze-
cioświatowych nieraz i komuniści, i  faszyści rekrutowali się z  tych 
samych środowisk – oddalonych od mas, nieustabilizowanych po-
litycznie, oczarowanych kolejnymi „nowinkami” napływającymi 
z Europy. Za równo przyszłych komunistów, jak i przyszłych faszy-
stów pociągała zawarta w obu tych ruchach obietnica zmiany. Często 
nie było z gó ry powiedziane, kto wybierze który z nich. Jeszcze na 
początku lat pięćdziesiątych o boliwijskim polityku Walterze Gue- 
varze Arze, któ ry w tym momencie był już ministrem spraw zagra-
nicznych rewolu cyjnego rządu, Amerykanie odnotowali opinię, iż: 

w swoich latach studenckich był intelektualnym komunistą, w niedaw-
nych czasach uważano go za faszystę, a w każdym razie nie ma wątpli-
wości, co do jego orientacji ku rozwiązaniom totalitarnym15.

Wspólną cechą omawianych ruchów była właśnie duża skłon ność do 
radykalnego dyskursu oraz, skądinąd, akcentowanie potrze by eman-
cypacji własnego kraju, a więc najczęściej dokonania pew nych zmian 

13 Jedlicki, op. cit., s. 259.
14 S. Meller, Między inspiracją a klęską, „Kultura” [Warszawa] 21–28 XII 1980.
15  Cobb, La Paz 14 IV 1952, NA, DS, 724.00.
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także w jego stosunkach wewnętrznych. Przy wszystkich różnicach, 
jakie dzieliły studenckiego działacza z  lat dwudziestych i komuni-
stę kubańskiego Julio Antonio Mellę, bardzo lewicowego kubańskie-
go ministra spraw wewnętrznych z okresu rewolucji 1933 r. Anto-
nio Guiterasa, wspomnianych wyżej młodych oficerów brazylij skich 
i „pokolenie wojny o Chaco” w Boliwii, było między nimi coś wspól-
nego – a mianowicie bunt młodzieży przeciw anciens régimes, wer-
balizowany w dyskursie patriotycznym. Z czasem większość z tych 
młodych ludzi, jeśli przeżyli, w dojrzałym wieku wchodziła w lokal-
ne establishmenty – prawda, że krajów już przynajmniej choć trochę 
zmienionych, zmodernizowanych w kierunku kapitalizmu.

Podobnie jak praktycznie w całej Ameryce Łacińskiej, w Boli-
wii wcześnie zakorzenił się ruch studencki. Był on bardzo mocno 
słyszalny. Pierwsze mniej czy bardziej ogólnokrajowe spotkania stu-
denckie datowały się od 1908 r. W 1925 r. powstało stowarzyszenie 
studenckie w Cochabambie, które szybko przerodziło się w ogólno-
krajową Federación Universitaria Boliviana (Boliwijska Federacja 
Uniwersytecka), w skrócie FUB. Pierwszy krajowy kongres studen-
cki spotkał się w Cochabambie w 1928 r. Przyjął on uchwałę głoszą-
cą, iż „Młodzież boliwijska nie może dłużej pozostawać obojętna na 
zachodzące w świecie głębokie zmiany społeczne” oraz że „studen-
ci naszych uniwersytetów zgłaszają swój stanowczy sprzeciw wobec 
sił reakcji oraz wyrażają solidarność z wolnomyślicielską młodzieżą, 
zorganizowaną klasą robotniczą i światłymi, niezależnymi intelektu-
alistami całego świata”. Kongres stanął na stanowisku prawa i obo-
wiązku interwencji młodzieży w sprawy społeczne16.

Gdy na takie przygotowanie intelektualne nałożył się niepo-
kój doświadczony przez klasę średnią w latach dwudziestych, Wiel-
ki Kryzys, wojna o  Chaco oraz fala inflacji, jaka po niej przyszła, 
boli wijska klasa średnia, a  zwłaszcza rekrutująca się spośród niej 
mło dzież, stosunkowo łatwo zobaczyła przed sobą drogę działania. 
Szyb ko następowała dezercja intelektualistów, o której, jako o zjawi-
sku typowym dla okresów przedrewolucyjnych mówił Crane Brin-

16 G. Lora, A History of the Bolivian Labour Movement. 1848–1971, ed. L. Whithead, 
Cambridge 1977, s. 148.
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ton17, a które na przykładzie Iranu okresu schyłku szacha Rezy Pah-
lawiego znakomicie pokazał Kapuściński18.

Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych powstało w Boli-
wii kilka opozycyjnych partii, reprezentujących cały wachlarz opcji 
ideologicznych. Spośród nich warto zapamiętać powstałe w 1939 r. 
zdecydowanie lewicowe, reklamujące się marksizmem ugrupowanie 
Frente de la Izquierda Boliviano (Front Lewicy Boliwijskiej), w 1940 r. 
przekształcone w Partido de la Izquierda Revolucionaria (Partia Le-
wicy Rewolucyjnej), w skrócie PIR. Głosiło ono program rewolucji 
proletariackiej pod przewodem elity rekrutującej się z warstw śred-
nich. Warto zapamiętać trockistowską Partido Obrero Revoluciona-
rio (Robotnicza Partia Rewolucyjna), w skrócie POR. Nade wszystko 
jednak warto zapamiętać ugrupowanie, które stało się trwałym i za-
sadniczym elementem dalszych dziejów Boliwii – Movi miento Na-
cionalista Revolucionario (Narodowy Ruch Rewolucyjny), w skrócie 
MNR. O jego programie będzie obszernie mowa niżej.

MNR powstał w 1941 r. pod przewodnictwem wspomnianego 
już Victora Paz Estenssoro – czterdziestolatka, ekonomisty, profeso-
ra Uniwersytetu San Andrés w La Paz, kombatanta z Chaco. Był to 
jeden z charakterystycznych dla tej i późniejszej epoki w Ameryce 
Łacińskiej ruchów masowych, odmienny od dawniejszych tamtej-
szych partii – elitarnych i  kanapowych. Swym charakterem przy-
pominał peruwiańską APRA, Acción Democrática w  Wenezueli, 
po niekąd PRI w Meksyku i, nawet jeśli niekoniecznie formami or-
ganizacyjnymi, ruchy skupione wokół Getulio Vargasa w  Brazy-
lii oraz Juana Domingo Perona w Argentynie. W 1945 r. poselstwo 
francuskie w La Paz mówiło wręcz o MNR i o rządzie, w którym ta 
partia wówczas uczestniczyła, jako o lokalnym „odpowiedniku pe-
ronizmu”19. Do meksykańskiego PRI porównywał MNR sam Paz Es-
tenssoro w  jednym z wywiadów udzielonych w początku 1944 r.20

Cechą wszystkich wymienionych ruchów było powiązanie z no-
woczesnym i  miejskim sektorem najczęściej dwoistego społeczeń-

17 Myśl Brintona powołuje w tym kontekście Malloy (op. cit., s. 62).
18 R. Kapuściński, Szachinszach, Warszawa 1982, s. 118–119.
19 Lescuyer, La Paz 4 XI 1945, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, 3, k. 30.
20 Ambasada JKM, La Paz 16 II 1944, PRO, FO 371, 37808.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



29B OLIWIA NADE WSZYSTKO!

stwa, aspiracja do masowości i  faktycznie realizowana relatywna 
ma sowość, konstytuowanie się raczej w ruch niż w klasyczną partię 
polityczną, brak cech leninowskiej partii o wyraźnym jądrze i żela-
znej dyscyplinie, populizm charakteryzujący się patrzeniem nieco 
z  góry na masy i  przeświadczeniem o  potrzebie kierowania nimi, 
du ża rola charyzmatycznego przywódcy (nawet jeśli w Boliwii nie 
tak duża jak gdzie indziej) oraz synkretyzm ideologiczny. Brak było 
w owych partiach (ruchach) wyraźnego odniesienia klasowego, przy 
silnym jednakowoż ich zakorzenieniu w warstwach średnich.

W jednym z przemówień wygłoszonych w 1952 r. Paz Estens-
soro określił MNR jako „partię grupującą awangardę proletaria-
tu, chło pów oraz klasy średniej, skupionych wokół realizacji wiel-
kich wspólnych celów”21. To sformułowanie silnie i nieprzypadkowo 
przypomina realnosocjalistyczną triadę o  robotnikach, chłopach 
oraz inteligencji pracującej (skądinąd podświadomie i  zaskakują-
co nawią zującą najpewniej do idei Trójcy Świętej). W 1953 r. tenże 
przywód ca określał MNR jako „partię robotników, chłopstwa, klasy 
średniej oraz drobnej burżuazji”, pomiędzy którymi występowała – 
jak za pewniał – zgodność interesów klasowych22.

Z kolei „wielkie wspólne cele” najczęściej bywały określane przez 
analizowane ruchy jako narodowe, bo też wątek narodowy był za-
wsze silnie przez nie akcentowany. Określenia „prawica” i  „lewi-
ca” marnie się do nich stosowały. Obserwatorzy zewnętrzni kon-
statowali zbieżność w  takich partiach i  w  ich środowiskach wręcz 
skrajnej prawicy i daleko posuniętej lewicy, nawet jeśli nieraz z ko-
munistami się z wzajemnością nie znosiły.

Oskarżano owe partie (ruchy) zarówno o komunizm, jak i o fa-
szyzm. Elementy każdej z tych i innych jeszcze koncepcji łatwo moż-
na było rzeczywiście w ich myśli wytropić – jak, nawiasem mó wiąc, 
np. w koncepcjach Kemala Atatürka w Turcji czy Nasera w Egi pcie. 
Partie (ruchy), o  których mowa, potrafiły być bardzo „czer wone” 
w  swym sprzeciwie wobec egoistycznych grup wyższych i  bardzo 
„brunatne” w swych koncepcjach kształtu narodu. Istotą ich był jed-

21 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 42.
22 Ibidem, s. 20, 23–24.
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nak właśnie eklektyzm ideologiczny. MNR też bywał określa ny jako 
„ruch hipernacjonalistyczny o tendencjach lewicowo-totalitarnych”23. 
Sam Paz Estenssoro na początku 1944 r. mówił o  MNR, jako ru-
chu „zasadniczo marksistowskim – ale nacjonalistycznym oraz in-
doamerykańskim”24. Charakteryzując spadek bliskiego tenden-
cjom MNR rządu wspomnianego płk. Buscha, brytyjski dyploma ta  
w La Paz, napisał, że:

spadkiem po reżimie Buscha była nowa odmiana boliwijskiego nacjo-
nalizmu, obejmująca teorie marksistowskie, filozofię totalitarną, in-
doamerykanizm i, jako je den z  czynników, nienawiść do „jankeskie-
go imperializmu”.

Wszystkie te elementy ów dyplomata uznał za podstawę ideolo gii 
MNR, a skądinąd także za „wyraz narodowego kompleksu niż szości” 
Boliwii25. Po latach, gdy MNR będzie już u władzy, kolejny dyplo-
mata brytyjski podtrzyma opinię poprzednika. Powie mianowi cie, 
że Boliwijczycy w znacznym stopniu uczynili swe polityczne credo 
„z kombinacji fobii ksenofobicznych, nacjonalistycznych, przeciw-
nych USA oraz marksistowskich”26.

Referowany synkretyzm nie był specyficzny dla omawianych ru-
chów. Często występował on w ogóle u myślicieli z Trzeciego Świa-
ta; dobrym jego przykładem mogą być ideologowie ruchu antykolo-
nialnego Afryki (Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré). Wszyscy 
oni czerpali inspiracje z wielu źródeł – już nie wspominając o tym, że 
owe źródła też nie były laboratoryjnie czyste (w kontekście twórczo-
ści myślicieli okresu międzywojennego wystarczy przypom nieć lu-
dowy i antyoligarchiczny zarazem nurt wczesnego faszyzmu).

23 Opinia brytyjskiego Foreign Office z czerwca 1951 r. (PRO, FO 371, 91099, k. 64).
24 Ambasada JKM, La Paz 16 II 1944, PRO, FO 371, 37808. Słowo „nacjonali ści” 

należy tu uwolnić od kolorytu pejoratywnego. Ponieważ ani w  hiszpańskim, 
ani w  angielskim takiego kolorytu ono nie ma, w  wielu punktach tej pracy 
prawdopodob nie należałoby je tłumaczyć jako „patrioci” – ale wówczas 
tłumaczenie zmieszałoby się z interpretacją.

25 Murray, La Paz 1 III 1944, PRO, FO 371, 37809.
26 Lomax, La Paz 15 IX 1953, PRO, FO 371, 103629.
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Mimo rewolucyjnego, radykalnego dyskursu, analizowane ru-
chy często były bardziej reformistycznymi niż burzącymi całość 
dotych czasowych układów. W istotnym zaś wymiarze swego dzia-
łania i niezależnie od nieraz parakomunistycznego tonu, zmierzały 
do do konania we własnych krajach przemiany rozwojowej i moder-
nizacyjnej, jaką niekiedy określa się mianem „rewolucji burżuazyj-
nej”. Jeśli przyjąć koncepcję takiej rewolucji, to można zaryzykować 
określenie, że odgrywały rolę substytutu klasy, która w krajach już 
wówczas rozwiniętych swego czasu tworzyła kapitalizm.

*

17 maja 1936 r. władzę w  Boliwii objął w  drodze zamachu sta-
nu płk David Toro. Bezpośrednim katalizatorem tego ruchu był 
strajk dru karzy i tramwajarzy w La Paz w imię podwyżki zarobków. 
Rząd wszedł w  pertraktacje ze związkami zawodowymi, niezręcz-
nie jedna kowoż szybko ogłaszając, jakoby strajk został zażegnany. 
Odpowie dzią na ten komunikat było hasło strajku generalnego w ca-
łym kraju. Kombatanci (Legión de Ex-Combatientes) oraz wojsko 
poparli straj kujących. Delegacja oficerów zjawiła się w domu prezy-
denta. Wybo ru mu nie pozostawiono.

Nowy prezydent był człowiekiem relatywnie młodym (ur. 1899), 
absolwentem szkoły wojskowej w  La Paz, z  czasem szefem Sztabu 
Generalnego. Dyplomacja brytyjska charakteryzowała go ja ko bru-
talnego, mało kulturalnego, ale wyjątkowo przenikliwego oraz rozu-
miejącego swój kraj i pobratymców. Taka ocena nieźle pasowała do 
przedstawionej uprzednio charakterystyki całego owego pokole nia, 
które z pewnością nie miało poloru salonów.

Podczas zamachu płk Toro nie było w La Paz. Przebywał wów-
czas w Villa Montes (Chaco), gdzie zajmował się organizacją repa-
triacji jeńców. Na czele oficerów-zamachowców stał płk Busch, któ-
ry jednakowoż przekazał władzę płk. Toro.

Tak zwany program minimalny Komitetu Rewolucyjnego (junty 
„socjalistyczno-rewolucyjnej”) przewidywał:

– rozsądzenie odpowiedzialności za przebieg wojny o Chaco;
– zapewnienie bytu kombatantom;
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– reorganizację i modernizację wojska;
– definitywne (!) rozwiązanie środkami pokojowymi konfliktu 

o Chaco oraz innych sporów terytorialnych;
– przeprowadzenie szeregu posunięć modernizacyjnych w kraju;
– wprowadzenie obowiązku pracy oraz obowiązku zadbania 

przez państwo o dostateczną liczbę miejsc pracy bądź o subwencję 
dla bezrobotnych;

– przymusową syndykalizację, jako warunek wykonywania praw 
obywatelskich;

– posunięcia z  zakresu systemu pieniężnego i  celnego, mające 
służyć rozwojowi kraju i dobrobytowi ludności;

– podwyżkę pensji dla urzędników i robotników oraz, skądinąd, 
ograniczenie wydatków budżetowych;

– rozwiązanie kwestii zadłużenia zagranicznego w kierunku wy-
wiązania się kraju z przyjętych zobowiązań bez nadmiernego obcią-
żania budżetu;

– zwiększenie podatków płaconych przez fundamentalny w Bo-
liwii przemysł wydobywczy;

– obowiązek zatrudniania 90% obywateli boliwijskich wśród si-
ły roboczej w kopalnictwie;

– obowiązek inwestowania na miejscu części zysków płynących 
z eksploatacji bogactw naturalnych;

– wprowadzenie podatku dla osób bawiących stale za granicą;
– opodatkowanie kapitału zainwestowanego w ziemie pozosta-

wione bez uprawy;
– stworzenie w bankach sekcji kredytu rolnego i górniczego;
– zniesienie monopoli prywatnych;
– upaństwowienie dróg;
– wprowadzenie przymusowego ubezpieczenia dla wszystkich 

robotników;
– tępienie alkoholizmu;
– opracowanie kodeksu pracy (obejmującego zwłaszcza sprawy 

czasu pracy, zarobków oraz ochrony zatrudnionych kobiet i dzieci);
– wprowadzenie zasady uczestnictwa urzędników i robotników 

w zyskach przedsiębiorstw;
– popieranie imigracji oraz osadnictwa na ziemiach pustych;
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– zorganizowanie państwowej Rady Gospodarczej;
– rewizję umowy ze Standard Oil.
W programie była też mowa o udoskonaleniu autonomii uniwer-

syteckiej27. Ostatni punkt można było rozumieć różnie – zarówno 
jako uznanie zakorzenionej latynoamerykańskiej tradycji i  ukłon 
wobec cenionej przez młodzież wartości, jak i jako eufemizm pokry-
wający tendencję „ulepszenia” demokracji zgodnie z  duchem no-
wych czasów.

Przedstawiony program stanowił oczywiście koncert życzeń – 
ale charakterystyczny dla swoich czasów i  ówczesnych tendencji 
oraz potwierdzający, że coś nowego – co nie znaczy, iż zawsze sym-
patycznego – się rodzi. Podsumowując zarysowany katalog postula-
tów, polski dyplomata komentował:

Przywódcy zamachu stanu uważają za cel swój reorganizację gospodar-
czą i społeczną, do której dążyć chcą, trzymając się zasad socjalizmu 
państwowego o charakterze umiarkowanym28.

Trwająca raptem rok prezydentura płk. Toro była równie jak je go de-
klaracje charakterystyczna dla nowych zjawisk zachodzących w kra-
ju oraz, szerzej, nowych nurtów myślenia w  Ameryce Łaciń skiej 
i  w  świecie. Pod wpływem młodych oficerów, stanowiących duszę 
rządu, mnożono reformatorskie posunięcia. Nie tylko na papie rze 
podjęto próby wprowadzenia ustawodawstwa pracy. Promowa-
no znaczny wzrost płac. Dokonano ekspropriacji własności Stan-
dard Oil pod pretekstem niedopełnienia obowiązków podatkowych 
przez ten koncern. Zakazano działalności tradycyjnych partii poli-
tycznych, a na bazie jednej z nich utworzono Partido Socialista del 
Estado (Państwową Partię Socjalistyczną). Oczywiście zapowiedzia-
no śledz twa w kierunku wykrycia źródeł nielegalnego bogacenia się 
części ludzi oraz program sanacji.

Sformułowano wówczas wiele postulatów modernizacyjnych. 
Były to pomysły i kroki zmierzające w kierunku realizacji koncep-

27 Dostal, Buenos Aires 17 VI 1936, AAN, MSZ, 3339, k. 13–16. W odnie sieniu do 
całości programu także: „The Times” 28 V 1936 (PRO, FO 371, 19764, k. 147).

28 Dostal, Buenos Aires 17 VI 1936, AAN, MSZ, 3339, k. 13–16.
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cji silnego państwa, interweniującego w życie gospodarcze i społecz-
ne, regulującego stosunki między grupami, poniekąd opiekuńczego, 
kon trolującego oraz harmonizującego życie społeczne i  gospodar-
cze w imię przez siebie definiowanego interesu narodu. Owe postu-
laty były podbarwione wzorami faszystowskimi i  korporacyjnymi, 
idący mi aż do pomysłu zorganizowania parlamentu jako reprezen-
tacji grup zawodowych. Retoryka lewicowa też była silnie obec-
na w  gło sach ówczesnych reformatorów boliwijskich – jak zresztą 
w europej skim faszyzmie. Nie przeszkadzała ona oczywiście temu, 
iż państwo boliwijskie potrafiło jednocześnie występować przeciw-
ko dotychcza sowym formom ruchu robotniczego.

Podobne pomysły i działania występowały wówczas nb. w wielu 
krajach latynoamerykańskich, łącznie z ideami w kwestii np. nacjo-
nalizacji zasobów ropy naftowej. W Meksyku Lázaro Cárdenas zna-
cjonalizował ropę naftową w 1938 r.

Toro długo się nie utrzymał. Ewoluując ku prawicy w  obliczu 
trudności gospodarczych, stracił poparcie młodych oficerów, dla 
któ rych i  tak w zbyt dużym stopniu był powiązany z dawniejszym 
es tablishmentem wojskowym. Pojawiły się oznaki rozczarowania 
w ar mii i wśród ludności. Oczywiście pojawiły się zarzuty korupcji 
w otoczeniu prezydenta (najpewniej prawdziwe) oraz zarzut niedo-
prowadzenia, zgodnie z obietnicami, do zgodnych z prawem wybo-
rów prezydenckich (to mogły być krokodyle łzy).

Zmiana rządu nastąpiła 13 lipca 1937 r., będąc niejako zmianą 
„techniczną”. Nowe władze nie prosiły nawet państw obcych o uzna-
nie. Armia chciała uprzedzić niepokoje. Władza pozostała nadal 
w ręku tego samego kręgu wojskowych, tyle że na jej czele stanął tym 
razem płk Busch. Prowincjonalne garnizony, kombatanci, związ-
ki robotnicze, związki studentów z entuzjazmem powitały nowego 
prezydenta.

Busch kontynuował linię „pokolenia Chaco”, tj. linię przeciwną 
„demokratycznemu liberalizmowi”, który w  wydaniu boliwijskim, 
w przekonaniu tego pokolenia, dawał korzyści jedynie grupom wyż-
szym, niedbającym o  kraj. W  przeświadczeniu pułkownika-prezy-
denta celem tworzonego reżimu winno było być doprowadzenie do 
jedności narodowej oraz podporządkowanie interesów jednostki 
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inte resom wspólnym. Obywatele winni mieć nie tylko (jak dotych-
czas) uprawnienia, ale także obowiązki. Kapitał i pracę Busch po-
strzegał jako czynniki współzależne. Boliwia potrzebowała według 
niego ka pitału – ale państwo winno było czuwać nad zabezpiecze-
niem robot ników. Państwu nie wypadało identyfikować się z żad-
ną partią poli tyczną; winno zmierzać do wypracowania bardziej 
niż dotychczas racjonalnego i  wręcz naukowego systemu ekspre-
sji woli ludu.

W  myśl referowanej koncepcji system partyjny był w  grun-
cie rzeczy pośmiewiskiem z demokracji, podczas gdy celem ustro-
ju i państwa winno być wypracowanie „demokracji funkcjonal nej”, 
obejmującej wszystkie dziedziny życia, gwarantującej pokój spo-
łeczny przez harmonizację produkcji, gwarancje dopływu kapita łu, 
ochronę siły roboczej i „zastąpienie człowieka przez ideały”29. Spory 
międzypartyjne i niekompetencja przywódców partii doprowa dziły 
Boliwijczyków jakoby jedynie do apatii, prezydent zaś zdecy dował 
się wziąć władzę w  ręce (według własnych słów!) właśnie dlatego, 
że był patriotą i żołnierzem, który chciał powstania Boliwii bogatej 
i szczęśliwej30.

Najbardziej charakterystycznym postanowieniem Buscha był 
de kret z  7 czerwca 1939 r., ustanawiający państwowy monopol 
finan sowej obsługi eksportu minerałów i wszystko, co z tego wyni-
kało w  zakresie ograniczenia swobody przedsiębiorstw wydobycia 
rud w handlu zagranicznym. Inne charakterystyczne postanowienie 
to dekret o edukacji z 25 maja 1939 r. Jego mocą system szkolny miał 
zostać ujednolicony pod kontrolą państwa. Winien wyrabiać w dzie-
ciach poczucie patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, któ-
rych, według sformułowań tekstu, brakowało w Boliwii. Jeden dzień 
w tygodniu miał zostać poświęcony na nauczanie patriotyczne oraz 
o  obowiązkach obywatelskich. Tego dnia miała być podnoszona 
na maszcie flaga boliwijska; dzieci winny były jej oddawać honory 
i  śpiewać hymn narodowy. Nawiasem mówiąc, w swoim myśleniu 

29 Z przemówienia Buscha z 17 maja 1939 r. (Rawlins, La Paz 22 V 1939, PRO, FO 371, 
22716, k. 220).

30 Z przemówienia wygłoszonego z okazji święta narodowego (Rawlins, La Paz  
8 VIII 1939, PRO, FO 371, 22716, k. 270).
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o szkolnictwie i wychowaniu patriotycznym prezydent nie był orygi-
nalny. W Brazylii pojawiały się wówczas podobne pomysły.

23 sierpnia 1939 r. płk Busch zastrzelił się. Śmierć prezydenta 
od początku była owiana tajemniczą legendą. Młody, czysty, o szla-
chetnych intencjach, pełen poświęcenia oficer z  Chaco… Masowe 
de monstracje odprowadziły bohatera do grobu.

Samobójstwo dało oczywiście pole wielu spekulacjom. Jedni 
przypisywali je załamaniu nerwowemu. Krążyły wieści, jakoby po 
powrocie z  obficie zakropionego alkoholem przyjęcia pułkownik 
przeczytał jakąś oczerniającą go korespondencję. Inni twierdzili, że 
jego śmierć była na rękę właścicielom wielkich koncernów wydoby-
cia minerałów. Wiszące w powietrzu pytanie, czy to aby naprawdę 
było samobójstwo, pojawiło się w druku w cztery lata po śmierci. Je-
szcze w kilkanaście lat później (1952) Paz Estenssoro, wówczas już 
u władzy, wręcz mówił o „zabójstwie”31. Przypominał, iż Busch wy-
dał wspomniany dekret o państwowym monopolu finansowej obsłu-
gi eksportu minerałów w obliczu zbliżającej się wojny. Przewidy-
wał – twierdził Paz Estenssoro – wzrost cen i wielkie zyski, jakie ta 
okoli czność mogłaby przynieść krajowi. Wkrótce później – konty-
nuował Paz Estenssoro – „El Gran Capitan del Chaco” (wielki wódz 
z Cha co) już nie żył, zaś 1 września wybuch wojny światowej otwo-
rzył okres niezwykłych zysków dla wielkich producentów minera-
łów32. Prawda, że takie postawienie sprawy było dla Paza Estenssoro 
w tym momencie wygodne w walce z przeciwnikami politycznymi.

Wiceprezydentowi Baldivieso nie było dane zasiąść na fote-
lu prezydenckim. Tradycyjny boliwijski establishment chciał szyb-
ko zakończyć sprawę i  cały eksperyment. W  październiku 1939 r. 
dekret o  finansowej obsłudze eksportu minerałów został osłabio-
ny, a potem odwołany. Charakterystyczne, że odstępowanie od usta-
wodawstwa Buscha następowało jednak ostrożnie z  obawy przed 
nieprzychylny mi reakcjami części społeczeństwa.

31 L. Linke, Viaje por una revolución, Quito 1956, s. 72.
32 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 110.
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*

Pokolenie „młodych gniewnych” z  Chaco wróciło do władzy 20 
grudnia 1943 r., gdy w wyniku kolejnego zamachu stanu ster rządów 
objął płk Villarroel. Przeprowadzona bladym świtem przy pomocy 
części policji (carabineros) operacja trwała cztery godziny. Dla pre-
zydenta Peñarandy zamach był całkowitym zaskoczeniem.

Garnizony prowincjonalne poddały się dobrowolnie za spra-
wą wprowadzonych w  plany spiskowe młodszych oficerów. Prezy-
dent, którego straż oddała dla pozoru kilka strzałów został aresz-
towany, podobnie jak dowódcy wojskowi, którzy gdzieś w nocnym 
klubie akurat oblewali wizytę jakiegoś chilijskiego kolegi. Szef poli-
cji wraz z paroma ludźmi bronił się, ale kilka strzałów artylerii roz-
lokowanej na górującym nad miastem Płaskowyżu wyperswadowało 
mu ten za mysł. Nieduży, ale ostro działający tłum splądrował miesz-
kania gen. Peñarandy oraz dwóch ministrów, obrzucił kamieniami 
budynek za rządu wielkiego koncernu wydobycia minerałów będą-
cego własno ścią rodziny Aramayo, redakcję „La Razón”, biura kana-
dyjskiej Bo livian Power Co., w mniejszym stopniu siedziby ambasad 
USA i Kolumbii, oraz jeszcze parę budynków.

Nie jest wykluczone, że Villarroela i  jego środowisko skłoniła 
do działania obawa, iż w obliczu wojny opozycja zostanie zgniecio-
na. Młodzi oficerowie liczyli się też, być może, z ewentualnością do-
konania zamachu przez MNR i, zamiast dać się wyprzedzić, weszli 
z nim we współdziałanie33.

MNR wziął udział w zamachu płk. Villarroela w ograniczonym 
zakresie. Ludzie tego ugrupowania w gruncie rzeczy już po fakcie za-
jęli centralę telefoniczną, ale w pierwszym momencie zostało wręcz 
ogłoszone, iż Paz Estenssoro zostanie tymczasowym prezy dentem 
Republiki. Zagraniczni obserwatorzy uznawali go za jednego z przy-
wódców buntu, nawet jeśli prezydentem został ostatecznie płk Villa-
rroel. W późniejszych rozmowach z dyplomatami sam przywód ca 
MNR przypisywał sobie i  swej partii ogromną rolę w  zaplanowa-

33 Raport przekazany przez Departament Stanu Ambasadzie Brytyjskiej w  Wa-
szyngtonie; Waszyngton 2 VI 1944, PRO, FO 371, 37809.
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niu akcji; wojsku przypisywał raczej rolę wykonawczą (nawet w od-
niesieniu do tego aspektu sprawy też nie był konkluzywny)34.

W powstałym rządzie ministrowie MNR objęli teki pracy, rol-
nictwa oraz finansów (Paz Estenssoro!). Udział tego ugrupowania 
dawał młodym oficerom mocniejszą legitymizację i  rozszerzał ich 
krąg oddziaływania. W swym manifeście zamachowcy głosili:

Rewolucja przecięła możliwość dalszego sprawowania władzy despo-
tycznej, zachłannej i  ciemnej. W  interesie wielkiej oligarchii leżało, 
ażeby gen. Peñaranda przekazał ster rządów w ręce swego marionet-
kowego następcy i w ten sposób prze dłużył uzależnienie rządu od ra-
bujących kraj organizacji finansowych. Naród i armia nie mogły na to 
pozwolić. Żaden patriota przy zdrowych zmysłach, cywilny czy woj-
skowy, stary czy młody, nie mógł pozwolić, iżby Republika pozostała 
choć chwilę dłużej w tak upokarzającym jarzmie. Boliwia nie jest feu-
dalną posiadłością ani jakiejkolwiek rodziny, ani prawników, czy tech-
ników którejkolwiek grupy.

Manifest zapowiadał wprowadzenie demokracji, „która nie była by 
demokracją oficjalnych przemówień, demokracją milionerów”. Gło-
sił, że demokracja, jaką nowy rząd wprowadzi, „nie będzie opie rać 
się na terrorze, ani na masakrowaniu ludzi. Nie będzie narzucać na-
rodowi myśli, wiary, ani przekonań politycznych. Nie będzie żą dać 
od ludzi, ażeby pracowali w nędzy i głodzie […]”.

Pozostawało tylko urzeczywistnić te słowa i w ten sposób wyko-
rzystać sytuację, w  której, według zamachowców, Boliwia, „dzięki 
orężu i patriotycznemu duchowi, ożywiającemu swe dzieci”, odzy-
skiwała owego dnia „status państwa wolnego i suwerennego”35.

Na przykładzie prezydentury Villarroela można było dobrze za-
obserwować rozliczne sprzeczności rozważanej tendencji politycz-
nej – a może właśnie raczej koherentne układanie się w jej ramach 
róż norodnych elementów. Z  jednej strony za rządów Villarroe-
la miał miejsce pierwszy Narodowy Kongres Indiański i  pierwszy 

34 Memorandum rozmowy Normana Stinesa z Ambasady USA z Paz Estenssoro i in., 
przesłane z La Paz w kopii z listem z 25 I 1944 r., PRO, FO 371, 37808.

35 Murray, La Paz 23 XII 1943, PRO, FO 371, 37806.
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zjazd Fe deración de Trabajadores Mineros (Federacji Górników), 
swoboda fi nansowa zaś wielkich koncernów produkcji oraz ekspor-
tu minerałów została ponownie ograniczona. Z drugiej – stosowano 
ostre metody policyjne. Najgłośniejszym, co nie znaczy, że najgor-
szym, wyczy nem z tego zakresu było porwanie Mauricio Hochschil-
da, jednej z czołowych postaci kręgu właścicieli koncernów wydoby-
cia mine rałów. Nie skończyło się ono skrytobójczym mordem chyba 
tylko z uwagi na obawę konsekwencji międzynarodowych.

Ekipa, która stawiała sobie za cel wprowadzenie ulepszonej de-
mokracji, postponowała zaś „tradycyjną”, miała małe szanse prze-
trwania końca wojny światowej. W niejednym kraju latynoamery-
kańskim rządy autorytarne bądź (i) faszyzujące znalazły się w kłopo tach 
wraz z jej końcem. W wielu z nich szybko powstawały wówczas or-
ganizacje proalianckie i prodemokratyczne. Siły, które Villarroel od-
sunął od władzy w 1943 r., w 1945 r. mogły powrócić w glorii.

Strajki pracowników kolei oraz nauczycielskie pogarszały sytu-
ację rządu. Ruch opozycyjny wyszedł zwłaszcza z kręgów uniwersy-
teckich La Paz, które przyłączały się do nauczycieli, a  stawiały so-
bie za cel obronę demokracji. Formami działania były strajki, marsze 
protestacyjne, manifestacje, ulotki, bojkot prasy rządowej. Odpowie-
dzią establishmentu, podgrzewającą temperaturę w ruchu opozycyj-
nym, było wybicie uniwersyteckich okien kamieniami przez zwolen-
ników MNR. 17 lipca groził strajk generalny w  mieście. Mimo że 
ostatecznie nie wybuchł on, La Paz zostało praktycznie sparaliżowa-
ne. W  następnych dniach miały miejsce starcia uliczne pomiędzy 
uz brojonymi studentami a wojskiem. Do tych pierwszych dołączyli 
się ludzie z różnych grup, łącznie z kobietami oraz robotnikami dys-
ponującymi dynamitem (kraj kopalń!).

Wojsko i policja reagowały ostro. Została ostrzelana m.in. mani-
festacja kobiet występujących w obronie maltretowanych studentów 
i dozwolona decyzją jednego z ministrów. Wiezione do kostnicy cia-
ła zastrzelonych nieraz znikały po drodze. W jakimś momencie stu-
denci dostali się do jednej z radiostacji i wezwali ludzi na pomoc. 
Apel był dramatyczny, zakończony słowami ostatecznego pożegna-
nia, skierowanymi do rodziców.
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20 lipca prezydent dokonał zmian rządu, obsadzając pra-
wie wszystkie stanowiska przez oficerów. 21 lipca rozgorzały wal-
ki w centrum stolicy. Demonstranci zdobyli ratusz, koszary policji 
dro gowej oraz więzienie, gdzie przetrzymywano więźniów politycz-
nych. W trakcie walk przejęli dalszą broń, którą rozdawali każde-
mu, kto jej pragnął. W jakimś momencie płk Villarroel ogłosił przez 
ra dio, że podaje się do dymisji. Nie powstrzymało to już jednak de-
cydującego starcia.

Kulminacją wydarzeń był skuteczny szturm pałacu prezydenc-
kiego. Atakował tłum szacowany na 5 tys. osób, ale stopniowo przy-
łączały się doń coraz liczniej sympatyzujące ze sprawą oddziały. 
Podczas szturmu użyto nawet jednego lub dwóch czołgów oraz moź-
dzierzy. Z sąsiednich domów przychodziło wsparcie w postaci wody 
i jedzenia. Pomoc wezwana z pałacu przez radio nie mogła do jechać, 
gdyż powstańcy zablokowali drogi. Po zwycięstwie miasto świętowa-
ło nadejście wolności.

Relacje w kwestii momentu najpierw postrzelenia, a następnie 
zastrzelenia płk. Villarroela różnią się. Według jednych nastąpiło to 
w pałacu, a dopiero po fakcie ciało wyrzucono przez balkon tłumo-
wi „na pożarcie”. Według innych wyrzucono go w ręce tłumu, któ-
ry do konał linczu. Według jeszcze innych wyrzucono współpra-
cowników, a prezydenta – nie wiadomo, czy jeszcze żywego czy już 
martwego – zwleczono po schodach. Faktem pozostaje, że 21 lipca 
1946 r. pra wie obnażone ciało pułkownika z przyczepionym do le-
wego ramie nia wojskowym butem (!) zawisło na latarni przed pała-
cem. Dziura wiono je nadal strzałami i  pchnięciami bagnetem. Na 
sąsiednich latarniach zawisło dwóch bliskich współpracowników 
prezydenta i spiker oficjalnego radia. Po jakimś czasie powieszono 
na latarniach jeszcze innych ludzi skompromitowanych współpracą 
z upadłym re żimem.

Odnotowując ten wybuchu nienawiści – niewątpliwie również 
ludowej nienawiści – do Villarroela, warto jednakowoż zwrócić 
uwa gę, iż według brytyjskich przedstawicieli w La Paz upadł wów-
czas szef państwa, który był „człowiekiem uczciwym i patriotą” oraz 
rząd, który, niezależnie od swych błędów, „starał się służyć intere-
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som narodu”36. Bezpośrednio po wydarzeniach pojawiały się sygna-
ły, iż górnicy z Catavi, tj. z jednej z największych kopalń minerałów, 
są przeciwni zmianie i grożą marszem na stolicę.

W całym epizodzie zginęło według ówczesnych szacunków stu 
kilkudziesięciu ludzi, ponad 300 zaś zostało rannych3737. Ciała powie-
szone na latarniach zdjęto dopiero na prośbę korpusu dyplomaty-
cznego, wyrażoną przez nuncjusza apostolskiego. Rozpoczęło się 
polowanie na działaczy MNR, z których co eminentniejsi, wraz z Pa-
zem Estenssoro, udali się na emigrację do – rzecz charakterysty czna – 
Peronowskiej Argentyny. Villarroel stał się dla nich męczen nikiem, 
a za jego śmierć uczynili odpowiedzialnymi wrogów polity cznych: 
oligarchię właścicieli wielkich koncernów wydobycia i eksportu mi-
nerałów, wbrew którym zmarły chciał wprowadzić w kraju pewne 
reformy. Gdy Victor Paz Estenssoro dojdzie do władzy, będzie wi-
dział w Villarroelu prekursora zmian niezbędnych Bo liwii, w tym re-
form społecznych, jakie sam zamierzał wprowadzić w życie. Będzie 
oburzał się na postrzeganie pułkownika jako krwa wego tyrana.

*

Po klęsce MNR podjął działania na rzecz odbudowy swoich wpły-
wów i lepszego zakorzenienia w masach – w nadziei wywołania od-
dolnej rewolucji o powszechnym uczestnictwie. Tworzono partyjne 
organizacje terenowe oraz sekcje branżowe. W wyborach municypal-
nych w La Paz, odbytych w grudniu 1947 r., MNR osiągnął zaskaku-
jąco dobre wyniki, a np. w Potosí jeszcze lepsze.

W lutym 1949 r. rząd ogłosił wykrycie dużej konspiracji MNR, 
która rzekomo zmierzała do wybuchu powstania. Z planem sympaty-
zowała jakoby Federacja Górników, którzy mieli zająć m.in. Oruro. 
W La Paz indiańskie kobiety miały spić straże na dominującym nad 
miastem Płaskowyżu i  umożliwić w  ten sposób dowiezienie broni 
i amunicji z Peru. Trudno powiedzieć, ile prawdy było w tej opowie-
ści, ale aresztowania w każdym razie rozbroiły ewentualne zamiary.

36 Rees, La Paz 23 VII 1946, PRO, FO 371, 51882.
37 Rees, La Paz 17 X 1946, PRO, FO 371, 51883.
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W sierpniu 1949 r. partia podjęła kolejną bądź pierwszą rzeczy-
wistą po upadku Villarroela próbę powrotu do władzy. Tym razem 
bunt rozwinął się w wojnę domową. Buntownicy wzniecili powsta-
nie w większości stolic prowincjonalnych. Odnieśli przejściowe suk-
cesy w  Oruro, Trinidadzie, Tarija oraz trwalsze w  Sucre, Cocha-
bambie (szkoła wojskowa stanęła po ich stronie!), Camiri, Potosí 
i w Santa Cruz. Z tych dwóch ostatnich miast pierwsze nazwało się 
„Niezależ ną Robotniczą Republiką Potosí”, drugie zaś „Wschodnią 
Republiką Santa Cruz”.

Powstańcy zyskali poparcie górników w  Catavi oraz, szerzej, 
w rejonach kopalń minerałów. Bardzo wyraźne było poparcie udzie-
lone przez ludność związaną z górnictwem w Potosí. Nie udało się 
jednak rozwinąć powstania w  La Paz, gdzie władze wcześniej wy-
kryły spisek.

Walki powstańcze toczyły się jak najbardziej serio. Lotnicy wier-
ni rządowi zrzucili np. 100 bomb na lotnisko w Cochabambie, nawia-
sem mówiąc rodzinnym mieście Villarroela. Szło o to, by nie mogły 
wystartować stamtąd samoloty w celu zbombardowania La Paz. Nie-
które bomby spadły na śródmieście i wznieciły pożary. Także lotnisko 
w Santa Cruz było bombardowane. Jedno i drugie nie prze szkodziło 
wszakże buntownikom w dokonaniu jednego rajdu bombo wego na 
La Paz, który przyniósł jednakowoż niewielkie straty.

W ciągu 3 tygodni wojska rządowe zdusiły powstanie. Działa-
niem o  kluczowym znaczeniu było uprzednie brutalne stłumienie 
rewolty górników w Catavi. Znaczenie miała też okoliczność przy-
padkowa – fakt, że przywódcy związku zawodowego kolejarzy znaj-
dowali się w decydującym momencie w La Paz, w związku z czym 
nie rozwinął się strajk pracowników kolei.

Przywódcy powstania zbiegli z Santa Cruz, gdzie trwało ono re-
latywnie długo, do Argentyny; niektórzy odbywali tę drogę ponow-
nie. Około 30 tys. mieszkańców La Paz, bez różnicy stanu społecz-
nego, manifestowało przed pałacem swe poparcie dla prezydenta. 
Skądinąd w Cochabambie, tj. mieście życzliwym MNR, też nie sta-
wiano silnego oporu wojskom rządowym, a gdy już weszły, powita-
no je flagami, kwiatami, jedzeniem i pocałunkami. To, że buntowni-
cy przejmowali wpierw łatwo władzę, było równie charakterystyczne 
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jak łatwość ich wypierania – a jedno i drugie dużo mówiło nie tyle, 
a przynajmniej nie tylko, o sile poszczególnych nurtów politycznych, 
ile o polityce boliwijskiej jako takiej.

Jeden z  brytyjskich dyplomatów trafił do Potosí w  przeddzień 
powstania MNR i miał okazję zaobserwować, jak ono przebiegało 
na miejscu. Otóż alkad (burmistrz) Potosí pełnił swą funkcję już za 
Villarroela. Potem został gdzieś zesłany, ale uciekł z zesłania i spo-
kojnie podjął urzędowanie. Fakt, że działa w Potosí na rzecz MNR, 
był znany, ale prefekt departamentu bał się o tym donieść rządowi. 
Na dwa dni przed powstaniem prefekt wyjechał do stolicy. W sto-
sownym momencie alkad ogłosił się szefem rewolucji w  mieście 
i  przejął broń z  komendy policji. Dowódca lokalnego garnizonu 
w sto pniu pułkownika był również nieobecny – więc wojsko przez 
dwa dni spokojnie czekało, trzeciego dnia zaś jego część zaczęła się 
przy łączać do powstania. W  konsekwencji alkad łatwo objął kon-
trolę nad strategicznymi punktami w mieście i w ten sposób w Po-
tosí rewolu cja dokonała się bez problemów. Cały handel i rozrywki 
funkcjonowały nieprzerwanie. Górnicy nie wstrzymali pracy, mimo 
iż ¾ spo śród nich sympatyzowało z MNR oraz osobiście z alkadem. 
„Średnia klasa” pozostała w  domach lub przy drinkach i  jedzeniu 
w lokalnym „Klubie Międzynarodowym”.

Prawda, że odzyskanie Potosí przez oddziały rządowe poszło już 
trudniej. W ciągu krótkich paru dni walki doszło do dużych strat po 
obu stronach, a na wzgórzach i u wejść do sztolni powstańcy z bro-
nią i dynamitem pozostali jeszcze przez pewien czas38.

Niezależnie od całej labilności boliwijskiej polityki, przebieg po-
wstania 1949 r. wskazywał wyraźnie, iż MNR jest ruchem trwale za-
korzenionym w boliwijskiej rzeczywistości. Wskazywał także na to, 
że jego przywódca stał się symbolem niemal mistycznym. Na ser-
cach wielu padłych powstańców znajdowano podobno szkaplerze 
z wyhaftowanym portretem Paza Estenssoro.

38 Potosi and Revolution, Ambasada JKM, La Paz 9 IX 1949, PRO, FO 371, 74512.
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*

Niekorzystna dla Boliwii ewolucja sytuacji na przełomie lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych sprzyjała MNR. Czynnikiem sprawczym 
owej ewolucji była cena cyny na rynkach światowych. Boliwijczycy 
mogli toczyć między sobą dowolne spory i walki – a przecież i tak 
wszyscy byli zależni od czynnika, nad którym nie panowali.

Podczas II wojny światowej sytuacja boliwijskiego eksportu ry-
sowała się nieźle. Na jesieni 1939 r. w Stanach Zjednoczonych zaist-
niało wręcz „paniczne zapotrzebowanie” na cynę39. Ten strategiczny 
metal był potrzebny aliantom. Ekspansja japońska odcięła rudy Da-
lekiego Wschodu, zwłaszcza malajskie. Ceny poszły więc w górę, na-
wet jeśli ich wzrost został zahamowany wojennymi umowami mię-
dzyalianckimi w sprawie zamrożenia cen surowców (Rio de Janeiro, 
1942). Wojna się jednak, jak wiadomo, skończyła i ceny zaczęły je-
chać w dół, tym bardziej że urobek malajski ponownie zaczął czynić 
konkurencję boliwijskiemu. Mało tego. Z powodu niższych kosztów 
wydobycia na Malajach, tłumaczących się zwłaszcza większą zawar-
tością metalu w  tamtejszych rudach, dalekowschodni producenci 
mo gli zadowolić się niższą ceną.

W  rokowaniach ze Stanami Zjednoczonymi, jednym z  dwóch 
wielkich (obok Anglii) odbiorców rud boliwijskich, Boliwijczycy coś 
uzyskali – ale i  tak w  1949 r. zarejestrowali najniższy, jak dotych-
czas, poziom cen. Boliwia miała bardzo słabą pozycję negocjacyjną – 
musiała bowiem eksportować swoją rudę i musiała to czynić w zna-
cznym stopniu do Stanów Zjednoczonych z tej prostej przyczyny, że 
poza Anglią tylko w Teksasie funkcjonowała huta przystosowana do 
przerobu jej niskoprocentowego surowca.

Zamiast zrozumienia i, powiedzmy, wynagrodzenia za swój 
udział w wysiłku wojennym w postaci dostarczania surowców, Boli-
wia została potraktowana zgodnie z prawami rynku.

Perspektywy rysowały się więc bardzo marnie. Zwłaszcza mniej-
sze kopalnie minerałów stawały wobec perspektywy zaprzesta nia 
produkcji, dewiz zaś zaczynało brakować na niezbędny import (i to 

39 Ambasada JKM, Waszyngton 24 X 1939, PRO, FO 371, 22717, k. 15.
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w kraju, jak będzie mowa dalej, uzależnionym odeń nawet w zakre-
sie najpotrzebniejszych produktów). Sytuacja ewoluowała w takim 
kierunku, że w sierpniu 1950 r. ambasador brytyjski popro sił Lon-
dyn o  przysłanie amunicji do posiadanej broni, by w  razie czego 
oprzeć się mniej lub bardziej przypadkowemu atakowi tłumu prze-
ciw ambasadzie. Inna sprawa, że jej nie dostał, gdyż Foreign Offi ce 
doszło do wniosku, że strzałami oddanymi in extremis można bar-
dziej rozjuszyć ludzi niż się obronić przed nimi40.

Po niedługich kilku latach mizerii sytuacja zaczęła się znów po-
prawiać. Wojna koreańska spowodowała szybki wzrost cen metali stra-
tegicznych. Nie dziwi, iż Boliwijczycy ucieszyli się z  cudzego nie-
szczęścia. Radość trwała jednak krótko, a rozczarowanie było wprost 
do niej proporcjonalne. Odpowiednia agencja rządowa USA (Re-
construction Finance Corporation, RFC) doszła mianowicie do 
wniosku, iż jej strategiczne rezerwy cyny są wystarczające, a zatem 
nie ma potrzeby płacić wysokich cen. Wyjaśnienie dla świata było 
bardziej eleganckie: RFC pragnęła jakoby sprowadzić ceny do przy-
tomnego poziomu po ich skoku z początku wojny koreańskiej.

Tak czy inaczej, wraz z  wygaśnięciem kolejnego kontraktu na 
dostawę rudy cyny dla RFC, Stany Zjednoczone zawiesiły kupno „na 
skład” (marzec 1951 r.) i ceny spadły. W niekończących się rokowa-
niach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych byli przerażająco 
zimni: na wszystkie argumenty odpowiadali, że sprawa jest zwy-
kłą kwestią z zakresu stosunków handlowych pomiędzy sprzedawcą 
a nabywcą, koszta produkcji zaś w Boliwii ich nie interesują; nawet 
jeśli są wyż sze niż na Malajach i w Indonezji, to nic to nie zmienia, 
zwłaszcza że rudy boliwijskie są gorsze. Podpisano jeszcze tymcza-
sową umowę na dwa miesiące (kwiecień i maj), a potem eksport sta-
nął. Kolejną umo wę podpisano na wrzesień – po cenie zapropono-
wanej przez RFC.

Było oczywiste, że Boliwia gra na straconej pozycji. Niesprze-
dane zapasy rudy gromadziły się w chilijskich portach. Nadto, rów-
nolegle do spadku cen rudy cyny, utrzymywały się bądź rosły wów-
czas ceny artykułów importowanych przez Boliwię, czyli, mówiąc 

40 Lomax, La Paz 30 VIII 1950, PRO, FO 371, 81861.
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językiem ekonomicznym, drastycznie pogarszały się boliwijskie terms 
of trade. W konsekwencji bilans płatniczy kraju stanął wobec per-
spektywy załamania.

Rząd zażądał od wielkich koncernów wydobywczych i eksporto-
wych odsprzedawania Bankowi Centralnemu oraz półpaństwowe-
mu Banco Minero (Bankowi Górniczemu) całości wpływów dewizo-
wych. Państwo miało wydawać zezwolenia na import niezbędny dla 
utrzymania produkcji. Część wpływów miała być w ogóle odprowa-
dzana na różne cele z zakresu rozwoju i dywersyfikacji krajowej pro-
dukcji, czyli z grubsza biorąc, na rozwój produkcji antyimportowej. 
Koncerny zaprotestowały i rząd się wycofał po negocjacjach, w któ-
rych istotną rolę odegrał ambasador USA (!).

Chcąc ratować sytuację własną i  kraju, rząd drastycznie ob-
ciął import, co jednakowoż drastycznie oddziałało m.in. na ceny 
żywnoś ci i innych artykułów codziennego użytku. W połowie marca 
1952 r. brytyjski ambasador napisał: „Perspektywy są zatem czarne 
i jeśli tylko kontrakt cynowy z Reconstruction Finance Corporation 
nie zostanie podpisany, pozycja rządu stanie się krytyczna około po-
łowy kwiet nia”41. W połowie kwietnia w rzeczy samej tego rządu od 
tygodnia już nie było, a rewolucyjne władze, o których niżej, właśnie 
zaczyna ły na nowo urządzać kraj.

W  swej analizie sytuacji boliwijskiej brytyjskie Foreign Office 
mogło wówczas z chłodnym realizmem napisać, że w gruncie rze-
czy RFC może sobie przypisać zasługę za doprowadzenie do roz-
woju sytuacji mało pożądanej przez Stany Zjednoczone („głównym 
archi tektem obecnego zamachu stanu był Mr. Stewart Symington  
z US Reconstruction Finance Corporation”)42. Wtórował tej ocenie 
amba sador francuski43.

Gwałtowne rozwianie się różowych perspektyw nieraz w histo-
rii doprowadziło do wybuchów społecznych. W  omawianym wy-
padku przełożenie procesów makroekonomicznych na codzienną 
rzeczywi stość przeciętnych ludzi było wyjątkowo proste. W obliczu 

41 Report on Labour Affairs, Lomax, La Paz 11 III 1952, PRO, FO 371, k. 95.
42 Jackson, Londyn 10 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
43 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, série 14, sous-série 7, dossier 1, 

Bolivie (dalej: 14/7/1 Bolivie).
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braku de wiz zmniejszył się import żywności i  surowców, podczas 
gdy zapasy malały. Za tym poszła drożyzna bądź (i) braki większości 
produktów kupowanych przez Boliwijczyków.

W początku i na wiosnę 1952 r. oceniano, że zaopatrzenie La Paz 
osiągnęło najgorszy poziom w  okresie ostatnich dwóch lat. Bra-
kowało mąki, cukru, masła, mięsa, benzyny, węgla, drewna opałowe-
go, zaopatrzenia w elektryczność i wodę, części zamiennych. Nie by-
ło niczym oryginalnie boliwijskim, iż proces, raz uruchomiony, sam 
się napędzał. Braki poszczególnych produktów czy surowców powo-
dowały nie tylko wzrost ich ceny oraz trudności w zdobyciu ich, ale 
powodowały skutki „łańcuchowe” w odniesieniu do całego szeregu 
cen. Nie bez znaczenia było też odcinkowe bezrobocie bądź (i) per-
spektywy jego wzrostu oraz hamowanie wzrostu płac przez wielo-
krotnie ponawiane rządowe zarządzenia, mające na celu ogranicze-
nie siły nabywczej ludności (prawda, że teoretycznie przeciwważone 
przez okresowe zamrożenia cen, mające jednakowoż jako skutek 
ogołocanie sklepów z produktów).

W zarysowanej sytuacji nie dziwi, że znaczna część omawiane-
go okresu charakteryzowała się dużymi niepokojami społecznymi. 
Spiskowały partie z prawa i z lewa – a jeszcze częściej władze ogła-
szały wykrycie kolejnych spisków i uciekały się do korzystania z in-
strumentu stanu wyjątkowego. Burzyli się studenci – do barykado-
wania się na uniwersytecie, strzelania i  wywoływania rozruchów 
w  stolicy włącznie; lewicowy rektor Uniwersytetu San Andrés 
w La Paz był wśród nich z karabinem w ręku. Wielokrotnie straj-
kowali ro botnicy, zwłaszcza przemysłowi i zatrudnieni w  trans-
porcie44. W ma ju 1950 r. miała miejsce próba strajku generalne-
go, który, nawet jeśli nie stał się generalnym, to był bardzo silnym.

Gdy się rozpatruje przedstawiany rozwój wydarzeń, trzeba pa-
miętać, kiedy to wszystko się działo. Część opinii boliwijskiej prze-
widywała już ukoronowanie oczekiwanego totalnego chaosu przez 
powstanie indiańskie na wzór „Bogotazo” – przy czym nie miało 

44 Górnicy byli w o tyle lepszej sytuacji, że na ogół zaopatrywali się w sklepach 
przykopalnianych, gdzie nad dostawami towarów i  cenami przedsiębiorstwa 
górnicze czuwały we własnym, dobrze zrozumianym interesie.
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znaczenia, że akurat ono było typowym tumultem miejskim, a nie 
buntem chłopsko-indiańskim45. Elementem czarnej wizji było prze-
widywanie, że skądinąd wówczas nieliczna i słaba boliwijska Partia 
Komunistyczna wykorzysta chaos w swoich celach.

Rząd w oczywisty sposób nie miał rozwiązań. Swymi niekohe-
rentnymi działaniami raczej zaciskał węzeł trudności. Prezydent Ur-
riolagoitia zmuszony był ustępować przed żądaniami społecznymi 
wbrew oczywistym realiom ekonomicznym. W styczniu 1951 r. po-
wiedział ambasadorowi brytyjskiemu, że jego jedynym marzeniem 
jest dotrwać do końca kadencji bez wybuchu powstania w  kraju 
i po tem pojechać do Londynu w charakterze dyplomaty46. W przed-
dzień wyborów zadekretował 32-procentowy wzrost płac górników. 
Kon cerny wydobywcze nie tylko odmówiły wykonania decyzji, ale 
za groziły, iż zmniejszą zarobki.

W wyborach, jakie odbyły się 6 maja 1951 r., zwyciężył MNR 
i  jego przywódca Paz Estenssoro – w  tym momencie przebywają-
cy wciąż na emigracji w Argentynie. Jego zwolennicy twierdzili, że 
uzyskał blisko 80% głosów. Rząd kwestionował, czy uzyskał 51% ko-
niecznych do objęcia funkcji bez dodatkowych wyborów na forum 
parlamentu, w których byłby a priori przegrany.

Samo zwycięstwo Paza Estenssoro nie ulegało jednak wątpliwo-
ści – a trzeba pamiętać, iż kandydował in absentia i nie stał za nim 
państwowy aparat administracyjny. Najlepsze wyniki kandydat 
MNR odnotował w relatywnie zmodernizowanych regionach kraju 
(La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí).

Jeszcze przed zakończeniem liczenia głosów prezydent Urriola-
goitia przekazał do jednej z  zagranicznych ambasad znaczną licz-
bę waliz, a 16 maja oddał władzę juncie wojskowej gen. Balliviana. 

45 W  kwietniu 1948 r. wybuchły w  Bogocie rozruchy, które przeszły do historii 
pod nazwą „Bogotazo”. Nie kierowały się one przeciw konkretnemu wrogowi, 
lecz stanowiły wyraz ślepej nienawiści mas ludzi do, powiedzmy, wszystkich 
i wszystkie go. Trwały tydzień. W ich wyniku centrum Bogoty zostało spalone 
i zginęło 1200 osób. Według niektórych szacunków liczba ofiar była znacznie 
wyższa.

46 Lomax, La Paz 26 I 1950, PRO, FO 371, 81859.
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Sam udał się na emigrację do Chile. Prasa peronowska w Argentynie 
przypisała oddanie władzy knowaniom Wall Street.

Junta w znacznym stopniu wyciszyła niepokoje. Przeprowadzi-
ła liczne aresztowania, zdelegalizowała MNR jako ruch rzekomo 
pozo stający w sojuszu z komunistami, wprowadziła zakaz strajków 
gene ralnych i  solidarnościowych, zakaz „działalności politycznej” 
związ ków zawodowych, zakaz pełnienia funkcji związkowych przez 
działaczy partii politycznych itd. Para zbierała się jednak.

Traktując rzecz chyba jako remedium, junta podchodziła 
liberal niej niż jej poprzednik do samych organizacji związkowych. 
Te z  ko lei szybko orientowały się na peronowski ruch związkowy 
w Argen tynie oraz, co zbieżne, na MNR. Próbowała także junta grać 
na uczuciach narodowych. W marcu 1952 r. zorganizowała miano-
wicie czterodniowe świętowanie powrotu z Chile prochów Abaroa, 
bohate ra wojny Pacyfiku, który w  obliczu klęski Boliwii najdłużej 
bronił ja kiegoś punktu, na propozycję zaś poddania odpowiedział 
barwnym zdaniem, którego istotą było słowo „g…”.

Z  racji obchodów miasto zostało oklejone portretami bohate-
ra z je go sławnym zdaniem. Ubrane na biało uczennice niosły takież 
por trety, na których zasadnicze słowo zostało jednakowoż sprowa-
dzone do pierwszej litery i kropek. Niesiono hasła „Dojdziemy do 
morza!”, „Szum fal oceanu dochodzi do naszych uszu i odbiera nam 
sen!” itd. Radio powtarzało bez ustanku specyficzny katechizm oby-
watelski:

Wierzę w Boga Ojca…
Wierzę w Abaroa, który dał przykład bohaterstwa…
Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przez swą ofiarę…
Wierzę w Abaroa, który swą bohaterską śmiercią…
Wierzę w Ducha Świętego, którego najwyższa mądrość…
Wierzę w Abaroa, przewodnika pokoleń…
Wierzę w Świętą Dziewicę Maryję, Matkę Boga…
Wierzę w Boliwię, naszą matkę…

Asystencja na ulicach była jednak ograniczona. Ludzie stawiali py-
tanie, po co było sprowadzać prochy bohatera, skoro spoczywały 
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w ziemi boliwijskiej, która kiedyś zostanie przecież odzyskana. Pod-
czas uroczystości korpus dyplomatyczny na wszelki wypadek umie-
ścił ambasadora Chile pomiędzy nuncjuszem apostolskim i ambasa-
dorem Peru. Okrzyków na cześć gen. Balliviana zdecydowanie 
zabrakło.

Jedyna ostoja junty, jaką była armia, niepokoiła się brakiem sku-
teczności rządów – która to sytuacja jednocześnie kompromitowała 
samą instytucję wojska. Także wśród oficerów przypominano sobie 
o MNR. Przed obchodami sprowadzenia prochów Abaroa minister 
spraw wewnętrznych zażądał od Sztabu Generalnego pozbawienia 
ostrej amunicji oddziałów zaangażowanych w ceremonię.

Cała sytuacja szybko obracała się na korzyść MNR. Owa orga-
nizacja stawała się coraz wyraźniejszą alternatywą wobec perspekty-
wy całkowitej klęski i świadoma tego działała intensywnie. Zwra cała 
się ku lewicy, wchodząc w kontakt z jej organizacjami oraz uzupeł-
niając swój program o  jej hasła. Program, sformułowany w związ-
ku z wyborami 1951 r., mógł apelować do mas. Zawierał po stulaty 
nacjonalizacji kopalń, ziemi dla chłopów, emancypacji Indian, gło-
sowania powszechnego oraz dobrych zarobków dla robotników 
i górników. Następnego dnia po wyborach jeden z dyplomatów bry-
tyjskich w La Paz analizował przyczyny sukcesu przywódcy MNR:

MNR jest po pierwsze partią ultranacjonalistyczną. W swym skoncentrowa-
nym na Boliwii i jej narodowych prawach podejściu zawsze wypowia-
dała się ona przeciwko „obcej eksploatacji kapitalistycznej” i poświęca-
ła sporą część propagandy nieszczęściom doznawanym przez Boliwię 
z rąk „jankeskiego imperializmu”. Takie prymitywne podejście znajdu-
je oddźwięk u  boliwijskiego górnika, urzędnika oraz, ogólnie, wśród 
półanalfabetów proletariatu boliwijskiego. Oczywista (nawet jeśli nie-
unikniona) zależność rządu od pomocy Stanów Zjednoczonych bynaj-
mniej nie wywołuje uczuć wdzięczności dla tego kraju, który w  rze-
czy samej zrobił dużo dla podniesienia tu poziomu życia, ale raczej 
uczucie niechęci wobec jego paternalizmu. Z punktu widzenia prymi-
tywnych boliwijskich umysłów rząd USA oraz wielkie koncerny górni-
cze, które zawsze były tu przedmiotem zjadliwej nienawiści, są częś cią 
tego samego mechanizmu „eksploatacji” przez obcych. Opinia publicz-
na nie za pomniała jeszcze zeszłorocznej „kapitulacji” rządu wobec 
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właścicieli kopalń, kiedy to dekret nakazujący im przekazywać pań-
stwu całość wpływów dewizowych został odwołany po dyskusjach po-
między rządem a przedstawicielami wielkich koncer nów. Fakt, iż rząd 
otwarcie określił wówczas interwencję ambasadora USA jako wyjątko-
wo pomocną, nie rozproszył przekonania, iż to rząd USA wywarł na 
prezy denta nacisk w kierunku szybkiego uzyskania ugody, zaś uczynił 
to w interesie kon cernów.
 Inną i to bardzo silną przyczyną był w moim przekonaniu bilans 
rządu. Jest prawdą, iż, jak to ujął w jednym z artykułów „Time”, w okre-
sie wykonywania wła dzy rząd był tak zajęty zwalczaniem prawdziwych 
i wyimaginowanych rewolucji, że nie był już w stanie nadążyć z rządze-
niem. Smętna kronika nieudolności administra cyjnej, partactwa w sfe-
rze finansów oraz parcia do dobrych foteli – to wszystko składa się na 
bilans rządów Partido Unión Republicana Socialista47. Nie jest to pra wdo- 
podobnie bilans jedyny w  swoim rodzaju w  Ameryce Południowej. 
Można jed nak uczciwie zaryzykować hipotezę, że większość boliwij-
skiej opinii publicznej by ła już do głębi serca zraniona tym wszystkim 
i  chciała radykalnej zmiany. Podczas niedawnej wizytacji podległych 
nam urzędów konsularnych na prowincji wszędzie powtarzano mi do 
znudzenia, że wielu ludzi uważało ten rząd za „najgorszy, jaki Boli-
wia miała kiedykolwiek”. Nawet jeśli część tego złoży się na karb zwy-
kłej ludz kiej chęci zrobienia wrażenia na obcym dyplomacie i wyłado-
wywania prowincjonal nych żalów, to przecież element prawdy musiał 
tkwić w tych oskarżeniach. Najczęs tszym ich motywem był zarzut ko-
rupcji osób wysoko postawionych. Gdy wyrażałem zdziwienie, zapew-
niano mnie, że nikt nie posądzał samego prezydenta. Mówiono, że on 
sam jest czysty i uczciwy, ale – pytano retorycznie – cóż on może pora-
dzić wobec otaczających go kanalii?
 W tej frustrującej sytuacji wielu przeciętnych Boliwijczyków za-
częło z nostal gią wspominać czasy, gdy Villarroel stawiał czoła (nawet 
jeśli niepewnie) sąsiadom, a  zwłaszcza temu największemu z  Półno-
cy. Zaczęto wspominać czasy, gdy gospo darka była z  grubsza biorąc 
zdrowa, zaś Paz Estenssoro, jako minister finansów, zgromadził solid-
ną rezerwę dobrych, amerykańskich dolarów. Robotnicy przypo mnieli 
sobie nadto, że to za Villarroela zainicjowano program poprawy spo-
łecznej sytuacji tych co na dole, jakiego jeszcze nie było w boliwijskiej 
historii. Także to, że sięgnięto wówczas do posiadanych przez górnicze 

47 Partia prezydenta Urriolagoitia.
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koncerny portfeli z obcymi walu tami – by dodać robotnikom. W ob-
liczu tych wszystkich przywołanych korzyści zo stały zapomniane ty-
powo faszystowskie zbrodnie, jakie miały miejsce za tej prezy dentury, 
a w tym nazwiska uwięzionych, wygnanych oraz zamordowanych ludzi 
opozycji. Usunięto także ze świadomości fatalny fakt, że w obliczu zbli-
żających się wyborów Boliwijska Partia Komunistyczna okazała popar-
cie nie bliskiej sobie ideo logicznie PIR, ale, zgodnie z cechującym ją cy-
nicznym oportunizmem, Paz Estenssoro48.

*

9 kwietnia 1952 r. wybuchło w La Paz powstanie, w wyniku które-
go MNR doszedł do władzy. W zastępstwie wciąż przebywającego 
na emigracji Paza Estenssoro kierował nim Hernán Siles i, ponie-
kąd, związkowy przywódca górniczy Juan Lechín. Do sukcesu wal-
nie przyczyniła się zdrada ministra spraw wewnętrznych, gen. Anto-
nia Seleme, który przeszedł na stronę powstańców wraz z korpusem 
ka rabinierów (około 1500 ludzi w La Paz). Nie jest wykluczone, że 
ge nerał chciał po prostu zająć miejsce szefa rządzącej junty.

Wydaje się, że ruch, planowany na nieco później, został przy-
spieszony, dzięki czemu uniknięto przecieków. Zaskoczenie było du-
że. Poprzedzającego wieczoru karabinierzy otoczyli pałac prezyden-
cki. Prezydent, ministrowie i szef sztabu, którzy zostali jednakowoż 
ostrzeżeni, zdążyli uciec – prezydent i szef sztabu do wojska, mini-
strowie do misji dyplomatycznych.

Powstanie miało charakter w liczącym się stopniu ludowy. Sze-
roko rozdawano broń z arsenału armii nie tyle nawet zdobytego, ile 
otworzonego bez oporu przez oficera związanego z MNR. Amery-
kański personel wojskowo-dyplomatyczny szacował, że tą dro-
gą rozeszło się około 20 tys. sztuk drobnej broni i masa amunicji49. 
Nie zależnie od tego, czy przywódcy MNR pragnęli ruchu oddolne-
go czy nie, po paru godzinach opanowane przez powstańców ra-
dio wezwało robotników do broni i budowania barykad. We wspo-
mnieniach poja wia się motyw Indian obojga płci na ulicach miasta, 

48 Blackham, La Paz 8 V 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 39–41.
49 Burns, La Paz 16 IV 1952, NA, DS, 724.00.
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przekupek wy rywających żołnierzom karabiny z  rąk, blokowania 
dróg dojazdo wych do stolicy przez plebs, obraz ludowego entuzja-
zmu, maczet w  rękach, ludowych strojów. Obserwatorzy zwracali 
uwagę na dyscy plinę ludowych buntowników, rzadkie przypadki 
plądrowania przez nich oraz ich zdumiewającą trzeźwość.

Wojsko sprawiało się marnie. Regiment artylerii im. Boliva-
ra został pozbawiony części armat przez tłum robotników, którzy je 
otoczyli (wszyscy wyżsi oficerowie salwowali się ucieczką!). Nie które 
jednostki stawiły jednak opór, zwłaszcza zmotoryzowany regi ment 
„Lanza”, który stanowił swego rodzaju gwardię prezydencką. Walki 
toczyły się przede wszystkim o trzy drogi wylotowe z miasta. W po-
łudnie jego większość znalazła się już w  rękach powstańców, ale 
„Lanza”, Sztab Generalny, Ministerstwo Obrony, jeden z batalio nów 
oraz szkoła kadetów broniły się. Trwały intensywne walki i je szcze 
intensywniejsza strzelanina. Około czwartej po południu dowó dz-
twu wojskowemu udało się ściągnąć na pomoc regiment artylerii.

U schyłku pierwszego dnia powstania sytuacja rysowała się na 
tyle niepewnie, że gen. Seleme za pośrednictwem nuncjusza przeka-
zał szefowi Sztabu Generalnego propozycję zakończenia walk za cenę 
utworzenia wspólnej junty rządzącej, rozpisania wyborów z udzia-
łem wszystkich partii oraz gwarancji bezpieczeństwa dla MNR. Gdy 
propozycja została odrzucona, gen. Seleme poprosił o azyl w Amba-
sadzie Chile – według dyplomacji brytyjskiej, będąc już w tym mo-
mencie skłócony z Silesem.

Drugiego dnia powstanie zaczęło się rozszerzać na Cochabam-
bę, Potosí i  Oruro. W  Oruro miały miejsce walki, w  pozostałych 
dwóch miastach poszło łatwo. W La Paz przyłączali się dalsi robot-
nicy. Nic nie było jednak jeszcze rozegrane. Tzw. lepsze klasy La Paz 
zacho wywały postawę wstrzemięźliwą, a  wojsko skutecznie ścią-
gało posił ki. Siles, w braku gen. Seleme kierujący już samodzielnie 
powsta niem, jeszcze raz bezskutecznie szukał możliwości rozejmu.

Fundamentalne dla sukcesu buntowników stało się wsparcie 
okazane im przez oddziały złożone z  górników z  kopalni Millu-
ni. Na wieść o rozpoczęciu się walk w La Paz część z nich przyby-
ła na gó rujący nad miastem Płaskowyż w  kopalnianych ciężarów-
kach, a część na piechotę; wszyscy oddali się pod władzę Lechina. 
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Byli uzbrojeni w dynamit. Ich kobiety dostarczały im żywność. Za-
jęli ba zę lotniczą, baterie panującej nad miastem artylerii i stację ko-
lejową, gdzie znaleźli dwa wagony z  amunicją. Następnie spływali 
z góry ku centrum, przeganiając ładunkami dynamitu napotykane 
oddziały wojskowe. Mało doświadczeni oficerowie podejrzewali, że 
to strzały z moździerzy. Zagraniczna obserwatorka, patrząca na ruch 
górników przez lornetkę, miała skojarzenie z mrówkami schodzący-
mi z gór ku „lepszym” dzielnicom50.

Odcięcie drogi do Oruro przez górników uniemożliwiło wła-
dzom ściągnięcie posiłków. 11 kwietnia kapitulowali kadeci Szko-
ły Wojskowej w La Paz, będący ostatnim ugrupowaniem wojsk wier-
nych juncie. Lud zwyciężył armię.

Następnego dnia rano szacowano straty związane z powstaniem 
na 1000 zabitych oraz 3000 rannych51. W jednym z raportów mowa 
o kilku tysiącach ofiar52 – przy czym nie jest jasne, jakie kategorie ofiar 
w tej liczbie uwzględniono. Bezpośrednio po wydarzeniach „Times” 
donosił o 450–2000 zabitych w samym La Paz i paruset w miastach 
prowincjonalnych53. „Daily Telegraph” donosił o 2000 zabitych i 5000 
rannych, nieco później zaś o 600 zabitych oraz 1000 rannych54. Sam 
Paz Estenssoro w  rozmowie z  dyplomatami pod ko niec maja wy-
mienił liczbę 400 zabitych i 1800 rannych – co roz mówcy uznali za 
dane zaniżone55.

Zniszczenia w mieście okazały się, mimo początkowych pogło-
sek, zdumiewająco małe. Inna sprawa, że stolica przez tydzień była 
pozbawiona prądu elektrycznego.

15 kwietnia po południu Paz Estenssoro przyleciał z  Buenos 
Ai res do La Paz. Według doniesień radiowych 30 tys. ludzi witało 
go na lotnisku, zaś 70 tys. w mieście. Przemawiając z balkonu pała-
cu prezydenckiego, oddał hołd uczestnikom powstania, „wywodzą-

50 C. Fain, Bolivie, Vichy 1955, s. 132.
51 Fain, La Paz 12 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
52 Report on Labour Affairs. April 1952, Lomax, La Paz 15 V 1952, FO 126, 95.
53 „Times” 14 IV 1952 (cyt. za korespondencją Ambasady JKM z  poprzedniego 

dnia z Buenos Aires, PRO, FO 371, 97703).
54 „Daily Telegraph” 14 IV i 5 V 1952 (PRO, FO 371, 97703).
55 Blackham, La Paz 29 V 1952, PRO, FO 371, 97705.
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cym się z ludu boliwijskim karabinierom”, profesorom i studentom, 
górni kom i  robotnikom, całemu ludowi Boliwii. Obciążył wielkie 
koncer ny wydobycia i  eksportu minerałów odpowiedzialnością za 
wszy stkie nieszczęścia kraju, zapowiedział ich nacjonalizację, przy-
obiecał działania w kierunku dywersyfikacji gospodarki dla zmniej-
szenia za leżności kraju od kształtowania się cen rudy cyny i zade-
klarował podjęcie natychmiastowych wysiłków dla ulżenia ludziom 
(„już dziś wieczór zabiorę się z wysiłkiem, na jaki tylko będzie mnie 
stać, do pracy nad możliwie najszybszym rozwiązaniem kwestii bra-
ków żyw nościowych, stanowiących najboleśniejszą dolegliwość, ja-
kiej do świadcza lud”). Oddał hołd Villarroelowi jako męczennikowi 
i powiedział, że nigdy, nawet po upadku rządu pułkownika, nie stra-
cił wiary w zwycięstwo56.

*

Współcześni widzieli w powstaniu kwietniowym rewolucję. Nie ule-
gało dla nich wątpliwości, iż stanowiło ono nie tylko mniej lub bar-
dziej przypadkowy bunt, lecz było przedłużeniem i ukoronowaniem 
trwającego od dawna trendu. Według nich to był ów moment zwy-
cięstwa, a jednocześnie godzina „zero”, początek nowej ery, począ tek 
Wielkiej Przemiany, zmiana kierunku historii Boliwii. Ustami Lechi-
na z emfazą (i przesadą!) mówili, że ich rewolucja niesie naj większy 
i najdalej sięgający program zmian w  trzech Amerykach od czasu 
przybycia Hiszpanów57.

W referowanym podejściu tkwił pewien paradoks, gdyż jedno-
cześnie MNR legitymizował swoje dojście do władzy wygraniem 
wyborów w 1951 r. Uznaniu kwietniowego buntu za „godzinę zero” 
przeciwstawiała się też okoliczność, że załamanie dotychczasowe-
go porządku było mimo wszystko ograniczone. Obok wiadomości 
o  walkach lokalne gazety przynosiły sygnały „normalnego” życia, 
łą cznie z najbanalniejszymi, na co dzień zamieszczanymi w prasie 

56 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 9–15; Maleady, La Paz 15 IV 1952, NA, DS, 
724.00.

57 Bridgett, La Paz 9 XI 1954, NA, DS, 824.06.
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bzdurami czy reklamami. Na fali walk powstańczych nie pojawiły się 
postulaty odmiany podstawowych ram egzystencji, budowy no wego 
świata i stworzenia nowego człowieka, typowe dla wielu ruchów re-
wolucyjnych. Nie pojawiły się pomysły stworzenia nowej religii.

Przeżywany moment był odczuwany jako punkt epokowy – ale 
ludziom go doświadczającym daleko było do radykalnego zerwa-
nia z przeszłością. Paz Estenssoro sytuował się jako kolejny na dłu-
giej liście boliwijskich prezydentów. Z oficjalnego zestawu ich por-
tretów nie zniknął żaden58. Nie pojawiła się negacja podstawowych 
instytu cji społecznych i  państwowych, krytykowano „jedynie” ich 
działa nie. W dominującym nurcie ruchu nie pojawił się ani postulat 
obale nia własności prywatnej, ani „budowy socjalizmu”. Nawet je-
śli nieraz był w tym kierunku naciskany, Paz Estenssoro mocno się 
przed takimi pomysłami bronił. Lechín potrafił wręcz powiedzieć 
I Krajowemu Kongresowi Robotniczemu (31 X 1954), że na pozio-
mie rozwoju gospodarczego, na jakim znajdowała się Boliwia, „moż-
na jedynie przeprowadzić rewolucję narodową, a  nie społeczną”59. 
Na fali przemiany nie pojawiło się silne rewolucyjne jądro typu leni-
nowskiego, przeświadczone, że posiadło wiedzę, jak uszczęśliwić lu-
dzi i czym jest dla nich szczęście.

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń, dziennikarz „La Nación”, może 
i najważniejszej wówczas gazety boliwijskiej, pisał, że nowy rząd

jest bezapelacyjnie zdecydowany kontynuować swój program i raz na 
zawsze skierować na właściwe tory bieg narodowych dziejów. Jest zde-
cydowany zerwać z fatalną klątwą ciążącą nad Boliwią i otworzyć nowy 
rozdział Jej historii – tym ra zem tworzonej już przez większość rozbu-
dzonego ludu, który zmierza ku swemu prawdziwemu przeznaczeniu60.

Współczesnym przeżywane wydarzenia nasuwały porównania z Re-
wolucją Francuską, z Rewolucją Meksykańską, niekiedy także z re-
wolucjami komunistycznymi czy z  rewolucjami emancypacyjny mi 
w krajach zależnych. Dyskusje nad przyszłą strategią, taktyką oraz 

58 Malloy, op. cit., s. 171.
59 Bridgett, La Paz 9 XI 1954, NA, DS, 824.06.
60 S. Rodrigo, Diario de la Revolución Nacional, La Paz 1955, s. 264.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



57B OLIWIA NADE WSZYSTKO!

kierunkiem przemian nieraz toczyły się wręcz przez odwołania do 
przykładów jakobinów, żyrondystów, Robespierre’a, Zapaty, Vil li, Re-
wolucji Chińskiej czy też Mosaddegha w Iranie. W kontekście szuka-
nia antecedensów robotniczej kontroli nad przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi, którą postulował, Lechín powoływał Komunę Pary ską, 
Rewolucję Rosyjską, oraz ruchy socjalistyczne na Węgrzech, w Buł-
garii i w Austrii po I wojnie światowej61.

Jeśli dziś, w rozważaniach nad np. Rewolucją Francuską i Mek-
sykańską, kwestionuje się, czy były one rzeczywiście momentami 
przełomowymi, czy też może raczej postawieniem kropki nad „i” 
przemian rozwijających się od dawna, to wówczas elita boliwijska 
nie miała wątpliwości, iż jej działanie stanowiło podstawową kon-
wulsję porodową zjawisk nowych.

Przeświadczenie uczestników wydarzeń o ich wadze i wyjątko-
wości jest zjawiskiem typowym dla rewolucji i różnego rodzaju starć. 
Tym razem jednakowoż nie okazało się złudzeniem bliskiej perspek-
tywy. Dziś historyk, który patrzy na powstanie w La Paz, też ma wra-
żenie, że w  większym stopniu otworzyło ono drzwi dla prze mian 
(inna sprawa, jak głębokich), niżby stanowiło skonsumowanie prze-
mian już faktycznie zaszłych. Nie ma też wątpliwości, iż to od tego 
właśnie momentu przemiany zaczęły szybko następować.

W parę miesięcy po opisywanych wydarzeniach Mr. Garnett Lo-
max, ambasador JKM w La Paz, znacząco wyraził się, że „stare kla-
sy rządzące całkowicie utraciły kontrolę nad biegiem spraw i  nie 
wydaje się prawdopodobne, iżby ją kiedyś miały odzyskać”62. Podsu-
mowując przebieg 1952 r., w styczniu 1953 r. ten sam autor powie-
dział jeszcze wyraźniej:

Strona przegrana – klasa wyższa – może się już nigdy nie podnieść. 
Właścicie le ziemscy, ludzie wolnych zawodów i  bogaci Biali, któ-
rzy rządzili tym krajem od czasów hiszpańskich, byli zachłanni, ślepi 
i egoistyczni. Okazali się niezdolni do po rozumienia nawet w obronie 

61 Lechín y la Revolución Nacional, b.d.m., s. 97.
62 Notatka z  rozmowy odbytej przez lorda Readinga z  ambasadorem Lomaxem 

w Santiago de Chile 22 listopada 1952; Santiago de Chile 27 XI 1952, PRO, FO 371, 
97706.
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własnej. Ich klęska była więc też całkowita. Ich panowanie dobiegło 
końca. To samo zdarzało się swego czasu również gdzie indziej w Ame-
ryce Łacińskiej. W tym roku padło na Boliwię63.

*

Nieograniczona była też duma powstańców z  dokonanego dzieła. 
Miguel Angel Asturias, wielki pisarz gwatemalski, występował jako 
porte-parole Boliwijczyków wobec pozostałych Latynoamerykanów:

Gdy powiemy Bogu, gdy powiemy naszym synom, żonom, przyjacio-
łom, sa mym sobie w końcu: „Słuchajcie Amerykanie, gdzieś w Ame-
ryce jest naród, który się właśnie obudził” – wszyscy wykrzykną 
BOLIWIA!64

Wiara powstańców, że zmiany pójdą bardzo daleko, była prze-
ogromna. Typowo rewolucyjne było ich przeświadczenie o nieogra-
niczonych możliwościach ich ruchu i tym samym kraju. Żyli w prze-
konaniu, że gdy tylko usunie się wrogów, gdy tylko przestaną oni 
egoistycznie sypać piasek w narodową maszynerię, to Boliwia, zwła-
szcza ze swymi zasobami naturalnymi, stanie się krajem wyeman-
cypowanym politycznie i  ekonomicznie oraz, co oczywiste, boga-
tym. Na serio brali popularne powiedzenie, nawiązujące do obfitości 
bo gactw naturalnych w ich kraju, iż ojczyzna to „żebrak na złotym 
tro nie”. Żyli w przekonaniu, że jeśli np. całość wydobywanej w Boli-
wii rudy cyny przetapiano – o czym będzie dalej mowa – za grani-
cą, na czym Boliwia traciła, to trzeba było zbudować hutę na miej-
scu. Że do działania takiej huty potrzeba masę energii elektrycznej? 
Cóż wielkiego, rzeki andyjskie dostarczą! Że zagraniczni technicy 
wyja dą, gdy kopalnie zostaną znacjonalizowane? Nic nie szkodzi, 
Boliwia ma doświadczenie w  eksploatacji minerałów! Pojawią się 
trudności z transportem urobku? Też nie szkodzi. W Iranie Mosad-
degh do eks portu znacjonalizowanej ropy (1951) potrzebował tan-

63  Bolivia: Annual Review for 1952, Lomax, La Paz 20 I 1953, PRO, FO 371, 103625.
64 M. A. Asturias, Carta a mis amigos de América, La Paz, październik 1952, w: El 

Libro Blanco de la Independencia Económica de Bolivia, La Paz 1952, s. 21.
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kowców, ale rudę można transportować w każdy sposób, choćby na 
grzbietach mułów!

Jakkolwiek wydarzenia boliwijskie byłyby bliskie wielu ruchom 
rewolucyjnym i reprezentowałyby podobne do nich cechy, to prze-
cież można się w nich dopatrzeć także wielu zjawisk typowych dla 
ruchów buntowniczych w krajach tzw. Trzeciego Świata i (później) 
w świecie komunistycznym. Wśród nich łatwo wymienić akcent na-
rodowy, o którym będzie dalej mowa. W przeświadczeniu rewolu-
cjonistów sytuacja społeczna kraju była jaka była, gdyż to obcy go 
wyzyskiwali, a kraj był uzależniony od dominujących potęg. We włas- 
nym przeświadczeniu górnikom było źle, gdyż wyzyskiwał ich obcy 
kapitał; buntując się z motywów społecznych buntowali się więc za-
razem przeciw obcym i w imię narodu. Jeśli akurat „obcy” faktycz-
nie był „swój”, to i tak można było go uznać za „obcego” bądź (i) po-
łożyć nacisk na powiązania jego interesów z zagranicą. Związkowy 
przywódca górniczy (Lechín) mógł na jednym wydechu zadeklaro-
wać, że:

My, boliwijscy nacjonaliści rewolucyjni, żądamy gospodarczej niezawi-
słości kraju, dążymy do sprawiedliwości społecznej dla wyzyskiwanej 
większości narodu, przypominamy o wartościach naszej grupy etnicz-
nej oraz walczymy o podniesienie poziomu techniki i wydajności po-
przez dywersyfikację gospodarki65.

Typowe dla rewolucji zaszłych w  tzw. Trzecim Świecie i, póź niej, 
skierowanych przeciw komunizmowi w  świecie komunistycz nym, 
były boliwijskie hasła rozwoju kraju. Typowo rysowała się, w koń-
cu, wieloklasowość ruchu. Paz Estenssoro w swoich przemówieniach 
kładł nacisk na udział w nim klas pracujących, do których przyłą-
czyły się „wszystkie klasy uciśnione”. Czasem mówił o udzia le „całe-
go ludu”66. Zjawisko było jednak jeszcze bardziej znaczące. Szczegól-
nie zaznaczało się bowiem w Boliwii charakterystyczne połączenie: 
udziału w ruchu klasy średniej z inteligencją (w tym ofice rami) na 
czele oraz warstw wyraźnie eksploatowanych, biednych.

65 Lechín…, s. 84.
66 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 20, 23.
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Charakterystyczne dla połączenia inteligencji i warstw wyraźnie 
niższych było zestawienie dwóch osób, symbolizujących analizowa-
ne wydarzenia – Paza Estenssoro oraz Lechina. Pierwszy z nich był 
rewolucjonistą-intelektualistą. Lechín, urodzony w  Oruro, a  więc 
w  jednym z najważniejszych regionów górniczych kraju, szedł zu-
pełnie inną drogą życiową. Sam przyznawał się do bycia górnikiem 
w kopalniach Llallagua i Siglo XX. Wielu współczesnych twierdziło, 
iż podstawowym jego kontaktem z górnictwem był udział w repre-
zentacji Catavi w piłce nożnej lub (i) dystrybucja towarów w górni-
czej kooperatywie. W opiniach o nim pojawia się też motyw, iż peł nił 
niską państwową funkcję prefekta małej miejscowości w rejonie Po-
tosí. Niezależnie od tego, jaka była prawda, Lechín był jednako woż 
górniczym przywódcą związkowym i od górników zależał w swoich 
działaniach.

Typowy w końcu dla rewolucji „trzecioświatowych” był pewien 
konflikt celów, jaki szybko zarysował się także w Boliwii. Cele spo-
łeczne i  emancypacyjno-narodowe, w  jakimś momencie w  znacz-
nym stopniu nakładające się, z  czasem nie musiały się już dłużej 
pokry wać. Zrealizowanie, przynajmniej w sferze symbolicznej, po-
stulatów narodowych, otwierało drogę konfliktom wewnętrznym, 
wymogi zaś polityki rozwoju nieraz wchodziły w konflikt z realiza-
cją postulatów społecznych – skądinąd nawet jak najbardziej zasad-
nych. Szybko okazywało się też, że doprowadzenie do emancypacji 
gospodarczej kraju wcale nie jest takie proste.

*

Rewolucja boliwijska, zarówno traktowana w swym długofalowym 
rozwoju, jak i z punktu widzenia kulminacyjnych wydarzeń 1952 r., 
była wyrazem „nacjonalizmu rewolucyjnego”. Bywała tak definio-
wana przez samych rewolucjonistów i obserwatorów, ale nawet gdy-
by owe słowa nie padły, jej podobieństwo z innymi ruchami w świe-
cie, które można określić jako ruchy „nacjonalizmu rewolucyjnego”, 
rzucało się w oczy. Istotą takich ruchów było za każdym razem pod-
porządkowanie postulowanych przez nie reform społecznych eman-
cypacji narodowej, traktowanej jako cel nadrzędny. W  przyjętej 
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w ten sposób hierarchii celów owe ruchy różniły się istotnie od ru-
chu komunistycznego.

Strategicznym celem komunizmu było zbudowanie nowego 
spo łeczeństwa. Do takiego stwierdzenia trzeba oczywiście wprowa-
dzić niuanse. Komunizm „azjatycki” lub (i) komunizm Fidela Castro 
były w wielkim stopniu nośnikami tendencji do emancypacji naro-
dowej. Komunizm radziecki nieraz ewoluował w  kierunku rosyj-
skiego szo winizmu, a po upadku tego ustroju też silnie zaznacza się 
taki właś nie akcent wśród ludzi usiłujących kontynuować jego tra-
dycje. Podobnie w komunizmie krajów obozu radzieckiego też nie-
raz silnie za znaczały się akcenty nacjonalistyczne – nie mówiąc już 
o częstym ta ktycznym wysuwaniu na czoło akcentów narodowych. 
Z postulatu budowy nowego społeczeństwa mogło wynikać dążenie 
do emancy pacji narodów ujarzmionych, gdyż kolonializm rysował 
się jako wy twór kapitalizmu, a jego obaleniu zdawało się służyć osła-
bianie po tęg kapitalistycznych. Strategiczny cel komunizmu był jed-
nak mimo wszystko inny.

W „nacjonalizmie rewolucyjnym” reformy społeczne postrzega-
no instrumentalnie – jako narzędzie realizacji celu podstawowego: 
emancypacji, wywyższenia czy wręcz ocalenia narodów. „Naród” był 
pierwszym pojęciem pojawiającym się w  dyskursie „nacjonali zmu 
rewolucyjnego” w  całym Trzecim Świecie – od Chin poczyna jąc, 
a na Meksyku, Kubie czy Brazylii kończąc. Boliwijscy rewolu cjoniści 
też nie zmierzali do zbudowania jakiegoś idealnego społeczeństwa.

Oczywiście, jak w każdym wielkim ruchu społecznym, tak i w Re-
wolucji Boliwijskiej pojawiały się hasła zróżnicowane. W  Boliwii 
tego czasu można było usłyszeć nawet hasło stworzenia „Socjalisty-
cznych Stanów Zjednoczonych Ameryki Łacińskiej”67. W  central-
nym punkcie rewolucyjnego dyskursu sytuowała się jednakowoż 
Bo liwia – co skądinąd, jak w wielu ruchach rewolucyjnych, zwrot-
nie było wzmacniane przez dumę z  obalenia ancien régime’u  (na-
ród, który dokonał takiego dzieła, rysował się rewolucjonistom jako 

67 Projekt deklaracji zasad boliwijskiej konfederacji związków zawodowych 
(COB), ogłoszony w październiku 1952 r. (PRO, FO 371, 97714). Także: Malloy, 
op. cit., s. 224.
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wspaniały). Nieprzypadkowo rewolucja od pierwszego dnia (i póź-
niej w  historiografii) nazywana była (i  jest) Narodową Rewolucją 
Boliwijską.

Bohaterowie niepodległości boliwijskiej reprezentowali w tam-
tejszej myśli rewolucyjnej tradycję równie ważną, a  może nawet 
ważniejszą od tradycji wszystkich rewolucjonistów świata (choć Ro-
bespierre i inni też pojawiali się w rewolucyjnym dyskursie). Wrogo-
wie określani byli mianem antipatria. O zmianach struktury własno-
ści kopalń czy ziemi dokonywanych przez rewolucję mówiono jako 
o działaniu „na rzecz obrony narodowej”, nieraz na tym samym wy-
dechu, co o potrzebie uzyskania dostępu do Oceanu.

Boliwijscy rewolucjoniści byli przeświadczeni, że historia ich 
kraj niesprawiedliwie doświadczyła i to nie tylko w Chaco, i nawet 
nie tylko w  wojnie Pacyfiku. Jakiś rozpalony rewolucyjny mówca 
wołał:

Hiszpania obrabowała nas z naszego złota i srebra. Sąsiad ze wschodu 
obrabo wał nas z kauczuku. Sąsiad z zachodu zrabował nam wybrzeże 
i saletrę […]68.

Swego czasu RADEPA głosiła konieczność wzmocnienia „naro-
dowego ducha”, działania na rzecz wyzwolenia kraju spod wpływów 
międzynarodowych, walkę do skutku z tymi, którzy przeciwstawiają 
się narodowym interesom69.

MNR powstawał jako – według słów jego działaczy – „ruch pa-
triotyczny o orientacji socjalistycznej, stawiający sobie za cel umoc-
nienie i  obronę narodu boliwijskiego”70. Akcent patriotyczny był 
w tym sformułowaniu niewątpliwie mocniejszy od socjalistycznego, 
a skądinąd „socjalizm” w 1941 r. też mógł się kojarzyć bardziej z na-
cjonalistycznym faszyzmem niż z z jego przeciwnikami.

68 Lomax, La Paz 14 X 1952, PRO, FO 371, 97714. W tekście najpewniej alu zja do 
traktatu z  1903 r., na mocy którego Boliwia oddała Brazylii terytorium Acre. 
W ostatnim zdaniu aluzja do wojny Pacyfiku.

69 Malloy, op. cit., s. 103 (przypis na s. 360).
70 Ibidem, s. 114.
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Trochę później brytyjska dyplomacja charakteryzowała MNR 
ja ko „agresywnie nacjonalistyczną”, „specyficzną, południowo-ame-
rykańską odmianę Narodowego Socjalizmu”71.

Ludzie, którzy w 1943 r. wynieśli do władzy Villarroela, dekla-
rowali, iż wzięli broń do ręki dla obrony swobód, konstytucji, losu 
Boliwii oraz jej suwerennego panowania nad własnymi sprawami. 
„Dzięki patriotycznemu duchowi swych dzieci oraz sile ich broni 
Boliwia odzyskuje dziś – pisali wówczas – status wolnego i suweren-
nego państwa”72. Jeden z dyplomatów USA po rozmowie z Pazem 
Estenssoro notował wówczas (maj 1944 r.), że ów „z całym przeko-
naniem określił MNR jako ruch nacjonalistyczny (nationalistic), sta-
wiający sobie za cel wykorzystanie bogactw Boliwii dla dobra jej na-
rodu”73. Ten sam motyw pojawił się z całą siłą w myśli i działaniach 
Paza Estenssoro po objęciu władzy w 1952 r. Bronił się on wówczas 
przeciw zarzutom, iż pozostaje pod wpływami Peronowskimi bądź 
(i) komunistycznymi, twierdzeniem, że on i  jego sympatycy są po 
prostu „nacjonalistami starającymi się obronić interesy własnego 
kra ju”74. W jakiejś sytuacji deklarował, iż „walka, którą podjęliśmy, 
jest walką o wyzwolenie narodowe”75.

Wkrótce po rewolucji jeden ze świadków wydarzeń odnotowy-
wał napis na szkole dla dzieci górniczych: „Jeśli chcemy uczynić Bo-
liwię krajem wolnym i suwerennym, w każdej szkole musi się czuć 
ducha narodu”76. W rewolucyjnym hasłowniku na dobrym miejscu 
występowało hasło: „Niech żyje Boliwia wolna, wielka i  suweren-
na!”77. W innej wersji występowało to w formie wezwania do walki 
o „nową, wielką i godną ojczyznę – Boliwię”78. Na jednym z przyjęć 
w ambasadzie brytyjskiej Paz Estenssoro nawiązał do myśli Arnol-

71 „Latin American Memoranda” 3 I 1944 [druk], PRO, FO 371, 37805.
72 Murray, La Paz 21 XII 1943, PRO, FO 371, 33610, k. 147.
73 Barnnett, Waszyngton 18 IV 1952, NA, DS, 724.00.
74 „New York Times” w korespondencji z Boliwii, datowanej 27 czerwca 1952 r. 

(PRO, FO 371, 97712).
75 V. Paz Estenssoro, Mensaje a  la VI Convención del Movimiento Na cionalista 

Revolutionario. Bolivia 1953, Buenos Aires, [b.d.w.], s. 15.
76 Linke, op. cit., s. 179.
77 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 11.
78 Lechín…, s. 110.
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da J. Toynbee, iż w  niedalekiej przyszłości Andy staną się siedzi-
bą „wspaniałego kraju” (great country). Mówił, że naród boliwij-
ski wal czy o (zestawienie charakterystyczne!) postęp ekonomiczny 
i niepod ległość79.

W jednym z przemówień Paz Estenssoro wypowiadał się prze-
ciwko pisarzom pozostającym na służbie narodowych wrogów, któ-
rzy przekonywali Boliwijczyków, jakoby byli ludźmi bezużyteczny-
mi i występnymi, niezdolnymi do rządzenia się samemu; głosił, że 
wrażenie apatyczności i rezygnacji, jakie często dawało się zaobser-
wować w Boliwii, było pozorne80. Odnosi się wrażenie, że w tych sło-
wach wypowiadał się nie tylko przeciwko owym pisarzom, ale chciał 
samym Boliwijczykom przywrócić poczucie własnej wartości, co 
w  innych przemówieniach czynił np. przez przypomnienie wspa-
niałości prekolumbijskich cywilizacji indiańskich. Wzywał do kulty-
wowania pozytywnych cech narodowych, wypowiadał się przeciwko 
naukowcom, pisarzom i  artystom, którzy poszli drogą naśladowa-
nia idei, stylu twórczości i stylu życia z zagranicy – przy zaniedbaniu 
wszelkich prób czerpania z  głębokiej rzeczywistości boliwijskiej81. 
Zapowiadał działanie na rzecz powstania „duchowości prawdziwie 
narodowej” (un verdadero espiritu de nacionalidad)82.

Stan kraju przed rewolucją myśl rewolucyjna i propaganda okre ś- 
lały mianem „półkolonializm” – przez co rozumiano poddanie go 
eksploatacji kilku bogaczy, odnoszących się do Indian jak „konkwi-
stadorzy”, otaczających się zagranicznymi technikami i wydającymi 
pieniądze w Europie.

Paz Estenssoro mówił, że nie ma niepodległości politycznej bez 
emancypacji ekonomicznej. Myśl tę rozwijał następująco:

Jesteśmy nacjonalistami (nacionalistas) i  rewolucjonistami zarazem. 
Jesteśmy nacjonalistami, gdyż pragniemy, ażeby Boliwia, dziś wraz 
z większością krajów Ameryki Łacińskiej pozostająca wciąż w sytuacji 
półkolonialnej, z której podjęła wysiłek wyjścia, doszła do narodowej 

79 Lomax, La Paz 5 IX 1952, PRO, FO 371, 97706.
80 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 124, 126.
81 El Libro Blanco…, s. 97.
82 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 288.
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pełnoletniości. Jesteśmy jedno cześnie rewolucjonistami, ponie-
waż stoimy na sta nowisku, iż Boliwia nie może stać się krajem 
w pełni suwerennym bez sprawiedliwości społecznej, bez te go, 
ażeby grupy społeczne stanowiące większość narodu nie uzyskały po-
ziomu ży cia odpowiedniego dla ludzkiej godności83.

Dzień upaństwowienia wielkich koncernów wydobycia minera łów 
zarówno Paz Estenssoro, jak cała propaganda, nazywali „Dniem 
gospodarczej niepodległości Boliwii”. „Wraz z  nacjonalizacją ko-
palń wyzwoliliśmy się, uzyskaliśmy suwerenność i możemy kształ-
tować nasze plany zgodnie z  własnymi interesami” – mówił Paz 
Estenssoro84. Jeden z obserwatorów notował, że posunięcie, o któ-
rym mowa, akceptowała większość Boliwijczyków – choćby tylko 
przez wzgląd na narodową dumę85. Lombardo Toledano, meksykań-
ski działacz związkowy, wtórował, iż dokonano kroku ku gospodar-
czej niezależ ności narodu, bez której niepodległość polityczna kra-
jów Ameryki Łacińskiej musiałaby na zawsze pozostać „na łasce sił 
imperialisty cznych”86. Peroniści przekazywali gratulacje z  powo-
du „dopełnienia emancypacji społecznej, politycznej i  ekonomicz-
nej, która tyle krwi, ran i bólu kosztowała bohaterski bratni naród”. 
Dzień nacjonalizacji kopalń określali jako ten, w  którym „zapisu-
je się chwalebna data w epopei wyzwolenia ludów indoameryki od 
imperializmów”. Miguel Angel Asturias głosił, że nacjonalizując ko-
palnie, Boliwia „zaangażo wała się w ostatnią fazę swego przeogrom-
nego dzieła wyzwoleńcze go”. Federacja kombatantów wojny o Cha-
co (Legión de Ex-Combatientes) zgłosiła poparcie dla nacjonalizacji 
kopalń, traktując ten krok jako kontynuację oraz rozwinięcie dążeń 
i działań podjętych swego czasu przez jej członków w imię obrony 
kraju87.

83 Ibidem, s. 44. Podkreślenie w oryginale.
84 Ibidem, s. 78.
85 Linke, op. cit., s. 209.
86 El Libro Blanco…, s. 149. Nb. w takim sformułowaniu odnajduje się niemal dosłownie 

myśl Antonio Guiterasa, kubańskiego rewolucjonisty z  lat trzydziestych (por. 
M. Kula, Rewolucja 1933 roku na Kubie, Wrocław 1978, s. 278–279).

87 Ibidem, s. 19, 169, 181.
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Referowane podejście nie było nowe. Gdy płk Busch zdecydo-
wał się na ogłoszenie wspominanego wyżej dekretu ustanawiają-
cego państwowy monopol w  zakresie finansowej obsługi eksportu 
minera łów (7 VI 1939), niektórzy ministrowie ostrzegali go, że na-
potka ogromny opór koncernów wydobycia i eksportu rud. Busch 
nie chciał słuchać. Na posiedzeniu Rady Ministrów powiedział, że 
wy zwolenie Boliwii w sferze jej życia gospodarczego uważa za swo-
ją misję, ponieważ „Boliwia [winna być] dla Boliwijczyków”. Zakoń-
czył dekret charakterystycznym utożsamieniem oporu wobec jego 
postanowień ze zdradą Ojczyzny88.

Również Villarroelowi obcy obserwatorzy przypisywali intencję 
realizacji hasła „Boliwia dla Boliwijczyków i nacjonalizujmy co się 
da!” – co z pewnością trafnie odzwierciedlało przynajmniej ducha 
ekipy pułkownika89.

Podobnie rzecz przedstawiała się z reformą rolną. Rewolucjoni-
ści boliwijscy twierdzili, że bez zmiany struktury agrarnej, warunku-
jącej położenie chłopa (Indianina) jak za czasów kolonii, niepodle-
głość polityczna jest niepełna.

Wszystko to sytuowało przeżywane wydarzenia na płaszczyź-
nie walk o wyzwolenie narodowe, o niepodległość i samodzielność, 
a nie „tylko” w płaszczyźnie zmiany struktury własności czy dążenia 
do zwiększenia PNB. O nacjonalizacji kopalń Paz Estenssoro mó-
wił ja ko o najbardziej znaczącym posunięciu w historii Boliwii od 
chwili proklamacji jej niepodległości i czynił wręcz paralelę pomię-
dzy jed nym i  drugim wydarzeniem90. W  niektórych jego przemó-
wieniach sformułowanie „Rewolucja Narodowa” (Revolución Nacio-
nal) i „Wyzwolenie narodowe” (Liberación Nacional) są traktowane 
wy miennie. Mówiąc szerzej o rewolucyjnych działaniach na tym sa-
mym wydechu, wymieniał lata 1809 i 1952. Parafrazował znane zda-
nie Bolivara; stwierdzał, że rewolucjoniści, którzy walczyli teraz, 
„nie orali morza”91. Przerzucał w ten sposób pomost między działa-
niami swoimi i Wyzwoliciela. Podobnie Lechín twierdził, że rewolu-

88 Rawlins, La Paz 17 VI 1939, PRO, FO 371, 22717, s. 87.
89 Legg, Londyn 8 V 1951, PRO, FO 371, 91107, k. 34.
90 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 115, 117.
91 Ibidem, s. 18.
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cja wypełnia testament walki o  niepodległość. Gdy nacjonalizację 
kopalń dopiero przygotowywano, powiedział:

Wyzwolenie polityczne Boliwii kosztowało 15 lat Wojny o  Niepodle-
głość. Wyzwolenie ekonomiczne będzie może kosztować jeszcze wię-
cej lat i więcej krwi, ale Rząd Rewolucyjny jest zdecydowany doprowa-
dzić sprawę do końca92.

Nawiasem mówiąc, Gwatemalczyk Miguel Angel Asturias do nazwi-
ska Bolivara dołączał nazwiska San Martina i Sucre, jako pio nierów 
na drodze, w której nacjonalizacja boliwijskich kopalń była wieńczą-
cym kamieniem milowym93. Podobnie pisali dziennikarze boliwij-
scy. Nieświadomie wtórował im jakiś górnik, gdy, występując na ko-
lejnej masówce w jednej z kopalń, mówił:

Zawsze myślałem, że Boliwia powinna być wolna, jak tego pragnął 
Wyzwoli ciel Simón Bolivar. Żeby kolejni, przychodzący na świat Boli-
wijczycy stali się pa nami swej własnej ziemi94.

Podobnie w  sprawach mniej sztandarowych, wręcz praktycz nych, 
Boliwia zajmowała centralne miejsce w  dyskursie rewolucyj nym. 
„Sądzimy – mówił Paz Estenssoro 1 maja 1953 r. – że zasadni cze 
polepszenie warunków życia klasy robotniczej jest warunkiem osią-
gnięcia przez Boliwię wielkości”95. Nie argumentował więc po trzeby 
podniesienia poziomu życia robotników jego ówczesną niskością, co 
byłoby chyba wystarczającym argumentem; istotna była „wielkość 
Boliwii”.

Akcentowanie idei narodowej miało też dalsze konsekwencje: 
podniesienie hasła „Boliwia istnieje dla Boliwijczyków”. W  obli-
czu jakiegoś kolejnego spisku kontrrewolucyjnego i nawiązując do 
doko nanych zmian, Paz Estenssoro wołał: „Czasy się zmieniły, Bo-

92 Lechín…, s. 77.
93 El Libro Blanco…, s. 21.
94 Linke, op. cit., s. 357.
95 Mensajes…, s. 2.
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liwia nie jest już niczyim folwarkiem; Boliwia należy do Boliwijczy-
ków, Boliwia należy do narodu boliwijskiego”96.

Walka z narodowym kompleksem niższości i nacisk na boliwij-
skość mogły łatwo prowadzić do przekroczenia granic „obrony ko-
niecznej” i  wejścia na drogę szowinizmu. Zwłaszcza ów nacisk na 
boliwijskość wywoływał oskarżenia o  ksenofobię. Paz Estenssoro 
nieraz występuje w korespondencji dyplomatycznej jako „wojujący 
ksenofob”97. Reprezentowanemu przezeń ruchowi, a  nieraz i  jemu 
samemu, zarzucano latami wrogość wobec Stanów Zjednoczonych 
i kapitału zagranicznego, wrogość do cudzoziemców, a nawet anty-
semityzm. Zauważano, że w MNR nacjonalizm był podstawowym 
łącznikiem jakże różnych ideologicznie elementów.

W wielu punktach oskarżenie o ksenofobię było zasadne. Jedno-
cześnie przecież trudno się powstrzymać przed obserwacją, że łatwo 
było stawiać taki zarzut obserwatorom z  silnych krajów, mających 
w  Boliwii rozgałęzione interesy oraz niekoniecznie pragnących 
i umiejących wczuć się w kompleksy, żale i pretensje Boliwijczy-
ków. Nadto warto pamiętać, że boliwijskiej ksenofobii towarzyszy-
ła spora dawka internacjonalizmu (np. poczucie łączności w swych 
działaniach z  innymi krajami Ameryki Łacińskiej) oraz refleksja 
nad definicją własnego narodu, w  wielu punktach bardzo odle-
gła od szo winizmu. O obu tych sprawach będzie mowa w dalszych 
rozdzia łach.

96 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 38
97 Lomax, La Paz 9 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
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Diabeł wcielony: la Rosca

Rewolucje najczęściej tworzą zmitologizowany obraz swoich wro-
gów. Musi on być uproszczony, diaboliczny i  zamazany w  kontu-
rach. Dla Rewolucji Francuskiej takim wrogiem byli arystokraci. 
Rewo lucje, jakie miały miejsce w  czasach najnowszych w  Amery-
ce Łacińskiej, często atakowały „oligarchię”. Nigdy jej precyzyjnie 
nie de finiowano; dopiero badacze podjęli próby określenia, co ro-
zumiano pod tym terminem1. Zawsze była to jednakowoż warstwa 
wyższa, od różniająca się wręcz stylem życia od masy narodu, po-
wiązana mię dzy sobą interesami i więzami rodzinno-towarzyskimi, 
dysponująca środkami działania gospodarczego na dużą skalę i zla-
na z państwem. 

Tak, z grubsza biorąc, definiowaną oligarchię atakował również 
nurt zmierzający do zmian w  Boliwii. Rzeczywistość w  tym kraju 
ułożyła się jednak w  taki sposób, że adres ataku mógł być bardzo 
precyzyjny. Jego celem stały się tam trzy rodziny i, co na jedno wy-
chodzi, trzy wielkie koncerny wydobycia i eksportu minerałów. Były 
to rodziny (koncerny) Patiño, Hochschilda i Aramayo – z Patiño na 
pierwszym miejscu. Nazywano tych ludzi niekiedy „baronami cyny”. 
Na początku lat trzydziestych język potoczny ukuł wszakże dla nich 
określenie krótsze, o niejasnym pochodzeniu: la Rosca. Tłumaczy się 
je bardzo różnie, m.in. jako „śruba z muterką”, „imadło”, „nakrętka”, 
„gwint”, „skręt”, „spirala”, „obwarzanek”, „korona”… w sumie wszel-
kiego rodzaju kółko z pustą przestrzenią w środku. Wymienione sło-
wo może też znaczyć „mięsistość”, „opasłość” – zwłaszcza wokół kar-
ku, nadgarstków i  nóg. W  formie przymiotnikowej może znaczyć 
„okrągła, gruba, jędrna, pulchna”. Wyrażenie idiomatyczne pasar-

1 Na przykład F. Bourricaud, Pouvoir et société dans le Pérou contempo rain, Paris 
1967.
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se de rosca może z  kolei znaczyć „przekroczyć właściwe gra nice” 
(w różnych formach zachowania się) i „przebrać miarę”2. Zwłaszcza 
te ostatnie znaczenia zdają się być użyteczne dla rozumie nia słowa 
w rozważanym kontekście. Użyteczne zdaje się być też po dane swe-
go czasu przez Ambasadę Francji w La Paz tłumaczenie „śruba do-
ciskająca tłocznię”3.

W przemówieniach Paza Estenssoro jako prezydenta mówi się 
o „la Rosca i oligarchii” – wyraźnie stawiając tę pierwszą na czoło-
wym miejscu. Czasem mówi się o „oligarchii górniczej”. O powsta-
niu 9 kwietnia 1952 r. mówi się wręcz jako o  rewolucji przeciw  
la Rosca4. W sposób oczywisty Wielka Trójka właścicieli głównych 
koncernów wydobycia minerałów stała się inkarnacją oligarchii, 
wrogiem numer jeden.

Metryka bogactwa rodzin określanych mianem la Rosca była sto-
sunkowo niedawna – jak niedawna była dominacja wydobycia i eks-
portu rud cyny w życiu Boliwii. Prawda, że kraj ten od czasów kolo-
nialnych był źródłem cennych metali dla Europejczyków. Dostęp ne 
w swoim czasie złoża metali szlachetnych dawno już się tu jednak 
skończyły. Sławne Cerro Rico (Góra Bogactw) u  schyłku XIX w. 
była już tylko górą, a wspomnienia po srebrze z niej wydobytym je-
dynie wspomnieniami. Potosí, miasto, które swego czasu dzięki niej 
zaistniało, stało się przysypiającą mieściną. La Paz, opisane w latach 
siedemdziesiątych przez polskiego inżyniera Władysława Klugera, 
przedstawiało obraz nędznej prawie wsi, z drogami wymoszczonymi 
drewnianymi okrąglakami, z Palacio de Gobierno (Pałacem Rządo-
wym) z akurat spalonym dachem, zastępczo pokrytym słomą. Całą 
Boliwię Kluger charakteryzował wówczas jako kraj, który

2 Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, t. XVIII, Barcelona 1975, s. 136;  
S. Wawrzkowicz, K. Hiszpański, Podręczny słownik hiszpańsko-polski, Warszawa 
1982, s. 653.

3 Ambasada Francji, La Paz 1 XI 1952, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
4 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, s. 23, 42, 175.
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drzemie spokojnie, nie troszcząc się o jutro i nie zastanawiając się by-
najmniej nad tym, że z  dniem każdym oddala się od tego prądu, co 
wszystkie narody świata pędzi naprzód ku postępowi5.

Nie wystąpił wówczas w Boliwii typ rozwoju zorientowanego na eks-
port, jaki pojawił się w Argentynie (produkty zwierzęce), w Brazylii 
(kawa), czy w Chile (miedź). Nie napłynęła wówczas do Boliwii za-
morska imigracja masowa, jak w Argentynie i w Brazylii. Typ rozwo-
ju zorientowanego na zewnątrz zaznaczył się wprawdzie w pewnym 
stopniu w odniesieniu do eksportowej produkcji saletry na wybrze-
żu pacyficznym – ale był to teren, który Boliwia właśnie utraciła 
w wyżej wspomnianej wojnie Pacyfiku.

Pod sam koniec XIX w. pojawiło się jednak na świecie zapo-
trzebowanie na inne metale i Boliwia ponownie okazała się krajem 
bogactw. Na pierwszym ich miejscu sytuowała się cyna, której świa-
towe potrzeby były wpierw zaspokajane przez nieduże, a wówczas 
już wyczerpujące się złoża europejskie (Saksonia, Czechy, Kornwa-
lia). Z punktu widzenia wydobycia rudy tego metalu w Boliwii klu-
czowym momentem stała się I wojna światowa. Nie bez znaczenia 
okazało się również przekopanie Kanału Panamskiego. W później-
szym czasie dużą rolę odegrała II wojna światowa, gdy Japończycy 
zajęli rejony wydobycia rudy cyny w Azji Południowo-Wschodniej 
(Malaje, Indonezja).

Wraz z  rozwojem zapotrzebowania na boliwijską cynę zaczę-
ły rosnąć wielkie koncerny zajmujące się jej wydobyciem i ekspor-
tem. W wypadku Simona Patiño, twórcy bogactwa rodziny Patiño, 
począ tek był bardzo skromny. Simón urodził się w  1860 r. w  jed-
nej ze wsi w rejonie Cochabamby, z ojca jakoby pochodzącego z ro-
dziny ba skijskiej i matki pochodzącej z rodziny z dawien dawna ży-
jącej w tych okolicach. Był cholo6, a z czasem ożenił się z Indianką. 
Do szkoły (prowadzonej przez Kościół katolicki) uczęszczał w Co-
chabambie. Według hagiograficznej wersji jego życiorysu najpierw 
pra cował u jednego z kupców, a potem w administracji jednej z ko-

5 W. Kluger, Listy z Peruwii i Boliwii, Kraków 1878, s. 84.
6 Używana w świecie andyjskim nazwa Metysów, niebędących chłopami i ta kich, 

którzy przyswoili sobie pewne elementy kultury Białych.
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palń w Oruro. Tam jakoby nasłuchał się opowiadań o szczęściu, ja-
kie można mieć w  poszukiwaniach szlachetnego metalu. Według 
tejże wersji w 1895 r. Patiño miał wejść w spółkę z kimś posiada-
jącym koncesję na eksploatację jakiejś kopalni i dzięki intuicji oraz 
uporowi uśmiechnęło się do niego szczęście: znalazł bardzo boga-
tą żyłę cy ny7. Według wersji częściej spotykanej początek był rów-
nie skromny – ale bardziej bajkowy. Patiño zatrudniony był jako-
by jako chłopak do wszystkiego u pewnego żydowsko-niemieckiego 
kupca, jakich wielu było wówczas w Boliwii. Ten wysłał go do ko-
lejnej osoby ce lem ściągnięcia długu, z którego spłatą ów człowiek 
zalegał. Wobec niemożności odzyskania pieniędzy Simón przyjął 
w zamian koncesję nominalnie górniczą, ale opiewającą na kawałek 
bezużytecznego, jak się zdawało, terenu. Pryncypał nie zaakcepto-
wał transakcji i odesłał młodego człowieka ze słowami, iż może so-
bie sam użyć owego wysokiego górskiego stoku, jak mu się żywnie 
podoba. Simonowi nie pozostało nic innego niż przyjęcie tej rady 
za dobrą monetę. Na własnym już teraz terenie zbudował chałupę 
z adobe8 (w póź niejszych czasach obiekt do zwiedzania!) i wraz z żoną 
zaczęli szu kać minerałów. Taki był początek kopalni La Salvadora, 
pierwszej z późniejszego wielkiego kompleksu kopalń Catavi – Si-
glo XX – Llallagua.

Simón musiał być rozgarniętym chłopakiem, skoro, gdy coś zna-
lazł, potrafił sobie zdać sprawę i potwierdzić w najbliższym mieście, 
że trafił na nadzwyczaj bogate złoże. Wydobywał rudę w  ciężkim 
pocie, na początku nade wszystko siłami własnymi i żony. Urobek 
transportował w dół na grzbietach zwierząt jucznych. Już w przed-
dzień I wojny światowej nazywano go „królem cyny”. Kiedy zmarł 
w 1947 r., uważano go za piątego pod względem bogactwa człowie-
ka na świecie.

Z  kolei José Avelino Aramayo, założyciel potęgi drugiego kla-
nu górniczego, był od początku lepiej sytuowany. Pochodził z rodzi-
ny kreolskiej, posiadającej sporo ziemi. Urodził się w 1809 r. w małej 
wsi w departamencie Chuquisaca. W 1850 r. kupił koncesję górniczą 

7 Ch. F. Geddes, Patiño. The Tin King, London 1972, s. 15–64.
8 Cegła z gliny często zmieszanej ze słomą lub sianem, suszona na powietrzu.
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od brytyjskiej Royal Silver Mines of Potosí i podobnie jak Patiño od-
krył bogate żyły cyny.

Trzeci z  wielkich świata cyny, Mauricio Hochschild, był nie-
mieckim Żydem. Żył w  Austrii, Rosji, Australii, USA, Chile, Peru 
i  Argentynie, nim przybył do Boliwii w  latach dwudziestych jako 
obywatel argentyński. U początków swej kariery pracował jako nie-
zbyt liczący się inżynier.

Mimo skromnych i w przeważającej mierze boliwijskich począt-
ków, całe przedsięwzięcie górnictwa cynowego szybko przyciągnęło 
kapitały zagraniczne. W krótkim czasie także zaangażowani w nim 
Boliwijczycy zaczęli inwestować swe kapitały na innych terenach.

W momencie rewolucji 1952 r. Boliwia była drugim lub trzecim 
producentem rudy cyny na świecie. Dostarczała wówczas około 20% 
światowego urobku9. Eksport tych rud cyny w 1938 r. przynosił 84%, 
w 1948 r. 96%, a w 1952 r. 80% boliwijskich wpływów dewi zowych10. 
Wokół cyny kręciły się wszystkie sprawy i myśli kraju. Dziennikarz, 
odwiedzający Paza Estenssoro wkrótce po rewolucji 1952 r., odnoto-
wał, że na biurku prezydenta symbolicznie leżała sztabka cyny.

Fundamentalnym elementem zarysowanego obrazu była okolicz-
ność, że w  1950 r. koncerny Patiño, Hochschilda i  Aramayo (tzw. 
gran mineria – górnictwo na wielką skalę) eksportowały około 67% 
wszystkich minerałów eksportowanych przez Boliwię11. Reszta po-

9 New Regime in Bolivia to be „careful” on Tin, „New York Herald Tribune”  
17 IV 1952 (PRO, FO 371, 97702). Dyplomacja francuska w 1949 r. mówiła o 15% 
produkcji światowej jako pochodzącej z Boliwii (Bonnet, Waszyngton 8 VI 1949, 
AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 217).

10 H. J. Legg, Bolivia. Economic and Commercial Conditions in Bolivia. May 1951, 
London 1952, s. 7. W wewnętrznym opracowaniu Quai d’Orsay mówiło o 70% 
w 1950 r. (La Bolivie et le rivalités internationales, 1 IX 1950, AD, B. Amérique 
1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 108). Raport misji ONZ, pracującej w Boliwii na 
począt ku lat pięćdziesiątych, podawał liczbę 95% wartości całego boliwijskiego 
eksportu ja ko przeciętną dla kilkunastu lat poprzedzających rewolucję 1952 r. 
(Report of the United Nations Mission of Technical Assistance to Bolivia, UN, 
New York 1951 [tzw. Keenleyside Report], s. 45).

11 Lomax, La Paz 13 V 1952, PRO, FO 371, 97704; Report on Labour Affairs. Bolivia. 
October 1952, PRO, FO 371, 97718. W  materiale archiwalnym spotyka się też 
liczbę 85% (Cecil, Londyn 3 V 1952, PRO, FO 371, 97702). Malloy mówi o 80% 
(J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 31).
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chodziła z kopalni średnich i zupełnie drobnych, wręcz „rzemieślni-
czych”. Trzech wielkich potentatów stanowiło więc potęgę, mającą 
kontrolę nad krajem.

Boliwijskie kopalnie zatrudniały wówczas 40–50 tys. górników, 
podczas gdy w  przemyśle przetwórczym pracowało 20–25 tys. ro-
botników, w rolnictwie 400 tys., zaś w kategorii „różne zatrudnie-
nia” mieściło się 140 tys. ludzi12. Z tych 40–50 tys. górników więk-
szość pracowała w wymienionych wielkich koncernach.

Warto jednocześnie pamiętać, iż np. Patiño, jak każdy wielki 
biz nesmen, nie ograniczał się do jednego działu gospodarki. Miał 
swoje interesy również w bankach, kolejach i posiadłościach ziem-
skich. Z kolei np. Hochschild w liczącym się stopniu opanował sieć 
zbytu kopalń mniejszych, nienależących do żadnego z  wielkich 
koncer nów.

Jako typ oligarchii potęga, o której mowa, była przypadkiem cie-
kawym. Francuski attaché wojskowy w Limie mówił w odniesie niu 
do Boliwii o  „gospodarczym feudalizmie” (féodalité écono mique) 
wielkich właścicieli kopalń13. Obserwatorom boliwijskiej sce ny na-
suwały się porównania z  przedrewolucyjną Francją – z  uwagi na 
koncentrację bogactwa w rękach niewielu klanów, powiązanych z es-
tablishmentem państwowym. Ta obserwacja może lepiej paso wałaby 
do niektórych innych krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie atakowana 
oligarchia w dużym stopniu składała się z właścicieli ziemskich, ale 
rzecz w  tym, iż boliwijscy potentaci również repre zentowali wiele 
cech postfeudalnych.

Wielkie rodziny, o  których mowa, posiadały kapitalistyczne 
przedsiębiorstwa, inkrustowane w światowy rynek towarowy i kapi-
tałowy. Działały one jednak w  środowisku mało kapitalistycznym, 
w  zakresie rekrutacji siły roboczej korzystały z  niekapitalistyczne-

12 Legg, La Paz 29 VIII 1950, PRO, FO 371, 81864; Report on Labour Affairs, Bolivia. 
April 1952, Lomax, La Paz 15 V 1952, PRO, FO 126, 95; Report of the Uni ted Nations 
Mission…, s. 94. Dla 1942 r. podawano 70 tys. osób zatrudnionych w gór nictwie 
(Mining and Manufacturing Industries in Bolivia, Washington 1949, s. 14). Dla 
1947 r. – 60 tys. zatrudnionych w górnictwie i 19 tys. w przemyśle przetwórczym 
(Rees, La Paz 16 XII 1947, PRO, FO 371, 68144).

13 Brute de Remur, Lima 17 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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go charakteru stosunków na wsi, utrzymywały z robotnikami relacje 
specyficzne, których nie da się określić jako typowe czy to dla kapi-
talizmu, czy dla innych formacji.

Wielkie koncerny wydobycia minerałów wykorzystywały pań-
stwo w sposób, jaki w rozwiniętym kapitalizmie byłby trudny do wy-
obrażenia. Ich właściciele snobowali się na tryb życia właściwy nie 
Franklinowi, lecz europejskim dorobkiewiczom lub (i) europejskiej 
arystokracji, za której przedstawicieli (przedstawicielki) Patiño wy-
dał nawet swoje dzieci.

Jeden z podstawowych dokumentów boliwijskiego ruchu robot-
niczego, tzw. Program z Pulacayo, przyjęty przez kongres górników 
odbyty w  1946 r., mówił o  boliwijskiej klasie panującj, że stanowi 
„burżuazję feudalną, jak ją w rzeczy samej można określić”14 – i sen-
sowny element tkwił w  tym określeniu także w odniesieniu do tej 
części klasy panującej, która żyła z kopalnictwa.

Prawda, że w tropikalnych krajach Ameryki Łacińskiej taka cha-
rakterystyka mogłaby pasować też do wielu przedsiębiorstw planta-
cyjnych, poniekąd kapitalistycznych, a poniekąd nie – ale w wypad-
ku Boliwii zaskakuje, że oligarchia była reprezentowana właśnie 
przez sektor nowoczesny i przemysłowy. W  ten sposób rewolucja, 
która w  wielu punktach zbliżała się do modelu „rewolucji burżu-
azyjnej” i która zmierzała do modernizacji kraju, występowała prze-
ciw jedynej grupie mogącej pretendować do miana burżuazji oraz 
repre zentującej sektor mimo wszystko najbardziej zmodernizowany. 
Atak przeciw quasi-feudalnej strukturze rolnictwa pojawił się oczy-
wiście także w tej rewolucji, ale właściciele ziemscy nie zafunkcjono-
wali w niej jako symbol zła i cel ataku w skali kraju. Stało się tak być 
może dlatego, że cała rewolucja boliwijska była przede wszystkim 
rozgrywką w relatywnie zmodernizowanej jego części.

14 Terrill, La Paz 5 V 1952, NA, DS, 724.001 (tekst programu). Prawie iden tycznie 
(„feudalna burżuazja boliwijska”) w  przedmowie do wydania pism Lechina, 
opublikowanego wkrótce po rewolucji 1952 r. (Lechín y la Revolución Nacional, 
[b.m.d.w.], s. 6). Prawda, że przy innej okazji Lechín mówił o  „burżuazji 
w początko wym stadium rozwoju” (una burguesia incipiente – ibidem, s. 80).
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*

Wobec la Rosca boliwijscy rewolucjoniści sformułowali mnóstwo za-
rzutów. Na prawo i na lewo zarzucano jej przedstawicielom, że wyzy-
skują kraj poprzez eksploatację jego podstawowego bogactwa. Osten-
tacyjnie bogaty styl życia „magnatów cyny” sprzyjał kształtowaniu 
się takiego obrazu. W grudniu 1952 r., a więc niedługo po re wolucji, 
wzięła ślub jedna z wnuczek Simona Patiño, panna Patiño de Bour-
bon. Odbyte w Paryżu wesele „z tysiąca i jednej nocy” rewo lucyjna 
propaganda dobitnie skontrastowała z nędzą rodzin górni czych.

Zarzucono Wielkiej Trójce, że eksploatuje kraj już nawet nie tyl-
ko na własną korzyść, ale w interesie zagranicy. Nie była to opinia 
nowa. Gdy Busch rzucał hasło „Boliwia dla Boliwijczyków”, miał na 
myśli m.in. doprowadzenie do sytuacji, w której bogactwo płynące 
z kopalnictwa minerałów wzbogacałoby kraj zamiast kieszenie wiel-
kich przedsiębiorców górniczych i zagranicę.

Nieco później, w okresie rządów Villarroela, w maju 1944 r., je-
den z brytyjskich dyplomatów pracujących w Waszyngtonie odnoto-
wał spotkanie z  młodym dyplomatą boliwijskim, który podczas 
woj ny o  Chaco służył jako dowódca baterii. Ten mówił, że wojna 
otworzyła im oczy na różne rzeczy, a wśród nich na „właścicieli ko-
palń, którzy bezlitośnie eksploatują kraj”. Aramayo ów młody czło-
wiek mógł nb. jeszcze ścierpieć, ale Hochschilda określał jako „po-
spolitego złodzieja”, Patiño zaś zarzucał zaprzaństwo narodowe, 
o czym niżej15.

Gdy Paz Estenssoro zabrał w parlamencie głos po oddaniu przez 
wojsko strzałów do górników w Catavi w 1942 r., mówił, iż „Rozkaz 
doprowadzenia do masakry przyszedł z  Nowego Jorku, z  Waldorf 
Astoria”16. Niewątpliwie celowo zagrał w  tym momencie na pew-
nej dwuznaczności. Mianowicie hotel Waldorf Astoria był nowojor-
ską siedzibą Patiño, a więc oskarżenie, jeśli traktować je dosłownie, 
kie rowało się „tylko” przeciw niemu i dotyczyło „tylko” konkretne-

15 Hadow, Waszyngton 11 V 1944, PRO, FO 371, 37809.
16 G. Lora, A History of the Bolivian Labour Movement. 1848–1971, ed. L. Whithead, 

Cambridge 1977, s. 228.
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go działania. Ponieważ jednak ów hotel mieści się tam, gdzie się 
mieści, a  nadto jest jednym z  symboli amerykańskiego kapitali-
zmu, Paz Estenssoro podkreślał de facto obcość koncernu nomi-
nalnie boliwij skiego i dwustronne powiązanie między nim a Stana-
mi Zjednoczo nymi.

W  oczach ruchu robotniczego właściciele kopalń byli w  ogó-
le przedłużeniem i  narzędziem imperializmu tout court. W  wyżej 
wspo mnianym programie, przyjętym przez kongres boliwijskich 
górników w Pulacayo w 1946 r., powiedziane jest:

Z  punktu widzenia górników walka klasowa oznacza nade wszystko 
walkę z wielkimi właścicielami kopalń, a więc przeciw tej gałęzi impe-
rializmu jankeskiego, która nas uciska. Wyzwolenie eksploatowanych 
będzie pochodną walki przeciw imperializmowi17.

W dyskursie rewolucji 1952 r. rysowano potrzebę przejęcia złóż mi-
nerałów na własność narodu, by jemu służyły. Paz Estenssoro na-
wiązywał do wspominanej już w rozdziale 1 wizji Boliwii jako kraju 
„półkolonialnego”, tj. m.in. takiego, „którego bogactwa są eksploato-
wane w  interesie obcych sił” (przez, rzecz jasna, wielkie koncerny 
górnicze). W  przemówieniu, wygłoszonym z  racji podpisania de-
kretu o nacjonalizacji wielkich kopalń 31 października 1952 r., mó-
wił o uczynieniu „z narodu liczącego 3,5 mln wolnych ludzi wygod-
nej faktorii przystosowanej do realizacji eksploatacyjnych interesów 
trzech osób”18. Przyjechawszy w  maju 1954 r. do Sucre, tłumaczył 
słuchaczom, że dokłada się starań w kierunku wykorzystania zaso-
bów kraju – „ale nie w interesie Patiño, Aramayo i Hochschilda, któ-
rzy stale działali na rzecz ucieczki bogactw za granicę, ale w intere sie 
państwa, tj. narodu boliwijskiego”19.

W  wersji Lechina nacjonalizacja kopalń miała dać środki na 
dal sze nacjonalizacje – hydroenergii i kolei – oraz na industrializa-
cję kraju. W jego oczach były to posunięcia konieczne dla uzyska-
nia środków na „sfinansowanie wielkich dzieł postępu materialnego 

17 Terrill, La Paz 5 V 1952, NA, DS, 724.001 (tekst programu).
18 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 118.
19 Ibidem, s. 17.
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i kulturalnego, które rozwiną nasz naród i przywrócą (!) mu należne 
miejsce na Kontynencie”20.

W  wersji górnika, przemawiającego na zgromadzeniu górni-
ków wkrótce po rewolucji 1952 r. w kopalni Pulacayo, nacjonaliza-
cja miała przynieść krajowi wszystko co dobre:

Nacjonalizacja przyniesie postęp Boliwii, którą jankescy kapitaliści tak 
długo eksploatowali […]. Koncernom zależało jedynie na zabraniu na-
szego bogactwa do dalekich krajów. Dla nas kopalnie stanowią wszyst-
ko, oznaczają postęp, braterską współpracę, szkoły dla naszych dzieci. 
Wierzę, że Boliwia zmienia się teraz w wiel ki kraj, a my, żyjący w tych 
czasach, okryjemy się chwałą21.

Ten i jemu podobni górnicy w ogóle nie mogli zrozumieć dla czego 
Boliwia miałaby płacić jakąkolwiek indemnizację za kopalnie prze-
jęte na własność narodu – wszak ich właściciele eksploatowali „na-
szą ziemię” (a maszyny, na ogół stare, już się zamortyzowały). Któ-
ryś z nich podnosił, że:

W dniu, w którym kopalnie zostaną znacjonalizowane, zapanuje szczę-
ście w całym kraju. Potem zaś – kontynuował – wszyscy będziemy pra-
cować z entuzja zmem, dzień w dzień po osiem godzin, dla siebie i na-
szych dzieci22.

Oficjalne teksty, jak np. dekret z  2 czerwca 1952 r., ustanawiają cy 
obowiązek sprzedaży przez jeszcze wówczas nie znacjonalizowa ne 
koncerny górnicze całości zarobionych dewiz państwu za pośred-
nictwem Banku Górniczego, podejmowały te same motywy. Naj-
ważniejszy spośród nich – dekret nacjonalizacyjny z 31 paździer nika 
1952 r. – traktował dotychczasowe wydobycie rud cyny jako dzia-
łalność „półkolonialną”, kolejną po kolonialnym wydobyciu sre bra 
i stanowiącą mechanizmy drenowania bogactwa z kraju. Kluczo we 
zdanie dekretu, orzekające o nacjonalizacji kopalń Wielkiej Trój ki, 

20 Lechín…, s. 133.
21   L. Linke, Viaje por revolución, Quito 1956, s. 356.
22 Ibidem, s. 357–358.
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zawierało stwierdzenie, iż owego posunięcia dokonuje się „w intere-
sie narodu”23.

*

Wśród pretensji sformułowanych przeciw Trzem Wielkim pojawił 
się zarzut okazywania niechęci wobec boliwijskiego państwa oraz 
egoizmu.

Zarzuty o niewsparcie państwa nawet w pilnej potrzebie sięgnę ły 
wojny o Chaco. Podniesiono, jakoby koncerny uchylały się wówczas 
od pomocy narodowemu wysiłkowi. Zarzucano Trzem Wiel kim, ja-
koby nie dopuścili, by cały naród, reprezentowany przez państwo, 
skorzystał na wzroście cen cyny związanym z  II wojną świato wą. 
Oskarżano ich, że z czasem doprowadzili wręcz do anulowania swe-
go zadłużenia wobec państwa.

Potem istotny był moment wzrostu cen w 1950 r. Oskarżyciele za-
rzucili koncernom, iż podjęły wówczas manipulację ilością ekspor-
towanych rud, by uzyskać mocniejszą pozycję przetargową w spo rach 
z rządem wokół procentu dewiz odstępowanych budżetowi.

Paz Estenssoro, mówiąc o tych czasach podczas ceremonii inau-
guracji prac komisji powołanej dla opracowania zasad nacjonaliza-
cji kopalń, powiedział:

Jeszcze nigdy w całej historii wydobycia cyny ów metal nie miał tak do-
brych notowań i  jednocześnie nigdy nie były mniejsze korzyści jakie 
kraj z tego odnosił24.

Nawet zewnętrzny obserwator, jakim był ambasador brytyjski, 
w przededniu rewolucji potwierdzał opinię o egoizmie wielkich kon-
cernów, gdy pisał: 

23 PRO, FO 371, 97715 (tekst dekretu); El Libro Blanco de la Independencia 
Económica de Bolivia, La Paz 1952, s. 95–99.

24 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 113.
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Będą walczyć do upadłego, by zachować rozwiązania korzystne dla 
siebie25.

*

Wielkiej Trójce zarzucono także rzecz znacznie bardziej przyziem-
ną: zaniżanie deklarowanych dochodów, inne oszustwa podatko-
we i  nie legalny eksport. Gdy dyskutowano sprawę ewentualnego 
odszkodo wania za majątek przewidziany do nacjonalizacji, pod-
niosły się wręcz głosy, że la Rosca jest więcej winna Boliwii, niż na-
leżałoby jej zwrócić w  najlepszym wypadku. Ogłaszając, że z  ra-
cji nacjonali zacji kopalń państwo boliwijskie zapłaci indemnizację 
za instalacje kopalniane, Paz Estenssoro powiedział: „Chcemy być 
uczciwi nawet wobec tych, którzy sami nigdy nie byli”26. Mówiąc 
o instalacjach, a nie o odszkodowaniu za same kopalnie, czynił kon-
cesję (bez pra ktycznego znaczenia!) wobec opinii. Charakterystycz-
ne, że uważał za stosowne ją uczynić.

Zarzucono koncernom korumpowanie boliwijskiego aparatu 
państwowego, zwłaszcza fiskalnego – z  przekupywaniem sędziów 
Sądu Najwyższego włącznie. Paz Estenssoro mówił w tym kontek ście 
o „deformowaniu świadomości narodu”27. Miało to – według oskar-
żających – praktyczny skutek m.in. w postaci przyjmowania przez 
państwo korzystnych dla koncernów zasad ich opodatkowywa nia. 
Konfederacja boliwijskich związków zawodowych (Conferedación 
Obrera Boliviana, COB) stwierdzała:

Nędzne okruchy, jakie z eksploatacji pozostawały w kraju w formie po-
datków, ledwo starczały, ażeby zapłacić sługusów koncernów, którzy 
pod ochroną biurokra cji państwowej gorliwie bronili interesów swoich 
pryncypałów-wyzyskiwaczy28.

25 Lomax, La Paz 29 VIII 1950, PRO, FO 371, 81865.
26 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 128–129.
27 Ibidem, s. 123.
28 Rowell, La Paz 29 X 1952, NA, DS, 824.2544.
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*

La Rosca została obwiniona o  wyzysk robotników i  prowadzenie 
wrogiej im polityki. W jednym z rewolucyjnych przemówień pojawi-
ło się w odniesieniu do Wielkiej Trójki wręcz określenie „nadzorcy 
niewolników”29.

W rewolucyjnym dyskursie pojawił się sugestywny obraz Trzech 
Wielkich, którzy zagarniają i, nadto, przekazują za granicę zyski wy-
pracowane dzięki potowi i krwi górników boliwijskich. Po nacjona-
lizacji pojawił się motyw, że:

Potentaci cynowi już nie będą rządzić Boliwią i nikt też nie będzie już 
bezkar nie wywozić za granicę kapitałów nagromadzonych kosztem 
krwi i płuc boliwij skich robotników30.

W dyskusji, o której będzie jeszcze mowa, nad tym, na ile kon cerny 
były boliwijskie, a na ile de facto międzynarodowe, pojawiał się mo-
tyw, że nie było w nich ani krztyny kapitału obcego, gdyż ca ły, nie-
zależnie skąd przyszedł, został wypracowany przez Boliwij czyków 
i kosztem ich płuc.

Zarzucano właścicielom wielkich kopalń śrubowanie zysków 
poprzez utrzymywanie niskich płac i złych warunków pracy (do sys-
temu mita31 w  wymiarze całodobowych szycht pod ziemią włącz-
nie). Wskutek warunków pracy – mówił raport komisji powoła-
nej dla przygotowania nacjonalizacji kopalń – 90% górników było 
dotknię tych pylicą. Z kolei dekret nacjonalizacyjny z 31 październi-
ka 1952 r. powoływał okoliczność, że średnia długość życia pracow-
ników doło wych wynosiła zaledwie 27 lat32.

29 Lomax, La Paz 14 X 1952, PRO, FO 371, 97714 (z przemówienia Fernan do Diez 
de Mediny).

30 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 39.
31 W  świecie andyjskim określenie swego rodzaju pańszczyzny, wymaganej od 

Indian w czasach kolonialnych.
32 El Libro Blanco…, s. 96. W jednym z opracowań podaje się wprawdzie 35 lat 

jako średnią długość życia górników, ale dodaje się, iż 60% cierpiało na gruźlicę, 
a po łowa była dotknięta syfilisem (M. Niedergang, Les vingt Amériques Latines, 
vol. 2, Paris 1969, s. 56).
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Zarzucano koncernom utrzymywanie złych warunków mieszka-
niowych w  osadach przykopalnianych. Zarzucano torpedowanie 
usta wodawstwa społecznego, nieprzestrzeganie swobód związko-
wych, przedstawianie żądań górników jako inspirowanych z zagra-
nicy, zwalnianie personelu dla „przesiania go” przy okazji ponownej 
re krutacji, tworzenie „czarnych list” buntowniczych górników. Nade 
wszystko wypomniano jednak la Rosca strzały oddane do robotni-
ków – w Potosí 28 i 29 stycznia 1947 r., w Catavi i Huanuni 27 i 28 maja 
1949 r., w Catavi i Potosí w sierpniu i wrześniu 1949 r. oraz na robot-
niczym przedmieściu La Paz Villa Victoria 18 i 19 maja 1950 r. Do 
tej listy dodawano represje dawniejsze – w Uncía w 1923 r. i, zwłasz-
cza, w  Catavi w  1942 r. Lechín mówił wręcz o  odpowie dzialności 
koncernów za „tysiące zabójstw w  łańcuchu masakr”33. W  jednej 
z rozmów odbytych wkrótce po rewolucji z dyplomatami pracujący-
mi w La Paz, Paz Estenssoro mówił o 3 tys. górników za strzelonych 
podczas niepokojów w ośrodkach górniczych w ciągu poprzedzają-
cych pięciu lat34.

Nie sposób sprawdzić zasadności równie wielkich oskarżeń, ale 
pozostaje faktem, iż taki był rewolucyjny dyskurs. Nadto, w odnie-
sieniu do stłumienia strajku w Catavi w 1942 r., która to akcja zosta-
ła szczególnie silnie zapamiętana, także dyplomacja brytyjska uży-
wała określenia „praktycznie kryminał” (little short from criminal)35.

Dekret o nacjonalizacji wielkich kopalń, podpisany przez prezy-
denta Paza Estenssoro 31 października 1952 r., w części poświęconej 
przesłankom podjętej decyzji mówił:

Żądania wzrostu płac, strajki i  inne zbiorowe działania wyrastające 
z głodu i rozpaczy robotników były systematycznie tłumione przez prze-
śladowania, zwol nienia grupowe, zamykanie dopływu wody i  świa-
tła do mieszkań, wprowadzanie uz brojonego nadzoru pracy, czarne 
listy i, w  końcu, okresowe masakry skierowane bez różnicy przeciw 

33 Lechín…, s. 132.
34 Blackham, La Paz 29 V 1952, PRO, FO 371, 97705. Według korespon dencji „New 

York Times” z La Paz z 27 czerwca 1952 r. prezydent mówił o 4 tys. gór ników 
w ciągu minionych 6 lat (PRO, FO 371, 97712).

35 Murray, La Paz 1 III 1944, FO 371, 37809.
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mężczyznom, kobietom i dzieciom, przygotowane drobiazgowo przez 
przedsiębiorstwa, a  wykonywane przez rządy pozostające na ich 
służbie36.

*

Zarzucano la Rosca, że stała się potęgą, która zdominowała państwo 
boliwijskie. Wcześniej już była mowa o  działaniach w  płaszczyź-
nie prawnej i  w  ramach oszustw, które miały ułatwiać życie wiel-
kim przedsiębiorstwom górniczym. Także – o strzelaniu do górni-
ków, a strzelała wszak pozostająca w dyspozycji i w służbie państwa 
ar mia. Oskarżenie, jakie pojawiło się w  rewolucyjnym dyskursie, 
było jednak szersze, wszechogarniające. Zarzucono w  nim la Ro-
sca, że stała się państwem w państwie (superestado) i że zdominowa-
ła stru ktury teoretycznie nadrzędne. W uwagach konfederacji COB 
do ra portu komisji powołanej dla opracowania zasad nacjonalizacji 
wiel kich kopalń pojawiło się oskarżenie, że „państwo, wskutek ser-
wilizmu tradycyjnych partii politycznych, zostało sprowadzone do 
pozycji żebraka, ledwo wiążącego koniec z końcem, z budżetem niż-
szym niż prywatne wydatki każdego z  tych magnatów górnictwa”. 
Państwo – mówili autorzy – w ciągu 50 lat zostało przez nich obró-
cone w „prywatne włości”, la Rosca zaś zapanowała nad wszystkim. 
„Poza chwalebnymi wyjątkami nie znalazł się ani jeden pisarz, ani 
jedna gazeta, którzy by się im nie wysługiwali i nie pozostawali w służ-
bie propagandy, zatruwającej ducha narodu na podobieństwo opium”37.

Paz Estenssoro mówił o  politykach, wojskowych i  sędziach, 
któ rzy istnieli jedynie przez swe powiązanie z  interesami wielkich 
przedsiębiorców górniczych. Mówił o  przekupionych dziennika-
rzach, których jedynym celem było „przekonanie nas, że eksploata-
cja jest największą korzyścią, jakiej możemy oczekiwać”, a których 
działanie miało uczynić naród boliwijski „wiernym swoim kajda-
nom”38. Przed nacjonalizacją wielkich kopalń ze zgrozą mówił o „ist-
niejącym w  Boliwii rządzie, który jest silniejszy od samego rządu 

36 El Libro Blanco…, s. 96.
37 Rowell, La Paz 29 X 1952, NA, DS, 824.2544 (załączony tekst dokumentu).
38 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 124.
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boliwijskiego”39. Stwierdzał, że „życie całego narodu nie może być 
uzależnione od kaprysu trzech nawet bardzo potężnych ludzi”40.

Wśród zarzutów o zdominowanie państwa zupełnie konkretnie 
wymieniano bezpośrednie, nieraz brutalne interweniowanie wiel-
kich koncernów w politykę. W rewolucyjnym dyskursie obciążono 
je wspominaną już odpowiedzialnością za śmierć Buscha i Villarro-
ela – jako prezydentów zagrażających ich interesom. Paz Estensso-
ro wręcz twierdził, że okrucieństwo okazane wobec Villarroela mia-
ło służyć takiemu sterroryzowaniu ludzi, by „naród nigdy więcej nie 
odważył się marzyć o  rządzie przeciwnym Patiño, Hochschildowi 
i Aramayo”41. W odniesieniu do czasów współczesnych zarzucono 
kon cernom przeciwdziałanie MNR w wyborach 1951 r.

*

Zarzucano górniczym koncernom nie tylko wspomnianą eksploata-
cję kraju ku pożytkowi zagranicy – ale różnego rodzaju powiązania 
zew nętrzne. Kopalnie określano jako „jankeskie”. Przypomniano – 
a właściwie przypominano od dawna w rozważanym nurcie myśle-
nia – że koncern Patiño (Patiño Mines & Enterprises Consolida-
ted Inc.) był od 1924 r. zarejestrowany w stanie Delaware w USA, 
koncern Aramayo w Szwajcarii, koncern zaś Hochschilda w Chi-
le – po to, by nie płacić podatków boliwijskich i cieszyć się ochroną 
obcych państw.

Przypomniano w  rewolucyjnym dyskursie o  międzynarodo-
wych rozgałęzieniach interesów zwłaszcza Patiño. Był on wszak „kró-
lem cyny” nie tylko boliwijskiej, ale miał interesy – wobec których 
boli wijskie bladły – również w innych krajach, gdzie wydobywano 
rudy tego metalu (Nigeria, Kongo wówczas Belgijskie, Malaje, Taj-
landia, Indonezja…). Miał interesy w General Tin Investments Ltd., 
British Tin Investment Corporation Ltd. i Consolidated Tin Smel-
ters Ltd. w Anglii, gdzie też w przedsiębiorstwie William Harvey Co.  

39 Blackham, La Paz 29 V 1952, PRO, FO 371, 97705.
40 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 113.
41 Ibidem, s. 111–112.
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w Li verpoolu przetapiano znaczną część urobku boliwijskiego. Za-
rzucono wielkim koncernom, iż w interesie zagranicznych (z włas- 
nymi udzia łami!) hut uparcie nie dopuszczały do budowy huty w Bo-
liwii, ska zując kraj na mniej opłacalny eksport koncentratów rudy. 
Zarzucono dokonywanie transferu kapitału za granicę poprzez lo-
kowanie tam pieniędzy i trzymanie tam rezerw dewizowych. W my-
śli rewolucjo nistów od dawna pojawiał się w końcu motyw wzajem-
nego identyfi kowania się Ambasady USA oraz właścicieli wielkich 
kopalń.

Referowane nastawienie mogło być wzmocnione silnym w świe-
cie w latach trzydziestych, a w Ameryce Łacińskiej znacznie dłużej, 
nacjonalizmem gospodarczym oraz ksenofobią, mającą w  Boliwii 
mocne korzenie. Dalej będzie mowa o pojawiającym się w Boliwii co 
najmniej już w okresie międzywojennym nastawieniu przeciw ob-
cym – co skupiało się tyleż na niepożądanych cudzoziemcach, ile na 
obcych wpływach finansowych. W dobie rewolucji 1952 r. boliwij-
ska konfederacja związków zawodowych COB wręcz twierdziła, że 
koncerny przyjęły międzynarodowy charakter, by utorować impe-
rialistycznym interesom drogę do Boliwii.

Wielkiej Trójce przypomniano nie tylko gospodarcze, ale tak-
że osobiste powiązania z zagranicą. Ci ludzie byli wdzięcznym ce-
lem takich zarzutów. Simón Patiño żył w  Paryżu. Pobudował się 
w Biar ritz i Nicei. Był niepobierającym pensji posłem Boliwii. Kraju 
nie odwiedzał nawet w wolnym czasie. Nie postawił w nim nogi od 
1922 lub 1924 r. Twierdził, że mu wysokość nie służy. Jak o tym było 
już wspominane, swe dzieci wżenił w  arystokratyczne rodziny hi-
szpańskie i francuskie. Stylizował się na potomka Hiszpanów – pod-
czas gdy wzbierający nurt, zmierzający do zmian w Boliwii, z pew-
nością nie kładł nacisku na hiszpańskie korzenie (por. niżej). Z kolei 
Hochschild był obywatelem argentyńskim o  skomplikowanej dro-
dze życiowej. Félix Avelino Aramayo, syn założyciela rodowej for-
tuny, urodził się i zmarł we Francji, a liczącą się część życia spędził 
w  An glii, m.in. na stanowiskach dyplomatycznych. Carlos Victor 
Ara mayo, reprezentujący kolejne pokolenie rodu, też urodził się we 
Francji, a kształcił w Oksfordzie; później żył w Anglii jako dyploma-
ta boliwijski.
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Gdy wielkie kopalnie zostały już znacjonalizowane, Paz Estens-
soro z  oburzeniem wskazywał, że boliwijscy adwokaci podejmują 
przed sądami zagranicznymi obronę interesów ich dotychczasowych 
właścicieli. Mniejsza w tej chwili o zasadność bądź bezzasadność te-
go oskarżenia z punktu widzenia prawnego. Ciekawe i charakterysty-
czne było podanie w wątpliwość samej boliwijskości owych adwoka-
tów – ludzi la Rosca; obronę przed państwem boliwijskim na obcym 
terenie mówca uznawał za kryterium ich zaprzaństwa narodowego42.

*

Oprócz przedstawienia zarzutów mniej czy bardziej konkretnych, 
oli garchię górniczą potępiono za wszystko co złe w Boliwii. Obar-
czono ją odpowiedzialnością za takie, a  nie inne ukształtowanie 
się boliwij skiej gospodarki, przestrzennego zagospodarowania kra-
ju oraz społe czeństwa. W pierwszym przemówieniu, wygłoszonym 
z balkonu pa łacu prezydenckiego bezpośrednio po powrocie z emi-
gracji, Paz Estenssoro wprost powiedział, że la Rosca jest „głównym 
odpowie dzialnym za wszelkie niedomogi kraju”43. „Podsądnymi” 
stawali się w tym wypadku nie tylko i może nawet nie tyle konkret-
ni ludzie oraz kierowane przez nich przedsiębiorstwa, ile cały mo-
del gospodarczo-społeczny, którego wielkie koncerny były podsta-
wowym i nieraz sprawczym elementem.

„Oskarżyciele” atakowali sam układ, w którym kraj w tak wiel-
kim stopniu był uzależniony od popytu na swój podstawowy pro-
dukt i od wahań jego światowych cen. Wyrażali sprzeciw wobec sy-
tuacji, która umożliwiała fatalne skutki wynikające z obniżania ceny 
bądź wstrzymywania zakupów przez północnoamerykańską agen-
cję RFC. W sumie wyrażali sprzeciw wobec uzależnienia gospodarki 
kraju od monoeksportu, czy, co na jedno wychodzi, przemożnej roli 
produkcji jednego artykułu – i  to w sytuacji, w której gospodarka 
była niezwy kle czuła na zdolność importową (żywność). Boliwijski 

42 Ibidem, s. 123.
43 Maleady, La Paz 15 IV 1952, NA, DS, 724.00.
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twórca Au gusto Céspedes w charakterystyczny sposób nazwał cynę 
„diabel skim metalem” – nadając swemu dziełu taki właśnie tytuł44.

Postawa, o której mowa, była odpowiednikiem niechęci elit w nie-
jednym kraju latynoamerykańskim wobec monokultury – jako uza-
leżniającej kraj od zagranicy. Nieprzypadkowo owa niechęć nie raz 
dała o sobie znać w związku z Wielkim Kryzysem lat trzydzies tych, 
kiedy to kraje monokulturowe boleśnie odczuły spadek popytu na 
ich produkty. Wśród stosunkowo wczesnych przejawów boliwij-
skiego buntu przeciwko uzależniającej sytuacji można wymienić np. 
postawę płk. Buscha, krytykującego sytuację, w  której nawet naj-
mniejsza zmiana ceny bądź możliwości eksportowych cyny wstrzą-
sały całą tamtejszą gospodarką45.

Postawa niechętna wobec monokultury, wobec zdominowania 
wytwórczości przez jeden produkt, czy wobec monoeksportu, prze-
trwała jeszcze w  latach pięćdziesiątych. Niektórym krajom uda-
ło się zdywersyfikować swoją gospodarkę, dzięki połączeniu mniej 
lub bardziej świadomej polityki z  tendencjami rynkowymi. Samo 
obraże nie się na monokulturę, jak z  czasem przydarzyło się po- 
rewolucyjnej Kubie w  odniesieniu do trzciny cukrowej, nie przy-
nosiło jednak do brych wyników. Podobnie jak Kuba na trzcinę, tak  
Boliwia była jesz cze na długo skazana na eksport rudy cyny i Paz Es-
tenssoro niewątpliwie to rozumiał. Zarzucał jednakowoż koncernom 
górniczym, ja koby we własnym interesie (rynek pracy!) nie dopusz-
czały do roz woju jakiejkolwiek innej, liczącej się dziedziny gospo-
darki. Twier dził, iż koncerny wręcz utrzymywały znaczną większość 
chłopstwa praktycznie poza gospodarką rynkową po to, by nie zgła-
szało ono zapotrzebowania na dobra, które trzeba by produkować. 
Twierdził, iż koncernom zależało, by Boliwia pozostała krajem mo-
noprodukcyjnym46.

44 Augusto Céspedes był prawnikiem, profesorem Uniwersytetu San Andrés w La Paz 
i znanym pisarzem. Należał do pokolenia wojny o Chaco, w której wziął udział. 
Cykl Metal del diablo składa się z dwóch książek: La vida de un rey del estaño 
(1946) oraz El dictador suicidia. 40 años de historia de Bolivia (1956).

45 Rawlins, La Paz 22 V 1939, PRO, FO 371, 22716.
46 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 78; Rowell, La Paz 12 I 1953, NA, DS, 724.00.
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Boliwijscy rewolucjoniści atakowali układ, którego istotną ce-
chą była nierównomierność rozwoju gospodarki. Dekret o  nacjo-
nalizacji wielkich koncernów górniczych z 31 października 1996 r. 
zarzucał im, z grubsza biorąc, uczynienie z Boliwii jednej wielkiej 
kopalni47. Le chín mówił o kraju rozwiniętym „szkaradnie” (mons-
truosamente)48.

W rewolucyjnym dyskursie atakowano również sytuację, w któ-
rej eksport doprowadził kraj do uzależnienia się od importu żyw-
ności i, co powiązane, powstrzymał rozwój własnej produkcji arty-
kułów spożywczych. Dyplomacja brytyjska w 1953 r. szacowała, że 
Boli wia importowała wówczas blisko połowę tego, co zjadała49. Sy-
tuacja taka nie była niczym nadzwyczajnym w historii gospodarczej 
świata. W końcu nieraz rozwój produkcji eksportowej powstrzymał 
rozwój własnej wytwórczości w  innych dziedzinach. Tak stało się 
w Polsce doby eksportu zbożowego, tak było w Brazylii w fazie mo-
nokultury trzciny cukrowej… Omawiany mechanizm częściej jed-
nak przeciw działał rozwojowi wytwórczości pozarolniczej niż, jak 
w Boliwii, własnej produkcji żywności. Nadto w Boliwii zadziałał on 
bardzo silnie w związku z ukształtowaniem terenu.

Na Płaskowyżu Boliwijskim, gdzie skupiona była i  jest więk-
szość ludności oraz gdzie znajdują się kopalnie, nie ma warun-
ków dla rozwoju produkcji rolniczej. W związku z tym należałoby 
wypro dukować żywność w odległych, nizinnych rejonach kraju lub 
(i) w  strefie dolin andyjskich oraz dowieźć ją na potencjalne ryn-
ki. Otóż do konana na potrzeby przemysłu wydobywczego budo-
wa kolei z  Pła skowyżu do wybrzeża Pacyfiku sprawiła, iż prościej 
i  taniej było żywność importować, zwłaszcza że wagony wracały 
w znacznym stopniu puste. Podobne zjawisko też nie było czymś je-
dynym w swo im rodzaju w gospodarczej historii świata. Tak się sta-
ło w Europie, gdy napłynęło tanie zboże amerykańskie. Do Barcelo-
ny w jakimś momencie taniej było sprowadzić zboże z Odessy czy 
z Ameryki niż przetransportować je z Kastylii50. Sensowność ukła-

47 El Libro Blanco…, s. 95; PRO, FO 371, 97715 (tekst dekretu).
48 Lechín…, s. 80.
49 PRO, FO 371, 103626 (tekst z 6 listopada 1953 r.).
50 P. Machcewicz, T. Miłkowski, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998, s. 305.
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du powstałego w Boliwii była jednak zależna od opłacalności eks-
portu rud cyny.

W warunkach dużej opłacalności eksportu można było bronić 
ekonomicznej sensowności importu żywności z zagranicy, zwłasz-
cza że rozwój własnego rolnictwa wymagałby dużych inwestycji 
w  infra strukturę (koleje kierujące się w  przeciwną niż dotychczas 
stronę). Kłopot tkwił jednak w tym, że owa opłacalność nie zawsze 
była do stateczna. Nadto MNR, oskarżając la Rosca o doprowadzenie 
do po wstania omawianego układu, miał na uwadze również skutki 
społe czne oraz negatywy rysujące się z punktu widzenia stopnia in-
tegracji kraju.

Obok powyższych, ukształtowanych historycznie przyczyn stru-
kturalnych, do importu żywności skłaniały też istniejące w długich 
okresach czasu kursy wymiany dewiz, a więc czynnik już bardziej 
bezpośrednio zależny od rządzących i, ewentualnie, od tych, którzy 
mieli na nich wpływ. Czyniły one importowaną żywność tańszą, co 
według oskarżycieli było korzystne dla koncernów.

*

Bardzo trudno jest ocenić zasadność wszystkich przytoczonych za-
rzutów, a  zwłaszcza zasadność ich natężenia. Sama Wielka Trójka 
oczywiście polemizowała z większością z nich – choć akurat to nie 
jest jeszcze wielkim argumentem. W niektórych polemikach słusz-
ność mogła być jednak po jej stronie, jak np. w wypadku argumen-
tu, że warunki życia i zaopatrzenia górników kształtowały się mimo 
wszystko nieraz lepiej niż przeciętnie warunki bytu w Boliwii.

Dokładne wymierzenie zasadności oskarżeń, aczkolwiek intere-
sujące historycznie, jest jednakowoż sprawą mało istotną dla zrozu-
mienia dalszego biegu wydarzeń. Znacznie ważniejsze jest dostrzeże-
nie postawy nieprzejednania, wręcz nienawiści, jaka zapanowała 
wobec la Rosca w  szerokich kręgach społeczeństwa boliwijskiego, 
zwłaszcza tych tworzących „sektor ogólnokrajowy”.

Nienawiść mogła być nieco zróżnicowana w odniesieniu do każ-
dego z Trzech Wielkich. Podczas jednej z rozmów w Departamencie 
Stanu przedstawiciel Patiño wyraził się, że jego szef był traktowany 
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jako wróg „społeczny”, Aramayo jako „polityczny” (poparcie prze-
ciwników MNR w  1951 r.!), Hochschild zaś jako „wrogi inwestor 
obcy”. Patiño był jakoby najbardziej znienawidzony, Hochschild zaś 
nie wzbudzał jakoby namiętności w  kategoriach oceny osobistej51. 
Mimo takich ewentualnych niuansów ocena ogólna była jednako-
woż jednolicie i dostatecznie zła, by można mówić o nienawiści.

Podczas kampanii wyborczej 1951 r. MNR powtarzał, że prze-
każe wielkie kopalnie górnikom. Podczas kwietniowego powstania 
w La Paz brytyjski Foreign Office oceniał, że MNR „jest śmiertel-
nym wrogiem wielkich cynowych konsorcjów”52. Radiowe przemó-
wienia buntowników były pełne haseł przeciwnych la Rosca. W dwie 
godziny po ustaniu walk Lechín przyrzekł nacjonalizację kopalń tłu-
mowi zgromadzonemu na placu, gdzie został swego czasu powieszo ny 
Villarroel. Z kolei Siles Zuazo, przywódca powstania i, wobec trwającej 
jeszcze wówczas nieobecności Paza Estenssoro, tymcza sowy prezydent 
świeżej daty, zaapelował, by gospodarka kraju stała się własnością 
Boliwijczyków, a  nie „trzech wyzyskiwaczy żyjących za granicą”53.

W numerze wydanym bezpośrednio po zwycięstwie (z 1 maja 
1952 r.) organ boliwijskiej konfederacji związków zawodowych COB 
„Rebelión” zamieścił na pierwszej stronie wielostronnie cieka wy 
obrazek. Jego centralną postacią był Indianin z przepaską na czo le, 
z dwiema taśmami nabojów skrzyżowanymi na piersiach, z kara-
binem trzymanym w potężnych dłoniach, stojący na nogach szero-
ko rozstawionych i mocno zapartych w ziemię, z ogniem w oczach 
pa trzący w  przyszłość. Postać ta deptała człowieka ubranego 
w wojsko wy mundur, w ciemnych okularach i naznaczonego sym-
bolem dola ra; ów człowiek reprezentował najpewniej gen. Ballivia-
na. Za Indianinem pokazywał się lud, przepasany taśmami nabo-
jów, wzno szący do góry pięści, sztandary i hasła. Nad Indianinem 
czaiła się zaś jakaś postać, zakapturzona w stylu Ku-Klux-Klanu, ze 
wzniesionym nożem. Napis informował, że to la Rosca. Jeden z na-
pisów pomiesz czonych niżej głosił: „Nasze hasło w obliczu machi-

51 Topping, Waszyngton 15 I 1954, NA, DS, 824.2544.
52 Jackson, Londyn 10 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
53 Fain, La Paz 12 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie; Fain, La Paz 16 IV 

1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
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nacji la Rosca: »Jedność wyzyskiwanych mas przeciw la Rosca oraz 
imperializmo wi!«”54.

Ambasador USA w  La Paz zauważył w  jakimś momencie, że 
„nikt, kto nie żył w Boliwii, nie może docenić ani siły ludowego po-
parcia dla idei nacjonalizacji kopalń, ani tego, że wszystkie klasy spo-
łeczne są głęboko przekonane, iż nic nie są winne trzem koncer nom, 
z których korzystali obcy spekulanci”55. Dziennikarz, towarzy szący 
Pazowi Estenssoro podczas wizyty w jednej z kopalń, opisał, jak to 
na powitanie prezydenta przygotowano tam nie tylko łuki trium-
falne. Na pierwszym domu wisiał martwy pies z napisami „Śmierć 
la Rosca!” i „La Rosca zdechła!”. Później zgromadzeni wo kół gościa 
górnicy zgłaszali rozliczne postulaty społeczne (renta po czterech 
latach pracy zamiast po ośmiu, dodatek rodzinny, dwutygo dniowy 
urlop co roku, płatne niedziele). W oczywisty sposób byli przeko-
nani, że kompania powinna płacić, gdyż jest bogata. Wśród okrzy-
ków podniesionych na koniec znalazło się oczywiście hasło „Śmierć 
la Rosca”56.

W innej znowuż kopalni działacze związkowi zwracali dzienni-
karzowi uwagę, jak to zarządcy uczynili wszystko, by wytworzyć na 
jej terenie dwie, przeciwstawne sobie klasy społeczne. Z jednej stro-
ny znalazła się grupa urzędników koncernu, dysponująca wszelkimi 
udogodnieniami w kopalnianym osiedlu, a z drugiej górnicy z rodzi-
nami, którzy żyli w bardzo prymitywnych warunkach. Wszystko by-
ło rozdzielone – do urządzeń sanitarnych włącznie. Alkohol natych-
miast wyzwalał nienawiść górników do urzędników. Zdarzały się 
wypadki molestowania ich. Kadra bała się, była uzbrojona – ale cóż 
to mogłoby jej pomóc przeciwko masie ludzi?!57

Na innym poziomie rzeczywistości podobne uczucia wyrażały 
się w generalnych ocenach działania la Rosca. Boliwijska konfedera-
cja związków zawodowych COB stwierdzała:

54 AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie (numer gazety).
55 Ambasada JKM, Waszyngton 18 XI 1952, PRO, FO 371, 97715.
56 Linke, op. cit., s. 166–178.
57 Ibidem, s. 149, 161.
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Po pięćdziesięciu latach intensywnego wydobycia możemy zrobić bi-
lans i  na podstawie niezaprzeczalnych faktów dowieść, że eksploata-
cja kopalń przyniosła Bo liwii jedynie nędzę, rozpacz i krew. Polityka 
wielkich właścicieli była polityką bez czelnego łupieżcy, który zabiera 
wszystko i ucieka z tym, co nakradł. Właściciele nie poczynili żadnych 
wartościowych inwestycji. Maszyny i instalacje kopalń nie odpowiada-
ją dzisiejszym wymogom technicznym. Właścicielom nigdy nie zależa-
ło przecież na bezpieczeństwie i ochronie pracowników. Wręcz same 
złoża zostały wy niszczone przez stosowane metody eksploatacji, które 
doprowadziły też do zniszcze nia życia tysięcy górników58.

W  przemówieniu wygłoszonym z  okazji nacjonalizacji wielkich 
koncernów wydobycia minerałów Paz Estenssoro podobnie podsu-
mowywał najnowszą historię:

Pięćdziesiąt lat dominacji oligarchii pozostawiło nam kraj w  ruinie. 
Gospodar ka jest zacofana i bezsilna, skarb państwa na granicy ruiny. 
Poziom życia trzech i pół miliona ludzi nie osiąga nawet poziomu przy-
należnego ludziom. Wynikające z nędzy niedożywienie jest przyczyną 
przeraźliwie wysokiej śmiertelności dzieci, postępującego spadku ży-
wotności naszej rasy i jej zwiększonej podatności na choroby. Analfa-
betyzm jest prawie powszechny, a powiększa się jeszcze bardziej. Dzie-
je się tak, ponieważ przeważającej części ludności brak pieniędzy – co 
sprawia, że ty siące dzieci muszą porzucać sale szkolne dla pracy zarob-
kowej podejmowanej od wczesnych lat. Miasta i  wsie nie dysponują 
choćby najniezbędniejszą infrastrukturą medyczną. Szpitalnictwo jest 
mało rozbudowane, prymitywne i ograniczone w dzia łaniu przez brak 
środków. Rozliczne regiony kraju pozostają izolowane z braku komu-
nikacji. Dostęp do kultury posiada zaledwie ograniczona mniejszość.

Powyższy obraz został skontrastowany nawiązaniem do „osobis tej 
pychy i legendarnego bogactwa trzech magnatów cyny, która to for-
tuna, aż do ostatniego centavo, została zbudowana z zabranego nam 
prawa do szczęścia”59.

58 Rowell, La Paz 29 X 1952, NA, DS, 824.2544.
59 El Libro Blanco…, s. 126; Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 25–126.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



93DIABEŁ WCIELONY:  L A ROSCA

Operowanie takim kontrastem było częstym elementem dyskur-
su rewolucyjnego. Lechín, o którym mówiono, że żywi osobistą nie-
nawiść do właścicieli kopalń za doznane swego czasu prześladowa-
nia, deklarował z okazji nacjonalizacji:

Nędza i krew z jednej strony, a niepohamowany luksus z drugiej. Kraj 
pogrą żony w zacofaniu trudnym do wyobraźnia w XX wieku, a jedno-
cześnie wielkie dy widendy. Cyna sprzedawana za cenę haniebną, ma-
nufaktura zaś importowana drogo. Brak szkół, nędzny budżet państwa, 
zapuszczone pola bez upraw – a z drugiej stro ny przeogromne mająt-
ki ulokowane w obcych krajach… Takie to jest dzieło trzech wielkich 
właścicieli kopalń60.

Wobec takiego stanu opinii nie dziwi, że Paz Estenssoro trakto wał 
nacjonalizację wielkich kopalń jako raison d’être rewolucji oraz sa-
mego istnienia MNR. Podczas jednej z  konferencji MNR na po-
czątku 1953 r. mówił: „Albo przeżyje la Rosca, albo Boliwia”61.

*

Po zwycięstwie rewolucji nacjonalizacja kopalń stała się polityczną 
koniecznością. Po prostu nie było dyskusji. W obawie negatywnych 
ekonomicznych konsekwencji tego kroku Paz Estenssoro usiłował 
je szcze trochę politykować – o czym będzie mowa. Gdy został prezy-
dentem, rzeczywistość zarysowała mu się oczywiście realistyczniej, 
niż gdy był w opozycji. Obserwatorzy nie mieli jednak wątpliwości, 
że jego możliwości manewru były nad wyraz ograniczone. Nie mógł 
przeciwstawić się naciskowi związków zawodowych, czy, co na jed no 
wychodzi, nie chciał popełnić politycznego samobójstwa.

W  ostatniej chwili także wielkie koncerny próbowały jesz-
cze ja kichś negocjacji. Ich przedstawicielom przechodziła przez 
głowę myśl o  współwłasności bądź korzystnym z  punktu widze-
nia rządu podziale zysków. Pojawiały się pomysły zaproponowa-
nia rewolucyj nemu rządowi inwestycji w urządzenia wzbogacające 

60 El Libro Blanco…, s. 136; Lechín…, s. 48.
61 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 26–27.
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koncentraty rudy, zainwestowania w produkcję hydroenergii, roz-
budowę kopal nictwa minerałów innych niż ruda cyny, w poszuki-
wania geologicz ne itd.

Pomysły te nie były absurdalne. W końcu rozwiązania w posta-
ci podziału własności czy (i) zysków stosowano w Wenezueli w wy-
padku ropy naftowej lub w Chile w odniesieniu do miedzi. W Boli wii 
ich realizacja była jednak polityczną niemożliwością. Pomysło dawcy 
chyba sami szybko przestawali wierzyć w swoje pomysły, a Departa-
ment Stanu, z którym się kontaktowali, miał jeszcze mniej złudzeń62.

Jeden ze sformułowanych w tym sensie listów Carlosa Victora 
Aramayo z Genewy Ambasada Amerykańska w La Paz skomento-
wała uwagą, że autor pomieścił w  nim wiele mądrych myśli, ale 
„w widoczny sposób nie wziął pod uwagę lub nie był świadomy at-
mosfery, jaka panuje w Boliwii od rewolucji 9 kwietnia, oraz niepod-
legającej dyskusji, jak się zdaje, decyzji obecnego rządu boliwij skiego 
w kwestii nacjonalizacji”63.

W obliczu takiego obrazu nie dziwi powiedzenie przez Walte-
ra Guevarę, ministra spraw zagranicznych rewolucyjnego rządu, że 
jego ekipa nie może uchylić się od znacjonalizowania kopalń – bo-
wiem „jeśli tego nie zrobimy, lud nas wyrzuci następnego dnia, a ko-
lejny rząd będzie musiał zrobić całą rzecz za nas”64. Nie dziwi też, 
iż Paz Estenssoro przed wejściem do wojskowego samolotu boli-
wijskiego, który miał go zawieźć z argentyńskiej emigracji z powro-
tem do kra ju, przedstawił zwycięskie powstanie jako „odpowiedź 
narodu boli wijskiego na pięćdziesięcioletnią dominację potężnych 
konserwaty stów górniczych”65. Tłum, witający go w La Paz, wśród 
różnych haseł skandował: Nacjonalizacja! (Nacionalización!).

Podobnie Kościół katolicki w Boliwii w jakimś momencie uznał 
nacjonalizację za rzecz, nad którą nie warto już dyskutować. Swe-
go czasu biskup Potosí wypowiadał się nawet ex cathedra przeciw-
ko niej. Na dwa dni przed ogłoszeniem dekretu nacjonalizacyjnego 

62 Liczne dokumenty: NA, DS, 824.19, 824.25, 824.2544.
63 Sparks, La Paz 18 VIII 1952, NA, DS, 824.2544.
64 Linke, op. cit., s. 41.
65 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 14; Charbonnières, Bue nos Aires 16 IV 1952, 

AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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ogłosił jednakowoż, iż Kościół nie sprzeciwia się przygotowanemu 
posunięciu. Zadeklarował, iż ewentualna indemnizacja winna być 
przedmiotem pertraktacji zainteresowanych stron. Biskup La Paz 
po sunął się aż do deklaracji, że nacjonalizacja kopalń legnie u pod-
staw działań zmierzających do wzbogacenia kraju; zapewnił, jako-
by Koś ciół nigdy nie usprawiedliwiał wykorzystywania bogactw 
natural nych Boliwii w  interesie cudzoziemców i  ku zbiednieniu 
Boliwijczy ków66.

Ciekawe, że dążenie do nacjonalizacji kopalń rzeczywiście doty-
czyło tylko kopalń wielkich. Nienawiść Boliwijczyków kierowała się 
przeciwko la Rosca, a nie przeciwko podstawowym założeniom us-
troju. Na krótko przed nacjonalizacją wielkich kopalń Ambasada 
USA w  La Paz donosiła, że w  świetle rozmów z  różnymi wysoki-
mi urzędnikami boliwijskimi odnosiła wręcz wrażenie, iż nie byłoby 
wykluczone przyjęcie amerykańskich akcjonariuszy koncernu Pati-
ño do ewentualnego mieszanego przedsiębiorstwa – ale nie Wielką 
Trójkę67.

Prawda, że boliwijscy związkowcy oraz ich przywódca Lechín 
osobiście nieraz deklarowali chęć posunięcia się dalej. Zdarzały się 
wypadki oddolnych działań w kierunku wszechstronnej nacjonaliza-
cji. Miasto Oruro „zmunicypalizowało” lokalne telefony i tamtejsze 
długodystansowe połączenia telefoniczne (kapitał kanadyjski); rząd 
zatwierdził to posunięcie.

Na ogół takie pomysły nie miały jednak wzięcia, z  rozwijania 
zaś analogicznych idei raczej szybko się wycofywano. Co ważniej sze, 
centrum MNR i sam Paz Estenssoro nigdy nie poszli w takim kie-
runku. Myślenie o powszechnej nacjonalizacji nie pojawiało się na-
wet w  dawniejszych tekstach prezydenta. W  jego przemówieniach 
wielokrotnie wracał motyw, iż nie jest przeciw własności prywatnej.

Raz po raz zapewniał ambasadora brytyjskiego, iż ten nie musi 
oba wiać się nacjonalizacji kolei, będących w dużym stopniu własno-
ścią brytyjską. W  przemówieniu wygłoszonym po złożeniu przy-
sięgi pre zydenckiej Paz Estenssoro zadeklarował, iż w ogóle nie jest 

66 Rowell, La Paz 14 XI 1952, NA, DS, 824.25.
67 Sparks, La Paz 29 IX 1952, NA, DS, 824.2547.
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przeciw kapitałowi – zwłaszcza, że kraj go potrzebuje. „Nie można – 
mówił – posuwać się naprzód i zamykać drogę kapitałowi pomoc-
nemu Boli wii”68. Nieraz mówił wręcz o potrzebie napływu obcego 
kapitału – także do górnictwa, gdzie też obiecywał stworzenie gwa-
rancji przed nacjonalizacją. Posuwał się do stwierdzenia, że rozbicie  
la Rosca wręcz otworzy lepsze perspektywy dla prywatnej inicjatywy.

Wśród argumentów za utrzymaniem pozycji prywatnego kapita-
łu Paz Estenssoro powoływał przykład Mao Tse-tunga, który, prze-
prowadziwszy rewolucję w  zacofanym kraju, też uznał (wówczas!) 
konieczność zachęcenia kapitału prywatnego do podejmowania in-
westycji69. Dzisiejszemu czytelnikowi tekstów boliwijskich nasuwa 
się raczej sugestia o bliskości podejścia Paza Estenssoro do myślenia 
rewolucjonistów tureckich i  meksykańskich. W  szerszych katego-
riach nasuwa się zaś obserwacja, iż myśl prezydenta nieźle mieści-
ła się w wyżej wspomnianym teoretycznym modelu rewolucji bur-
żuazyjnej.

Postawa, w ramach której atak szedł bardziej przeciw zjawiskom 
określanym jako nadużycia obcego kapitału, a nie przeciw niemu ja-
ko takiemu, była obecna w analizowanym nurcie politycznym przy-
najmniej od prezydentury Davida Toro.

*

Postawa niechęci czy wręcz nienawiści wobec la Rosca była zadaw-
niona w Boliwii. Jej początki, jak zwykle w takich wypadkach, trud-
no wyśledzić. Uważa się, że hasło „Ziemia ludowi, kopalnie pań-
stwu” pojawiło się po raz pierwszy w  książce La Justicia del Inca, 
opublikowanej w 1926 r. w Belgii przez Gustava A. Navarro (pseu-
donim: Tristan Marof). Był to pisarz o skomplikowanym politycznie 
życiorysie, który zapłodnił wszakże intelektualnie wiele kierunków 
myślenia w Boliwii.

Krajowy Kongres Studentów, jaki zebrał się w  Cochabamba 
w  1928 r., wypowiedział się za nacjonalizacją kopalń i  ten motyw 

68 Maleady, La Paz 16 IV 1952, NA, DS, 724.00.
69 Rowell, La Paz 12 I 1953, NA, DS, 724.00.
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powtarzał się przy różnych okazjach w ruchu studenckim. Podob-
ne stanowisko zajmował robotniczy ruch związkowy. Jego głośny, 
wspominany wyżej dokument uchwalony w Pulacayo w 1946 r., gło-
sił potrzebę nacjonalizacji oraz przejęcia kopalń przez robotników. 
Dokumenty boliwijskich partii inspirujących się marksizmem też 
głosiły potrzebę nacjonalizacji kopalń. Przeciw la Rosca wypowiada li 
się prezydenci Toro i Busch.

Retoryka MNR od początku mówiła o eksploatowaniu narodu, 
a nie, jak np. partie komunistyczne, o wyzysku klasy przez klasę70. 
Program z okresu rządu Villarroela mówił o potrzebie zachowania 
środków produkcji w  rękach Boliwijczyków, o  potrzebie zadbania 
przez wzmocnione państwo, by bogactwo tworzone przez przemysł 
wydobywczy służyło krajowi, o potrzebie rozbicia wielkich prywat-
nych monopoli (por. rozdz. 3). Występowało w tym programie dużo 
akcentów przeciw obcym i  ich wpływom. Pojawiały się w nim ak-
centy przeciw spekulantom, lichwiarzom, fałszerzom itd. Ostrze tej 
retoryki nieuniknienie musiało się również kierować przeciw gór-
niczym koncernom, do których przyklejano określenia „plutokra-
tyczne” i „oligarchiczne”.

Czasy sprzyjały wówczas nb. takiej postawie. Faszyzm wskazy-
wał drogę szukania kozła ofiarnego – za klęskę w  Chaco czy, sze-
rzej, w ramach odreagowywania narodowych kompleksów i frustra-
cji. Hasła nacjonalizacji, interwencjonizmu i etatyzmu w gospodarce 
były wówczas modne (jaskrawym przykładem ówczesna Turcja!).

*

Postawa niechęci wobec la Rosca z  biegiem czasu owocowała też 
konkretnymi posunięciami. Prezydent Toro prowadził działania w kie-
runku wprowadzenia opodatkowania obcych inwestycji i, w szcze-
gólności, górnictwa, oraz w kierunku wprowadzenia nakazu inwesto-
wania w kraju części zysków ciągniętych z eksploatacji podziemnych 
zasobów. Ustanowił Ministerstwa Górnictwa oraz Handlu – co w oczy-
wisty sposób miało prowadzić do zwiększenia kontroli państwa 

70 Malloy, op. cit., s. 339.
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m.in. nad wielkimi koncernami. Przewidywał zaostrzenie podatków 
od do chodów oraz wprowadzenie podatku od absenteizmu. Ten 
ostatni projekt kierował się w oczywisty sposób przeciw Patiño, któ-
ry spę dzał życie w Europie.

Wyraźne posunięcia przeciw la Rosca podjął prezydent Busch. 
Najważniejszym z nich był wspominany dekret z 7 czerwca 1939 r., 
ustanawiający monopol upaństwowionego Banku Centralnego w za-
kresie eksportu minerałów. Oznaczało to, że właściciele wielkich 
koncernów mieli odsprzedawać państwu całość urobku, by otrzymy-
wać odeń należność przeliczoną według ustalanych przez państwo 
kursów i dewizy jedynie w ilości potrzebnej do kupna za granicą ele-
mentów procesu produkcji. W wypadku, gdyby kopalnia przerywała 
działalność, przydział dewiz mógł być użyty jedynie na cele rozwo-
jowe. Bank miał również przejąć ówczesne rezerwy dewizowe kon-
cernów, w tym przechowywane w bankach obcych – pod rygorem 
nałożenia ogromnych podatków.

Wielka manifestacja, zorganizowana przez związki zawodo-
we oraz Stowarzyszenie Kombatantów (Legión de Ex-Combatien-
tes), miała zaświadczyć, a najpewniej autentycznie zaświadczała, po-
parcie ludności dla dekretu. Obserwatorzy nie mieli wątpliwości, że 
Busch zmierza do nacjonalizacji wielkich kopalń, zreferowany de-
kret zaś stanowi pierwszy krok w tym kierunku. Last but not least za 
Buscha miało miejsce aresztowanie i skazanie na śmierć przez roz-
strzelanie Hochschilda za działania podminowujące dekret o pań-
stwowym monopolu handlu minerałami. Prezydent ułaskawił ska-
zanego – ale do tego aktu dodał zapowiedź ostrego traktowania 
nieposłusznych w przyszłości.

Villarroel za swoich rządów wydał z  kolei dekret nakazujący 
koncernom odsprzedawanie państwu 60% zarobków dewizowych 
po kursie ustalonym przez rząd. Było to posunięcie łagodniejsze niż 
omówiony dekret Buscha, ale również drastyczne. Podwyższył też 
podatek eksportowy oraz obłożył podatkiem dywidendy wypłacane 
akcjonariuszom w obcej walucie71. Innym dekretem ustanowił zasa-
dę, iż państwo za pośrednictwem swego banku przejmuje kontrolę 

71 Ibidem, s. 122.
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nad każdą kopalnią, w której ustawałaby produkcja; nie przewidzia-
no sytuacji, w której właściciel byłby gotów wznowić działalność po 
jakimś czasie. To postanowienie było już bliskie możliwości konfis-
katy i  jako takie zostało odebrane przez głównych zainteresowa-
nych72. Last but not least za rządów Villarroela miało miejsce wspo-
minane już w rozdziale 1 porwanie Hochschilda, który wyraźnie nie 
miał szczęścia do rządów analizowanej tendencji. Nie jest jasne, jak 
i dlaczego owo wydarzenie nastąpiło. Nie kwestionuje się jednako-
woż na ogół, że służby policyjne lub wojskowe maczały w tym pal-
ce – nawet jeśli sam prezydent ostatecznie zadziałał na rzecz uwol-
nienia człowieka.

Trzeba też pamiętać, że szereg innych posunięć, dokonywanych 
przez kolejne rządy nurtu zrodzonego po wojnie o Chaco, stanowi-
ło przynajmniej potencjalne zagrożnie dla la Rosca – jak np. dzia-
łanie w kierunku wprowadzenia bądź pogłębienia korzystnego dla 
robotni ków (górników) ustawodawstwa społecznego i poparcie ich 
organi zowania się. Z  zagrożeniem mogło się kojarzyć utworzenie 
przez Toro Ministerstwa Pracy, Buscha deklaracje, iż „swoboda dzia-
łań handlowych oraz przemysłowych winna być ograniczona przez 
podporządkowanie jej interesowi społecznemu realizowanemu pod 
kontrolą rządu”73, całe nastawienie antycudzoziemskie.

Nie mogły nie wzbudzić niepokoju Wielkiej Trójki sformułowa-
nia, pojawiające się w dyskusji nad konstytucją w czasach Buscha, że 
„prawo własności jest nienaruszalne tak długo, jak długo spełnia swą 
rolę wobec społeczeństwa”, zaś „wywłaszczenie może zostać nakaza-
ne z powodu zasadności społecznej, zgodnie z prawem i za sprawie-
dliwym odszkodowaniem”74. Także – Buscha pomysły nacjonalizacji 
transportu i komunikacji bądź dokonana przez Toro nacjo nalizacja 
ropy naftowej.

Jest prawdą, że przeciwna tu omawianej, konserwatywna ten-
dencja polityczna w niektórych sytuacjach też potrafiła podejmować 

72 Rees, La Paz 10 IV 1945, PRO, FO 371, 44786.
73 Memorandum from the Programme of President Busch’s Administration as 

outlined in his Speech of the 17th May 1939 (Załącznik do raportu Ambasady 
JKM z La Paz 22 V 1939 r., PRO, FO 371, 22716, k. 226).

74 Rawlins, La Paz 13 X 1938, PRO, FO 371, 21418, k. 383.
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działania w jakimś wymiarze ograniczające la Rosca. Trwały bądź pe-
riodycznie odnawiały się spory pomiędzy kolejnymi rządami a kon-
cernami w kwestii proporcji przychodu dewizowego stawiane go do 
dyspozycji państwa. Nie cofnięto dekretu o nacjonalizacji Standard 
Oil. W praktyce jednak te działania nie były dla koncernów bardzo 
groźne. Poza rządami Toro, Buscha, Villarroela i poza rewo lucyjnym 
rządem Paza Estenssoro, władze boliwijskie rozpatrywane go okre-
su nie były wrogami la Rosca. W odniesieniu do junty, która objęła 
władzę po śmierci Villarroela, poseł francuski w La Paz wprost pi-
sał, iż niektórzy jej członkowie byli powiązani z Patiño lub Hoch-
schildem75. Tymczasem nurt rozpoczynający się wraz z Toro stawiał 
sobie cele poniekąd wywrotowe, nienawidził la Rosca i oso biście za-
groził Hochschildowi.

*

Po rewolucji 1952 r. została powołana komisja dla ustalenia zasad 
nacjonalizacji kopalń należących do koncernów Patiño, Hochschilda 
i Aramayo. W skład komisji powołano przedstawicieli zainteresowa-
nych ministerstw, kompetentnych merytorycznie banków państwo-
wych, związku zawodowego górników oraz imiennie wskazanych 
przez prezydenta: inżyniera górniczego, prawnika i finansistę. Komi-
sji dano cztery miesiące na opracowanie raportu.

2 czerwca 1952 r. ustanowiono państwowy monopol eksportu 
minerałów. Należność miała być wypłacana producentom w walucie 
boliwijskiej (przy zastosowaniu przeliczenia opartego na oficjalnym 
kursie dnia). Państwowy bank obsługujący transakcję został upraw-
niony do pobierania opłaty w wysokości 1% jej wartości. Od należ-
ności miały być odliczone koszta transportu minerałów i  inne, co 
by ło o tyle istotne, że pozbawiało koncerny swobody działań także 
w  tym zakresie. Przewidziano możliwość uzyskania przez koncer-
ny dewiz na konieczne wydatki zagraniczne. Obwarowano jednako-
woż tę możliwość dokładną specyfikacją, jakie to mogą być wydatki 
oraz koniecznością uzyskania ich akceptacji przez organa finanso-

75 De Sieyes, La Paz 2 IX 1946, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 81.
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we. W preambule dekretu nawiązano do dekretów Buscha i Villar-
roela w tej sprawie.

2 października 1952 r. ustanowiono Boliwijską Korporację Gór-
niczą (Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL). Pomyślano ją 
jako państwowy koncern obarczony zadaniem eksploracji i eksploa-
tacji bogactw mineralnych wskazanych przez rząd, sprzedaży i eks-
portu urobku oraz importu maszyn, narzędzi, materiałów górni-
czych i żywności na potrzeby wszystkich, a nie tylko zarządzanych 
przez siebie kopalń. Za zgodą rządu koncern mógł tworzyć towa-
rzystwa akcyjne – pod warunkiem wszakże zachowania co najmniej 
51% udziałów. Rząd powoływał siedmioosobowy zarząd COMIBOL, 
przestrzegając zasady, iż dwóch jego członków musiało być dobra-
nych spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez związek 
zawodowy górników.

4 października 1952 r. kolejny dekret prezydencki nałożył na 
COMIBOL obowiązek nadzoru nad kopalniami należącymi do 
Trzech Wielkich. Powiedziano, że ów nadzór może się wyrażać bądź 
w kontrolowaniu, bądź w bieżącym zarządzaniu – w zależności od 
potrzeb dyktowanych rozwojem sytuacji. Od tej chwili banki miały 
zaprzestać realizowania tych operacji koncernów, które nie uzyskały-
by zgody nadzorców. Wydatki, wynikające z ustanowienia nadzoru, 
miały pokryć zainteresowane koncerny. Wydanie dekretu motywo-
wano zaobserwowanym zmniejszaniem przez Wielką Trójkę produ-
kcji oraz zakupów zaopatrzeniowych niezbędnych dla kontynuowa-
nia wydobycia w przyszłości.

31 października 1952 r. nadszedł w końcu dzień przez Paza Es-
tenssoro i  towarzyszy określany mianem „Dnia gospodarczej nie-
podległości Boliwii” (por. rozdz. 1). Na terenie kopalni Catavi 
prezy dent podpisał dekret o nacjonalizacji kopalń Wielkiej Trójki; 
Lechín złożył podpis jako drugi. Przewidziano odszkodowanie dla 
właścicie li. Ocena wartości majątku miała być przedmiotem dalsze-
go postępo wania; zaznaczono, że od należnej sumy zostaną odliczo-
ne wszelkie należności przedsiębiorstw wobec państwa. Mimo to 
przewidziano pewne bezpośrednie wypłaty na rzecz właścicieli, któ-
re miały być re alizowane stopniowo, w formie zaliczki do rozlicze-
nia i w proporcji uwzględniającej pretensje zgłoszone przez państwo. 
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W sumie z po stanowień o odszkodowaniu niewiele jeszcze wynikało 
poza uzna niem zasady odszkodowania – o demonstrację czego za-
pewne szło.

Kopalnie przekazano do eksploatacji COMIBOL, ustanawiając 
jednocześnie instytucję kontroli robotniczej nad nimi. Krajowemu 
i  zagranicznemu personelowi wyspecjalizowanemu gwarantowano 
ciągłość pracy.

Na miejsce ceremonii nie tylko wybrano Catavi, gdzie miał 
miejsce najlepiej chyba zapamiętany wypadek oddania śmiertelnych 
strzałów do górników w 1942 r., ale w ramach terenu zakładu wy-
brano odcinek noszący imię Marii Barzoli. Kobieta ta została wów-
czas zamordowana przez wojsko.

Prezydent wraz z całym rządem przyleciał na uroczystość samo-
lotem. Z lotniska górnicy ponieśli przybyłych na ramionach. W Ca-
tavi została oddana „salwa honorowa” przez odpalenie dwudziestu 
jeden ładunków dynamitu. Tłumy wiwatowały, licznie strzelano z ra-
dości. Przy podpisaniu dekretu obecny był gość z Meksyku, Lombar-
do Toledano, oraz oficjalni przedstawiciele Argentyny, Ekwadoru 
i Gwatemali. Dzień ogłoszono oczywiście świętem.

31 października Paz Estenssoro podpisał również „Akt gospo-
darczej niezawisłości kraju”, nawiązujący do tradycji walk niepodle-
głościowych – ale, być może, także do analogicznego aktu ogłoszo-
nego przez Perona w Argentynie. W rok później podjęto decyzję, że 
złote monety nowej emisji będą miały na otoku napis NIEPODLE-
GŁOŚĆ GOSPODARCZA oraz datę 31 października 1952 r. W dwa 
lata później kongres boliwijskiej konfederacji związków zawodo-
wych COB ogłosił Paza Estenssoro „Gospodarczym Wyzwolicielem 
Boliwii”.

W parę miesięcy po akcie nacjonalizacji propagandysta rewolu-
cji pisał:

Kwietniowe zwycięstwo Narodu wyodrębnia i rozdziela dwie odmienne 
epoki naszej historii, oddzielając zarazem dwa obozy wyraźnie okreś- 
lone i o przeciwstaw nych interesach. Z  jednej strony pozostaje prze-
szłość: trzy osoby, będące panami trzech milionów i  całego narodu 
zarazem; struktura społeczna i  prawna dostosowana do obrony ich 
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przywilejów; wojsko i policja przygotowane do ich obrony; prasa, ra-
dio itd. przekupione, by im służyć; prawie powszechna mentalność tak 
ukształtowa na, by czynić z Boliwijczyków uległych współtwórców całej 
tej konstrukcji nędzy. Z drugiej strony wspaniale zabiera głos cały pod-
noszący się lud, pragnący bezpie czeństwa ekonomicznego i wolności, 
idący pod przewodem partii rewolucyjnej o długiej tradycji – lud, któ-
ry burzy i buduje od nowa76.

Zewnętrzny obserwator – ambasador brytyjski – doceniał oczy-
wiście wagę wydarzenia, ale był znacznie bardziej sceptyczny:

Trudno przesadzić w  ocenie przyszłych rezultatów i  politycznych 
konsekwen cji zaszłego przewrotu gospodarczego. Większość tutej-
szych obserwatorów zagrani cznych sądzi, że za kwartał lub pół roku 
wszystko znajdzie się w chaosie, a produ kcja upadnie.
 Chcąc sobie wyrobić jakiś pogląd, a nie posiadając stosownej wie-
dzy, odwie dziłem niedawno ważniejsze kopalnie i w konsekwencji nie 
podzielam owego rozpowszechnionego stanowiska. Boliwijczycy byli 
górnikami dawniej, nim w Ame ryce Północnej powstała najwcześniej-
sza osada. Najprawdopodobniej będą wydoby wać swoje rudy nawet 
w najgorszych warunkach. Na krótką metę mogą nawet pod nieść wiel-
kość wydobycia – dopóki nie zużyją zapasu części zamiennych. Wątpli-
we wprawdzie, czy mogliby sprzedać urobek w obliczu zorganizowane-
go bojkotu ryn kowego – ale nie sądzę, ażeby takie niebezpieczeństwo 
było prawdopodobne.
 Jeśli się jednak mylę w moich przewidywaniach, to kraj wkrótce 
rzeczywiście znajdzie się w kłopotach. Będąc uzależniony od importu 
żywności dla robotników, jest on bardziej wrażliwy na ciosy niż inne, 
gdzie ludzie mają co jeść nawet w sytu acji, gdy księżycowa ekonomia 
ich władców prowadzi do technicznych zakleszczeń (Argentyna).
 Niezależnie od stopnia, w jakim mam rację, odnoszę wrażenie, że 
napięcia, ciężary oraz ewentualne straty i tak szybko dotkną robotni-
ków. Nie sądzę, iżby przy najlepszej woli rząd mógł utrzymać wysoki 
poziom udogodnień, jakie obecnie są ich udziałem w zakresie zaopa-
trzenia w żywność oraz w zakresie oświaty, rozrywek, opieki lekarskiej 
oraz, w  końcu, realnych zarobków. Jest odrębnym zagadnieniem, do 

76 S. Rodrigo, Diario de la Revolución Nacional, La Paz 1955, s. 157.
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czego może doprowadzić niezadowolenie robotników w  płaszczyź-
nie politycznej – ale sam oczekuję bardzo interesujących reakcji z ich 
strony77.

*

Dopełnieniem podstawowego uderzenia przeciw oligarchii, jakim 
by ła nacjonalizacja wielkich kopalń, stało się rozbicie dotychczaso-
wej armii, nie bez racji uważanej za jej ostoję. Prawdę mówiąc, dzia-
łanie to nastąpiło szybciej, nim dopisano mu przesłanki doktrynalne. 
Kręgosłup przetrącili mianowicie armii górnicy w trakcie powstania 
kwietniowego w La Paz i oni też, po wzięciu broni z wojskowych ma-
gazynów, stali się siłą zbrojną rewolucji. W całym tym epizodzie hi-
storycznym armia – poza nielicznymi jednostkami – spisała się zre-
sztą na tyle źle, że jej resztki słabo już broniły struktury.

Stan faktyczny został podbudowany przez ideologię. Przypo-
mniano sobie rolę armii, która tradycyjnie okazywała siłę w rozgry w- 
kach politycznych, a  nie w  boju (wojna o  Chaco!). Przypomnia-
no, że wojsko nie dopuściło MNR do władzy w 1951 r. Także – jego 
wielokrotny udział w tłumieniu ruchu robotniczego. Ciekawe, że – 
odmiennie niż w  niektórych porównywalnych sytuacjach trzecio-
światowych – nie przemówiły za armią zasługi młodych oficerów 
pokolenia wojny o Chaco. Oni byli czczeni – ale ich prestiż nie zmie-
niał opinii o armii. Prawda, że w czasie, o którym mowa, owa gru-
pa oficerów nie odgrywała już tak wielkiej roli jak dawniej. Rolę nie-
licznych, może nawet osamotnionych reformatorów poprzedniego 
okresu przejęły już wielkie grupy społeczne.

Ostatecznie armii nie rozpędzono na cztery wiatry. Według jed-
nych szacunków wyrzucono 80% oficerów, a według innych „tylko” 
50%78. Wyszła ona jednak z próby „w stanie całkowitej dezorganiza-
cji i z wymienioną większością oficerów”79. Nadto zwłaszcza Lechín 

77 Lomax, La Paz 3 XI 1952, PRO, FO 371, 97715.
78 R. J. Alexander, The Bolivian National Revolution, New Brunswick, N.J., 1958,  

s. 146; A. Stepan, The Military in Politics. Changing Patterns in Brazil, Prin-
ceton–New York 1971, s. 23; Malloy, op. cit., s. 181 (i przypis na s. 367).

79 Lomax, La Paz 22 IV 1952, PRO, FO 371, 97703.
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bardzo mocno stawiał sprawę, że gwarancją dalszego trwania i osta-
tecznego zwycięstwa rewolucji są karabiny w rękach „naszych robot-
ników, chłopów i  urzędników”80. W  przemówieniu wygłoszonym 
z okazji nacjonalizacji wielkich kopalń mówił:

Nie chcemy znać wojska wygalonowanego, w  butach z  cholewami 
i  ostrogami uzyskanymi dzięki zwycięstwom odniesionym nad bez-
bronnymi narodami. Kraj ob roni od wrogów i  uratuje wojsko po-
wszechne, z karabinem na ramieniu i klasowo uświadomione81.

Paz Estenssoro popierał to stanowisko. Odwiedziwszy w  czerw cu 
1952 r. centrum górnicze Llallagua, zaapelował, by górnicy po dzielili 
się bronią i amunicją z robotnikami całego kraju82.

Szacuje się, że wkrótce po rewolucji 1952 r. uzbrojone milicje 
ludowe liczyły kilkadziesiąt tysięcy ludzi, z  czego połowa na wsi, 
a z drugiej połowy znaczna część w kopalniach83. W początku 1954 r. 
Ambasada Amerykańska oceniała liczebność milicji robotniczej na 
15 do 40 tys., licząc najpewniej jedynie grupy górnicze i robotnicze 
(bez chłopskich)84. Była to struktura stosunkowo luźna, ale posiada-
jąca prawdziwą, nawet jeśli często przestarzałą broń i przynajmniej 
potencjalną siłę. Napisy w kopalniach nb. głosiły: „Górnicy, nie od-
dawajcie broni!”85. Zewnętrzni obserwatorzy domniemywali, iż rząd 
i tak nie odważyłby się na podjęcie próby jej ściągnięcia86.

Ludowa siła pozostawała nominalnie pod komendą Lechina 
jako szefa konfederacji COB. Poseł brytyjski pisał nawet, że stoi za 

80 Lechín…, s. 145.
81 El Libro Blanco…, s. 142; Lechín…, s. 144.
82 Cobb Jr., La Paz 10 VII 1952, NA, DS, 824.2544.
83 Magill mówi o liczbie 50–70 tys., Zondag o ponad 20 tys. (J. H. Magill, La bour 

Unions and Political Socialization. A Case Study of Bolivian Workers, New York– 
–Washington–London 1974, s. 164; C. H. Zondag, The Bolivian Economy. 1952–
–65. The Revolution and its Aftermath, New York–Washington–London 1966,  
s. 51).

84 Rowell, La Paz 13 I 1954, NA, DS, 724.00.
85 Magill, op. cit., s. 164.
86 Lomax, La Paz 22 IV 1952, PRO, FO 371, 97703.
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nim „prywatna armia górników”87. W  rzeczywistości milicja była 
siłą mającą wszelkie cechy ludo wego pospolitego ruszenia, a  więc 
czasem zanarchizowaną bądź, zwłaszcza na wsi, realizującą własne 
cele. Jej jedność organizacyjna była problematyczna, a w kraju wów-
czas i z czasem powstawały róż ne ugrupowania o podobnym cha-
rakterze.

Obserwacje formułowane w Boliwii wkrótce po rewolucji nie po-
zostawiały wątpliwości co do potencjalnej, a niekiedy faktycznej wagi 
omawianej struktury. 5 maja 1952 r. ambasador francuski do nosił:

Cała ta masa jest uzbrojona i stoi naprzeciw rządu, który nie dysponu-
je już ani armią, ani policją88.

W  styczniu 1953 r. ambasador brytyjski pisał, że wojskowe i  po-
licyjne posterunki na terenie kopalń nie działają, ich funkcje zaś 
przejęła tam milicja związkowa89. Jeszcze na początku 1954 r. Amba-
sada Amerykańska oceniała, że „milicja jest dziś w Boliwii najwię-
kszą zmilitaryzowaną siłą”. Mimo słabości struktury milicji, „gdy 
tylko rodził się jakiś prawdziwy bądź domniemany kryzys, uzbrojo-
ne grupy robotnicze pojawiały się w wystarczającej liczbie oraz jako 
wystarczająco zdyscyplinowane, by móc zapanować nad sytuacją”90.

Ludzie prześladowani jako kontrrewolucjoniści skarżyli się, iż 
rewizji w mieszkaniach i aresztów dokonują robotnicy i górnicy, któ-
rzy jakoby występowali także wśród strażników więzień. W styczniu 
1953 r., po próbie prawicowej rewolty, o której niżej, milicja górni-
cza zażądała, ażeby konspiratorzy zostali jej przekazani celem doko-
nania szybkiej egzekucji (!) w Catavi, zawodowa armia zaś do resz-
ty rozpędzona.

Stopniowo rewolucyjny rząd podjął jednak, jak można było 
oczekiwać, próby odbudowy armii. Poza wszystkim, skoro rewolucja 
miała silny akcent narodowy, to trudno było sobie wyobrazić naród 

87 Report on Labour Affairs. April 1952, Lomax, La Paz 15 V 1952, PRO, FO 126, 95.
88 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
89 Report on Labour Affairs. Bolivia. March 1953, Lomax, La Paz 20 IV 1953, PRO, 

FO 371, 103650.
90 Rowell, La Paz 13 I 1954, NA, DS, 724.00.
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bez tego elementu życia państwowego91. Górniczy ruch związkowy 
od początku się temu sprzeciwiał. Przypominał wszystkie grzechy 
tradycyjnego wojska w  dyktatorskich reżimach Ameryki Łaciń-
skiej. Wyrażał przekonanie, że jeśli już, to szkoły wojskowe winny 
być za strzeżone jedynie dla dzieci z rodzin proletariackich. W stycz-
niu 1953 r., po wspomnianej próbie kontrrewolucyjnej, boliwijska 
konfe deracja związków zawodowych COB zaplanowała powoła-
nie Sztabu Generalnego dla reorganizacji całej milicji robotniczej. 
W  czerwcu tegoż roku uchwaliła rezolucję zalecającą utworzenie 
armii robotni czej pod komendą Sztabu Generalnego wyłonionego 
przez siebie, zaopatrzenie jej w czołgi i artylerię oraz wzywającą do 
wzięcia pod kontrolę również lotnictwa.

W  1953 r. rząd wyraźnie zaczął jednak hamować rozchodze-
nie się broni wśród ludności. W lipcu 1953 r. został ogłoszony de-
kret reorganizujący siły zbrojne w intencji uczynienia z nich nie tyl-
ko czynnika obrony przed ewentualną agresją zewnętrzną, ale także 
in strument obrony interesów większościowych grup narodu oraz 
narzę dzie rozwoju kraju. W miejsce jednej, zamkniętej szkoły woj-
skowej już w maju 1952 r. utworzono szkołę lotniczą w Santa Cruz, 
na po czątku zaś 1953 r. szkołę wojskową (Instituto Coronel Villa-
rroel) w La Paz. Zaznaczono, że uczelnie te przyjmą młodzież „re-
krutującą się z klasy średniej, robotniczej i chłopskiej, która otrzyma 
wykształ cenie techniczno-wojskowe”. Kadeci mieli zostać wycho-
wani w „po szanowaniu dla suwerenności narodowej i aspiracji ludu 
oraz w  po czuciu powinności ich obrony”. Mieli też być ukształto-
wani w przeświadczeniu o potrzebie „ochrony bogactw kraju prze-
ciw za kusom oligarchii”92. W ramach odbudowy armii zorganizowa-
no serię parad wojskowych. Wojskowi składali przysięgę wierności 
na sztan dar narodowy oraz przysięgę wierności wobec prezydenta 
i MNR.

91 Malloy, op. cit., s. 179.
92 Fain, La Paz 2 VIII 1953, AD, Amérique 1952–, 14/6/1 Bolivie; Malloy, op. cit.,  

s. 181.
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Bezpośrednio te wysiłki nie przyniosły jednak wiele. Jeszcze 
w 1956 r. ambasador francuski w Santiago de Chile, który przybył 
do La Paz na uroczystość inauguracji nowego prezydenta, notował:

Warto zauważyć, że podczas niedzielnej defilady, zorganizowanej przez 
syn dykaty robotnicze i chłopskie, można było przez pełne cztery go-
dziny oglądać nie skończoną liczbę Indian uzbrojonych po zęby, w po-
niedziałek zaś, w paradzie woj skowej, pojawiło się raptem kilka mar-
nych jednostek.

Powyższą obserwację ambasador zaopatrywał komentarzem, iż je-
śli Lechín zechce się kiedyś posłużyć „jakże liczącymi się uzbrojo-
nymi bandami”, jakie pozostają w jego dyspozycji, to nie widać siły, 
która mogłaby się mu przeciwstawić93. Jeszcze w 1960 r. ambasador 
francuski oceniał, że armia nie byłaby w stanie przeciwstawić się mi-
licjom robotniczym, gdyby zaszła taka potrzeba94.

*

Złote jajko, jakim w przekonaniu rewolucjonistów były wielkie ko-
palnie, okazało się znacznie skromniejsze, jeśli nie wręcz zepsute. Na 
prawdziwy stan rzeczy złożyło się wiele przyczyn – długofalo wych 
oraz doraźnych, wynikłych ze zmiany statusu kopalń. Ani o jednych, 
ani o drugich nie myślano, gdy planowano to posunięcie.

Boliwia zawsze miała wysokie koszta wydobycia, które Paz Es-
tenssoro w jednym z przemówień określił wręcz jako najwyższe na 
świecie95. Kopalnie położone są wysoko (4–6 tys. m n.p.m.) i na ogół 
nie mniej niż 800–900 km od portu. Do kosztów trzeba więc było 
doliczyć drogi transport urobku i zaopatrzenia, w ówczesnych bo-
liwijskich warunkach płatny nb. w  dewizach. Z  braku huty trzeba 

93 Coiffard, Santiago de Chile 20 IX 1956, AD, Amérique 1952–, 14/4/1 Bolivie.
94 Leroy-Beaulieu, La Paz 9 VII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
95 Dupuy-Dutemps, Paryż 30 VIII 1954, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie. Dyplo-

maci francuscy potwierdzali nb. tę opinię (Ambasada Francji, La Paz 1 XI 1952, 
AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie).
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było transportować znacznie więcej niż w  przypadku użytecznego 
produktu.

Ówcześnie wydobywane rudy boliwijskie były ubogie, znacz-
nie uboższe niż np. nigeryjskie czy malajskie. Co gorsza, ich jakość 
szybko się pogarszała. Badania przeprowadzone przez ekspertów ze 
Stanów Zjednoczonych w Catavi w 1949 r. dawały tej kopalni 2–3 
lata pracy96. Według niektórych szacunków w ciągu 10 lat poprze-
dzających nacjonalizację zawartość cyny w  rudzie spadła w  Boli-
wii o  około 40%97. W  kopalniach koncernu Patiño w  1943 r. pro-
centowość rud wynosiła około 1,97%, w  okresie zaś bezpośrednio 
poprze dzającym rewolucję około 1,5%98. Według jednego z eksper-
tów francuskich w latach 1950–1955 średnia zawartość cyny w urob-
ku spadła w skali kraju o 28%99. Z kolei, według szacunków CEPAL, 
w ciągu pięciu lat po nacjonalizacji zawartość metalu w rudzie cyny 
w znacjonalizowanych kopalniach spadła o 31%100.

Wymienione wskaźniki są z pewnością dyskusyjne. Wspomnia-
ny francuski ekspert w 1957 r. przepowiadał kolejne 9–10 lat życia 
tej samej kopalni Catavi, która według innej, wcześniej cytowanej 
ekspertyzy już od dawna nie powinna istnieć101. Niemniej jednak zły 
trend sygnalizowany był powszechnie.

Boliwijskie kopalnie były po prostu wyeksploatowane. Pracowa-
no w nich w coraz mniej wydajnych złożach. Specjaliści stali na sta-
nowisku, że niejedną z nich trzeba po prostu zamknąć. Kopalnię Pu-
lacayo faktycznie zamknięto z końcem 1958 r.

Wysokie koszty wydobycia okazały się fatalne, gdy w niedługim 
czasie po rewolucji przyszedł spadek światowych cen cyny.

Oczywiście można było szukać nowych złóż, zwłaszcza głębiej 
i  mądrzejszymi technikami. Można było rozwijać wydobycie bar-

96 Muirhead, La Paz 3 VIII 1949, PRO, FO 371, 74542.
97 Report of the United Nations Mission…, s. 46.
98 H. Osborne, Bolivia. A Land Divided, Oxford 1964, s. 148.
99 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, listopad 1957, AD, 

Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
100 Alexander, op. cit., s. 109.
101 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, listopad 1957, AD, 

Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
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dziej wówczas potrzebnych na świecie miedzi, wolframu, antymonu 
czy złota – ale do tego były potrzebne kapitały, umiejętności, przewi-
dywanie i wola.

Wydziedziczone koncerny nie spieszyły się, co nie dziwne, 
z  prze kazywaniem wiedzy. Zdarzały się wypadki zatrzymywania 
przez nie map geologicznych. Już od pewnego czasu koncerny mało 
inwesto wały w prace rozwojowe i w urządzenia. W przeciągu 20 lat 
poprzedzających rewolucję nie odkryto w Boliwii ani jednej liczącej 
się no wej kopalni. Kapitał zaangażowany w środki trwałe w kopal-
niach nie powiększył się w okresie 1938–1950; organizacja i techni-
ka eksplo atacji też się nie poprawiły102.

Może koncerny postępowały tak właśnie z uwagi na zmniejsza-
jącą się opłacalność kopalń oraz fakt, że zmniejszała się ich relatyw na 
waga w stosunku do interesów prowadzonych przez nie w róż nych 
krajach. Może ograniczały swe działania w przewidywaniu załama-
nia cen cyny. Może oceniały ryzyko polityczne jako duże. W każdym 
razie utrzymanie poziomu produkcji po rewolucji, a  jesz cze przed 
nacjonalizacją, w tak ważnej kopalni jak Catavi, odbywało się wyraź-
nie rabunkowo – przez zużywanie dostępnych zasobów, bez dbania 
o przyszłość. Bezpośrednio przed nacjonalizacją koncer ny sprowa-
dzały do Boliwii możliwie jak najmniej artykułów zao patrzeniowych 
niezbędnych dla utrzymania przedsiębiorstw w ruchu. Nowe władze 
nie omieszkały nb. wykorzystać tej okoliczności w os karżeniach kie-
rowanych przeciw Wielkiej Trójce.

Bardzo szybko po nacjonalizacji pojawiły się trudności, które 
można by nazwać kłopotami stanu przejściowego. Rewolucja wybu-
chła przecież w  momencie dużych napięć związanych z  niechęcią 
amerykańskiej RFC do kupowania boliwijskiej rudy cyny. Nowy stan 
prawny, mający nb. wpływ na amerykańskich obywateli – udziałow-
ców koncernu Patiño, nie ułatwił długofalowego rozwiąza nia i  tak 
trudnej sprawy. Póki co, RFC była skłonna dokonywać je dynie za-
kupów doraźnych, bez podejmowania zobowiązań na przy szłość. 
Ostatnia transakcja z tą korporacją została podpisana we wrześniu 
1952 r., a następna dopiero w styczniu 1953 r. Były one oczywiście 

102 Alexander, op. cit., s. 9; Malloy, op. cit., s. 31.
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nadal realizowane na dyktowanych przez RFC warunkach, a  więc 
nie dziwi, iż rewolucyjny rząd nie robił wokół nich re klamy, mimo iż 
zwłaszcza druga z nich ulżyła mu.

Cienie pojawiły się nad wkładami boliwijskiego Banco Minero 
w Stanach Zjednoczonych. W wypadku rud wolframu i  tungstenu 
niektóre firmy USA uznały się za zwolnione z umów, ponieważ for-
malnie przedsiębiorstwa, z  którymi je podpisały, przestały istnieć. 
Ze względu na zakwestionowanie praw własności i związany z tym 
brak uregulowania płatności, została zawieszona wysyłka rudy cyny 
do Anglii. Wznowiono ją dopiero w początku 1953 r. Gdy wiado-
mość o  przybyciu brytyjskiego negocjatora, działającego skądinąd 
z  ramienia kapitałowo związanej z Patiño huty w Liverpoolu, am-
basador brytyjski przekazał 1 stycznia 1953 r. prezydentowi (wraz 
z obietnicą wzięcia pierwszej porcji rudy za bezpośrednią zaliczko-
wą zapłatę 75% należności), Pazowi Estenssoro „w  oczywisty spo-
sób ulżyło”103.

W Boliwii nie przygotowano całej machiny organizacyjnej za-
rządzającej kopalniami. Pojawiły się niejasności kompetencyjne 
po między bankiem, w  myśl jednego z  omówionych wyżej dekre-
tów monopolizującym sprzedaż rudy, a  COMIBOL. Ambasador 
brytyjski skarżył się na trudności prowadzenia rokowań w sprawie 
wznowie nia dostaw rudy do Anglii w sytuacji, gdy nikt wśród od-
nowionego personelu nie dysponował wiedzą na temat dotychcza-
sowych za sad104.

Nie pomyślano o tym, że pogarszanie się jakości rud pociąga za 
sobą konieczność rozbudowy urządzeń koncentrujących, co w krót-
kim czasie stworzyło poważny problem w  Catavi. Nie pomyślano 
o organizacji służb zaopatrzenia kopalń. Nie złożono odpowiednio 
wcześnie zamówień koniecznych dla utrzymania ciągłości proce-
su produkcyjnego i kontynuacji dostaw żywności do przykopalnia-
nych sklepów – tradycyjni zaś dostawcy zaczęli żądać zapłaty z góry 
i go tówką. Realizacja nowych zamówień musiała zresztą i tak trwać 
oko ło dziewięciu miesięcy. Prawda, że w portach Antofagasta i Ari-

103 Lomax, La Paz 12 I 1953, PRO, FO 371, 103643.
104 Lomax, La Paz, b.d., PRO, FO 371, 97717.
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ca le żały produkty przysłane jeszcze w  odpowiedzi na dawniejsze 
zlecenia. Wystarczyłyby wprawdzie raptem na miesiąc ruchu kopalń 
– ale i to byłoby cenne. Ich adresatami byli jednakowoż dotychcza-
sowi właściciele.

Sprawę przekazania COMIBOL dostaw już leżących w portach 
Pacyfiku Boliwia jeszcze stosunkowo szybko wygrała – nawet jeśli 
tylko w  odniesieniu do części składowanych materiałów. Stało się 
tak chyba dlatego, że Chile zależało na demonstracji, iż nie interferu-
je w komunikację Boliwii ze światem zewnętrznym przez swoje por-
ty (by nie dać argumentów dla, toute proportion gardée, wznowienia 
wojny o wybrzeże!). Nie rozwiązywało to jednak sytuacji na dłuższą 
metę. Pomysł, jaki się in extremis pojawił – by mianowicie bezzwło-
cznie i w naturze wymieniać określony procent transportów rudy na 
zaopatrzenie – był tyleż rozpaczliwy, ile nierealistyczny.

W grudniu 1952 r. samo kierownictwo COMIBOL oceniało sy-
tuację jako krytyczną. Uważało, że przy największych wysiłkach, za-
hipotekowaniu rezerw złota celem otrzymania kredytów, zamknię-
ciu niektórych kopalń oraz racjonowaniu żywności, Boliwia może 
„pociągnąć” przez kilka tygodni, a w najlepszym wypadku przez kil-
ka miesięcy. Z czasem wznowienie eksportu rudy do Anglii uczyni-
ło sytuację znośniejszą.

Istotnym elementem trudności zaistniałych w ramach nowego 
układu była postawa górników i, jeśli przyjrzeć się całej sytuacji bo-
liwijskiej, także robotników innych sektorów. Sprawa ta pojawiła się 
jeszcze przed nacjonalizacją kopalń. Jak dalej będzie jeszcze o tym 
mowa, zwłaszcza boliwijscy górnicy tradycyjnie charakteryzowali się 
postawą buntowniczą. Rewolucja dała im przeświadczenie o włas- 
nej sile, broń do ręki i wspominaną już półorganizację w po staci mi-
licji. Z kolei nacjonalizacja pozwalała domniemywać, że zmieniło się 
„wszystko”. Miało być po niej najlepiej na tym najle pszym ze świa-
tów. Tymczasem ani trochę tak nie było. W konse kwencji nie było 
też spokoju, a plotka i wyobraźnia powiększały oczywiście sygnały 
o buntowniczym nastawieniu górników.

Wszędzie powstawały nowe organizacje związkowe. Nieraz za-
kładali je bojowo nastawieni wysłannicy z La Paz, stwarzający fak-
ty dokonane przez „zbratanie się” z  górnikami i  lokalnymi robot-
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nikami przy pomocy alkoholu i koki. Co najmniej kilku zarządców 
kopalń zostało usuniętych na żądanie związków zawodowych. W jed-
nym wypadku sam Lechín pojechał do kopalni Huanuni, by skłonić 
zwią zek do akceptacji zarządcy przysłanego przez COMIBOL – co 
mu się zresztą nie udało. Właściciele kopalń nieznacjonalizowanych, 
które były liczne, nawet jeśli ich produkcja stanowiła małą część, 
twierdzili, że wisi nad nimi obawa, iż związek zawodowy przejmie 
kontrolę nad zarządem; wielu z nich na wszelki wypadek unikało in-
westowania. Nieraz aspiracje związków szły bardzo daleko, a  rząd 
się na nie zgadzał. W 1953 r. umożliwił np. federacji związków ro-
botników fabryk (akurat tym razem nie górników!) wgląd w składa-
ne w Banku Centralnym przez przemysłowców zapotrzebowania na 
dewizy na kupno surowców.

W kraju nie mijał ani jeden dzień bez żądań płacowych i byto-
wych – najczęściej formułowanych ostro i zagrażających strajkiem 
w wypadku ich niespełnienia. W latach 1952–1958 w znacjonalizo-
wanych kopalniach wybuchało przeciętnie 350 strajków rocznie105.

Kopalnie musiały przyjąć z powrotem do pracy wielu ludzi zwal-
nianych z biegiem lat jako podżegacze. Wracali oni pełni pretensji, 
urazów i ducha bojowego, którego nigdy im nie brakowało. Wielu 
zwolnionych przez lata pijaków i opryszków też doszło do wniosku, 
że zostało swego czasu skrzywdzonych. Rozróżnienie mię dzy wy-
rzuconymi z przyczyn politycznych a pozostałymi, nieraz nie było 
łatwe – zwłaszcza w atmosferze rewolucyjnej i nieprzychylnej dla ad-
ministracji przedsiębiorstw.

W czerwcu 1952 r. ambasador brytyjski oceniał, że „od rewolu-
cji górnicy przejawiają skłonność do działań gwałtownych przy naj-
mniejszym pretekście”106. Po odwiedzeniu Potosí w sierpniu 1952 r., 
jeden z ekspertów ONZ powiedział ambasadorowi, że tamtejsza at-
mosfera przypomina znany mu akurat z  autopsji Petersburg po 
upad ku Kiereńskiego. Miasto było rządzone przez sowiet i wyczu-

105 Zondag, op. cit., s. 51.
106 Report on Labour Affairs. Bolivia. June 1952, Lomax, La Paz 15 VI 1952, PRO, FO 

371, 97718.
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wało się w nim brak bezpieczeństwa107. W listopadzie 1952 r. z kolei 
sam am basador potwierdził, iż kopalnia Unificada „pozostaje w rę-
kach ro botników, nad którymi rząd w La Paz nie ma po prostu żad-
nej kon troli”108. W styczniu 1953 r. ujął rzecz barwniej: napisał, że 
Unificada jest w  praktyce zarządzana przez sowiet robotniczy109. 
Jeszcze w  parę miesięcy później powtarzał to samo w  kategoriach 
ogólniejszych – w nawiązaniu do jakichś incydentów:

W kopalniach, gdzie te incydenty miały miejsce, nad sytuacją panuje 
milicja robotnicza, polecenia zaś wydawane przez rząd w La Paz nie li-
czą się wcale lub pra wie wcale110.

W czerwcu 1952 r. sytuację w kopalni Corocoro, która zawsze miała 
opinię buntowniczej, pozostający jeszcze wówczas na miejscu kon-
cern uznał za na tyle groźną, że wycofał cały obcy personel. W listo-
padzie 1952 r. zarząd koncernu Hochschilda w La Paz wezwał obcy 
personel do opuszczenia Boliwii. Sam Hochschild nb. wy emigrował.

Wypadki niestworzonych żądań oraz agresji wobec personelu 
technicznego bądź zarządzającego, nb. niekoniecznie zagraniczne-
go, sygnalizowano z różnych kopalń. Zdarzały się sytuacje takie, jak 
np. przypadłość amerykańskiego zarządcy kopalni Huanuni, które-
go górnicy, niemogący uzyskać satysfakcji w sprawie jakichś postu-
latów, wyciągnęli w nocy z domu, pobili i kazali mu się wytłumaczyć 
wo bec 2500 oburzonych ludzi111. Było oczywiste, że w różnych okoli-
cznościach rząd nie miał fizycznej możliwości zapewnienia komu-
kolwiek bezpieczeństwa. Zdając sobie z tego dobrze sprawę, nieraz 
uciekał się do działań paradoksalnych. Gdy w Catavi „siły porząd-
ku” uległy w trakcie rewolucji rozproszeniu, a górnicy wzięli broń, 
prze bywający na miejscu technicy amerykańscy przestraszyli się. 
Amery kański zarządca kopalni wezwał na pomoc swoją ambasadę, 

107 Report on Labour Affairs. Bolivia. August 1952, Lomax, La Paz 19 IX 1952, PRO, 
FO 371, 97718.

108 Lomax, La Paz 14 XI 1952, PRO, FO 371, 97716.
109 Lomax, La Paz 12 I 1953, PRO, FO 371, 103644.
110 Lomax, La Paz 23 XI 1953, PRO, FO 371, 103649.
111 Sparks, La Paz 32 VI 1952, NA, DS, 824.06.
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a ta z kolei Waszyngton i władze w La Paz. Waszyngton na wszel-
ki wy padek wysłał szybko pięć samolotów do Peru. Tymczasem Le-
chín, wówczas działając już jako minister kopalń i  ropy naftowej, 
zwolnił z więzienia dwóch górników, odsiadujących wyrok za zabój-
stwo w  tejże kopalni dwóch inżynierów amerykańskich w 1949 r., 
i kazał im bezzwłocznie zaprowadzić na miejscu porządek. Wysłan-
nicy wy wiązali się ze zlecenia112.

Elementem charakteryzującym ówczesną sytuację było przynaj-
mniej zagrożenie potencjalnym buntem. W jakiejś gorącej konfigura-
cji ambasador brytyjski utrafił, jak się zdaje, w sedno. Odmawiając 
mianowicie interwencji na rzecz angielskiego inżyniera kolejowego, 
który wszedł w konflikt z lokalnym związkiem zawodowym, napisał, 
że londyński właściciel linii kolejowej (Antofagasta – Bolivia Rail-
way) musi zrozumieć, co następuje:

Ich przedsiębiorstwo pozostaje w tej chwili całkowicie na łasce związ-
ków za wodowych. Nie ma takiej siły w Boliwii, która mogłaby ograni-
czyć władze związ kowe lub zmienić nawet najbardziej odrzeczną de-
cyzję związku. Wynika z tego, że obcy personel musi za wszelką cenę 
unikać konfliktów ze związkami113.

Nie od rzeczy będzie w  tym miejscu przypomnieć, że Boliwia ni-
gdy nie była krajem, w którym rząd by rządził w pełnym rozumie-
niu tego słowa na całym terytorium. Sytuacja rewolucyjna mogła 
tyl ko wzmocnić bezhołowie, a ludzie, pragnący z niej skorzystać dla 
mętnych celów, musieli pojawić się po każdej stronie. Opisując sytu-
ację należącej do kapitału brytyjskiego linii kolejowej The Guaqui –  
La Paz Railway, ambasador brytyjski powoływał przykład jakiegoś 
pułkownika, mianowanego komendantem garnizonu w  Guaqui, 
który zaczął się mieszać do spraw przedsiębiorstwa. Buntował ro-
botników, chronił ich od kar w wypadku przewinień, uniemożliwił 
życie brytyj skiemu zarządcy, zasugerował nieuzasadnione zarzuty 
ściągniętemu na miejsce ministrowi pracy i nie było na niego siły 
ani w drodze oficjalnej, ani przez działania dyskrecjonalne. Ambasa-

112 Lomax, La Paz 22 IV 1952, PRO, FO 371, 97703.
113 Lomax, La Paz 4 VII 1953, FO 371, 103639.
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dor domnie mywał, że musi on mieć wyjątkowo mocną pozycję nie-
formalną, działa zaś jak działa – i nie on jeden ponoć tak czynił – by 
otrzymać sowitą łapówkę114. Nie da się wykluczyć, że tak rzeczywi-
ście było.

Jedną z  przyczyn trudności zaistniałych w  nowej sytuacji sta-
ły się pretensje pod adresem COMIBOL, który miał być „swoim” 
zarząd cą, a okazał się po prostu zarządcą i  to z różnych powodów 
nieraz może nawet gorszym niż poprzedni. Pojawiały się głosy, że 
„za rzą dów oligarchii” można było „iść do zarządcy kiedy się chcia-
ło”115. W Potosí na jesieni 1952 r. górnicy, niezadowoleni ze sfor-
mułowań dekretu nacjonalizacyjnego, odmawiali pracy pod zarzą-
dem COMI BOL i mówili, że urobek powinien stawać się po prostu 
ich własnoś cią. W maju 1953 r. odmówili oddania urobku w ręce 
COMIBOL i podjęli sprzedaż na własną rękę. Paradoks sytuacji po-
legał na tym, że COMIBOL odkupywała tę rudę, a dodatkowo na 
tym, że pańs twowy bank (Banco Minero) też ją skupywał, choć na-
leżała przecież do równie państwowej COMIBOL. Podobnie w ko-
palni Unificada na przełomie 1952 i 1953 r. górnicy odmówili odda-
wania urobku i przy stąpili do sprzedaży go na własną rękę po cenie 
panującej w tej oko licy na kradzioną rudę. Nie były to jedyne wy-
padki tego rodzaju.

Dwoiście oddziaływała okoliczność, iż państwo (rząd) stało się 
pracodawcą, a jednocześnie w nowej konwencji było to własne pań-
stwo robotników (górników). Z jednej strony nowa sytuacja tworzy-
ła jakby ochronny parasol nad administracją przedsiębiorstw. Kole-
jarze bez szemrania przyjęli cyrkularz ministra robót publicznych, 
w  któ rym ten przypominał, iż brak dyscypliny jest zdradą robot-
niczej spra wy i zażądał wyrzucania wszelkich mącicieli bez odpra-
wy. Amba sador brytyjski pisał, że górnicy mimo wszystko „z  za-
skakującą cierpliwością zgadzają się na »poświęcenia« wynikające 
z koniecz ności właściwych dla Nowych Czasów”116. Z drugiej strony 

114  Lomax, La Paz 18 VIII 1952, PRO, FO 371, 97705.
115  Ash, La Paz 20 III 1953, PRO, FO 371, 103626 (z głosów związkowców w prasie 

La Paz).
116 Report on Labour Affairs. Bolivia. January 1953, Lomax, La Paz 9 II 1953, PRO, 

FO 371, 103650.
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wiele pretensji, dotychczas adresowanych do zarządów koncernów, 
kiero wało się teraz z miejsca przeciw rządowi. Gdy w Catavi zaczę-
ło bra kować żywności w  sklepiku przykopalnianym, górnicy sami 
przegło sowali wprowadzenie lokalnie racjonowania. Na ścianach 
pojawiły się jednakowoż napisy MNR = HAMBRE (MNR = GŁÓD).

Kolejnym źródłem trudności zaistniałych w  ramach nowego 
układu były kłopoty związane z zarządzaniem znacjonalizowanych 
kopalń. Rewolucyjny rząd nie miał żadnego doświadczenia w tym 
zakresie. COMIBOL w  chwili powołania do życia stał się jednym 
z większych koncernów górniczych w skali globalnej. Wszędzie po-
jawili się nowi ludzie. Zagraniczny personel techniczny, który był li-
czny i  organizował znaczną część produkcji, w  większości szybko 
wyjechał. Rewolucyjna propaganda oczywiście zrzucała odpowie-
dzialność za te wyjazdy na knowania la Rosca, ale rzeczywistość by-
ła znacznie prostsza. Niektórzy inżynierowie stali się, jak o tym była 
mowa, przedmiotem szykan. Wielu antycypowało kłopoty, jeszcze 
inni się przestraszyli. W związku ze zmianą sytuacji status ich za-
trudnienia stał się niejasny.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że obcy personel techniczny, wyna-
jęty swego czasu przez wywłaszczone firmy i odległy od polityki bo-
liwijskiej, musiał być sceptyczny wobec samej choćby idei nacjonali-
zacji. Mogła też oddziaływać nań obawa, by przez współpracę 
z rewolucyjnym rządem nie „spalić się” na światowym rynku specja-
listów górniczych.

Decyzja wyjazdu była w  wypadku obcego personelu tym ła-
twiejsza, że podczas gdy w Boliwii trwały kłopoty, Peru przeżywa-
ło okres dobry dla górnictwa. Tam też udało się wielu wyjeżdżają-
cych inżynierów.

W  ramach zagadnień porewolucyjnego zarządzania aparatem 
produkcyjnym kraju ciekawie rysowała się sprawa „kontroli robotni-
czej”. W kopalniach została ona wpowadzona dekretem nacjonaliza-
cyjnym. Związki zawodowe przywiązywały do tej instytucji nad-
zwyczajną wagę, niemal jak do cudownego lekarstwa na wszystkie 
niedomogi. W przemówieniu wygłoszonym z okazji nacjonalizacji 
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kopalń Lechín mówił, że kontrola robotnicza „przyniesie całkowitą 
przemianę systemu produkcji”117.

Według koncepcji owej instytucji, miała ona mieć prawo wglą-
du we wszystkie sprawy przedsiębiorstw poza ściśle technicznymi, 
a więc w zagadnienia zatrudnienia i zwolnień, awansów i regulacji 
płac, dyscypliny pracy, przyznawania mieszkań zakładowych, zaopa-
trzenia sklepów przykopalnianych, umów dotyczących transportu 
oraz warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy. Skądinąd przyzna-
no jej prawo przedstawiania sugestii idących w kierunku uzyskania 
wzrostu produkcji. W  zakresie decyzji administracji dotyczących 
uprawnień załogi, awansów, podnoszenia płac, zatrudniania i zwol-
nień robotników, przyznawania mieszkań oraz umów zawieranych 
przez przedsiębiorstwa na usługi transportowe oraz zakupy zaopa-
trzeniowe, „kontroli robotniczej” przyznano prawo weta.

Referowane uprawnienia „kontroli robotniczej” były więc bar-
dzo szerokie. W praktyce sprawy jej funkcjonowania ułożyły się róż-
nie. Określenie „wszystko poza technicznymi” w praktyce wcale nie 
wyznaczało jasno granicy kompetencji. Jeśli w 1953 r. górnicy w Ca-
tavi odmówili eksploatacji bogatszych złóż, to mogło to być dykto-
wane obawą o własne bezpieczeństwo – ale równie dobrze jakąkol-
wiek inną okolicznością. W  przeżywanych przez Boliwijczyków 
czasach taka granica w ogóle nie mogła być jasna, podobnie jak roz-
graniczenie pomiędzy „kontrolą robotniczą”, związkami zawodowy-
mi i bliżej niezdefiniowaną „masą” robotników. Siła ingerencji „kon-
troli robotniczej” w rzeczywistości była więc zależna od lokalnego 
układu sił i okoliczności, a do tematu „kontrola robotnicza” od nosi 
się z grubsza wszystko, co odnosi się do kwestii buntowniczości gór-
ników i ich żądań.

W doniesieniach pojawiały się akcenty, że inspektorzy robotni-
czy bywali zaskakująco łagodni w żądaniach, a nawet – przynajmniej 
póki co – pomagali utrzymać porządek. W 1955 r. sam Paz Estens-
soro wypowiedział się jednakowoż przeciw rosnącym ingerencjom 
związków zawodowych i sformalizowanych organów kontroli robot-

117 El Libro Blanco…, s. 140.
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niczej w  zarządzanie kopalniami – również w  sprawy techniczne 
i organizacyjne produkcji118.

Kolejnym problemem, jaki stał się udziałem świeżo znacjonali-
zowanych kopalń, był spadek dyscypliny pracy. Pozostawał on naj-
pewniej w jakimś związku ze wspominanym wzrostem buntowniczo-
ści górników i z osłabieniem systemu zarządzania. W czerwcu 1952 r. 
ambasador brytyjski pisał, że „dyscyplina pracy jest tak zła, że dzia-
łanie kopalń, przemysłu i transportu staje się koszmarem”119. Donie-
sienia z Potosí z września 1952 r., a więc jeszcze poprzedzające na-
cjonalizację, mówiły o  skróceniu się faktycznego dnia pracy do 
około 3 godzin120. W połowie 1953 r. jeden z obserwatorów oceniał, 
że wydajność górnika boliwijskiego wynosi zaledwie ¹⁄6 wydajno-
ści górnika pracującego przy porównywalnych operacjach w kopal-
niach Południowej Afryki121. Prawda, że i w spokojniejszych czasach 
owa wydajność mogła być niższa. Pod koniec 1957 r. ekspert francu-
ski oceniał jednak, że wydajność pracownika w kopalniach boliwij-
skich spadła od momentu nacjonalizacji przeciętnie o 15–20%122. Co 
cie kawe, pojawiały się sygnały, że podwyżki pensji, o których dalej, 
raczej zmniejszały, niż zwiększały pilność pracowników; można było 
mniej pracować, by przeżyć.

Związki zawodowe i minister pracy nieraz bronili robotników 
nawet w wypadkach oczywistego naruszenia dyscypliny. Ambasador 
brytyjski powoływał jaskrawy przykład takiej sytuacji – prawda, że 
zaczerpnięty nie z życia kopalń, lecz z kolejnictwa. Mimo protestów 
palacza spity maszynista przejechał mianowicie koniec toru i wpro-
wadził lokomotywę do jeziora Titicaca. Wykrzykiwał przy tym, że 
jedzie do Puno (w Peru, po drugiej stronie jeziora). Nawet on nie 

118 Ambasada Francji, La Paz 28 VIII 1955, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
119 Report on Labour Affairs. Bolivia. May 1952, Lomax, 18 VI 1952, PRO, FO 371, 

97718.
120 Report on Labour Affairs. Bolivia. August 1952, Lomax, La Paz 19 IX 1952, PRO, 

FO 371, 97718.
121 Monthly Economic Summary. Bolivia. April 1953, Bridgett, La Paz 22 V 1953, NA, 

DS, 844.00.
122 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, listopad 1957, AD, 

Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
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mógł jednak zostać zwolniony123. Na różne argumenty w takich i po-
dobnych sprawach minister pracy odpowiadał: „Zgoda, ale lud tak 
chce…”124

Wszystkie omówione okoliczności bilansowały się spadkiem 
wydobycia. W pierwszym okresie po rewolucji oraz po nacjonaliza-
cji utrzymywało się ono jeszcze na przyzwoitym poziomie – ku za-
skoczeniu obserwatorów. Niektórzy tłumaczyli ten fakt wspomina-
nym wyżej prowadzeniem rabunkowej gospodarki w  kopalniach. 
Po trzech miesiącach od nacjonalizacji zaczęło jednak być już go-
rzej z wydobyciem cyny; wydobycie innych metali się utrzymywało.

W  rok po nacjonalizacji opinie obserwatorów zaczęły się róż-
nić. Jeden z  ekspertów szacował, że w  znacjonalizowanych kopal-
niach nastąpił spadek urobku o 20%. Ambasador brytyjski nie po-
twierdzał tego. Zgadzał się, że nastąpił spadek w niektórych z nich 
i w kopalniach prywatnych oraz że pogorszyła się regularność i ja-
kość urobku. Twierdził natomiast, że w niektórych znacjonalizowa-
nych kopal niach wielkość urobku nawet wzrosła… i w sumie docho-
dził do kon kluzji, że całość urobku nie zmniejszyła się wcale albo co 
najwyżej o 5%125. Podobnie mający świeże doświadczenie boliwijskie 
eksperci ONZ nie oczekiwali wówczas istotnego spadku wydobycia 
w bezpo średniej perspektywie126.

W listopadzie 1953 r. ambasador brytyjski zaczynał już jednak 
mówić o spadku wolumenu produkcji127, ale w sumie spadek ekspor-
tu w 1953 r. był niewielki w stosunku do 1952 r. (o około 8%)128. Po-
dobnie jak wcześniej dały się słyszeć jednakowoż sygnały o rabun-
kowej i prowadzonej przy zmniejszeniu wymogów bezpieczeń stwa 
eksploatacji kopalń129. W styczniu 1954 r. pojawił się sygnał o spad-

123 Lomax, La Paz 6 XI 1953, PRO, FO 371, 103626.
124 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
125 Lomax, La Paz 3 IX 1953, PRO, FO 371, 103633; Report on Labour Affa irs. Bolivia. 

September 1953, Lomax, La Paz 19 X 1953, PRO, FO 371, 103650.
126 Hudson, Waszyngton 25 XI 1953, NA, DS, 824.25.
127 Lomax, La Paz 6 XI 1953, PRO, FO 371, 103626.
128 Minerals and Petroleum Report. 1953, Bridgett, La Paz 6 IV 1954, NA, DS, 824.25; 

Dupuy-Dutemps, Paryż 30 VIII 1954, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
129 Minerals and Petroleum Report. 1953, Bridgett, La Paz 6 IV 1954, NA, DS, 824.25.
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ku produkcji w Catavi130, ale w sierpniu tegoż roku dyplomaci fran-
cuscy podtrzymali zdanie brytyjskiego kolegi, że nie obserwuje się 
wyraźnego spadku wydobycia po nacjonalizacji131. W  tym samym 
czasie dyplomaci amerykańscy mówili wręcz o  pojawieniu się od 
maja wzrostowej tendencji wydobycia; również w Catavi produkcja 
wróciła do zwykłego poziomu132.

Referowany optymizm nie na długo starczył. W początku 1957 r. 
francuski ekspert podawał, jak się zdaje wiarygodnie, że całość pro-
dukcji cyny w kopalniach COMIBOL w przeliczeniu na czysty me-
tal w okresie od pierwszego semestru 1952 r. do pierwszego seme-
stru roku pisania raportu spadła o 19,5%133. Ów spadek tłumaczył się 
po gorszeniem rudy przy braku prac rozwojowych, wyczerpaniem 
nie których kopalń, brakami podaży energii elektrycznej, zużyciem 
insta lacji oraz spadkiem dyscypliny pracy. Utrzymanie, a  nawet 
wzrost produkcji w tym samym okresie w niektórych największych 
kopal niach (Catavi +38%, Coloquiri +25%) nie mogły pokryć po-
wstałych braków, a pogarszał je spadek wolumenu produkcji srebra 
(–40%), oło wiu (–25,5%), cynku (–31%), miedzi (–26%), bizmutu, 
antymonu i po zostałych (–79%). Jedynie wolfram trzymał się dobrze 
(+57,5%)134. Wszystko to razem oznaczało już poważne załamanie, 
które będzie się utrzymywać. Spadek produkcji rudy cyny w kopal-
niach COMIBOL w przeliczeniu na czysty metal od 1953 r. do 1961 r. 
wynosił ostatecznie według jednego szacunku 40, według innego zaś 

130 Bridgett, La Paz 7 I 1954, NA, DS, 824.00; Minerals and Petroleum Re port. 1953, 
Bridgett, La Paz 6 IV 1954, NA, DS, 824.25.

131 Ambasada Francji, La Paz 25 VIII 1954, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
132 Monthly Economic Summary. August 1954, Bridgett, La Paz 16 IX 1954, NA, DS, 

824.00.
133 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, listopad 1957, AD, 

Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie. Magill dla tego samego okresu czterech lat po 
nacjonalizacji mówi już nb. o 42% spadku całej produkcji COMIBOL (Magill, 
op. cit., s. 29).

134 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, listopad 1957, AD, 
Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
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aż 54%135. W 1960 r. dyplomaci w La Paz mówili już po prostu o fia-
sku COMIBOL136.

Najgorszym problemem znacjonalizowanych kopalń było jedna-
kowoż nie zmniejszanie się urobku – nie od razu zresztą, jak wi-
dać, następujące – ale rezultaty ekonomiczne. Złe wyniki COMIBOL 
pły nęły z  różnych przyczyn. Jak wspomniano wyżej, górnicy zgła-
szali masę żądań, które zarówno związki zawodowe, jak często wła-
dze państwowe uznawały za słuszne. Nieraz były one rzeczywiście 
jak najbardziej uzasadnione – ale ta okoliczność niewiele zmieniała 
z punktu widzenia końcowego salda.

Żądano podwyżek pensji – w pierwszym momencie po kwiet-
niowej rewolucji aż o 80%, później częściej 40–50%. Bywało, że cen-
tralne władze związków dbały, ażeby postulaty nie były zbyt skrom-
ne. Po nacjonalizacji domagano się odpraw z  tytułu zakończe nia 
pracy u  dotychczasowych właścicieli. Ponieważ ci twierdzili, iż to 
nie oni rozwiązali umowy, lecz rząd stworzył nową sytuację pra wną 
na skutek nacjonalizacji, pieniądze winna była wypłacić COMI BOL, 
wprawdzie obciążając bilans rozliczeń z Wielką Trójką, ale niewie-
le to zmieniało.

Żądano wyrównań, retroaktywnego wypłacenia podwyżek pen-
sji, subsydiów, pensji za okres niesprawiedliwego wyrzucenia z pra-
cy dla ponownie przyjętych, zaległych świadczeń, dodatków miesz-
kaniowych… W Catavi spisano całą listę postulatów, które zgrupowano 
w 28 punktach – od żądania zbudowania przedszkola poczyna jąc, a na 
bezpłatnych posługach grzebalnych kończąc137.

Górnicy nie byli wyjątkowi w swej postawie. W kwietniu 1953 r. 
związki zawodowe pracowników przemysłu tekstylnego zażądały 
na wet wypłacenia należności potrąconych swego czasu przez praco-

135 Zondag (op. cit., s. 84) mówi o 54%. H. Osborne, który w analizowanym okresie 
pracował zresztą w Ambasadzie Brytyjskiej w La Paz, mówi o spadku o 40% 
w okresie od 1952 r. do 1961 r. (op. cit., s. 153). Różnice ocen nie muszą, rzecz 
jasna, wynikać z  błędów. Najpewniej wynikają z  liczenia niedokładnie tego 
samego zjawiska.

136 Leroy-Beaulieu, La Paz 9 VII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
137 Report on Labour Affairs. Bolivia. June 1952, Lomax, La Paz 15 VI 1952, PRO, FO 

371, 97718.
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dawców za udział w strajku w 1950 r. Po negocjacjach zgodziły się 
wstrzymać to żądanie. Generalnie jednak z  każdą pretensją stara-
no się dojść jak najwyżej, możliwie aż do prezydenta. Każdą popie-
rano użyciem, a przynajmniej groźbą użycia całego arsenału środ-
ków wal ki. Boliwijska klasa robotnicza nie miała doświadczenia 
robotników krajów rozwiniętych, gdzie przez lata został wypraco-
wany mecha nizm swoistego targu, stopniowych żądań i częściowych 
ustępstw. Była to też klasa robotnicza tradycyjnie ostra w działaniu 
(o czym już wspomniano i o czym będzie jeszcze mowa). Nadto była 
to klasa robotnicza w rewolucji. Występowała wobec rządu uznawa-
nego za swój i za taki, który miał naprawić krzywdy oraz sprawić, że 
wszy stko miało być już dobrze.

W okresie pomiędzy rewolucją a nacjonalizacją górnicze kon-
cerny stosunkowo łatwo ustępowały pod presją żądań, a w każdym 
razie akceptowały je, nawet jeśli nie płaciły. Oczekiwały większych 
kłopotów i nie chciały się dodatkowo „podkładać”. W instancjach ar-
bitrażowych na ogół zresztą przegrywały; arbiter z ramienia Mini-
sterstwa Pracy brał stronę robotników. Ambasador brytyjski okre-
ślał proces arbitrażu wręcz jako „farsę”!138

Po nacjonalizacji rząd też zadekretował szereg podwyżek (w prze-
ciętnej wysokości około 50%) i wypłat zaległych należności. Postano-
wił np. wypłacić wszystko, co by się należało zwolnionym z powodów 
politycznych od 1946 r., gdyby regularnie pracowali. Na kazał wypła-
cenie odpraw za ustanie stosunku pracy z Wielką Trójką (i to pod na-
ciskiem górników zrewaloryzowanych o 60% w związku z inflacją!). 
Szybko jednak zrozumiał, do czego prowadzi taka poli tyka.

W  dalszej fazie rząd starał się być bardziej wstrzemięźliwy, 
zwłaszcza w kwestii podwyżek pensji. Stawiany „pod ścianą” wielo-
krotnie jednakowoż ustępował. Ryzyko polityczne rysowało mu się 
jako zagrożenie bardziej bezpośrednie niż ekonomiczne – materiali-
zujące się z pewnym opóźnieniem.

We wrześniu 1953 r. ambasador brytyjski konstatował, że robot-
nicy umacniają nawet swoją pozycję wobec rządu w  zakresie płac 
i polityki społecznej. Po kolejnych żądaniach podwyżek pensji, po-

138 Lomax, La Paz 18 VIII 1952, PRO, FO 371, 97705.
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partych zagrożeniem bezterminowym strajkiem, zgłoszonych przez 
górników kopalni Fabulosa (należącej do kapitału brytyjskiego), 
roz mawiał z ministrami kopalń, spraw zagranicznych, finansów i, osta-
tecznie, z  samym prezydentem. W  wyniku tych konsultacji jasno 
zro zumiał – zostało mu bowiem dane do zrozumienia – że nieza-
leżnie od racji każdej ze stron, owi dostojnicy z powodów politycz-
nych nie mogą przeciwstawić się żądaniom robotników139. W jakimś 
innym konflikcie zarządu z pracownikami linii kolejowej Antofaga-
sta – Bo livia Railway ambasador podobnie nie miał wątpliwości, że 
boliwij skie władze z  prezydentem na czele rozumieją niemożność 
podwy żek, doceniają pracę prowadzoną przez przedsiębiorstwo 
w trudnych warunkach, ale z powodów politycznych nie są w sta-
nie przeciwsta wić się załodze, za którą stoi Lechín ze swoimi ludźmi. 
Z kolei Lechín – rozumował ambasador – też nie mógł wziąć na sie-
bie poli tycznego ryzyka przeciwstawienia się związkowcom140.

Charakterystyczne z  punktu widzenia prowadzonej rozgryw-
ki były wydawane przez rząd dekrety – niewprowadzające roz-
wiązań generalnych, lecz przyznające takie czy inne koncesje bądź 
przywile je załogom konkretnych przedsiębiorstw, bądź określo-
nym, małym grupom pracowników. Można domniemywać, że takie 
rozładowywa nie napięć stwarzało też mechanizm samorozpędzający 
się (kolejne grupy ruszały za przykładem poprzednich). Z kolei in-
flacja, na którą m.in. referowane ustępstwa miały wpływ, podobnie 
wzmagała żądania141.

Na ekonomiczne wyniki zarówno znacjonalizowanych ko-
palń, jak i innych działów gospodarki, wpłynęły niekorzystnie róż-
ne rewo lucyjne posunięcia z zakresu polityki socjalnej. W kwietniu 
1953 r. rząd przyznał wielu kategoriom pracowników, w tym górni-
kom, do datki rodzinne oraz subsydia dla obniżenia kosztów miesz-
kań, co łą cznie sięgało 27% funduszu płac – a  skądinąd wywołało 
niezadowo lenie grup pracowniczych, których owo dobrodziejstwo 
nie objęło. Ustanawiano nowe świadczenia socjalne, jak np. dodatki 

139 Report on Labour Affairs. August 1953, Lomax, La Paz 18 IX 1953, PRO, FO 371, 
103650.

140 Lomax, La Paz 18 VIII 1952, PRO, FO 371, 97705.
141 Malloy, op. cit., s. 264–265.
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rodzinne. W imię zmniejszenia zatrudnienia w kopalniach przeka-
zywano gór nikom duże sumy na zagospodarowanie się w rolnictwie, 
co nieko niecznie było wykorzystywane przez zainteresowanych rze-
czywiście w tym celu. Ceny w przykopalnianych sklepach zostały za-
mrożone, a koszt importu żywności rósł.

W różnych momentach rewolucyjne władze zabraniały zwalnia-
nia pracowników. Łatwo zrozumieć ich obawę przed masowym bez-
robociem, które i  tak rosło – ale owa polityka rzutowała na bilans 
kopalń. Lechín tłumaczył ją argumentem, że ciężary winni pono-
sić wszyscy142. We wrześniu 1953 r. szef COMIBOL wprost mówił 
ambasadorowi brytyjskiemu, że w świetle obowiązujących go zasad 
nie ma prawa zwolnić nawet jednego robotnika – i  to niezależnie 
od okoliczności. Myślał więc o przesuwaniu górników do wydobycia 
mających lepsze notowania wolframu i złota oraz do rolnictwa. Am-
basador wyrażał wątpliwości co do realności tych rozwiązań; wska-
zywał, że ostatnie słowo w sprawach zwolnień będą miały związki 
zawodowe, a nawet Lechín nie odważy się im przeciwstawić143.

Mocą dekretów wydanych w 1953 i 1954 r. władze wręcz naka-
zały przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym przyjmowanie 
nowych ludzi w wypadku odchodzenia poprzednich pracowników 
na emeryturę – w liczbie równej liczbie odchodzących i z równymi 
pen sjami.

W  obawie przed bezrobociem zabraniano zamykania kopalń, 
nawet gdyby ich dalsze funkcjonowanie nie miało sensu. W myśl de-
kretu z maja 1953 r. zamiar choćby częściowego zamknięcia deficy-
towej kopalni musiał być zgłoszony do Ministerstwa Pracy z cztero-
miesięcznym wyprzedzeniem, ono zaś mogło nakazać kontynuację 
wydobycia pod kontrolą Ministerstwa Górnictwa bądź przekazać 
ko palnię związkowi zawodowemu. Jeszcze w 1959 r. francuski eks-
pert z ramienia ONZ pozytywnie wprawdzie kwitował zamknięcie 
kopalń Pulacayo i Bolsa Negra w 1958 r., ale potwierdzał funkcjono-

142 Lechín…, s. 123.
143 Lomax, La Paz 16 IX 1953, PRO, FO 371, 103633.
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wanie ze stratami tak dużych kopalń, jak San José, Unificada, Coro-
coro i inne144.

Personel kopalń nie tylko nie zmniejszał się, ale rósł. Wcześniej 
była mowa o konieczności ponownego przyjęcia do pracy ludzi zwol-
nionych w poprzednich latach z powodów politycznych. Z tą moty-
wacją przyjęto około 7 tys. zwolnionych w latach 1946–1952145 – co sta-
nowiło 17% lub, w wypadku przyjęcia innych danych wyj ściowych, 
24% robotników zatrudnionych w COMIBOL w momen cie jej po-
wstania146. W samej tylko kopalni Catavi w ciągu paru mie sięcy za-
trudnienie wzrosło z wymienionego powodu z 5 do 6 tys. ludzi147. 
W czerwcu 1954 r. związkowcy tej kopalni twierdzili, że wielką ko-
rzyścią, jaką górnicy odnieśli z  działań rewolucyjnego rzą du, było 
utrzymanie pełnego zatrudnienia. Wprost mówili, że „gdyby kopal-
niami kierowali dawni właściciele, wielu robotników byłoby już od 
dawna zwolnionych z powodu niskich cen cyny”148.

Rozrastał się aparat administracyjny kopalń i aparat górnictwa 
jako całości. Według pochodzącej z połowy 1960 r. opinii ambasado-
ra Stanów Zjednoczonych i  późniejszej literatury przedmiotu, na 
jed nego zatrudnionego na dole w kopalniach COMIBOL przypada-
ły dwie osoby pracujące (?) na powierzchni, co według jednej wersji 
stanowiło o połowę, a według innej aż o ¾ za dużo149.

144 Gratacap, La Paz 6 VI 1959, AD, Amérique 1952–, 14/9/1 Bolivie.
145 Ambasada Francji, La Paz 22 IV 1955, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie; 

Malloy, op. cit., s. 263.
146 W źródłach i opracowaniach występują różne liczby zatrudnionych w CO MIBOL 

w 1952 r. Na przykład dyplomacja francuska mówiła o 40 tys. (Ambasada Francji, 
La Paz 22 IV 1955, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie), francuski ekspert zaś 
pracujący dla ONZ, Maurice Gratacap, o  29 tys. (Gratacap, 6 VI 1959, AD, 
Amérique 1952–, 14/9/1 Bolivie). Z autorów opracowań Alexander mówi o 26 tys. 
(Alexander, op. cit., s. 105).

147 Cobb Jr., La Paz 20 VIII 1952, NA, DS, 824.2544; Economic and Political Situation 
in Bolivia at the middle of July 1953 (memorandum bez podpisu, pisane przez 
jakiegoś inżyniera górniczego, dyskrecjonalnie przekazane Foreign Office przez 
Ministry of Materials 10 VIII 1953), PRO, FO 371, 103633.

148 Bridgett, La Paz 8 VI 1954, NA, DS, 824.062.
149 Leroy-Beaulieu, La Paz 9 VII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie; Zondag, 

op. cit., s. 90.
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Kolejnym czynnikiem, obciążającym bilans znacjonalizowanych 
kopalń i bilans płatniczy państwa, była spłata odszkodowań byłym 
właścicielom. W  okresie do połowy lat sześćdziesiątych Wielkiej 
Trójce wypłacono około 20 mln dolarów150. Z  wymienionej sumy 
blis ko 10 mln wypłacono już do połowy 1956 r., ponad 15 mln do 
poło wy 1957 r., blisko 16 mln do końca 1958 r. i 16,5 mln dolarów do 
połowy 1959 r.151Wypłacano te pieniądze przez odciągnięcie okre ś-
lonego procentu od uzysku ze sprzedaży rud – jako zaliczki à con-
to przyszłego definitywnego rozliczenia wartości znacjonalizowane-
go majątku152.

Największy problem ekonomiczny dla COMIBOL oraz, tym sa-
mym, dla Boliwii, powstał jednak na zupełnie innym tle a miano-
wicie na tle kolejnego i  to ostrego spadku cen cyny. Na przełomie 
marca i  kwietnia 1953 r. spadły one według jednych szacunków 
o około 25%, według innych zaś nawet o około 33%153. Wojna kore-
ańska się skończyła i nawet już RFC nie musiała wstrzymywać zaku-
pów dla „sztucznego” obniżenia ceny cyny. Jak dotychczas cyny by-
ło za dużo, tak teraz zrobiło się jeszcze więcej jej zbędnych zapasów.

Indonezja dostarczała cynę do Stanów na podstawie paroletniej 
umowy podpisanej w marcu 1952 r., a więc jeszcze przed rewolucją 
kwietniową w La Paz i na warunkach, do przyjęcia których Boliwij-
czycy się wtedy nie spieszyli – o czym później niezbyt chcieli pamię-
tać. W kwietniu 1954 r. Stany Zjednoczone miały 40 tys. ton cy ny 

150 Zondag, op. cit., s. 3.
151 L’activité minière en Bolivie (autor: Maurice Gratacap), La Paz, październik 1957, 

AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie; De Sainte Marie, La Paz 14 VIII 1957, AD, 
Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie; Gratacap, La Paz 6 VI 1959, AD, Amérique 
1952–, 14/9/1 Bolivie; De Sainte Marie, La Paz 5 X 1959, AD, Amérique 1952–, 
14/9/1 Bolivie.

152 Zasadnicza zgoda na takie rozwiązanie została udzielona w  styczniu 1953 r. 
(Corporación Minera de Bolivia, La Paz 23 I 1953, PRO, FO 371, 103644). Formalne 
porozumienie COMIBOL zawarł z  Patiño w  kwietniu, a  z  Hochschildem 
i Aramayo w sierpniu 1953 r. (Dulles, Waszyngton 9 IV 1953 i Bridgett, La Paz  
5 VIII 1953, NA, DS, 824.25).

153 Lomax, La Paz 4 V 1953, PRO, FO 371, 103633; Bolivian Highlights. 1953, Rowell, 
La Paz 13 I 1954, NA, DS, 724.00; Minerals and Petroleum Report. 1953, Bridgett, 
La Paz 6 IV 1954, NA, DS, 824.25. 
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ponad zapas traktowany jako wskazany, a szacowano, że po dobie-
gnięciu do końca dostaw z tytułu umowy indonezyjskiej będą miały 
60 tys. ton (więcej niż roczna konsumpcja USA). Ktoś ironicz nie po-
wiedział wówczas, że to Stany stały się w tym czasie najwięk szą świa-
tową kopalnią cyny. Dla ratowania światowej ceny te nad wyżki nie 
mogły być rzucone na rynek.

Angielska huta w Liverpoolu wciąż wprawdzie potrzebowała ru-
dy boliwijskiej, ale huta w Teksasie już nie. W maju 1953 r. Depar-
tament Stanu twierdził, że zakład ten ma zapas surowca do koń-
ca ro ku. Nie omieszkał przy tym zaznaczyć, że jakość boliwijskiej 
rudy pogarszała się154. Skądinąd huta teksańska i  tak produkowała 
na skład. Miała być zresztą od dawna zamknięta jako nierentowna.

W lipcu 1953 r. roku brytyjskie Foreign Office dostawało z Wa-
szyngtonu informacje, że podaż cyny jest tak duża, iż Amerykanie 
będą szczęśliwi, jeśli Wielka Brytania kupi od Boliwijczyków więcej 
rudy niż dotychczas; zmniejszyłoby to ich moralny obowiązek kupo-
wania bez potrzeby. Brytyjczycy opiniowali:

Zagadnienie przetrwania Boliwii w sensie ekonomicznym w oczywisty 
sposób zajmuje Departament Stanu, ale z  żadnych innych powodów 
nikt [w USA] nie bę dzie się nadmiernie przejmował spadkiem tamtej-
szej produkcji155.

W ramach zasad wolnej konkurencji logiczne było bezwstydnie pro-
ste stanowisko zanotowane w jednym z wewnętrznych dokumen tów 
administracji waszyngtońskiej:

To, że Stany Zjednoczone, w skutek podpisanych zobowiązań, są zmu-
szone do przyjmowania zbędnych dostaw cyny z Indonezji, nie uspra-
wiedliwiałoby naszego zobowiązania się do brania dodatkowych ilości 
zbędnej cyny z Boliwii156.

Brutalniej to samo powiedział ambasadorowi Boliwii jeden z uczest-
niczących w rokowaniach waszyngtońskich urzędników, gdy oświad-

154 Ambasada JKM, Waszyngton 20 V 1953, PRO, FO 371, 103645.
155 Goddard, Waszyngton? (Londyn?) 21 VII 1953, PRO, FO 371, 103646.
156 Atwood, Waszyngton 7 IV 1954, NA, DS, 824.2544.
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czył: „Administracja jest zdecydowana trwać przy zasadach zdrowej 
gospodarki amerykańskiej”157. Skądinąd w  dokumentach pojawia-
ją się zresztą także echa przekonania Waszyngtonu, iż dokony wane 
przez USA zakupy cyny faktycznie przeciwdziałałyby uzdro wieniu 
samej gospodarki boliwijskiej, gdyż podtrzymywałyby nisko wydaj-
ne kopalnie158.

Skoro takie było stanowisko amerykańskich strategów ekonomi-
cznych, to Boliwii można było jedynie udzielić jakiejś pomocy – ale 
to była już zupełnie inna sprawa.

Z rozważanego punktu widzenia analizowana rewolucja zwycię-
żyła w wyjątkowo złym momencie. Tkwi w tym sformułowaniu pe-
wien paradoks, wybuchła ona bowiem kiedy wybuchła m.in. właśnie 
dlatego, że był to zły moment z punktu widzenia sprzedaży rudy cy-
ny. Pozostaje jednakowoż faktem, że Boliwijczykom trudno byłoby 
znaleźć gorszy czas dla swego przedsięwzięcia.

Naród mógł się zbuntować w imię emancypacji i sprawiedliwo-
ści. W  pierwszą rocznicę rewolucji boliwijski minister spraw 
zagra nicznych mógł płaczliwie mówić, że „cyna jest wszystkim, co 
Boli wia ma na sprzedaż, a  więc stanowi coś więcej niż przedmiot 
handlu”. Mógł ów minister starać się trafić do sumień, gdy usiłował 
tłumaczyć:

Być może RFC nie interesuje ten aspekt sprawy – ale Departament Sta-
nu nie będzie chyba patrzał z obojętnością na los bratniej republiki za-
grożonej niedostat kiem. Także inne kraje latynoamerykańskiej rodziny 
nie pozostaną obojętne. Boli wijska cyna stanowi test, bacznie obserwo-
wany przez wszystkich poniżej Rio Gran de. Test, który zaświadczy, czy 
Waszyngton będzie, zgodnie z deklaracjami, dobrym sąsiadem, czy się-
gnie po „grubą pałkę”159.

157 Memorandum of Conversation, Department of State 2 IV 1954, NA, DS, 824.2544.
158 Atwood, Waszyngton 7 IV 1955, NA, DS, 824.2544.
159 Lomax, La Paz 11 IV 1953, PRO, FO 371, 103645. Polityka „dobrego są siedztwa” 

to skrótowe określenie polityki stosowanej wobec Ameryki Łacińskiej przez 
prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Słowa „gruba pałka” odnoszą się do 
polityki USA wobec tegoż kontynentu za prezydentury Theodore’a Roosevelta.
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Władze boliwijskie, związki zawodowe i Lechín osobiście mo gły 
mówić o spadku ceny jako o „agresji ekonomicznej” przeciwko wy-
zwalającemu się narodowi i, w szczególności, działaniu w kierun ku 
zmuszenia Boliwii do zaakceptowania żądań wywłaszczonych po-
tentatów górniczych.

Mógł Lechín sugerować, jakoby imperializm obniżył ceny, gdy 
Boliwijczycy znacjonalizowali kopalnie, i mógł tłumaczyć:

Co rozumiemy przez AGRESJĘ EKONOMICZNĄ? Otóż rozumiemy 
przez ten termin działania podjęte przez wielkie państwo przeciw ma-
łemu, gdy zmierzają one do podporządkowania tego drugiego. Rozu-
miemy chęć dyktatu dużego państwa nad małym. Rozumiemy obłęd-
ny spadek cen surowców, który ma na celu uzyskanie większego zysku 
przy mniejszej zapłacie w dolarach.
 Oto co w skrócie rozumiemy przez AGRESJĘ EKONOMICZNĄ, 
którą wiel kie państwo kieruje przeciw małemu. Taki jest zaś obecny 
stan rzeczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Boliwią160.

Można było w  pierwszą rocznicę kwietniowej rewolucji, pod czas 
wielkich i z poparciem ludu organizowanych obchodów, przypi sać 
kryzys la Rosca, imperialistom i zdrajcom.

Ani strzałami oddanymi w imię zwycięstwa rewolucji w La Paz 
w kwietniu 1952 r., ani apelami do dobrej woli, ani oskarżeniami, nie 
dawało się jednak zmienić światowej rzeczywistości ekonomicznej. 
Była ona twardsza niż własne, kolejno obalane rządy.

Naród mógł się buntować, pozostając myślami w granicach włas-
nego kraju, ale kraj żył w  orbicie gospodarki światowej. Do czasu 
ewentualnego zwycięstwa powszechnej rewolucji, która wprowadzi-
łaby hipotetyczne idealne rozwiązanie świata i zmieniłaby samą isto-
tę kształtowania się cen, wszystkie przemówienia o „agresji ekono-
micznej” były tylko gadaniem. Nie warto zaś tu rozważać, czy 
w wypadku hipotetycznej powszechnej rewolucji byłyby czymś wię-
cej – podobnie jak nie warto chyba zwracać uwagi na paradoks sta-
nowiska Lechina i ludzi mu bliskich, polegający na tym, że jeśli Sta-
ny Zjednoczone boliwijską rudę cyny w ogóle wówczas kupowały, 

160 Lechín…, s. 28,115. Podkreślenia w oryginale.
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choćby w ramach doraźnych zakupów, to czyniły to właśnie z prze-
ciwnych agresji powodów politycznych. Nie warto w końcu podkreś- 
lać, że spadek cen cyny dotknąłby Boliwię również, gdyby rewolu-
cji 1952 r. nie było.

W 1958 r. Boliwia została jeszcze raz uderzona. Mianowicie mię-
dzynarodowy kartel cenowy przestał podtrzymywać – o tyle, o ile się 
dało – światową cenę cyny (skądinąd zmniejszając kwoty eksporto-
we przyznane poszczególnym krajom, m.in. Boliwii). Nastą piło to 
w związku z napływem cyny radzieckiej na rynki światowe, a więc 
w  wyniku działań strony, której akurat Lechín, przynajmniej we 
wczesnej fazie rewolucji, o agresję przeciw wyzwalającemu się naro-
dowi nie podejrzewał.

Licząca się poprawa cen cyny wystąpiła dopiero w latach 1962–
–1964161. Tłumaczyła się rozpędzaniem się wyścigu kosmiczne-
go (metal „kosmiczny”!), o którym przeciętny Boliwijczyk zapew-
ne na wet nie wiedział – jak prawdopodobnie nie wiedział wpierw 
ani o wojnie koreańskiej, ani o jej zakończeniu. Gdy się patrzy na te 
sprawy ex post, odnosi się wrażenie funkcjonowania czegoś nieludz-
kiego w sytuacji, w której podstawowe dla bytu ludzi dane wyjścio-
we kształtowały się całkowicie niezależnie od ich największych pasji 
i były od nich ważniejsze162.

Ze spadku cen wynikała deficytowość kopalń. Zadłużenie  
COMIBOL wobec budżetu i wobec dostawców rosło. We wrześniu 
1953 r. szacowano, że koszt produkcji liczony w dolarach na jedno-
stkę produktu jest w kopalniach COMIBOL przeciętnie o 25% wyż-
szy niż uzyskiwany wpływ. W kopalniach Unificada i San José (daw-
niej należących do Hochschilda) koszt był wyższy o 80%163.

161 Zondag, op. cit., s. 80.
162 Użycie w tym kontekście określenia „nieludzkie” jest nawiązaniem do zda nia 

Witolda Kuli, według którego historia gospodarcza, nieraz fałszywie przeciwsta-
wiana „historii ludzi”, jest w gruncie rzeczy historią bardzo ludzką – podczas 
gdy nieludzkie są sytuacje, na które zainteresowani nie mają żadnego wpływu. 
Jako przykład takiej sytuacji Kula wskazuje ewolucję gospodarki zbożowej 
nowożytnej Polski pod wpływem działania mechanizmu światowych zależności 
(W. Kula, Rozdziałki, Warszawa 1996, s. 73).

163 Report on Labour Affairs. Bolivia. September 1953, Lomax, La Paz 19 X 1953, PRO, 
FO 371, 103650.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



132 ROZDZIAŁ 2

W  kwietniu 1955 r. szacowano, że koszt produkcji w  kopal-
niach COMIBOL przekracza koszt zbytu o 20%164 – co, zważywszy 
na nieuniknione różnice metody obliczeń, oznaczało z grubsza bio-
rąc to samo. Na początku 1957 r. misja doradcza amerykańskiej fir-
my Ford, Bacon & Devies uznała, że 25% kopalń nie produkuje i nie 
może produkować opłacalnie165. W lutym 1959 r. COMIBOL ogło-
sił, że wszystkie jego kopalnie pracują ze stratą, przedsiębiorstwo zaś 
jako całość odnotowało deficyt 9 mln dolarów w 1958 r.166

W  połowie 1961 r. przeciętny koszt produkcji wciąż przewyż-
szał o 6% światową cenę167. Mniejsze, prywatne kopalnie boliwij skie, 
które w niniejszej analizie zajmują mało miejsca z uwagi na ich nie-
wielką wagę z punktu widzenia procesu historycznego, znalazły się 
w sytuacji praktycznie jeszcze gorszej. COMIBOL nie mogła upaść, 
podczas gdy one mogły.

Mimo wszystko nawet z  tak złymi wynikami można się było 
w  pewnej sytuacji pogodzić. Kraj musiał pozyskiwać dewizy, 
a wpompowywana na rynek, dzięki trwaniu produkcji, waluta lokal-
na teore tycznie mogła pobudzać wytwórczość rolniczą oraz innych 
artyku łów pierwszej potrzeby, co nie pozwalałoby się rozwinąć infla-
cji. Kłopot wynikał jednak z tego, że, po pierwsze, funkcjonowanie 
ko palń wymagało dużego „wsadu” dewizowego. Po drugie, lokalne 
rol nictwo nie zwiększało rynkowej nadwyżki (dla przyczyn, o któ-
rych niżej). Przemysłowe artykuły pierwszej potrzeby nie mogły zaś 
z ko lei być wytwarzane z braku dewiz na sprowadzanie surowców 
i in nych elementów procesu produkcyjnego.

Zapotrzebowanie importowe kraju pozostawało więc co naj-
mniej niezmniejszone, a  uzysk dewiz malał. Głównie z  powodu 
spadku cen dolarowy wpływ kraju za cynę w 1953 r. był o 15% niż szy 
niż w 1952 r.168 W 1953 r. skarb państwa otrzymał z tytułu ekspor-
tu minerałów tyle dewiz, ile w  okresie bezpośrednio poprzedzają-

164 Ambasada Francji, La Paz 22 IV 1955, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
165 Ambasada Francji, La Paz 4 II 1957, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
166 De Sainte Marie, La Paz 12 II 1959, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
167 Osborne, op. cit., s. 153. Nie jest nb. powiedziane, że ten wskaźnik jest porównywalny 

z  poprzednim; mógł być liczony inaczej. Niedobór pozostał jednak faktem.
168 Minerals and Petroleum Report. 1953, Bridgett, La Paz 6 IV 1954, NA, DS, 824.25.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



133DIABEŁ WCIELONY:  L A ROSCA

cym odstępowała mu Wielka Trójka, ale w nowej sytuacji wszystkie 
wydatki dewizowe musiały być pokryte już nie przez nią. Pod koniec 
1953 r. stało się jasne, że Boliwia musiała wydać na import blisko 
o 13 mln dolarów więcej, niż wyniosły wpływy dewizowe w tymże 
roku169. „Złote jajko” okazało się bezwartościowe – nawet jeśli naj-
pewniej nie byłoby lepiej i bez nacjonalizacji.

Tymczasem na rynek wypływało coraz więcej pieniędzy. W po-
łowie 1953 r. szacowano, że masa pieniędzy w  obiegu jest o  60% 
większa niż rok przedtem170. W okresie 1952–1956 według innego 
szacunku miała się ona zwiększyć o  2000%171. Ściągnąć nadwyżki 
podatkami nie było jak i z kogo.

*

Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem rozwijających się procesów 
był spadek produktu narodowego brutto na głowę ludności o ponad 
20% w ciągu pięciu lat. Dno osiągnięto w 1957 r. Sygnałem klęski 
najbardziej widocznym dla przeciętnego człowieka była zaś inflacja. 
Od 1952 r. kurs dolara na wolnym rynku w bolivianos wzrastał na-
stępująco (dane za styczeń):

1952 200
1953 340
1954 1100
1955 1900
1956 4700

W lipcu 1956 r. kurs doszedł do 7800 bolivianos za dolara, a pod ko-
niec tego roku, według jednej z informacji, do 11 tys.172 Na rastały też 

169 Ibidem.
170 Rowell, La Paz 24 VI 1953, NA, DS, 724.00.
171 Magill, op. cit., s. 29.
172 Ambasada Francji, La Paz 25 VIII 1954, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie; 

Dupuy-Dutemps, La Paz 20 VIII 1956, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie; 
Magill, op. cit., s. 29. Nb. występujące w materiale dane oczywiście różnią się 
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wtórne skutki silnej inflacji: dolaryzacja wielu transakcji i ucieczka 
środków w formie dewiz za granicę.

Drugim skutkiem był wspominany już katastrofalny spadek zdol-
ności importowej, wyrażający się nieuniknienie ostrym licencjono-
waniem importu. W  sytuacji, gdy, jak była mowa wyżej, wię kszość 
żywności była importowana, ów spadek odbijał się na najbar dziej 
podstawowym zaopatrzeniu w miastach. Pod koniec kwietnia 1952 r. 
w  La Paz brakowało mięsa, chleba, masła, mąki. Występo wały bra-
ki prądu, nafty, węgla, drewna opałowego oraz zaopatrzenia w wodę. 
W październiku 1952 r. w La Paz praktycznie nie można było kupić 
chleba (a  skądinąd przez większość miesiąca wody też brakowało).

W listopadzie 1952 r. w informacjach z La Paz odnotowano bra-
ki mąki, cukru, oleju i ryżu oraz obawy, że z braku eksportu wkrót-
ce w Boliwii nie będzie co jeść. W grudniu 1952 r. potwierdzało się, 
że w La Paz „wszystkiego brakuje, nawet wody, choć deszcze były jak 
zwykle obfite”173.

W kwietniu 1953 r., na wiecu w rocznicę rewolucji na stadio-
nie w La Paz, sam Lechín mówił o braku cukru i ryżu. W maju 1953 
ambasador brytyjski pisał, że ludzie mogą się uratować chyba tylko, 
gdy zaczną na własną rękę coś sadzić na pustych kawałkach ziemi174.

W październiku 1953 r. była mowa wręcz o groźbie głodu.
Co politycznie może ważniejsze, braki zaopatrzenia wystąpiły 

także w sklepikach przykopalnianych. Przez długi czas ceny utrzy-
mywano w  nich arbitralnie nisko, ale skutek był taki, że towarów 
za czynało tam brakować mimo priorytetu dawanego zaopatrzeniu 
gór ników przez władze państwowe. Ostrość problemu zasadzała się 
w tym, że z uwagi na izolowane położenie kopalń oraz w związku 
z mieszkaniem górników na miejscu, te sklepiki były dla nich jedy-
nym źródłem zaopatrzenia. Nawet po rewolucji zaopatrzenie było 
tam więc z oczywistych powodów dobre. W listopadzie 1952 r. w do-
niesieniach mowa już jednak o zaostrzającej się na tle zaopa trzenia 

mię dzy sobą (por. np. Zondag, op. cit., s. 56). Szybkie postępy inflacji nie ulegają 
jed nak wątpliwości.

173 Report on Labour Affairs. Bolivia. November 1952, Lomax, La Paz 16 XII 1952, 
PRO, FO 371, 97718.

174 Lomax, La Paz 18 V 1953,PRO, FO 371, 103645.
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sytuacji w kopalniach. W lutym 1953 r. w raportach z Boliwii wystę-
puje wątek braku żywności w kopalniach175. W kwietniu 1953 r. am-
basador brytyjski donosił, że władze machnęły ręką na utrzymanie 
dobrego zaopatrzenia w sklepach przykopalnianych, gdzie zabrakło 
już mnóstwa artykułów drugorzędnych; cały ich wysiłek kierował się 
na utrzymanie zaopatrzenia w mięso, chleb, ryż i cukier176. W maju 
1953 r. tenże autor donosił, że zapasy żywności w kopalniach spadły 
do niebezpiecznie niskiego poziomu177. W sierpniu 1954 r. sygnali-
zowano, że zaopatrzenie sklepów przykopalnianych jest wyraźnie 
gorsze niż rok czy dwa lata przedtem178.

Obok braku pieniędzy w złym zaopatrzeniu sklepów odbijał się 
także problem organizacyjny: za czasów Wielkiej Trójki produkty 
były dostarczane najczęściej przez nowojorskie domy handlowe. Po 
Wielkiej Zmianie COMIBOL chciała i musiała organizować rzecz na 
własną rękę, a to ją przerastało.

We wszystkich sprawach związanych z zaopatrzeniem trzeba też 
pamiętać o  skutkach przestępczych, rodzących się na tle sytuacji, 
a zwrotnie ją pogarszających (czarny rynek, nielegalny eksport żyw-
ności subsydiowanej, nielegalny eksport bydła z południa kraju do 
Argentyny w celu późniejszego importu po wyższej cenie itd.). Poja-
wiają się one praktycznie zawsze i wszędzie na tle braków podsta-
wowych produktów, ale w warunkach boliwijskich mogły rozkwit-
nąć znacznie lepiej niż w krajach o dużej sprawności państwa.

Innym skutkiem zmniejszania się zdolności importowej były 
wspomniane już narastające braki surowców dla przemysłu prze-
twórczego – niewielkiego, ale przecież istniejącego. Także – zmniej-
szenie obrotów, a  więc i  dochodów handlu. Za jednym i  drugim 
szło bezrobocie lub (i) zubożenie dużych grup ludności w miastach. 
W kwietniu 1953 r. niejeden spośród właścicieli fabryk przewidywał 
konieczność ich zamknięcia w ciągu miesiąca czy dwóch. Zamiast 

175 Report on Labour Affairs. Bolivia. January 1953, Lomax, La Paz 9 II 1953, PRO, 
FO 371, 103650.

176 Report on Labour Affairs. Bolivia. March 1953, Lomax, La Paz 20 IV 1953, PRO, 
FO 371, 103650.

177 Lomax, La Paz 4 V 1953, PRO, FO 371, 103633.
178 Ambasada Francji, La Paz 25 VIII 1954, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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3900 robotników zwykle pracujących w czterech dużych fabrykach 
włókienniczych, w maju 1953 r. pracy było tylko dla 1800179.

22 września 1956 r. miały miejsce w La Paz poważne rozruchy. 
Rozpoczęły się one „marszem głodowym” około 10 tys. osób, czę-
sto kobiet ze środowisk ludowych, protestujących przeciwko drożyź-
nie i  trudnościom zaopatrzeniowym. Manifestanci (manifestantki) 
obrzu cili kamieniami siedzibę MNR, spalili redakcję gazety MNR 
„La Nación”, zaatakowali Podsekretariat (ministerstwo) Prasy, Infor-
macji i Kultury – być może dlatego, że w tym samym budynku mie-
ściły się studia państwowej rozgłośni radiowej. Policja, wspomożona 
przez uzbrojone grupy MNR, interweniowała bardzo późno – dopie-
ro gdy doszło do ataku na policyjną Komendę Ruchu Drogowego. 
Strzelanina trwała w  nocy, były ofiary. Potem przyszły aresztowa-
nia i, co charakterystyczne, starania rządu, by polepszyć zaopatrze-
nie w mięso i cukier.

Kolejnym skutkiem zmniejszenia zdolności importowej było 
zmniejszenie możliwości sprowadzania urządzeń i materiałów, któ-
rych kopalnie potrzebowały dla utrzymywania wydobycia i zapew-
nienia dalszego funkcjonowania. W  1958 r. Jorge Tamayo, nowy 
mi nister kopalń, po wizycie w Catavi był pod silnym wrażeniem za-
puszczenia tego, jak sam zauważył, za czasów Patiño sprawnie funk-
cjonującego zakładu180.

W obliczu tych wszystkich trudności Lechín deklamował w ja-
kimś momencie:

Brak nam chleba, światła i okryć. Chłopi nie cieszą się poprawą warun-
ków ży cia. Sytuację wykorzystują wrogowie rewolucji i elementy nie-
zdecydowane, które obciążają rząd jako nieudolny. Ci ludzie celowo za-
pominają, że w Boliwii dojrzewa rewolucyjna zmiana warunków bytu, 
stosunków pomiędzy klasami społecznymi oraz sposobu myślenia. Ce-
lowo zapominają, że nie zdarzają się rewolucje bez krwi, bez łez i bez 
potu. Rewolucja Francuska 1789 r., Rewolucja Rosyjska 1917 r. i, ostat-
nio, Rewolucja Chińska, pokazują, iż dla budowy trzeba niszczyć, zaś 

179 Lomax, La Paz 4 V 1953, PRO, FO 371, 103633.
180 De Sainte Marie, La Paz 13 IX 1958, AD, Amérique 1952–, 14/8/1 Bolivie.
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aby żyć – trzeba zabijać. Dlatego nazwano rewolucję „krwawą częścią 
przyszłości”181.

To, że w zaistniałych warunkach mogło dojść do, nazwijmy to, dru-
giego etapu rewolucji, chodziło po głowie nie tylko Lechinowi. 
Ostatniego dnia 1952 r., gdy jeszcze nie były uregulowane spra-
wy wznowienia eksportu rudy cyny do Anglii, ambasador brytyj-
ski pospieszał Foreign Office; pisał o potrzebie znalezienia szybkie-
go rozwiązania w tej sprawie dla ulżenia boliwijskim możliwościom 
im portowym. „Czuję – pisał – że coś trzeba koniecznie zrobić dla 
pod trzymania tego rządu”. Tłumacząc zaś, dlaczego tak naciska, 
doda wał charakterystyczny komentarz. Deklarował mianowicie, iż 
nie kieruje się sympatią dla Boliwijczyków, którzy nie zasługują, jak 
pi sał, na interwencyjne wspomaganie, skoro sami sprowadzili na sie-
bie kłopoty. Kierował się natomiast obawą, iż w braku gotówki w cią-
gu dwóch miesięcy sytuacja zaopatrzeniowa może stać się tak zła, iż 
wywoła tumult; według wszelkiego prawdopodobieństwa skorzysta-
łaby z niego skrajna lewica („przyjaciele Stalina”)182.

Fakt, że ta wizja się wówczas w Boliwii nie sprawdziła, był za-
sługą Stanów Zjednoczonych, które pospieszyły z  pomocą – dla 
przyczyn i w formach, o których niżej.

*

Skutkiem katastrofy gospodarczej było wyraźne przesunięcie na sce-
nie politycznej na prawo i próby spiskowe. W styczniu 1953 r. miał 
miejsce bunt z dużym udziałem wojska (niby już rozbitego i oczysz-
czonego z  przedrewolucyjnych wpływów!). Niezrealizowany plan 
przewidywał uwięzienie ministrów uczestniczących w rządzie z ra-
mienia konfederacji związków zawodowych COB i szefa sztabu ge-
neralnego oraz przedstawienie prezydentowi ultimatum usunięcia 
ich z  rządu, rozwiązania COB oraz odbudowania armii. Spiskow-
com udało się porwać ministra spraw chłopskich, po czym sami zo-
stali aresztowani.

181 Lechín…, s. 122. W publikacji brak daty przemówienia.
182 Lomax, La Paz 3 XII 1952, PRO, FO 371, 103643.
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Niedługo potem, w czerwcu 1953 r., rząd zdusił spisek zorgani-
zowany przez faszyzującą partię Falanga Socialista Boliviana (FSB, 
Falanga), który miał doprowadzić do otwartego buntu na przełomie 
czerwca i lipca. Była to partia licząca wówczas, jak szacowano, parę 
tysięcy członków – ale najsilniejsza w opozycji. Grupowała tzw. lep-
sze grupy, tracące na przemianach (wojskowych i policjantów wyż-
szej rangi, kupców oraz właścicieli ziemskich, o których dalej). Cie-
szyła się poparciem emigrantów. Grała na nucie nacjonalistycznej 
może nawet lepiej niż MNR.

9 listopada 1953 r. wybuchła – tym razem już niezduszona w za-
rodku – rewolta Falangi, zrobiona głównie siłami studentów i byłych 
kadetów. Data została zgrana z przyjazdem do Boliwii misji ekono-
micznej USA – najpewniej po to, by skompromitować rząd Paza Es-
tenssoro jako niestabilny i  w  ten sposób uniemożliwić mu stabili-
zację przy pomocy amerykańskich pieniędzy. Rewolta objęła La Paz, 
Cochabambę i Santa Cruz. Trwała pół dnia, a zginęło w niej około 
25 osób. Prezydent uniknął zabójstwa najpewniej przez przypadek 
(nie nocował w domu). Lechín został aresztowany przez buntowni-
ków w Cochabambie, ale bez szkód odzyskał wolność wraz z koń-
cem powstania. Cztery samoloty cywilnych linii boliwijskich LAB 
zostały ukradzione przez ich własnych pilotów, by wywieźć z kraju 
czołowych spiskowców.

Epizody takie jak powyższe nie prowadziły jednakowoż do istot-
nych zmian. W jakimś stopniu stanowiły „czkawkę” obalonego an-
cien régime’u, ani zaś FSB, ani oficerowie nie mieli drogi do gór ników. 
Było sporo racji w określeniu falangistów przez Paza Estens soro jako 
„latorośli la Rosca, młodzieniaszków pochodzących z ro dzin nazy-
wających same siebie »dobrymi« i uważających rządzenie krajem za 
swój wyłączny przywilej”183.

Epizody, o których mowa, mogły nawet wzmacniać lewicę. Po 
spisku oficerów oraz po listopadowym buncie Falangi La Paz roiło 
się od milicji górniczej i  robotniczej. W  pierwszym wypadku, jak 
wspomniano wyżej, górnicy żądali wydania im spiskowców dla ich 
zabicia w Catavi; w drugim pojawiło się żądanie ustanowienia „Try-

183 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 65.
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bunałów Ludowych”. W wypadku spisku oficerów Lechín zyskał do-
datkowe argumenty za rozpędzeniem dotychczasowej armii. Zagro-
żony prezydent musiał się mocniej opierać na lewicy. Tymczasem zaś 
łatwość zduszenia listopadowego powstania Falangi raczej umocni-
ła rząd w kontaktach z USA przez niezaplanowane pokazanie zde-
cydowania i sprawności.

Po listopadowej rewolcie ambasador brytyjski pisał:

Z  racji niedawnego święta byłem w  Chile i  rozmawiałem z  wygnań-
cem boli wijskim – b. ministrem spraw zagranicznych, który jest w opo-
zycji do obecnego ustroju, choć nie należy do Falangi. Zrozumiałem, 
że jest to człowiek całkowicie niezdolny do zrozumienia, że ten ustrój, 
przy wszystkich jego wadach, cieszy się po parciem ludowej większości 
i ma za sobą uzbrojonych robotników, którzy jako żoł nierze znakomi-
cie przewyższają każdą siłę, jaką Falanga może zmobilizować.
 Wszyscy ci emigranci są równie ślepi. Ich spiski i partaczone rewolty 
wzmac niają tylko klikę prosowiecką, od której właśnie dr Paz Estensso-
ro i Lechín starają się uwolnić jak potrafią. Dawniejsze partie polityczne, 
nawet zjednoczone z Falangą, nie mogą odzyskać władzy, jaką utraciły 
w 1952 r. Przemiana społeczna dokonała się; nie można jej cofnąć.
 Rzeczywista władza należy do ruchu robotniczego, który zawsze 
będzie się kierować przeciw staremu gangowi politycznemu – nawet 
gdyby miał za to zapłacić cenę współpracy z marksistami. Knowania 
tych ostatnich nie ustają. Są kierowane doświadczoną ręką i wspomo-
żone przez bieg spraw (z wyłączeniem, rzecz jasna, obecnej fali pomo-
cy udzielonej przez Stany Zjednoczone). Na uwadze mają, natural nie, 
ster rządów.
 Istota rzeczywistości dzisiejszej sceny boliwijskiej zasadza się na 
nieustającej walce o zapanowanie nad Republiką pomiędzy marksista-
mi a czynnikami umiarko wanymi. Przez swoje głupoty falangiści wal-
nie pomagają tym pierwszym184.

Z czasem sytuacja się jednak zmieniała. FSB w coraz większym stop-
niu kapitalizowała niezadowolenie klas średnich, a w tym środo wisk 
uniwersyteckich. W wyborach 1956 r. odniosła duży sukces w mia-
stach. Ją posądzano o sprowokowanie zamieszek w La Paz we wrze-

184 Lomax, La Paz 14 XI 1953, PRO, FO 371, 103626.
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śniu 1956 r. i ją dotknęły wówczas aresztowania. Nie jest oczy wiście 
powiedziane, czy takie domniemanie było słuszne. Ambasada Fran-
cuska sądziła, że raczej nie, ale nie miała wątpliwości co do sympatii 
manifestantów dla Falangi185. Tym razem to już były zjawi ska należą-
ce do nowych czasów, a nie „resztówka” obalonego us troju.

Nadto następowała istotna dla ewolucji sytuacji reorientacja 
w samym obozie rewolucyjnym, a w tym w MNR. Partia ta od po-
czątku była zróżnicowana ideologicznie i  obejmowała szeroki wa-
chlarz ludzi – poczynając od stojących nawet bardziej na lewo od 
pomawianego o  bycie komunistą Lechina, przez centrowego Paza 
Estenssoro, po raczej prawicowego Silesa Zuazo. Wraz z  negatyw-
nym bilansem gospodarczym taka chwiejna równowaga przesuwała 
się na korzyść prawicy.

Trudno powiedzieć, dlaczego nie zyskiwały poparcia, jak nie-
raz w historii bywało w podobnych sytuacjach, idee i ugrupowania 
skraj nie lewicowe (lokalni „jakobini”), czego tak obawiał się swego 
czasu ambasador brytyjski. Może przyczyną było skompromitowa-
nie się kuracji dotychczas aplikowanej gospodarce, może narastające 
marze nie o pomocy USA jako jedynej wyobrażalnej i koniecznej za-
razem, może brak dostrzegalnych rozwiązań alternatywnych, może 
wyczer panie się ruchu robotniczego i  jego osłabienie przez zręcz-
ną taktykę rządu – a może jakieś inne okoliczności. W każdym razie 
w wybo rach 1956 r. skrajna lewica niekomunistyczna186, reprezen-
towana głównie przez mającą od dawna pewne wpływy wśród klasy 
robotni czej, zbliżającą się do trockizmu Partido Obrero Revolucio-
nario (POR), poniosła zdecydowaną porażkę.

Oczywiście, nawet jeśli owe wybory miały opinię stosunko-
wo uczciwych, to w  kraju takim jak Boliwia wynik wyborów nie 
musiał by być jeszcze konkluzywny. Pozostaje jednak faktem, że le-
wica co najmniej nie zyskiwała, natomiast w ramach MNR zyskiwa-
ła tenden cja Silesa Zuazo, który też został wskazany jako kandydat 
na prezy denta przez konwencję partii.

185 Dupuy-Dutemps, La Paz 20 VIII 1956, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
186 Powstała w 1950 r. Partia Komunistyczna była nielegalna.
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W 1956 r. Hernan Siles Zuazo został prezydentem Boliwii. Paz 
Estenssoro objął stanowisko ambasadora w  Londynie. W  grudniu 
te goż roku nowy prezydent podpisał dekret o stabilizacji finansowej, 
którego treść była zgodna z rekomendacjami amerykańskiego eko-
nomisty George’a  J. Edera. Podpisanie stanowiło, prawdę mówiąc, 
wa runek dalszego udzielania i zwiększenia pomocy przez USA oraz 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Amerykanie i MFW mocno 
powiedzieli, że nie zaspokoją się nawet najenergiczniejszymi dekla-
racjami, jeśli nie ustanie druk pustych pieniędzy.

Na wniosek Waszyngtonu została utworzona rada, mająca opra-
cować program stabilizacji gospodarczej w Boliwii. Na jej czele sta-
nął właśnie George J. Eder, swego czasu dyrektor jednego z amery-
kańskich koncernów telefonicznych. Pierwszą propozycją nie do 
odrzucenia, jaką rada sformułowała, było wprowadzenie zakazu po-
dejmowania nowych emisji pieniędzy i zakaz zapożyczania się insty-
tucji publicznych w Banku Centralnym.

Dekret, podpisany przez prezydenta w grudniu 1956 r., wprowa-
dzał w życie klasyczną receptę Funduszu i model uznany przez wie-
lu Amerykanów za idealny (a przez wielu za jedyny możliwy – nawet 
jeśli nie idealny). Jego istotą było zmniejszenie stopnia kierowania 
gospodarką przez państwo, a przyjęcie rozwiązań liberalnych. Ujed-
nolicono kurs dolara, ustalany przez Bank Centralny (USA zainwes-
towały 25 mln dolarów w  fundusz stabilizacyjny). Wprowadzo-
no całkowitą swobodę eksportu i importu (poza minerałami, gdzie 
utrzymano pewne regulacje, i  poza ropą naftową). Zapowiedzia-
no opracowanie nowej taryfy celnej, która, gdy już ją wprowadzo-
no, ogromnie obciążyła wyroby luksusowe bądź mogące konkuro-
wać z krajowymi. Zastrzeżono podatek dewizowy na rzecz państwa 
od eksportu dokonywanego przez kopalnie zarówno państwowe, 
jak i  prywatne – przy pozostawieniu reszty dewiz w  rękach eks-
porterów. Znoszono import artykułów pierwszej potrzeby po ce-
nie subwencjo nowanej, a w konsekwencji likwidowano tanie sklepy 
pracownicze, zwłaszcza przykopalniane. Pracownikom, którzy z ta-
kich sklepów korzystali, przyznano pewien dodatek do pensji jako 
rekompensatę straty (w wypadku górników wyższy niż w wypadku 
innych katego rii zawodowych). Zastrzeżono, że w  przeciągu roku 
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pensje nie wzrosną ponad ten dodatek. Obalono wszelką kontrolę 
cen towarów. Zapowiedziano podwyżkę cen usług publicznych – ta-
kich jak trans port czy elektryczność – do wysokości, która zlikwidu-
je deficyt. Za powiedziano zróżnicowaną w zależności od rozlicznych 
czynników podwyżkę komornego.

Logicznym dopełnieniem zarysowanego programu było otwar-
cie drzwi dla kapitału obcego nawet w tych dziedzinach gospodar-
ki, w których narodowa własność nabrała znaczenia symbolicznego. 
W sierpniu 1955 r. prezydent wezwał zagranicznych kapitalistów, by 
zainteresowali się boliwijskimi obszarami roponośnymi. W paździer-
niku 1955 r. ogłoszono nowy zbiór przepisów dotyczących poszuki-
wań i eksploatacji ropy naftowej. Ich mocą wprowadzano możliwość 
udzielania koncesji obcym firmom. Teoretycznie wszystko miało na-
dal pozostać pod kontrolą państwa boliwijskiego; co najmniej 35% 
miejsc wśród personelu kierowniczego, zaś 85% wśród pozostałych 
kategorii pracowników mieli też zająć Boliwijczycy. Pozostaje jed nak 
faktem, iż Standard Oil (tj. koncern, którego posiadłości w Boli wii 
znacjonalizował prezydent Toro po wojnie o Chaco!) i Shell otrzy-
mały prawo poszukiwań naftowych w regionie Santa Cruz oraz zgo-
dę na budowę rurociągu z Camiri do Arica przez Cochabambę. Ro-
kującą nadzieje na bogaty urobek cynku i kadmu kopalnię „Matyl da” 
zaproponowano w  formie koncesji kapitałowi obcemu. Podpisa no 
umowy na eksploatację pokładów złotonośnych z firmami amery-
kańskimi. Kapitał obcy i owszem, interesował się – choć oczywiście 
nie tyle cyną, ile innymi metalami oraz ropą. Z czasem przejął kopal-
nię „Matylda”. Jedna z firm z USA zainteresowała się pokładami siar-
ki w departamencie Potosí. First City Bank otworzył oddział w La Paz. 
W napływie kapitału amerykańskiego pokładano nadzieje na trwałe 
zrównoważenie bilansu płatniczego już od 1958 r.

W  wyniku referowanych postanowień ceny kawy z  dnia na 
dzień bardziej niż podwoiły się, cukru podniosły się czterokrot-
nie, chleba prawie dziesięciokrotnie, zwyczajnych papierosów blisko 
ośmiokrotnie… Nawet jeśli cena chleba potem nieco spadła, to i tak 
wszystkie te ceny przerosły dotychczas płacone na czarnym rynku. 
Benzyna i transport miejski podrożały trzykrotnie, kolejowy cztero-
krotnie, fracht lotniczy ośmiokrotnie, gazeta codzienna pięciokrot-
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nie. W ten sposób ceny boliwijskie wyrównały się z występującymi 
w krajach rozwiniętych, a w niektórych wypadkach poszły jeszcze 
wyżej. Towary, rzecz jasna, ponownie pojawiły się w sklepach.

Program stabilizacji, mimo niewielkich, z czasem wprowadza-
nych ustępstw, uderzył więc szeroko, brutalnie i z zaskoczenia w ży-
jących z pensji mieszkańców miast oraz w górników. To była stabi-
lizacja kosztem mas pracujących miast i kopalń – przez obcięcie ich 
siły nabywczej. W ludność miejską, obok wzrostu cen, uderzyły ta-
kie działania jak np. zamrożenie robót publicznych, wpierw usilnie 
rozwijanych zwłaszcza w La Paz187.

Z punktu widzenia górników kluczowa była utrata taniej żywno-
ści, nieraz jeszcze tym cenniejszej, że dającej się odsprzedać z zys-
kiem „na lewo”. Dyskusja w tej sprawie nie wchodziła jednak w grę. 
W jakimś momencie górnicy próbowali się upomnieć przez strajk 
o  odbierany przywilej. Przypomnieli, że cieszyli się nim jeszcze 
przed dojściem MNR do władzy. Stany Zjednoczone i MFW powie-
działy jednak wówczas, że wstrzymają dalsze rozmowy – rząd boli-
wijski zaś oświadczył, iż interesy górników są oczywiście ważne, ale 
nie można zapominać o wadze prowadzonych rokowań.

W swoich przemówieniach radiowych Siles Zuazo wprost mó-
wił, że jest świadom marnego losu górników, ale liczy i musi liczyć 
na finansową pomoc Waszyngtonu. „Niepodległość gospodarczą, do 
której zmierzamy, można osiągnąć jedynie z pomocą instytucji mię-
dzynarodowych” – powiedział w tym kontekście Jorge Tamayo, mi-
nister kopalń188. Mówiąc to, ratował ideologię, ale prawda była taka, 
że górnicy, dzięki którym rewolucja 1952 r. zwyciężyła i którzy byli 
jej ostoją, wychodzili z niej przegrani.

Było oczywiste, że cała operacja stabilizacyjna musi wywołać 
opory. Siles Zuazo był jednak zdecydowany nie ustąpić. Twierdził 
nie bez racji, że zdobycze rewolucji 1952 r. można uratować jedy-
nie pod warunkiem zduszenia inflacji. Stanąwszy na takim stano-
wisku, podjął skuteczne działania w kierunku osłabienia konfedera-

187 P. Van Lindert, Collective Consumption and the State in La Paz, Boli via, „Boletin 
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe”, t. XLI, 1986, s. 75–77.

188 De Sainte Marie, La Paz 28 III 1959, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bolivie.
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cji związ ków zawodowych COB, rozbicia jej, podkopania Lechina. 
Ministers two Kopalń powierzył osobie niezwiązanej ze związkami. 
W 1958 r. zawiesił uprawnienia „kontroli robotniczej”.

Na kongresie robotniczym, zwołanym przez COB w  czerwcu 
1957 r., Siles Zuazo oddał hołd masom przez podkreślenie ich roli, 
po czym powiedział, iż każda rewolucja oznacza konieczność po-
święceń, a z jej sukcesu nie wynika prawo do łatwego życia. Powołał 
się na przykład Chin, przeżywających – jak mówił – trudności, ale 
ożywio nych wiarą i  rewolucyjną dyscypliną. Odwołał się do przy-
kładu ZSRR, który – jak mówił – w 40 lat po rewolucji wciąż wyma-
ga od mas trudnych wysiłków i gdzie strajk jest uważany za zbrodnię 
prze ciwko państwu. Wspomniał poświęcenia, jakich od ludzi wy-
magała rewolucja przemysłowa; według niego trzeba było pięćdzie-
sięciu lat, by masy odczuły jej pozytywne skutki i uzyskały dobry po-
ziom ży cia współczesnych czasów. Podnosił argument, że wszędzie, 
czy to w krajach socjalistycznych, czy w kapitalistycznych, zdobycze 
społe czne były funkcją wzrostu wydajności. Akcentował, że sytuacja 
nie mogła tak dryfować dalej. Dopuszczał poprawki w  przyjętym 
progra mie – ale tylko poprawki. Wśród przewidywanych konkret-
nych dzia łań wymienił redukcje personelu kopalń, zapowiadając 
przesuwanie pracowników do rolnictwa.

Dla obrony swojej linii Siles Zuazo nieraz groził podaniem się 
do dymisji. Sam przeprowadził kilka strajków głodowych – traktując 
je jako ostateczny argument. Jedną z głodówek, 28 grudnia 1956 r., 
podjął w odpowiedzi na strajki kolejarzy i górników, którzy domaga li 
się podwyżek pensji. Złożył przy tym następującą deklarację:

Mogę się opierać tylko na sile ludu. Rząd, którym kieruję, nie dys-
ponuje pie niędzmi na podwyżki. Chcę uniknąć „użycia siły”. Przyją-
łem urząd Prezydenta w przeświadczeniu o zdyscyplinowaniu i jedno-
ści sił rewolucyjnych. Uciekam się do strajku głodowego, traktując go 
jako ostateczny sposób skłonienia ludzi do zasta nowienia się. Jako szef 
państwa nie ucieknę się nigdy do użycia siły dla utrzymania władzy189.

189 Ambasada Francji, La Paz 2 I 1957, AD, Amérique 1952–, 14/10/1 Bolivie.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



145DIABEŁ WCIELONY:  L A ROSCA

Demonstracja prezydenta zrobiła wrażenie, ludzie wrócili pod jej 
wpływem do pracy. Ponieważ jednak Siles Zuazo mógł się spo-
dziewać kolejnych zaburzeń, nuta próśb i apeli skierowanych do su-
mień nie była jedyna w jego wypowiedziach i działaniach. W sierp-
niu 1957 r., dokonując wobec parlamentu bilansu roku, zwrócił 
uwagę, że w czasach kryzysowych dla uniknięcia katastrofy winno 
się przypominać obywatelom obowiązki w miejsce ciągłego powoły-
wania ich uprawnień190. Tych, którzy nie dość ostrożnie wyrażali 
inny pogląd w tej sprawie i im zbliżonych, zamykano i w trybie admi-
nistracyjnym zsyłano do obozów koncentracyjnych o złych warun-
kach. Coraz częściej krążyły wieści o  torturach w  śledztwie. Mało 
gorliwym zwolennikom reżimu odmawiano paszportów. Wszelka 
prasa, poza związaną z MNR, przestawała się ukazywać. Last but not 
least, intensywnie odbudowywano regularną armię.

W  1960 r. ambasador USA w  La Paz rozmawiał z  Pazem Es-
tenssoro, który w jakiś czas później, w tymże roku, ponownie zo stał 
prezydentem. Rozmowa toczyła się wokół trudności w kopal niach 
i oporów stawianych posunięciom stabilizacyjnym przez związki za-
wodowe. Potem Amerykanin opowiadał o tej rozmowie ambasado-
rowi francuskiemu. „Rozmawiałem kilka dni temu z Pazem Estens-
soro i zapytałem go – mówił – co by zrobił, gdyby dziś był u władzy. 
No i wie Pan, co mi odpowiedział?” Ponieważ Francuz pytająco mil-
czał, ambasador kontynuował: „Powiedział, że zabrałby 50 agitato-
rów związkowych i wsadziłby ich do więzienia w La Paz”.

Potem jeszcze Amerykanin dodał, że w tej samej czy innej roz-
mowie Paz Estenssoro nie ukrywał, iż należy wmocnić regular-
ną ar mię i karabinierów, rozbroić zaś milicję. Francuz potwierdził, 
że z  kolei w  rozmowie z  nim Paz Estenssoro też odezwał się: „To 
wszystko musi się skończyć!” Amerykanin mruknął, że nie chciałby 
być w skórze boliwijskiego przywódcy191.

190 De Sainte Marie, La Paz 14 VIII 1957, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
191 Leroy-Beaulieu, La Paz 9 VII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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rozdział 3
Zająć należne miejsce wśród narodów świata

Sygnalizowane przeświadczenie znacznych grup społeczeństwa 
boli wijskiego, iż la Rosca eksploatuje lokalne bogactwo w interesie 
zagranicy, miało swój korelat: że zagranica eksploatuje kraj. Często 
pojawiające się w  dyskursie rewolucyjnym w  odniesieniu do Boli-
wii słowa „półkolonia” i „zależność” miały w podtekście założenie 
o zdo minowaniu kraju przez obcych.

Jeszcze w kilka lat po rewolucji, w 1960 r., grupy COB szły pod 
przewodem Lechina, niosąc hasła: „Nie chcemy być jankeską ko-
lonią!”, „Śmierć imperializmowi!”1 W  jednym z  przemówień, ja-
kie wygłosił po podpisaniu dekretu o  nacjonalizacji kopalń, Paz 
Estenssoro rozwinął wręcz myśl, że „imperializm jankeski” potrze-
bował Ameryki Łacińskiej jako dostawcy tanich surowców i rynku 
dla sprzedawanych po drogich cenach towarów przemysłowych – 
a wszystko to jakoby po to, by uniknąć kryzysu „znacznie gorsze-
go niż w 1929 r.”2

Sama sytuacja stwarzała bardzo sugestywny obraz, kierujący 
myśli w opisywanym kierunku: wyrwane z boliwijskiej ziemi bogac-
two płynęło wszak do obcych. Gdybyż to jeszcze było bogactwo od-
twarzalne – takie, jak produkowane na plantacjach wielu krajów 
Ameryki Łacińskiej! W tym wypadku po wyeksploatowanej rudzie 
pozostawała tylko dziura w ziemi. Nieprzypadkowo nacjonaliści re-
wolucyjni sądzili, że trzeba się spieszyć ze zdywersyfikowaniem go-
spodarki kraju – póki jeszcze jest co wydobywać i sprzedawać.

Motyw, że po zabranych przez obcych surowcach mineralnych 
pozostaną jedynie puste kopalnie, pojawił się nie tylko w Boliwii. 

1 Ambasada Francji, La Paz 14 IV 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
2 Rowell, La Paz 3 XI 1952, NA, DS, 824.2544.
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Był on też bardzo wyraźny np. podczas II wojny światowej w Brazy-
lii, gdy ten kraj stał się bazą surowcową dla aliantów. Perspektywa 
braku surowców była szeroko brana pod uwagę przed wojną w róż-
nych regionach świata. Myśl o potrzebie ich ochrony pojawiała się 
w różnych krajach surowcowych. Taki akcent nie mógł zaś nie nieść 
jakiegoś ładunku niechęci do obcych (prawdziwych lub domnie-
manych).

W  Boliwii „kamieniem obrazy” była dodatkowo okoliczność 
ogromnego uzależnienia kraju od handlu zagranicznego – tym trud-
niejsza do zaakceptowania, że ze względu na przystosowanie hut do 
specyfiki minerałów nie dawało się dowolnie dobierać partnerów. Od 
dawna pojawiało się więc w myśli boliwijskich nacjonalistów i trwa ło 
w dobie rewolucji 1952 r. dążenie do zróżnicowania klientów i uzyska-
nia choćby w ten sposób zwiększonej swobody manewru.

Początkowo prawie całość rudy cyny wydobytej w Boliwii szła 
do Liverpoolu, a trochę do Belgii. W Stanach Zjednoczonych przeta-
piano tylko jej drobne ilości w  latach 1916–1924, a  potem nawet 
tego zaniechano. We wrześniu 1939 r. Boliwia, zaniepokojona domi-
nującą pozycją huty angielskiej i to gdy żegluga mogła być zagrożo-
na, próbowała szukać możliwości wznowienia przetopu w Stanach. 
Próbowała też szukać rynku w Japonii, gdzie dla namówienia tego 
kraju do budowy odpowiednio przystosowanej huty wysłała misję 
w końcu września 1939 r.

W obliczu wojny Stany Zjednoczone zdecydowały się zbudować 
dostosowaną do rudy boliwijskiej hutę w  Texas City. Boliwijczycy 
byli bardzo zadowoleni, gdy zaczęła ona pracować w 1942 r. w opar-
ciu o  rudy Hochschilda, Aramayo oraz średnich i  małych kopalń 
(Patiño nadal wysyłał swoje rudy do Liverpoolu). Między innymi 
z omawianego powodu byli też niezadowoleni, gdy po wojnie, a po-
tem znów po wojnie koreańskiej, Amerykanie zaczęli mówić o za mk- 
nięciu huty w Teksasie jako dotowanej przez państwo. W 1954 r. Ame-
rykanie stawiali już sprawę jasno, że będzie ona mogła dalej pracować 
jedynie gdyby ją przejął kapitał prywatny – ale realistycz nie zwraca-
li uwagę, iż ten też zwróci się o wsparcie państwa. „Ponie waż dotacje 
generalnie są rozwiązaniem nie do przyjęcia z punktu widzenia rzą-
du – trzeba uznać, że nie ma alternatywnych możliwości wobec per-
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spektywy zamknięcia huty” – powiedziano prezesowi COMIBOL 
Jorge Zarco Kramerowi w Departamencie Stanu3.

Uporczywie wciąż rozglądali się więc Boliwijczycy np. za moż-
liwością sprzedaży rudy do Japonii, także bezpośrednio po rewolu-
cji 1952 r. Nieraz myśleli w tym kontekście – o czym dalej – o ZSRR 
i krajach „demokracji ludowej”. Jakieś rozmowy z ZSRR prowadzo-
no w Waszyngtonie w marcu 1945 r., a więc jeszcze przed końcem 
wojny, gdy Boliwia – zasadnie – zaczęła się obawiać powojennego 
zmniejszenia rynku na swoje minerały.

Oprócz chęci zróżnicowania rynków boliwijskie elity zajmowała 
także inna sprawa z rozważanego zakresu. Mianowicie w obliczu już 
nie tylko uzależnienia od prawie monopolistycznych odbiorców, ale 
prostego codziennego wożenia do odległych portów kupy kamieni 
o niewielkiej zawartości metalu z jednej strony, a z drugiej importo-
wania, jak dobrze poszło, konserw w puszkach zrobionych z  cyny 
wytopionej z boliwijskiej rudy, narzucała się obserwacja, że warto by 
rudę przetapiać na miejscu. Stąd w boliwijskim nacjonalizmie rewo-
lucyjnym obsesyjnie wracała myśl o potrzebie budowy własnej huty. 
Nawiasem mówiąc, Boliwia nie była oryginalna w swej chęci posia-
dania własnej metalurgii. Z podobnych marzeń Brazylijczyków zro-
dziła się Volta Redonda4.

Wytop cyny miał w Boliwii pewną, ograniczoną historię. Wiel-
ki piec o małej mocy działał podczas I wojny światowej w Oruro, 
ale wobec niesprzyjających warunków zaprzestano jego eksploatacji. 
Pod koniec lat pięćdziesiątych ponownie działała tam huta o zniko-
mej mocy, produkująca na eksport do Brazylii. Wszystko to nie było 
jednak realizacją marzeń.

W jednym z pierwszych przemówień, wygłoszonych po podpisa-
niu dekretu o nacjonalizacji kopalń, Paz Estenssoro zapowiadał, że 
bu dowa huty będzie następnym krokiem rewolucyjnych władz5. Le-

3 Memorandum rozmowy odbytej w Departamencie Stanu z Jorge Zarco Krame-
rem, prezesem COMIBOL i Hugo Salmonem Tapia, prezesem Banco Minero de 
Bolivia, Waszyngton 11 V 1954, NA, DS, 824.2544.

4 Brazylijska huta, zlokalizowana w Volta Redonda w stanie Rio de Janeiro. Jej bu-
dowę rozpoczęto w 1941 r., pierwszą zaś produkcję uzyskano w 1946 r.

5 Rowell, La Paz 3 XI 1952, NA, DS, 824.2544.
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chín w przemówieniu wygłoszonym z okazji nacjonalizacji zapew-
niał, że rząd już podjął kroki „celem szybkiego zbudowania wielkich 
pieców, które pozwoliłyby nam wyzwolić się od jankeskiego impe-
rializmu”6.

Eksperci z różnych krajów gwałtownie odradzali realizację hut-
niczego pomysłu. Wysuwali argumenty, że niskoprocentową rudę 
trzeba mieszać z lepszą (co czyniły huty w Liverpoolu i w Teksasie!) – 
gdyż w przeciwnym wypadku bardzo rośnie koszt wytopu. Zwracali 
uwagę na niekorzystny z punktu widzenia projektu klimat Boli wii. 
Pytali, skąd miałaby płynąć niezbędna energia. Wyrażali wątpli-
wości, czy znajdujące się w zamysłach plany hydroenergetyczne zo-
staną zrealizowane dostatecznie szybko, i  zwracali uwagę, że na-
wet eksploatacja wielkiego pieca w Teksasie, który czerpał energię 
z  taniego (wówczas!) gazu ziemnego, była droga. Zwracali uwagę, 
że przedsiębiorstwa kolejowe pobierałyby większe opłaty za trans-
port cyny niż za rudę, a więc korzyść będzie odpowiednio mniejsza. 
Czasem pojawiał się argument przewidywanej złej jakości wytopu 
i trudności wejścia nowego producenta na rynek.

Mimo wszystkich argumentów i ewentualnych niewygód COMIBOL 
nieustająco podtrzymywała jednak zamiar budowy huty. Na argu-
menty przeciwne padała np. odpowiedź, że „proces technologi czny 
wytopu nie jest dziś misterium ani tajemnicą, jeśli zaś niecynowe kra-
je, jak Argentyna i Włochy mogą wytapiać cynę, to może i Boliwia”. 
Rozmówcom (i sobie?) tłumaczono, że węgiel wystarczy jako źródło 
energii oraz że ceny produktu pójdą w górę – co uspra wiedliwi ewen-
tualnie duży koszt wytopu7.

Perspektywa zamknięcia huty w Teksasie galwanizowała projekt 
boliwijski; mówiono o wykorzystaniu tamtejszych urządzeń w Boli-
wii. Liczono na ofertę argentyńską, o której niżej. Z czasem może li-
czono też na RFN. W latach 1955–1956 Niemcy zainteresowali się 
projektem. Krupp proponował dostawę sprzętu, potem kapitał nie-

6 El Libro Blanco de la Independencia Económica de Bolivia, La Paz 1952, s. 141.
7 Nathanson (o rozmowie ambasadora brytyjskiego z jednym z członków komi-

sji powołanej dla ustalenia zasad nacjonalizacji kopalń), Nowy Jork 18 IX 1952, 
NA, DS, 824.25.
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miecki myślał szerzej o realizacji inwestycji – ale chyba były to ofer-
ty „na wszelki wypadek”.

W  1957 r. sprawa huty zdawała się definitywnie porzuco-
na z  uwa gi na trudności techniczne i  brak energii. Odżyła jednak 
w 1960 r. Huta w Teksasie wówczas już prawie nie pracowała, ogra-
niczając się do przetapiania niewielkiej ilości rudy indonezyjskiej. 
Skazana po nownie na Liverpool Boliwia kierowała ofertę budowy do 
Holandii, RFN i Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej bez 
jej inicjaty wy, „sama” wpłynęła oferta radziecka (1960). Ze wzglę-
dów polity cznych (sytuacja w Boliwii z  jednej strony, a Rewolucja 
Kubańska i niepokój wobec ekspansji ZSRR z drugiej) Stany Zjedno-
czone i, zwłaszcza, Niemcy, zaczęły myśleć o sprawie realniej – choć 
wciąż widziały ją jako trudną. Anglia była bardziej wstrzemięźliwa – 
po wołując się na zadłużenie Boliwii i okoliczność, że duże pieniądze, 
przeznaczone na zakup wyposażenia dla COMIBOL, zostały zużyte 
na pensje pracowników. Nie da się oczywiście wykluczyć, że w głębi 
ducha myślała też o pozycji huty w Liverpoolu.

Boliwijskie elity widziały kraj nie tylko jako rabowany, ale jako 
krzywdzony na różne sposoby. Zabrano mu przecież dostęp do Pa-
cyfiku oraz znaczną część Chaco – za czym można było dostrzec, 
a w każdym razie Boliwijczycy dostrzegali, cień wielkich interesów 
światowych.

Boliwijskie elity reformatorskie widziały kraj jako uzależnio-
ny. Namacalnym tego dowodem były wyczuwalne skutki najmniej-
szej choćby zmiany cen minerałów. Obserwując takie sytuacje, łatwo 
można było dojść do przeświadczenia, że kraj żyje na ogonie słonia 
i buntować się przeciw temu.

Waga importu dla życia kraju podobnie sugerowała myśl o jego 
uzależnieniu. Referując rokowania prowadzone w  połowie 1951 r. 
wokół ceny zbytu rudy cyny do Stanów Zjednoczonych, jeden z bry-
tyjskich dyplomatów w La Paz trafnie zauważył, że Boliwia nie ma 
kija do tego stopnia, że nawet nie może zagrozić wstrzymaniem im-
portu z USA. Jak mogłaby była bowiem tym grozić, skoro – pisał dy-
plomata – kupowała w USA 52% swojego importu, a w  tym dużo 
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żywności (m.in. prawie całe mleko w proszku i to w sytuacji, gdy na 
miejscu nie sprzedawano świeżego mleka)8.

Uważany przez siebie za potencjalnie bogaty kraj boliwijskie elity 
reformatorskie postrzegały jako zacofany. Paz Estenssoro w swoich 
przemówieniach kontrastował nowoczesną kopalnię Catavi z  uży-
waniem na wsi „drewnianego pługa na podobieństwo Egipcjan”9. 
Lechín mówił:

Jesteśmy krajem zależnym i  monoprodukcyjnym. Tu stadia ewolu-
cji mylą się, mieszają i  zrywają logiczną jedność – jak warstwy sko-
rupy ziemskiej po gwałtow nym kataklizmie. W naszym kraju można 
spotkać wszystko – od prymitywnego ko munizmu plemion leśnych, 
przez patriarchalny system Płaskowyżu i  rolniczy feudalizm Oriente, 
po najbardziej rozwinięty kapitalizm, reprezentowany np. przez fabry-
kę Said10.

Tego stanu rzeczy boliwijskie elity reformatorskie po prostu wstydzi-
ły się i chciały z nim skończyć.

Prawda, że na tle sytucji boliwijskiej wśród tamtejszych elit nie-
raz rodziły się także reakcje, będące skutkiem „kompleksów uzależ-
nionego”. Niekiedy rodziła się np. tendencja do samousprawiedli-
wienia, jakoby w Boliwii nie mogło być jeszcze dobrze, skoro naród 
był „młody” (gdyby nawet przyjąć zasadność takiego rozumowania, 
to rodziłoby się pytanie, dlaczego właściwie Boliwijczycy mieliby być 
młodsi od Amerykanów z północy?).

Pojawiało się wśród elit samooskarżycielskie domniemanie, że 
Boliwijczycy są konstytucyjnie niezdolni do organizowania się. Poja-
wiała się wiara wyłącznie w  kapitały obce. Także – przeświadcze-
nie, że w Boliwii jest źle, gdyż zabrano jej dostęp do morza (mimo że 
w praktyce kraj nie miał żadnych trudności w eksporcie przez An-
tofagastę i Aricę).

Postawie buntu przeciwko Stanom Zjednoczonym nieraz towa-
rzyszyło przeświadczenie, że przecież „wielki brat” powinien pójść 

8 Legg, La Paz 20 VI 1951, PRO, FO 371, 91107, k. 74.
9 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, La Paz 1954, s. 87.
10 Lechín y la Revolución Nacional, [b.m.d.w.], s. 56.
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na rękę – zrozumieć, pomóc, wczuć się w wyższe koszta produkcji 
rudy w Boliwii niż gdzie indziej, docenić strategiczną wagę rudy usy-
tuowanej na półkuli zachodniej zamiast w komunizującej Azji. Gdy 
„wielki brat” stawał na stanowisku, że np. ze strategicznego punktu 
widzenia ważne jest jedynie, by jakaś produkcja rudy w Bo liwii szła, 
wcale zaś nie musi być eksportowana do Stanów skoro da się ją kupić 
gdziekolwiek, to element zawiedzionej miłości w syn dromie „miłość 
i  nienawiść” musiał najpewniej akcentować nienawiść. Kompleksy 
niższości też nieraz mogły zresztą prowadzić do nienawiści.

Mimo sygnalizowanych niuansów sytuacja zacofania dyktowa-
ła w  sumie działania, które sprawiłyby, iżby Boliwia przestała być 
po szturchiwanym i zależnym „biednym krewnym” narodów. W roz-
dziale 1 była już mowa, że twórcy programu boliwijskiego nacjonali-
zmu rewolucyjnego traktowali dokonywane przez siebie przemiany 
jako kontynuację ruchu antykolonialnego z początku XIX w. Reali-
zacja tego programu miała być dalszym ciągiem „stawania się pana mi 
własnego losu”, „uzyskiwania pełni życia narodowego”11, wybija nia 
się na należne miejsce wśród narodów świata, w niektórych wer sjach 
dyskursu wręcz na „wielkość”12. Skądinąd program ten przypo minał 
powoływane już wcześniej doświadczenie podobnie motywo wanych 
reformatorów tureckich z pierwszych dziesięcioleci XX w.

W podzielonym świecie, jakim był świat w okresie tu rozważa-
nym, myślenie o  wybiciu się na lepsze miejsce wśród pozostałych 
krajów musiało jednakowoż oznaczać skłon ku jednym z nich, a od-
wrócenie się od innych. Każdy polityczny obóz boliwijski w jakimś 
stopniu definiował się i  był postrzegany z  punktu widzenia poli-
tyczno-ideologicznej mapy świata, nawet jeśli sam odrzekał się od 
jakich kolwiek ponadnarodowych filiacji i kładł nacisk na szukanie 
rozwią zań „czysto boliwijskich”.

11 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 44, 175.
12 Ibidem, s. 18.
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*

Po wojnie o  Chaco alternatywą dla boliwijskiej orientacji na An-
glię i  Stany Zjednoczone była orientacja na Niemcy oraz faszyzm 
nie miecki i włoski. Orientacja na ZSRR i komunizm, która w wie-
lu krajach Ameryki Łacińskiej wyraźnie już wówczas pojawiała się, 
w Boliwii rysowała się jeszcze bardzo słabo. Niemcy i faszyzm przed-
stawiały natomiast propozycję chwytliwą.

Postrzeganie Niemiec jako alternatywy było wówczas częste 
w Ameryce Południowej – i nie tylko tam. Jeszcze silniejsze tenden-
cje proniemieckie (czasem prowłoskie) pojawiły się na podobnym 
tle na Bliskim Wschodzie. W  Irlandii zjawisko, o  którym mowa, 
w  ja kimś stopniu występowało już podczas I  wojny światowej – 
a wzno wiło się podczas drugiej. Jego odpowiednikiem w Azji były 
wystę pujące tam w niektórych krajach sympatie do Japonii, czy (acz-
kolwiek tu już nie rodziło się to na tle niechęci do Francji i An glii, 
lecz do Polski) tendencje do współpracy z Niemcami w niektó rych 
kręgach ukraińskich i litewskich.

Niemcy, jako kraj spóźniony do stołu, praktycznie nie zdąży-
ły stać się mocarstwem kolonialnym – a więc ich karta była czysta 
(pra wie czysta). Występowały przeciwko nielubianym w wymienio-
nych wypadkach państwom – Francji i Anglii. Były potęgą stosun-
kowo młodą – a więc nie skoncentrowały na sobie niechęci kumulo-
wanej latami. Nie ciążyło na nich jeszcze odium II wojny światowej. 
W ogóle nie wyobrażano sobie przecież, czym ta wojna będzie. Gdy 
w związku z kryzysem czechosłowackim prezydent Busch zapowie-
dział, że Boliwia pozostanie całkowicie neutralna w wypadku wybu-
chu wojny w Europie, jak też się nb. stało w październiku 1939 r., wy-
obrażał sobie najpewniej wojnę, jakich wiele było w historii.

Tradycyjnie Niemcy były zaś synonimem wspaniałej kultu-
ry, silnej gospodarki, przodującej techniki oraz, co w rozważanym 
wy padku istotne, sprawności militarnej. Nieprzypadkowo niemiec-
ka mi sja wojskowa, złożona z kilku oficerów, została wynajęta przez 
Boli wię w  1910 r. dla postawienia armii na nogi. Nieprzypadko-
wo niemiecki oficer Hans Kundt, jeszcze nim odegrał wspomnianą 
wcześniej rolę w wojnie paragwajskiej, był czołową postacią w woj-
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skowym establishmencie boliwijskim. Nawiasem mówiąc, jego 
obec ność stworzyła nawet pewien problem międzynarodowy, gdyż 
po wstało pytanie, czy jest zgodna z Traktatem Wersalskim. Niemcy 
odpowiedziały wówczas, że Kundt jest obywatelem Wolnego Miasta 
Gdańska. Charakterystyczne było też, że np. kpt. Ernst Röhm praco-
wał w Boliwii, nim Hitler nie ściągnął go w 1930 r. z powrotem do 
Niemiec, gdzie, jak wiadomo, objął funkcję szefa sztabu SA.

Owa wręcz fizyczna obecność Niemiec w szeregach armii była 
zarówno skutkiem, jak i  przyczyną szczególnej popularności tego 
kraju w  kręgach wojskowych, zwłaszcza wśród młodych oficerów. 
Charakterystyczne, że np. prezydent Toro, jeszcze nim objął najwyż-
szy urząd, był przyjacielem i zarazem prawą ręką gen. Kundta – tak-
że w  Chaco. Spośród takich oficerów będą też później wychodzić 
opory przeciw zerwaniu z Osią.

Prawda, że postawa oficerów tłumaczyła się nie tylko sentymen-
tem, ale także czynnikami pragmatycznymi. Skoro Niemcy postrze-
gano pozytywnie, to trudno było uwierzyć w okropność ich podbo jów. 
Agresja np. na Polskę prawie nie wywołała wrażenia w La Paz – odmien-
nie od agresji ZSRR na Finlandię. Skoro widziano Niemcy jako bar-
dzo silne, to trudno było wykluczyć ich zwycięstwo, a co najmniej 
długotrwałą dominację nad światem. Skoro rysowały się one jako 
potęga, to zgodnie z  logiką przeciwstawienie się im groziło by ata-
kiem z  ich strony. W  tej konkretnej obawie wyobraźnia skąd inąd 
chyba przesadzała, ale argument bezbronności w  wypadku nie-
mieckiego ataku z powietrza padał, nie tylko zresztą w Boliwii, ale 
także np. w Brazylii.

Faszyzm niemiecki dziedziczył całą tradycję pozytywnego wi-
dzenia Niemiec. Bliski mu gen. Quintanilla (w jakimś momencie do-
wódca armii i tymczasowy prezydent po Buschu) był admiratorem 
niemieckiej wojskowości. Po odbytej bezpośrednio przed II wojną 
podróży do Niemiec „nie ukrywał swego podziwu dla sprawności 
i techniki armii niemieckiej”13.

Prawda, że podziw dla Niemiec, w tym również dla ich spraw-
ności wojskowej, bywał poddawany czasem próbom. Ukształto-

13 Paciorkowski, La Paz 19 VII 1939, AAN, MSZ, 3348, k. 18–20.
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wana, a w pewnych okresach nawet dowodzona przez gen. Kund-
ta boliwij ska armia nie spisała się wszak w Chaco. Niemiecki dryl 
i niemiec kie podkute buty nie okazały się najlepsze ani na tamtym 
terenie, ani w wypadku zwykle inaczej obuwających się (bądź nie-
obuwających się wcale) Indian. Po wojnie o Chaco Boliwia ściągnęła 
zatem wło ską misję wojskową, która liczyła około 40 oficerów. Wzię-
ła ona pod opiekę m.in. szkołę wojskową w Cochabambie – tę, gdzie 
po przegranej z Paragwajem skupiło się wielu oficerów należących 
do RADEPA. Także z  Włoch – najpewniej wciąż obok Niemiec – 
zaku piono sporo sprzętu wojskowego (zresztą bez wielkich sukce-
sów, gdyż tamtejsze pojazdy marnie jeździły w warunkach boliwij-
skich). Z kolei do Włoch wysłano na szkolenie 58 oficerów. W 1939 r. 
40 młodych Boliwijczyków wciąż odbywało jednak szkolenie woj-
skowe w Niemczech, latem zaś 1939 r. (!) ponownie zaczęto myśleć 
o sprowadzeniu misji wojskowej niemieckiej – jako mimo wszystko 
lepszej od włoskiej.

Obok pozytywnego widzenia Niemiec, na orientowanie się ku 
nim wielu krajów Ameryki Łacińskiej, w  tym krajów andyjskich, 
jak Chile czy Boliwia, miały wpływ długotrwałe kontakty gospodar-
cze oraz obecność emigrantów niemieckich. W końcu np. prezydent 
Busch pochodził z małżeństwa niemiecko-boliwijskiego. Jego ojcem 
był niemiecki lekarz osiadły w Boliwii. Gdy przyszedł czas, obec ność 
niemieckiej emigracji mogła, acz nie musiała, wzmacniać ten dencje 
profaszystowskie. W Brazylii wzmacniała je, w Boliwii zaś społecz-
ność Niemców i  Boliwijczyków niemieckiego pochodzenia zacho-
wała, jak się zdaje, dystans wobec hitleryzmu. Społeczność włoska 
silnie faszyzowała, podczas gdy niemiecka może i w 90% była zo-
rientowana przeciw Führerowi. W klubie niemieckim, gdzie wisiały 
potrety Wilhelma II, Bismarcka, von Moltkego itd., w 1938 r. wciąż 
nie było portretu Hitlera. Faszystami byli wśród Niemców nie liczni 
i mało liczący się niedawni przybysze, zwłaszcza młodzi. Re ferowany 
chłód mógł się tłumaczyć okolicznością, że wśród Niemców i Bo-
liwijczyków niemieckiego pochodzenia znajdowało się sporo nie-
mieckich Żydów.

Mimo wszystko obecność emigracji, i to od dawna zasiedziałej, 
również kierowała uwagę Boliwijczyków na Niemcy, ich cywiliza cję, 
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technikę i potencjał gospodarczy. Nie było najpewniej przypad kiem, 
że wśród konsulów honorowych Boliwii w Gdańsku i rozpatrywa-
nych na to stanowisko kandydatów nie było Polaków, logicznym zaś 
biegiem rzeczy w 1937 r. kandydatem został Niemiec o sympatiach 
wyraźnie prohitlerowskich.

Wspomniany ojciec prezydenta Buscha, dr Pablo Busch, uważa-
ny był za istotny element lobby niemieckiego. Konsul polski w La Paz 
uważał jego wyjazd w 1939 r. do Niemiec za działanie w kierun ku 
zacieśnienia stosunków gospodarczych między obydwoma kraja-
mi. Opinie o samym prezydencie różniły się. Polski konsul w La Paz 
uważał go za człowieka pozostającego pod silnymi wpływami nie-
mieckimi, podczas gdy ambasada brytyjska nie sądziła, iżby miał ja-
kąś szczególną „słabość” do Niemiec14.

Emigracja niemiecka często – co nie znaczy, że zawsze – wiąza ła 
się z działającymi na miejscu przedsiębiorstwami niemieckimi, któ-
re stanowiły kolejny atut Niemiec w Boliwii. Na początku lat dwu-
dziestych wiele tamtejszych przedsiębiorstw importowych i  eks-
portowych było w rękach niemieckich. W końcu lat dwudziestych 
polski podróżnik Mieczysław Fularski pisał, że Niemcy posiadają ol-
brzymie wpływy w boliwijskiej gospodarce15.

W szczególności to Niemcy wprowadzili w Boliwii np. transport 
lotniczy. Dysponowali podstawową częścią kapitału w głównym bo-
liwijskim towarzystwie lotniczym LAB, latem zaś 1939 r. (!) Luft-
hansa zaproponowała wykupienie wszystkich udziałów rządu boli-
wijskiego w  tym przedsiębiorstwie. LAB miał kontakty z  innymi 
liniami o dużych udziałach niemieckich w Ameryce Łacińskiej, latał 
oczywiście na junkersach, piloci przeważnie byli Niemcami, podob-
nie jak kierownictwo przedsiębiorstwa. Z czasem Stany Zjednoczo-
ne bardzo się nb. zaniepokoiły niemiecką obecnością w  lotnictwie 
laty noamerykańskim, w tym w boliwijskim. Obawiały się zwłaszcza 
dywersji w kierunku Kanału Panamskiego od strony południowej.

14 Annual Report. 1938, Rawlins, La Paz 1 I 1939, PRO, FO 371, 22716, k. 141; Pacior- 
kowski, La Paz 19 VII 1939, AAN, MSZ, 3348, k. 18-20.

15 M. Fularski, Argentyna, Paragwaj, Boliwia. Wrażenia z podróży, War szawa 1929, 
s. 172.
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Na orientowanie się Boliwii ku Niemcom miała też wpływ oko-
liczność, że ich rynek z  jednej, a oferta eksportowa z drugiej stro-
ny, strukturalnie odpowiadały boliwijskim potrzebom. Niemcy 
potrzebo wały surowców i starały się o nie w wielu krajach – czy to 
w Ame ryce Łacińskiej, czy np. w Turcji. W 1937 r. Krupp propono-
wał Bo liwii kredyt do spłacenia minerałami. Gdy Niemcom skoń-
czyły się zapasy dewizowe, proponowali swego rodzaju handel wy-
mienny, w którym odnotowywane na specjalnych kontach dostawy 
surowców byłyby kompensowane dostawami wyrobów przemysło-
wych – m.in. przemysłu zbrojeniowego (już rozkręconego, a póki co 
jeszcze mało użytecznego). Nawiasem mówiąc, Japonia też propo-
nowała handel na takiej zasadzie.

Z  Brazylią handel niemiecki oparty na zasadzie kompensacji 
funkcjonował ze względu na duży stopień komplementarności po-
trzeb oraz okoliczność, iż kraj ten mógł sobie bardziej pozwolić na 
narażenie się Stanom Zjednoczonym. W  wypadku Boliwii cała ta 
idea okazała się mniej użyteczna. Kraj potrzebował dewiz, a nie tyl ko 
produktów. Kraje ościenne oraz Stany czy Anglia bardzo niechęt nie 
i podejrzliwie patrzały na powiększanie obrotów handlowych z Niem-
cami. Wszyscy bali się wzmacniania Niemiec, Anglia nie chciała, by 
ktoś poza hutą w  Liverpoolu dostawał boliwijską rudę, Chile nie-
pokoiło się o port w Arica. Boliwia musiała się liczyć przy najmniej 
z możliwością przecięcia jej handlowego obrotu morskiego.

Perspektywa zwiększenia obrotów handlowych boliwijsko-nie-
mieckich była jednak na tyle atrakcyjna, że starania w tym kierunku 
prowadzono – i to z obu stron. W lipcu 1939 r., być może wskutek 
wizyty w Niemczech ojca prezydenta Buscha, odwiedziła La Paz nie-
miecka misja gospodarcza. W tymże roku Niemcy zapragnęły ku-
pić boliwijską ropę naftową, Boliwijczycy zaś podjęli starania o po-
zyskanie niemieckiej współpracy w jej eksploatacji i przetwórstwie. 
Standard Oil doprowadziło nb. wówczas do podniesienia sprawy 
w Senacie USA (ropa pochodziła wszak ze znacjonalizowanych za-
sobów tego towarzystwa!).

Niezależnie od doraźnych kłopotów, Niemcy miały w sumie do-
bre punkty zaczepienia w Boliwii. U progu wojny kraj ten był uwa-
żany za najbardziej proniemiecki w Ameryce Południowej. Realiza-
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cja boliwijskiego zainteresowania Niemcami była tym łatwiejsza, 
że Berlin też był wówczas żywo zainteresowany Boliwią. Ówcześ- 
ni ob serwatorzy sądzili, że kpt. Röhm był pod wrażeniem gospo-
darczego i wojskowego znaczenia tego kraju, Płaskowyż Boliwijski 
zaś uwa żał za najwspanialsze naturalne lotnisko na świecie. W swo-
im czasie nb. mówiło się, jakoby Boliwia zagwarantowała Niemcom 
lokaliza cję bazy lotniczej w Trinidad, o około 300 km na północny 
wschód od La Paz16. Jeżdżący do Niemiec gen. Quintanilla był tam 
przecież za praszany (jak np. w przeddzień wojny hitlerowcy zapro-
sili na manewry brazylijskiego szefa Sztabu Generalnego, gen. Goés 
Monteiro). Zwolennikami Osi stawali się nieraz Boliwijczycy, któ-
rzy studiowali w Niemczech lub we Włoszech kierunki cywilne lub 
wojskowe.

Sam Hitler rzekomo interesował się Boliwią jako jednym z dwóch 
(obok Argentyny) krajów latynoamerykańskich najbardziej podat-
nych na wpływy narodowego socjalizmu; „stawiał” jakoby na Bu-
scha17. Podczas wizyty w Niemczech ojciec prezydenta został przyję-
ty przez niego oraz przez Göringa.

Atrakcyjność faszyzmu dla młodych reformatorów Boliwii była 
jednak czymś więcej niż atrakcyjnością Niemiec jako kraju. Liberal-
na demokracja w wielu krajach miała wówczas złe notowania (vide 
Polska Piłsudskiego i niektóre inne kraje Europy Wschodniej, Hisz-
pania Primo de Rivery). Faszyzm zdawał się zjawiskiem nowym 
i proponował receptę mającą cechy nowości. Zdawał się wskazywać 
drogę skutecznej modernizacji. Połączenie wątków socjalistycznych 
i  populistycznych z  nacjonalistycznymi („narodowy socjalizm”) 
przemawiało do ludzi, którzy mieli wiele za złe czołowym państwom 
kapitalistycznym, byli intelektualnie formowani przez oba owe nurty 
myślowe jako płynące z Europy, nieraz wyłącznie wskutek gry przy-
padków znaleźli się na daleko posuniętej prawicy lub na daleko po-
suniętej lewicy i bywało, że przesuwali się między tymi biegunami. 
Połączenie wątków socjalistycznych oraz nacjonalistycznych było 

16 The Background of the Conspiracy in Bolivia (autor: R. A. Humphreys), Oxford  
31 VII 1941, PRO, FO 371, 95768, k. 45.

17 Research Department FO, Londyn 31 VIII 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 144.
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też atrakcyjne dla ludzi, którzy w swym pragnieniu przebudowy kra-
ju musieli zdobyć sojusznika w postaci mas pracujących.

Dodatkowo faszyzm kusił propozycją rozwoju gospodarczego 
pozbawionego konfliktów pomiędzy pracą a  kapitałem. Taki wzór 
pociągał ludzi pragnących postępu narodu i państwa, nie zaś tylko 
jednej z klas społecznych. Był interesujący dla ludzi dostatecznie za-
patrzonych w kraje rozwinięte, by móc antycypować groźbę konfli-
któw klasowych. Hasła umacniania drobnej burżuazji mogły z kolei 
przemawiać do reformatorów, którzy, jak w Boliwii, widzieli biedny 
plebs z jednej, a wielkie koncerny z drugiej strony – żyli zaś w prze-
konaniu, iż „powinno” być inaczej (bowiem w krajach rozwiniętych 
było inaczej).

Faszystowskie tyrady przeciwko anglosaskiej plutokracji i mię-
dzynarodowym mafiom finansowym przemawiały do niejednego 
Bo liwijczyka. Wołania o  konieczności pomszczenia klęski wojen-
nej i upokorzenia – także. Stworzenie uproszczonego obrazu wro-
ga było wygodne niezależnie od tego, czy tym wrogiem mieli być 
Żydzi, czy jakkolwiek definiowana oligarchia, imperializm angiel-
ski lub amery kański, czy w końcu konkretnie la Rosca (wszystkie te 
odmiany wro ga mogły się zresztą zlewać w postać jednego diabła). 
Hasła skiero wane przeciw cudzoziemcom musiały znaleźć podatny 
grunt w kraju o dużym ich udziale w interesach.

Samo mówienie wciąż o narodzie, a zwłaszcza położenie naci-
sku na wyższość własnego narodu, mogło przemawiać do ludzi ży-
wiących poczucie niższości i pragnących się wyemancypować. Reto-
ryka rasistowska w krajach „kolorowych”, a więc w znacznym stopniu 
również w Boliwii, łatwo mogła być przełożona na hasła promocji 
własnej rasy, dotychczas traktowanej jako podrzędna, a może nawet 
„gorsza”.

Postponowanie demokracji przemawiało do ludzi, których 
udzia łem była demokracja bardzo wątpliwej próby, a  na dodatek 
obracają ca się na korzyść „oligarchii” oraz interesów zagranicznych. 
Hasła skierowane przeciwko spekulantom, lichwiarzom, złodzie-
jom mienia publicznego i wykorzystującym władzę dla prywaty, ła-
two mogły znaleźć posłuch w kraju takim jak Boliwia. Wyniesienie 
państwa na piedestał było atrakcyjne dla ludzi, którzy widzieli, w jak 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



161Z AJĄĆ NALEŻNE MIEJSCE WŚRÓD NAROD ÓW ŚWIATA

wielkim stopniu państwo nie spełnia swoich elementarnych funk-
cji. Pomysł kierowania krajem przez wodza i militaryzm nie raziły 
w państwie o ogromnej liczbie zamachów wojskowych i o szeroko 
rozlewają cym się bezhołowiu, które nieraz musiało skłaniać do ma-
rzenia, by ktoś to wszystko wziął w końcu porządnie w garść.

Hasła wielkości napotykały odzew u słabych. Wychodzące z kry-
zysu hitlerowskie Niemcy pokazywały, jak szybko można dojść do 
statusu potęgi. Łamanie etykiety wyższych sfer przemawiało do boli-
wijskich reformatorów, którzy przecież, pochodząc w najlepszym ra-
zie z warstw średnich, rzadko bywali na salonach.

Wszystko to odnosiło się także do faszyzmu włoskiego – z Mus-
soliniego wołaniem o „kalekim zwycięstwie”, z jego deklaracjami, że 
woli, „aby Włosi przerazili świat swoją agresywnością, niż mieliby 
go czarować swoimi gitarami”18 oraz, co też ważne, z osuszaniem ba-
gien pontyjskich. W niektórych krajach latynoamerykańskich – choć 
akurat nie w Boliwii – faszyzm włoski był nawet bardziej popu larny 
niż niemiecki z uwagi na bliższe związki kulturowe, dużą imi grację 
włoską oraz bardziej wybiórcze niż w  przypadku Hitlera burze nie 
przez Mussoliniego elementów tradycyjnego systemu wartości.

Dla wszystkich powyższych względów w  omawianych czasach 
faszyzowało (jeśli tak można powiedzieć!) wiele ruchów emancypa-
cji narodowej. Ideologowie komunistyczni byli naonczas przeko-
nani, że faszyzm jest wytworem rozwiniętego kapitalizmu, a  więc 
w kra jach gospodarczo słabo rozwiniętych nie ma nań miejsca. Eu-
docio Ravines, działacz Kominternu w  jakimś momencie wysłany 
do Chi le, a później odstępca, opowiada w swym pamiętniku jak to 
rozma wiał w Moskwie z Aleksandrem Łossowskim, szefem Profin-
ternu. Mówił Łossowskiemu, że Haya de la Torre, najbardziej znana 
figura peruwiańskiego ruchu APRA, jest zapatrzony w niemieckich 
faszy stów. Rozmówca nie negował, ale twierdził, że takie sympatie 
wywietrzeją Peruwiańczykowi z głowy w konfrontacji z lokalną rze-
czywistością, w której faszyzm nie był jakoby możliwy do zrealizo-

18 J. W. Borejsza, Mussolini był pierwszy…, Warszawa 1979, s. 101.
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wania19. Nie pierwszy i nie ostatni raz teoretyczna koncepcja przesło-
niła w komunistycznym ujęciu rzeczywistość.

Rozwiązania faszystowskie przyjmowały niejedne kręgi środko-
wo- i wschodnioeuropejskie, mimo iż ta część Europy akurat rozwi-
nięta nie była. Przyjmowała je nieraz młodzież arabska. Przywódca 
ogromnego swego czasu ruchu Murzynów amerykańskich Marcus 
Garvey wyrażał się z podziwem o faszyzmie i, inna sprawa, czy za-
sadnie, deklarował: „My byliśmy pierwszymi faszystami”20. Typo-
we dla podejmujących bunt ludzi społecznie zdegradowanych hasła 
wal ki, siły młodości, antyliberalizmu, całkowitej zmiany – występo-
wały nawet w części ruchu syjonistycznego (wspomniany w rozdzia-
le 1 ruch młodzieżowy syjonistów-rewizjonistów „Betar”). W  tym 
wy padku z  rozlicznych oczywistych powodów nie przerodziły się 
one w tendencję profaszystowską – ale w analogicznych wypadkach 
ła two mogły prowadzić w tym kierunku. Nawiasem mówiąc, nawet 
w  Palestynie znalazło się, prawda, że marginesowe, ugrupowanie 
(„Biryonim”) stojące na stanowisku, że Hitler, aczkolwiek, niestety, 
antysemita, uratował Niemcy21. Ukraiński OUN, ustami swego przy-
wódcy Andrija Melnyka wręcz wskazywał Niemcy, Włochy, Hiszpa-
nię i  Japonię, jako kraje up to date, a  nawet wskazujące drogę in-
nym22. 

W Boliwii skłonność do faszyzmu wyraziła się w myśli polity-
cznej, praktycznych działaniach na rzecz reformy ustroju, pewnych 
charakterystycznych epizodach oraz w  sympatii okazywanej temu 
nurtowi przez liczącą się część elity.

Najbardziej spektakularnym epizodem, w oczach wielu obserwa-
torów potwierdzającym bezpośrednie wpływy faszystowskie w Boli-
wii, stała się sprawa majora Belmonte – pilota, a następnie jeńca wo-
jennego czasu konfliktu o Chaco. Ów człowiek stał się prawą ręką 
Buscha, którego pozycję umocnił pistoletem maszynowym użytym 
w jakimś klubie przeciw prawdziwym czy domniemanym wrogom 

19 E. Ravines, The Yenan Way, New York 1951 (facsimile Ann Arbor 1970), s. 59.
20 E. Nowicka, Afrykanie z  wyboru. Afryka w  świadomości Murzynów ame-

rykańskich, Warszawa 1979, s. 267.
21 W. Laqueur, A History of Zionism, London 1972, s. 359–364.
22 J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985, s. 103 (także s. 87).
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prezydenta w dzień czy dwa po wzięciu przezeń władzy. W rządzie 
Buscha był szefem policji oraz ministrem spraw wewnętrznych, któ-
re to funkcje sprawował bezwzględnie. Skądinąd dał się poznać jako 
przeciwnik obcych interesów w górnictwie boliwijskim.

Jako attaché wojskowy23 w Berlinie, 9 czerwca 1941 r. Belmon-
te napisał list do posła niemieckiego w  La Paz, Ernsta Wendlera, 
z którego wynikało, jakoby Niemcy i ich boliwijscy przyjaciele przy-
gotowują profaszystowski pucz w Boliwii:

Szanowny Panie i drogi Przyjacielu,
miło mi potwierdzić otrzymanie Jego interesującego listu, w którym in-
formuje mnie Pan o działaniach, jakie Pan osobiście, personel Posel-
stwa oraz nasi wojskowi i  cywilni przyjaciele boliwijscy z  tak dużym 
powodzeniem podejmują w kraju. Przyjaciele z Wilhelmstrasse, opie-
rając się na informacjach od Pana otrzymanych, mó wią mi, że zbliża się 
moment wykonania naszego uderzenia, mającego na celu uwol nienie 
mego biednego kraju od rządu słabego i działającego jedynie w duchu 
kapi talistycznym. Pójdę dalej i powiem, że uderzenie powinno wypaść 
w  połowie lipca; ten czas uważałbym za najwłaściwszy moment. Po-
wtarzam, iż w  moim przeświad czeniu byłby to moment najwłaściw-
szy, gdyż z informacji, jakie Pan kieruje do mi nistra spraw zagranicz-
nych w Berlinie, z radością widzę, że wszyscy konsulowie i przyjaciele 
Boliwii oraz zwłaszcza najbardziej nam przyjacielskie ośrodki – takie 
jak Cochabamba, Santa Cruz i Beni – przygotowały grunt i umiejętnie, 
z energią. zorganizowały nasze siły […]

W dalszym ciągu listu Belmonte proponował skoncentrowanie się 
w działaniach na Cochabambie, potwierdzał, iż otrzymał plany po-
tencjalnych lądowisk, oraz wyrażał uznanie dla przeogromnej pra cy 
wykonanej przez posła. Później kontynuował:

Zwróciłem szczególną uwagę na to, co mi Pan pisze o młodym elemen-
cie woj ska. W rzeczy samej zawsze liczyłem na nich i nie wątpię, że to 
oni wykażą się najefektywniejszą współpracą w wielkim dziele, jakiego 
realizację podejmujemy w mojej Ojczyźnie.

23 W niektórych dokumentach występuje jako attaché lotniczy.
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 Jak już powiedziałem, winniśmy koniecznie działać z najwyższym 
pośpie chem, ponieważ jest to stosowny moment, by wycofać się z umo-
wy ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę wolframu oraz zanegować, 
a w najgorszym wypadku zmienić umowy cynowe podpisane z Anglią 
i Stanami Zjednoczonymi. Oddanie na szych linii lotniczych w ręce ka-
pitału z Wall Street24 stanowi zdradę ojczyzny. Kry minalne są działania 
„Standard Oil”, która dla odzyskania wiarygodności w Boliwii dokłada 
tylu starań dla „honorowego” uregulowania spraw. Od czasu mej krót-
kiej działalności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sprzeciwiałem 
się i nadal sprze ciwiam się temu. Jak silna jest ta żądza oddania kraju 
Stanom Zjednoczonym pod pretekstem uzyskania pomocy, której ni-
gdy nikt nie zobaczy! Trudno mi patrzeć na to spokojnie. Stany Zjed-
noczone będą kontynuować swą dotychczasową politykę uzyskiwania 
wielkich korzyści za małe pożyczki, którymi nawet nie pozwolą nam 
dysponować. Boliwia nie potrzebuje pożyczek amerykańskich. Wobec 
triumfu Rze szy Boliwia potrzebuje pracy i dyscypliny.
 Winniśmy, choćby w  skromnym zakresie, naśladować przykład 
Niemiec – jak że wspaniały od czasu wzięcia władzy przez narodowy 
socjalizm.
 Osławiony traktat, jaki Ostria Gutiérrez25 podpisał z Brazylią, jest 
prawdziwą zbrodnią26. Gdy tylko zapanujemy nad sytuacją, tą sprawą 
zajmiemy się jako jedną z  pierwszych. Już obecnie, dzięki obecności 
w  rządzie mego dobrego przyjaciela Foianiniego27, zrobiono wszyst-
ko, co możliwe, by ów traktat nie nabrał mocy pra wnej. Nie ulega 
wątpliwości, że ów osławiony, sprzedajny minister spraw zagranicz-
nych Ostria pozostaje całkowicie pod wpływem kapitalizmu; gdyby 
to od niego za leżało, to już bylibyśmy kolonią amerykańską. Oczekuję 

24 Mowa o  wyeliminowaniu kapitału niemieckiego z  LAB podczas wojny (por. 
dalej).

25 Ówczesny minister spraw zagranicznych, przeciwny wiązaniu się z Niemcami.
26 W 1938 r. rządy w La Paz i Rio de Janeiro podpisały umowę, w myśl której Bo-

liwia ustępowała Brazylii niektóre rejony roponośne w zamian za zbudowanie 
kolei łączącej graniczne miasto Corumba z departamentalnym miastem boli-
wijskim Santa Cruz. Umowa ta mogła nasuwać skojarzenia ze zrzeczeniem się 
przez Boliwię w 1903 r. na rzecz tejże Brazylii terytorium Acre – również za bu-
dowę linii kolejowej i pieniądze na inne inwestycje, mające poprawić stan ko-
munikacji pomiędzy obydwoma krajami.

27 Minister górnictwa i ropy naftowej za Buscha. Włoch z pochodzenia, uważa ny 
za faworyzującego państwa faszystowskie.
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ostatniego słowa od Pana, by wsiąść w samolot i podjąć dzieło, które 
uratuje od wpływów jankeskich najpierw Boliwię, a potem cały konty-
nent południowoamerykański.
 Wkrótce pójdą za naszym przykładem inne kraje i niedługo, ma-
jąc jeden cel, ożywieni jednym Ideałem i działając pod kierunkiem jed-
nego Szefa Najwyższego, uratujemy przyszłość Ameryki Południowej 
oraz rozpoczniemy, powtarzam, epokę czyszczenia, porządku i pracy.

List kończył się formułą „Do bardzo rychłego zobaczenia, Panie Mi-
nistrze”28.

List został przejęty przez Anglików. Dostępna dokumentacja bry-
tyjska mówi, że najpierw rząd boliwijski poprosił ich o pomoc w prze-
szkodzeniu powrotowi Belmonte do Boliwii. Następnie poinfor mował 
Londyn, że Belmonte korzysta z niemieckiej walizy dyplomatycznej. 
W dalszym biegu rzeczy Ambasada Brytyjska w La Paz uznała, że Bo-
liwijczycy sami nie odważą się tam szukać. Skoro więc prosili o po-
moc… Notatka Foreign Office zawiera następnie krótkie zdanie: 
„Sprawa została przedstawiona gdzie należy”29.

Anglicy przekazali list Amerykanom, ci zaś rządowi boliwijskie-
mu. Zarówno Wilhelmstrasse, jak i sam Belmonte, negowali jego au-
tentyczność, ale rząd boliwijski opublikował inkryminowany tekst, 
wyrzucił niemieckiego posła, ogłosił stan wyjątkowy, przeprowadził 
aresztowania (najwięcej w Cochabambie), zawiesił kilka gazet, zrobił 
„nalot” na szkołę niemiecką w La Paz i ogłosił dokumenty, prawdzi-
wie czy rzekomo poświadczające działanie „Niemieckiej Narodo-
wo-Socjalistycznej Partii Pracy w Boliwii”. Miała ona mieć centralę 
w Cochabambie, odgałęzienia zaś w Urugwaju, Argentynie i Chile. 
Spotykała się jakoby pod kierunkiem posła Rzeszy.

List był tak wyraźny, sformułowany w kategoriach tak wygod-
nych dla alianckich wywiadów i wpadł tak łatwo w ręce Anglików, że 
dziś czytany nasuwa podejrzenia, iż sprawa była rzeczywiście mętna. 

28 The Background of the Conspiracy in Bolivia (autor: R. A. Humphreys), Oxford  
31 VII 1941, PRO, FO 371, 95768, k. 41; Fain, La Paz 14 XI 1951, AD, B. Amérique 
1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 308.

29 Notatka FO, Londyn 7 VIII 1941, PRO, FO 371, 25762.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



166 ROZDZIAŁ 3

Sympatie majora Belmonte dla faszyzmu nie ulegają jednak wątpli-
wości. O tyle wywiady alianckie w każdym razie oddały celny strzał.

Nie ulegają też wątpliwości sympatie kolegów-oficerów dla ma-
jora. Wręcz zrobili składkę dla dopomożenia mu w życiu na emigra-
cji, z której wrócił dopiero po 10 latach (1951). Za Villarroela z eki-
py rządowej dochodziły nawet głosy, że Belmonte zostanie następcą 
prezydenta i pojawiały się sygnały, jakoby to władze wysyłały emi-
grantowi regularną zapomogę finansową. Prawda, że wśród oficerów 
mogła działać po prostu solidarność grupy. W końcu wszyscy byli 
kolegami z  jednej ławki (szkoły wojskowej), a Belmonte był popu-
larny i zyskiwał poklask jako człowiek odważny. Do Belmonte ży-
wił sympatię jednak także Paz Estenssoro, który w związku z całą tą 
sprawą został nawet aresztowany. Po zwolnieniu zadeklarował, że ża-
den spisek nie miał miejsca, a wszystko wymyślił bezwstydnie rząd 
dla usprawiedliwienia represyjnej polityki oraz dla przypodoba nia 
się Żydom30.

Epizodów bądź oznak zaświadczających sympatie dla faszyzmu 
można było napotkać w Boliwii wiele – nawet jeśli nie tak spektaku-
larnych jak sprawa Belmonte. Generał Quintanilla nie tylko jeździł 
do Niemiec i  był uważany „za entuzjastycznie nastawionego” wo-
bec „niemieckich metod wojskowych”, ale „także wobec Herr Hi-
tlera i  reżimu nazistowskiego”31. Ambasada Brytyjska określała go 
wręcz jako „osobistego przyjaciela Hitlera”32. Posła niemieckiego ge-
nerał podobno kiedyś przywitał hitlerowskim salutem i  „Heil Hi-
tler”. Zerwanie z państwami Osi, co Boliwia zrobiła po Pearl Har-
bor, w stycz niu 1942 r., opornie przynosiło konsekwencje w polityce 
wewnętrz nej, a jeśli ograniczano działalność Niemców, to raczej pod 
naci skiem ambasad alianckich niż czynników wewnętrznych (inna 
sprawa, że zasiedziałość społeczności niemieckiej oraz waga prowa-
dzonych przez nią interesów mogła się też do tego przyczyniać).

Echa ideologii faszystowskiej wyraźnie dały się słyszeć w pier-
wszym programie MNR, z czerwca 1942 r. Brzmiał on następująco:

30 „Diario” 26 VIII 1941 (przytoczone za: The Coup d’Etat in Bolivia, „Latin Amer-
ican Memoranda” 3 I 1944, PRO, FO 371, 37805).

31 Rawlins, La Paz 12 I 1938, PRO, FO 371, 21418, k. 300.
32 Dodds, La Paz 1 I 1942, PRO, FO 371, 30344.
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I. Zasady i działanie Narodowego Ruchu Rewolucyjnego
Wbrew fałszywej i sprzedajnej demokracji stoimy na stanowisku, że za-
sadą in spirującą i stanowiącą o funkcjonowaniu państwa, działaniu in-
stytucji oraz stosowa niu i  reformowaniu przepisów winny być prawa 
Boliwijczyków – zarówno męż czyzn, jak kobiet. Domagamy się unie-
ważnienia przywilejów, pozwalających nie-Boliwijczykom i  przedsię-
biorstwom zagranicznym na korzystanie z uprawnień Boliwijczyków – 
bez tego, iżby byli obciążeni takimi samymi jak oni obowiązkami.

II. Przeciw pseudosocjalizmowi – instrumento wi ponownej 
eksploatacji
Ogłaszamy za antynarodowe wszelkie kontakty z  międzynarodowymi 
partiami politycznymi i manewrami judaizmu. Wypowiadamy się prze-
ciw demokracji liberal nej, tajnym stowarzyszeniom33 oraz powoływaniu 
hasła „socjalizmu” w sytuacjach, gdy słowo to toruje drogę obcym wpły-
wom zarówno w wewnętrznej lub zagranicz nej polityce boliwijskiej, jak 
i w każdej dziedzinie działalności szkodliwej dla Boli wijczyków.
 Domagamy się całkowitego zakazu ingerencji akcjonariuszy i ob-
cego kapitału w gazetach, czasopismach oraz w innych publikacjach34. 
Domagamy się prawa zobowiązującego przedsiębiorstwa prasowe 
i w ogóle wydawnicze do informowa nia władz cywilnych oraz wojsko-
wych o umowach podpisywanych z redaktorami lub współpracownika-
mi, o ich obowiązkach tudzież zarobkach. Domagamy się cał kowitego 
zakazu zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach dowódczych 
w armii, z wyjątkiem zatrudniania ich w charakterze wykładowców dla 
szkolenia oficerów na warunkach określonych prawem. Domagamy się 
utworzenia rejestru pracowników zagranicznych firm, który pozosta-
wałby pod kontrolą Sztabu Generalnego, a zawie rał informacje o prze-
szłości osób oraz o ich zarobkach i dochodach. Domagamy się całkowi-
tego zakazu imigracji żydowskiej i wszelkiej innej nieprodukcyjnej.

III. Wraz z Narodowym Ruchem Rewolucyjnym
Głosimy wiarę w  siłę rasy metysko-indiańskiej oraz w  solidarność 
Boliwijczy ków w  dziele obrony wspólnej sprawy i  wspólnego dobra 

33 Tu najpewniej: masoneria.
34 W odniesieniu do tego punktu ambasador francuski zaznaczył w komentarzu, 

że największy dziennik „La Razón” należy do Aramayo (Fain, La Paz 15 V 1951, 
AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 224).
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jako przewyższających sprawy i  dobro indywidualne. Także – wiarę 
w odrodzenie lokalnych tradycji jako podłoża dla kształtowania kul-
tury boliwijskiej. Także – wiarę w  możliwość ukształ towania narodu 
w  zgodzie z  systemem prawdziwej, boliwijskiej sprawiedliwości spo-
łecznej, opartej na zasadach ekonomii, politycznie zaś podporządko-
wanej władzy państwa.
 Deklarujemy trwałą wolę Boliwijczyków zachowania własności 
ziemi i  środ ków produkcji. Ogłaszamy podjęcie wysiłków politycz-
nych, zmierzających do tego, ażeby wzmocnione państwo zaprzęgło 
wydobyte z ziemi bogactwo w służbę krajowi.
 Państwo winno sprzyjać tworzeniu drobnego przemysłu wydo-
bywczego. Do magamy się współdziałania wszystkich na rzecz wyple-
nienia wielkich prywatnych monopoli i  przejęcia handlu wyłącznie 
przez Boliwijczyków.
 Domagamy się naukowego przebadania problemu indiańskiego 
i tym samym, rolniczego – z myślą o włączeniu do narodowego życia 
tysięcy zmarginalizowanych chłopów i z myślą o takim zorganizowa-
niu gospodarki rolnej, ażeby stała się jak najbardziej wydajna.
 Żądamy nacjonalizacji przedsiębiorstw świadczących usługi pu-
bliczne35. Żąda my zorientowania oświaty publicznej w duchu narodo-
wym, rozwoju narodowego we wszystkich dziedzinach, wspierania jak-
że cennego rękodzieła ludowego i pozby cia się tego rodzaju widowisk, 
które szkodzą charakterowi narodowemu i dobru spo łeczności.
 Żądamy poszanowania profesorów powołanych przez państwo 
oraz zdecydo wanego wsparcia nauczycieli szkół wiejskich przez wła-
dze cywilne oraz wojskowe. Żądamy zorganizowania szkolnictwa dla 
tubylców i  działania na rzecz jego rozwoju, opartego na podstawach 
ekonomicznych i pedagogicznych zgodnych z naszymi mo żliwościami 
oraz naszą rzeczywistością.
 Żądamy połączenia się klasy średniej, robotników i chłopów w wy-
siłkach skie rowanych przeciw antynarodowemu Superpaństwu i  jego 
mackom. Żądamy aktyw nego działania robotników, profesury, studen-
tów, artystów i intelektualistów dla ożywienia świadomości boliwijskiej 
i wzmocnienia wszelkimi sposobami charakteru narodowego. Żądamy 

35 W odniesieniu do tego punktu ambasador francuski zwracał uwagę w komen-
tarzu, iż wodę i elektryczność w La Paz dostarcza przedsiębiorstwo kanadyjskie 
Bolivian Power, część kolei zaś należy do kapitału brytyjskiego (Fain, La Paz  
15 V 1951, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 226).
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jak najdalej idącej i  jak najskuteczniejszej solidarności Boli wijczyków 
w walce przeciw szpiegostwu.

IV. O umocnienie państwa i bezpieczeństwa na szej Ojczyzny
Ogłaszamy jako zdradę wobec ojczyzny „politykę gospodarczą” opartą 
na ograniczaniu zarobków urzędników państwowych przy jednoczes- 
nym tolerowaniu absenteizmu kapitałów. Kwalifikujemy jako zdradę 
kraju zawieranie z  państwem „umów legalnych, ale niekorzystnych”. 
Żądamy bezwzględnego podporządkowania państwu wszystkich wiel-
kich organizmów gospodarczych, które współpracują z  za granicą – 
niezależnie od ich nazwy.
 Żądamy natychmiastowego wyposażenia armii we współczesne 
środki bojowe i uaktywnienia oficerów bogatych w doświadczenie wo-
jenne. Za tym musi pójść zorganizowanie obrony przed szpiegostwem, 
przesunięcie na emeryturę dowódców mających powyżej 55 lat oraz 
wprowadzenie w szkołach wojskowych kształcenia o kierunku narodo-
wym i w duchu kultury narodowej.
 Żądamy budowy linii kolejowych z Cochabamba do Santa Cruz 
i z Sucre do Camiri. Żądamy natychmiastowej realizacji planu wiążące-
go prowincję ze stoli cami36.
 Żądamy uznania za pierwszy obowiązek państwa ochrony dziec-
ka począwszy od okresu życia płodowego, w każdej sytuacji i we wszel-
ki możliwy sposób. Żąda my całkowitego zakazu pracy dzieci.

V. O wyzwolenie gospodarcze i suwerenność na rodu 
boliwijskiego
Żądamy wprowadzenia prawa, które uregulowałoby zasady pracy chło-
pów zgodnie ze specyfiką każdego regionu – bez zmieniania obycza-
jów zdeterminowa nych przez środowisko geograficzne, ale w  sposób 
gwarantujący zdrowie i zaspoko jenie potrzeb pracownika boliwijskie-
go. Żądamy, by wszelkie przedsięwzięcie w za kresie kolonizacji osadni-
czej zmierzało do uczynienia właścicielami wszystkich Boliwijczyków, 
zarówno mężczyzn, jak i  kobiety. Żądamy ustanowienia w  firmach 
międzynarodowych prawa określającego warunki pracy robotników 
i wszelkich za trudnionych należących do związków zawodowych. Win-
no ono tworzyć mechanizm stałej waloryzacji zarobków i zapobiegać 

36 Mowa bądź o La Paz oraz o Sucre, mieście będącym historyczną stolicą kraju, 
bądź o połączeniach terenu ze stolicami departamentów.
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niepokojowi społecznemu. Żądamy wpro wadzenia ustawy o obowiąz-
kowym ubezpieczeniu społecznym i  likwidacji instytu cji, które prze-
szkadzają funkcjonowaniu prawodawstwa społecznego oraz jego dzia-
łania na korzyść Boliwijczyków. Żądamy wprowadzenia statutu służb 
państwowych, który by chronił, gwarantował ciągłość pracy oraz okre-
ślał funkcje urzędników, za równo mężczyzn, jak i kobiet.
 Żądamy kary śmierci dla spekulantów, lichwiarzy, przemytników, 
fałszerzy, winnych przekupywania urzędników i winnych bogacenia się 
na cudzych nałogach.
 Żądamy identyfikacji wszystkich Boliwijczyków z  aspiracjami 
i potrzebami chłopów. Głosimy, że dla wyzwolenia Indianina – w imię 
wybicia się narodu boli wijskiego na niepodległość gospodarczą i suwe-
renność – niezbędna jest sprawiedli wość społeczna37.

Powyższy tekst porusza wiele spraw; był już zresztą powoływa ny 
w różnych kontekstach w poprzednich rozdziałach i będzie jesz cze 
w następnych. Z punktu widzenia ideologii jest on oczywiście bar-
dzo synkretyczny. W jego świetle nie dziwi jednakowoż, iż Foreign 
Office oceniał, iż: 

Będąc agresywnie nacjonalistyczny i  autorytarny [MNR] jest wrogi 
Stanom Zjednoczonym i obcemu kapitałowi, antykomunistyczny oraz, 
przynajmniej w ja kimś stopniu, antysemicki38.

MNR przeciwstawiał się „fałszywej demokracji” i  „pseudosocja-
lizmowi”39. W  rozdziale 1 była już mowa, jak to Busch postulo-
wał „demokrację funkcjonalną”40, Toro zaś „socjalizm państwowy” 
(„wy raźnie i wyłącznie boliwijski, odległy zarówno od faszyzmu, jak 

37 Załącznik do: Fain, La Paz 15 V 1951, AD, B. Amérique 1944–1952, Bo livie, vol. 4, 
k. 224–228. Por.: A. Ostria Gutiérrez, The Tragedy of Bolivia. A People Crucified, 
New York 1958, s. 11–13; R. J. Alexander, The Bolivian Na tional Revolution, New 
Brunswick, N.J., 1958, s. 30–31.

38 The Coup d’Etat in Bolivia, „Latin American Memoranda” 3 I 1944 [druk], PRO, 
FO 371, 37805.

39 J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 116.
40 Rawlins, La Paz 22 V 1939, PRO, FO 371, 22716, k. 220.
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i  od komunizmu”)41. W  tych czasach trudno było uniknąć wraże-
nia podo bieństwa takich sformułowań do dyskursu faszystowskiego.

W myśli prezydentów Toro, Buscha i Villarroela, podobnie jak 
w myśli Perona w Argentynie i Vargasa w Brazylii, była silnie w grun-
cie rzeczy zakorzeniona idea państwa korporacyjnego, jednoczące-
go wszystkich ze wszystkim pod własną egidą i bez jakichś tam partii 
politycznych. Charakterystyczne, że np. Toro wprowadził obowiązek 
należenia wszystkich pracobiorców do związków zawo dowych oraz 
reprezentację robotników w rządzie. Przewidziano tak że obowiąz-
kową syndykalizację dla pracodawców. Na obywatelach ciążył obo-
wiązek pracy, a na państwie (przynajmniej teoretycznie!) obowiązek 
stworzenia stanowisk pracy. Ubezpieczenie stało się (przynajmniej 
teoretycznie!) obowiązkowe. Część zysków przedsię biorstw miała 
być przeznaczona dla robotników (por. rozdz. 1).

Busch potwierdzał ideę korporacyjnego państwa. Wszyscy ro-
botnicy mieli się zjednoczyć w jeden związek, państwo miało regulo-
wać stosunki pomiędzy tym związkiem a pracodawcami, prawo do 
strajku zostało istotnie ograniczone wprowadzonymi rozporządze-
niami. Państwo podjęło walkę ze spekulantami artykułów pierwszej 
po trzeby, zamrożono czynsze, zapowiedziano przyjrzenie się docho-
dom urzędników państwowych i wręcz wezwano do delacji w tym 
zakresie. Wzmocniono – przynajmniej w  świetle rozporządzeń – 
kontrolę państwa nad edukacją. Deklarowano zamiar dbania wzo-
rem faszystowskim o  wychowanie fizyczne, a  organizatorów spor-
tu kształcono w  Niemczech. Zakazano propagandy kierującej się 
prze ciw Boliwii, jej instytucjom i „godności narodowej”. Zakazano 
pro pagandy na rzecz poszczególnych doktryn politycznych, zwłasz-
cza przy użyciu zewnętrznych symboli. Nowo utworzone stanowi-
sko szefa propagandy powierzono człowiekowi, który właśnie wró-
cił z Niemiec po pół roku spędzonym tam na czele grupy młodych 
Bo liwijczyków.

Za czasów Villarroela pojawiały się różne podobne akcenty. Po-
jawił się także np. projekt legislacyjny, ażeby przyznać prawo impor-
tu towarów wyłącznie Boliwijczykom (inna sprawa, że nie prze-

41 Guy, La Paz 7 I 1937, AD, Amérique 1918–1940, Bolivie, vol. 5, k. 128.
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szedł). Mówiono o  wprowadzeniu kary śmierci dla nielegalnych 
handlarzy walutami. Jak wspomniano już w rozdziale 1, zaostrzeniu 
uległ policyjny terror – silny już za Buscha, a który niejednemu ob-
serwatorowi nasuwał na myśl metody Gestapo. Oczywiście do wpro-
wadzenia policyjnego terroru nie było konieczne inspirowanie się aż 
obcym przykładem, ale owe wszystkie cechy sposobu wykonywania 
władzy tworzyły wówczas pewną całość, którą bez wysiłku można 
określić jako „faszyzującą”.

Paradoks sytuacji polegał na tym, że te właśnie faszyzujące krę-
gi promowały jakże niezbędne w Boliwii reformy, kręgi demokraty-
czne zaś (w rozumieniu międzynarodowego układu sił) optowały za 
trwaniem ancien régime’u w polityce wewnętrznej.

Wybrany w  marcu 1940 r. prezydent Peñaranda wyelimino-
wał (nawet jeśli rękami Anglików) Belmonte, wyrzucił przy okazji 
nie mieckiego ambasadora, wykupił udziały niemieckie w LAB, zaś 
w maju i czerwcu 1941 r. podpisał umowy na sprzedaż do Wielkiej 
Brytanii i  Stanów Zjednoczonych całości jeszcze nie sprzedanego 
urobku rudy cyny oraz tungstenu – co oznaczało wyeliminowanie 
Niemiec jako ich potencjalnego odbiorcy. Nieco później podpisano 
podobne umowy w odniesieniu do kilku dalszych metali i do kau-
czuku. Bezpośrednio po Pearl Harbor Peñaranda ogłosił deklarację 
soli darności z krajami amerykańskimi, które wypowiedziały wojnę 
Japo nii. Uniemożliwił nabywanie obywatelstwa boliwijskiego przez 
wychodźców z państw Osi i pewną ich liczbę deportował. Zabloko-
wał konta bankowe Japończyków, Włochów i  Niemców, zakazał 
kontaktów radiowych, telegraficznych i  telefonicznych z  krajami 
wrogimi, wprowadził cenzurę propagandy odnoszącej się do kwe-
stii międzynarodowych i przyjął liczącą się wojskową pomoc USA. 
Wkrótce później zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami, Wło-
chami i  Japonią, zapłacił odszkodowanie Standard Oil i  zlikwido-
wał w ten sposób kość niezgody z USA, podpisał Kartę Atlantycką 
i ostatecznie, na początku kwietnia 1943 r., ogłosił zaistnienie stanu 
wojny z państwami Osi. To ostatnie posunięcie uczynił podczas wi-
zyty wiceprezydenta USA H. A. Wallace’a w La Paz, kiedy też zrobił 
wszystko, by gość miał poczucie boliwijskiej sympatii (honory woj-
ska, radość dzieci, obrzucanie confetti…). Potem sam udał się do 
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Sta nów Zjednoczonych, zaliczył gorące przyjęcie przez Roosevelta, 
od wiedził hutę w Texas City…

Peñaranda robił to wszystko, rzecz jasna, nie tylko z sympatii dla 
aliantów. Wprowadzenie zarządzeń wojennych było mu wygodne 
w wewnętrznej walce politycznej i  jako realizacja tego celu zostało 
też odebrane przez przeciwników. Znajdował się pod silnym nacis-
kiem USA. Zdawał sobie sprawę, że Chile pójdzie tą samą drogą 
i w związku z tym dostanie broń od sojuszników – a chciał być pier-
wszy. Grał też, jak wiele krajów, o miejsce w przyszłym, powojen nym 
świecie. W  niektórych sprawach bardziej demonstrował posta wę 
zbliżoną do aliantów, niżby wyciągał z niej wnioski. Sporo kapitału 
pochodzącego z państw Osi zdołało np. po cichu przepłynąć do Ar-
gentyny i w ogóle wiele zreferowanych posunięć zostało doko nanych 
z tonującym ich skutki brakiem entuzjazmu. Pozostaje jednak fak-
tem, że co gen. Peñaranda zrobił, to zrobił.

Ten sam gen. Peñaranda zbliżył się jednakowoż do kręgu wła-
ścicieli wielkich kopalń minerałów i prowadził bardzo ostrą polity-
kę antygórniczą (symbol: wspominane w rozdziale 2, bardzo brutal-
ne zduszenie strajku w Catavi w grudniu 1942 r.). Ogłoszenie stanu 
wojny ułatwiło mu działania przeciw niepokornej klasie robotniczej, 
której niedawno wprowadzone prawodawstwo pracy praktycznie 
przestało służyć. Jego poprzednik, Carlos Quintanilla, który objął 
władzę po Buschu, bardzo szybko odwołał Buschowski dekret mo-
nopolizujący w rękach państwa finansową obsługę eksportu minera-
łów (por. rozdz. 1).

Oczywiste, że wszystkich posunięć poprzedników ani nie odkrę-
ca się, ani nie udaje się odkręcić. Peñaranda nie cofnął nacjonalizacji 
zasobów ropy naftowej, nie obalił też utworzonego wcześniej Ban-
co Minero (Banku Górniczego). Hertzog, który przyszedł do wła-
dzy po obaleniu rządu Villarroela, obalił konstytucję przezeń wpro-
wadzoną, ale w nowej zamieścił wiele treści wylansowanych przez 
Buscha i Villarroela odnośnie do gospodarki i  spraw społecznych. 
Urriolagoitia na krótko przywrócił nawet dekret Buscha o obsłudze 
finansowej eksportu. Dominująca tendencja była jednak oczywista, 
zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę nie tylko prawo, ale także rze-
czywistość.
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Była to, z  grubsza biorąc, tendencja samego Patiño, który, bę-
dąc duchowo i finansowo związany z Anglią i Francją, w początku 
woj ny zalecał np. ograniczenie prowadzenia interesów finansowych 
z  Niemcami przez banki boliwijskie do minimum, jakiego już nie 
można uniknąć, póki się pozostawało neutralnym. Patiño też był za 
obozem demokracji – tyle że w polityce wewnętrznej odgrywał rolę, 
jaką odgrywał. Jak to ujął jeden z dyplomatów brytyjskich w La Paz, 
Quintanilla i Peñaranda przywrócili orientację na demokratyczny li-
beralizm po autorytarnych próbach Buscha – tyle że w praktyce była 
to orientacja ku systemowi rządów „sprawowanych przez nielicz-
nych w interesie nielicznych”42.

*

Wśród głosów przypisujących tendencje faszystowskie nurtowi poli-
tycznemu rozpoczynającemu się wraz z konfliktem o Chaco, oskar-
żenie kierowane pod adresem Villarroela było tym dramatyczniej-
sze, że trwała już wojna światowa. Departament Stanu przynajmniej 
w pierwszym momencie był skłonny dopatrzyć się w objęciu władzy 
przez Villarroela wręcz zapanowania wrogiego, po prostu faszystow-
skiego reżimu w Ameryce i to osadzonego za sprawą agentów nie-
mieckich43. Obalony prezydent Peñaranda otrzymał z Waszyngtonu 
list, w którym wyrażono niezadowolenie z ustanowienia w jednym 
z krajów kontynentu rządów, jak to określono, antyalianckich. Pra-
cownicy Ambasady USA w La Paz ponoć dyskretnie znosili do gma-
chu cegły, by w razie potrzeby podwyższyć parapety.

Po zamachu Departament Stanu zwracał uwagę na faszystowski 
język publikacji MNR, na mówienie przez nią o systemie demokraty-
cznym jako „pseudodemokracji” oraz na mówienie o „bankructwie 
demokracji kapitalistycznej”. Podkreślał antysemityzm wyrażany 
w  faszystowskich sformułowaniach, przyjęcie koncepcji dominacji 

42 Murray, La Paz 1 III 1944, PRO, FO 371, 37809.
43 Halifax, Waszyngton 23 XII 1943, PRO, FO 371, 33611; idem, Wa szyngton 24 I 1944, 

PRO, FO 371, 37806. Niemieckich wpływów agenturalnych dopa trywało się też 
np. brazylijskie Itamarati (Ambasada JKM, Rio de Janeiro 21 XII 1943, PRO,  
FO 371, 33611).
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państwa i przywódcy nad ludźmi, brak potępienia Niemiec i brak 
po parcia dla idei obrony zachodniej półkuli. W  kontekście kryty-
ki MNR Departament oskarżał samego Paza Estenssoro o kontakty 
z nazistami i związek ze sprawą majora Belmonte, wręcz o dostawa-
nie pieniędzy od agentów nazistowskich – skądinąd domniemywa-
jąc, że Paz Estenssoro i tak był jakoby jedynie mającym robić lepsze 
wrażenie figurantem, za którym działali znacznie gorsi faszystow-
scy oficerowie.

Departament wypominał MNR, że jego deputowani głoso-
wali w  parlamencie za neutralnością Boliwii. Przypominał osobi-
ste i służ bowe związki Villarroela z majorem Belmonte oraz stwier-
dzał, że to nowy szef państwa organizował w wojsku ruch pomocy 
dla wygnań ca. Zarzucał rządowi Villarroela, że zezwala na powrót 
agentów nie mieckich uprzednio wydalonych z kraju. Przypominał, 
iż w trakcie zamachu stanu, który doprowadził Villarroela do wła-
dzy, tłum zaata kował redakcję wyraźnie proalianckiej gazety „La Ra-
zón” oraz ob rzucił kamieniami Ambasady USA i  Kolumbii. Przy-
pominał także, iż ucierpiała wówczas w pewnym zakresie własność 
żydowska oraz ob rzucono kamieniami należący do Żydów Sucre Pa-
lace Hotel44.

Zreferowane oskarżenia Departamentu Stanu były demagogicz-
nie przesadzone. Samego Villarroela ani Brytyjczycy, ani wojskowa 
misja amerykańska w La Paz nie posądzali o osobiste sympatie nazi-
stowskie. Brytyjczycy byli w ogóle łagodniejsi w ocenie prezydenta, 
misja zaś, która była w końcu w stałym kontakcie profesjonalnym 
z nim oraz jego kolegami, traktowała tę grupę jako boliwijskich pa-
triotów i wykluczała świadome odgrywanie przez nich roli narzędzia 
w obcych rękach45. Licząca się w codziennej rozgrywce politycznej 
część ludności Boliwii z pewnością nie była bezustannie i zdecydo-
wanie profaszystowska. Wśród depesz dyplomatycznych, zwłaszcza 

44 Connections of the new Bolivian Regime with elements hostile to continen-
tal defence, Departament Stanu, Waszyngton, około 11 I 1944 r., PRO, FO 371, 
37807; Halifax, Waszyngton 23 XII 1943, PRO, FO 371, 33611; idem, Waszyngton  
12 I 1944, PRO, FO 371, 37805.

45 Murray, La Paz, 28 XII 1943, PRO, FO 371, 33611; idem, La Paz 8 i 12 I 1944, PRO 
371, 37806.
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brytyjskich, są i  zaświadczające jej sympatie dla sprawy alianckiej 
oraz takie, gdzie Brytyjczycy wyrażają nawet zdziwienie, że Niem-
com, mimo wszystkich wysiłków, nie udało się zdobyć adekwatnie 
dużej liczby punktów w prowadzonej grze46. Przypomnienie działań 
tłumu w momencie objęcia władzy przez Villarroela przeakcentowa-
no o tyle, że zamach, który wyniósł go do władzy, nie miał cech ru-
chu ludowego na liczącą się skalę (por. rozdz. 1). Opinia o faszysto-
wskich skłonnościach nowej władzy była jednak chwytliwa. Pojawiła 
się nb. też w zachodniej prasie47.

Ostatecznie Stany Zjednoczone uznały rząd Villarroela dopie-
ro w czerwcu 1944 r. Równie charakterystyczne było to, że ów rząd 
upadł na fali demokratyzacji związanej z końcem wojny. Skoro co 
najmniej „faszyzował”, to mała była szansa, by przetrwał upadek fa-
szyzmu – podobnie jak nie przetrwał go np. Getulio Vargas w Brazy-
lii. Przeciwne mu ugrupowanie partii przyjęło nazwę „Demokratycz-
ny Front Antyfaszystowski” – co eo ipso stygmatyzowało prezydenta 
jako rządcę faszystowskiego. Poseł francuski mówił o obaleniu Vil-
larroela (opisanym w rozdz. 1) wręcz jako o „buncie przeciw nazi-
-faszyzmowi”48.

Mimo wszystkich, zarówno przesadzonych, jak i  zasadnych, 
oskarżeń o  sympatie faszystowskie, nurt „młodooficerski” oraz 
MNR ostatecznie nie opowiedziały się za Osią. Może zachodziło tu 
zjawi sko konkurencji nacjonalizmów, które zaszło też np. w Brazy-
lii. Busch w swoim czasie uważał, ażeby nie wpaść w jednostronną 
za leżność gospodarczą od Niemiec – a więc mimo wszystko praco-
wał również w kierunku rozwinięcia kontaktów z Wielką Brytanią 
i Sta nami. Akcentując treści patriotyczne, tenże Busch zakazał np. 
posługiwania się w prywatnych szkołach obcymi symbolami, mun-
durami, salutem oraz uczestnictwa uczniów i nauczycieli w impre-
zach propa gujących obce doktryny (por. wyżej). Mało tego. Zakazał 

46 Annual Report, 1938, Bolivia, Rawlins, La Paz 1 I 1939, PRO, FO 371, 22716, k. 141; 
Dodds, La Paz 12 XII 1940, PRO, FO 371, 25765; idem, La Paz 20 II 1941, PRO, 
FO 371, 25763, k. 50.

47 „Times” 22 II 1943 (PRO, FO 371, 33611); „Chronicle” 4 I 1944 r. (PRO, FO 371, 
37805).

48 De Sieyes, La Paz 29 VII 1946, AD, B. Amérique 1944–52, Bolivie, 3, k. 69.
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posługiwa nia się obcymi językami jako wykładowymi, dopuszczając 
ich na uczanie jedynie w ramach poświęconych temu lekcji. W kon-
kretnej sytuacji wszystko to uderzało w niemiecką szkołę w La Paz – 
do kładnie tak samo jak analogiczna akcja prowadzona u schyłku lat 
trzydziestych w Brazylii, skądinąd mającej sympatie do Włoch i Nie-
miec, uderzała w działania państw faszystowskich tamże (nawet je-
śli nie tylko ich).

Młodzi oficerowie (oraz MNR) mogli nie opowiedzieć się za 
Osią z tej prostej przyczyny, że ryzyko kontrakcji ze strony USA oraz 
innych państw amerykańskich było zbyt duże, a sprzedaż wię kszej 
części rudy do hut zdolnych ją przerabiać konieczna. Mogli w koń-
cu nie opowiedzieć się za państwami Osi, gdyż nie zdążyli. Z biegiem 
lat szanse na wygranie przez nie wojny malały, a więc tyl ko samobój-
ca by się na to ważył.

Przeciw wiązaniu się z Osią mogły oddziaływać również innego 
typu sygnały, docierające z pogrążonej w wojnie Europy. Nawet wspo-
minany jako swego czasu wyraźnie bliski Hitlerowi gen. Quintanil-
la, w początku 1942 r., po powrocie ze stanowiska ambasadora Bo-
liwii przy Stolicy Apostolskiej, udzielił wywiadu, w którym wyra ził 
swą zgrozę wobec zbrodni niemieckich i przeświadczenie o potrze-
bie jednoczenia się kontynentu amerykańskiego dla obrony przed 
podobnym horrorem49.

Dla tej czy innej przyczyny pozostaje wszakże faktem, że do li-
czącego się zbliżenia Boliwii do Osi za sprawą młodych oficerów 
oraz MNR nie doszło. Produkcja minerałów na potrzeby USA pro-
wadzona była bez zakłóceń. Podejmowano działania w kierunku lik-
widacji przecieków kauczuku czy, powiedzmy, w kierunku uszczel-
nienia celnej granicy boliwijsko-argentyńskiej. Villarroel podpisał 
dekret umożliwiający przejęcie przedsiębiorstw należących do oby-
wateli krajów, z którymi Boliwia była w wojnie (lub choćby przed-
siębiorstw kontrolowanych przez nich). Deportował pewną liczbę 
obywateli niemieckich i poddanych japońskich. Z czasem Ameryka-
nie też zaczęli sobie przypominać np. o wojnie o Chaco jako o czyn-
niku genetycznym narodzin ruchu „młodych oficerów” i MNR może 

49 Annual Political Report, Dodds, La Paz 1 I 1942, PRO, FO 371, 30344.
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ważniejszym od europejskiego faszyzmu. Przekonali się, że w grun-
cie rzeczy w Boliwii nie działo się nic bulwersującego z punktu wi-
dzenia aliantów.

Mimo sygnalizowanego wycofania się z najcięższych oskarżeń, 
opinia o związkach całego omawianego nurtu z faszyzmem przykle-
iła się doń solidnie i wracała jeszcze w wiele lat później. W jakimś 
dokumencie Foreign Office z połowy 1949 r. mowa wręcz o „faszy-
stowskiej” partii MNR50. Przypomniano sobie oczywiście tę opi-
nię w momencie rewolucji 1952 r. W jej przededniu Foreign Offi-
ce mó wił o Pazie Estenssoro jako o „aktywnym sympatyku nazistów 
pod czas wojny”, zaś ambasador brytyjski w La Paz charakteryzował 
MNR jako „skrajnie nacjonalistyczny i faszystowski”51. Troszkę póź-
niej Ambasada Brytyjska w La Paz mówiła o MNR jako o ruchu swe-
go czasu „zorientowanym ku Osi”52. Quai d’Orsay ostrożniej mówiło 
o MNR jako o partii, którą „określano jako faszystowską”, ale z ko-
lei ambasador francuski w La Paz charakteryzował Paza Estenssoro 
jako „bardzo narodowosocjalistycznego”53.

Refleksem utrwalonej etykietki, zapewne połączonej z niedają-
cym się zanegować silnym nacjonalizmem MNR, był też, być może, 
ponowny niepokój Żydów żyjących w La Paz co do perspektywicz-
nych skutków rewolucji 1952 r. dla tej grupy.

*

Wraz z końcem wojny został w Boliwii podjęty cały dotychczasowy 
dyskurs emancypacyjny, jaki motywował (współmotywował) omó-
wiony wyżej ukłon w stronę faszyzmu. Akcenty, wskazujące na ko-
nieczność emancypacji Boliwii były wszak aktualne także w klima-
cie intelektualnym nowej epoki. Sprawa emancypacji kraju poprzez 

50 Notatka FO, Londyn 7 VI 1949, PRO, FO 371, 74501.
51 Maclean, Londyn 24 V 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 21; Bolivia: Annual Review 

for 1951, Lomax, La Paz 16 I 1952, PRO, FO 371, 97701.
52 Bolivia: Annual Review for 1952, Ambasada JKM, La Paz 20 I 1953, PRO, FO 371, 

103625.
53 Notatka Quai d’Orsay, Paryż b.d., AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie; Fain,  

La Paz 14 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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rozwój gospodarczy stała wciąż na porządku dziennym. Nacjona-
lizm gospodarczy nie był jeszcze tendencją zdyskredytowaną. Aktu-
alna była sprawa narodowej własności ropy naftowej. Wtedy (1948) 
prze chodziła wszak przez Brazylię np. fala wielkiego ruchu społecz-
nego pod hasłem „ropa jest nasza!” Od tego hasła było zaś bardzo 
blisko do postulatu: „Minerały są nasze!”

Dla wielu Busch i Villarroel byli wciąż bohaterami, jako przy-
wódcy występujący przeciwko obcym. Nawet w momencie obalenia 
Villarroela radio znajdujące się w rękach ludzi przeciw niemu zbun-
towanych też głosiło, iż nadszedł czas, by Boliwia otrząsnęła się ze 
służalczości wobec „imperializmu anglo-jankeskiego”54.

Przeświadczenie, że cudzoziemcy i ich kapitał nie mogą cieszyć 
się przywilejami tylko dlatego, że stoją za nimi placówki dyploma-
tyczne potężnych krajów, od dawna nurtujące w  krajach latyno-
amerykańskich, po drugiej wojnie, w atmosferze haseł demokracji, 
równouprawnienia i alianckiej rodziny, rysowało się jako tym aktu-
alniejsze. Hasło „Boliwia dla Boliwijczyków”, mające marne konota-
cje i rodzące fatalne skojarzenia w atmosferze lat trzydziestych, da-
wało się utrzymać po wojnie jako hasło emancypacyjne.

Podnoszone przez MNR hasła skierowane przeciw „obcej eks-
ploatacji” i  „jankesowskiemu imperializmowi” mogły jak najbar-
dziej służyć i służyły jako hasła wyborów 1951 r., w których Paz Es-
tenssoro odniósł znakomity rezultat, o  którym wyżej była mowa. 
Taki był dyskurs dnia.

Czynnikiem wzmacniającym trwałość referowanego dyskur-
su była jego bliskość hasłom podnoszonym przez ruch robotniczy, 
zwłaszcza górniczy, żywo rozwijający się w Boliwii podczas wojny 
i po niej oraz mający duży wpływ na politykę. O samym rozwoju ru-
chu poniekąd była, a obszerniej będzie jeszcze mowa. W tym miej-
scu istotne jest, że hasła socjalistyczne przezeń podnoszone, nawet 
jeśli w  różnych odłamach ruchu różnie rozumiane, były wówczas 
bli skie np. hasłom nacjonalizmu gospodarczego. Wszystkie głosy 
kieru jące się przeciw właścicielom kopalń minerałów jako eksplo-
atującym kraj w  interesie zagranicy, niejako automatycznie stawa-

54 Rees, La Paz 22 VII 1946, PRO, FO 371, 51882.
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ły się też ha słami emancypacji gospodarczej. MNR mógł nawet pro-
testować przeciwko różnym sformułowaniom robotniczym jako 
komunistycz nym – ale miały one pewien zakres zbieżny z jego wła-
snymi. Nawet stwierdzenie wspominanego w  rozdziale 2, głośne-
go tzw. Programu z Pulacayo z 1946 r. – „Przez zniszczenie kapita-
listycznego wyzysku staniemy się tymi, którzy prawdziwie wykują 
wielkość narodu”55 – miało wspólny rdzeń z poglądami wyrażany-
mi przez nacjonalistów.

W powojennym świecie pojawiło się jednak kilka nowych ele-
mentów w warunkach kształtowania się dyskursu emancypacyjnego. 
Nie mógł on już mianowicie znajdować pozytywnego punktu odnie-
sienia w Niemczech i we Włoszech, łatwiej niż w warunkach wojny 
można go było kierować przeciw Stanom Zjednoczonym, a silniejsze 
niż przed 1939 r. zaistnienie „obozu socjalizmu” wprowadziło nowy 
czynnik do rozgrywki. Sytuacja sugerowała też mocniejsze niż daw-
niej nawiązywanie do wspólnego losu i wspólnoty interesów krajów 
Ameryki Łacińskiej.

Kontynuując wyżej omówiony nurt „nacjonalizmu rewolucyjne-
go”, rewolucja 1952 r. wprowadziła do dyskursu emancypacyjne-
go momenty dumy z osiągniętego sukcesu oraz zaciekłości w obli-
czu trudności. Kłopoty ze sprzedażą rud oraz w znacznym stopniu 
z nich wynikające braki zaopatrzeniowe na rynku wzmacniały dys-
kurs.

Prawie bezpośrednio po kwietniowym powstaniu 1952 r. amba-
sador brytyjski pisał, że:

Wszyscy Boliwijczycy bez różnicy, niezależnie od swego odcienia i ko-
loru oraz niezależnie od opcji partyjnej, są przekonani, iż Reconstruc-
tion Finance Corpo ration wykorzystała swą potęgę dla dokonania nie-
przyjaznego posunięcia, mającego na celu gospodarcze zniewolenie 
Republiki56.

W grudniu 1952 r. gazeta „La Nación” z La Paz zamieściła arty kuł 
o  nieskutecznych rokowaniach w  sprawie kupna rudy cyny przez 

55 Terrill, La Paz 5 V 1952, NA, DS, 724.001 (tekst programu).
56 Lomax, La Paz 22 IV 1952, PRO, FO 371, 97703.
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RFC pod charakterystycznym tytułem: Stany Zjednoczone zmierza-
ją do wykończenia Boliwijczyków przez zagłodzenie57. W rozdziale 2 
była mowa, iż pojawiła się koncepcja, jakoby kraj miał do czynienia 
wręcz ze skierowaną przeciw sobie obcą agresją ekonomiczną. Jej ce-
lem było jakoby „rzucenie Boliwii na kolana”58.

Federacja związków uniwersyteckich (Confederación Universi-
taria Boliviana) twierdziła, że za kryzys odpowiedzialne są jedynie 
„ośmiornice z Wall Street”59.

Nie dziwi, że w odniesieniu do rokowań prowadzonych w kwes-
tii sprzedaży rud do Stanów Zjednoczonych pojawiały się głosy, że 
Boliwijczycy powinni się w nich twardo stawiać. Referując rokowa-
nia prowadzone wokół wznowienia sprzedaży rudy do Liverpoolu 
po nacjonalizacji wielkich kopalń, ambasador brytyjski napisał:

Trudno przewidzieć, jak potoczą się rozmowy White’a60. Na pierwszy 
rzut oka Boliwijczycy znaleźli się w sytuacji, w której nie są w stanie sta-
wiać trudności. Mi nione doświadczenia mówią mi jednak, że na to ni-
gdy nie można liczyć. Oni są uparci, bezwzględni i ślepi nawet na to, co 
leży w ich najlepiej pojętym interesie. Są zdolni do każdego szaleństwa, 
gdy tylko widzą swą próżność narażoną na szwank. Mogą np. starać się 
o uzyskanie gwarantowanej ceny – traktując rzecz jako przygry wkę do 
starań o uzyskanie podobnej lub nawet wyższej ceny w Waszyngtonie. 
Nic nie byłoby w stanie mnie zdziwić – chyba tylko to, gdyby okazaliby 
się mniej wię cej rozumni61.

Z kolei w rozważaniach nad przyciągnięciem obcych kapitałów do 
finansowania programu dywersyfikacji gospodarki boliwijskiej po-
jawił się motyw, że „obcy kapitaliści będą musieli zrozumieć, iż Bo-
liwia wejdzie z nimi w kontakt jako kraj wolny i suwerenny”62. Ta-
kie sformułowanie można traktować jako kwintesencję analizowa nej 

57 Sparks, La Paz 19 XII 1952, NA, DS, 824.19.
58 Rowell, La Paz 19 V 1953, NA, DS, 724.00.
59 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 41.
60 Nazwisko negocjatora William Harvey Co., przybyłego z Liverpoolu.
61 Lomax, La Paz 12 I 1953, PRO, FO 371, 103643.
62 Z przemówienia Lechina jako ministra kopalń (Proth, La Paz 16 VI 1952, AD, 

Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie).
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postawy w  nowej, nie tylko powojennej, ale także porewolucyjnej  
sytuacji.

*

Pierwszym negatywnym adresatem powojennego dyskursu eman-
cypacyjnego stały się Stany Zjednoczone. Wielka Brytania wzbudza-
ła mniej namiętności, a nawet bywała przeciwstawiana Stanom. Od 
czasu Wielkiego Kryzysu i, tym bardziej, II wojny światowej, Stany 
stały się ważniejszą niż Anglia potęgą w Ameryce Łacińskiej. Myśl 
kierowała się przeciw nim tym łatwiej, że nieufność wobec USA od 
dawna nie była ani rzeczą nową, ani rzadką na tym terenie.

W  kontekście wojny Boliwijczycy zarzucali Stanom, że utrzy-
mywały niską cenę rud i chciały od Boliwii wiele, zaś ze swych zo-
bowiązań obronnych oraz z dostaw o pokojowym charakterze i obiet-
nic pieniężnych wywiązywały się opornie. Nawet Patiño skar żył się, 
że nie otrzymywał zamówionych w USA maszyn i innych dostaw63. 
Prawda mogła być oczywiście taka, że Stany miały pilniej sze wojen-
ne potrzeby, ale w  dniu przyjazdu wiceprezydenta USA Henry A. 
Wallace’a do La Paz w tamtejszej gazecie „Ultima Hora” ukazał się  
(5 IV 1943) artykuł, w którym powiedziano m.in.:

Jaki przedstawia się bilans współpracy pomiędzy Boliwią a  Stanami 
Zjedno czonymi? Boliwia daje wszystko na rzecz demokracji, w zamian 
zaś otrzymuje bar dzo niewiele.
 Trzeba to powtarzać, by nasze stosunki wyprowadzić na czysto. 
Boliwia przy kłada się jak może do sprawy demokracji. Gra otwartymi 
kartami, uczciwie i bez żadnych ukrytych zamysłów. Daleka od wyko-
rzystywania swej pozycji dostawcy surowców strategicznych, gotowa 
jest wszystko poświęcić. Zrywa stosunki z Osią, wyrzuca dyplomatów 
i  konsulów Osi, zakazuje totalitarnej propagandy, przyjmuje do wia-
domości przysłane z Waszyngtonu czarne listy i wycofuje uznanie nie-
mieckim, włoskim oraz japońskim firmom, które przez dwadzieścia lat 
pracowały tu dla postępu narodu. Boliwia oddaje sojusznikom swoją 
cynę, wolfram, antymon, miedź, ołów, kauczuk i chininę – wszystko na 

63 Howell, La Paz 14 I 1943, PRO, FO 371, 33613.
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podstawie umów, które pozostawiają wiele do życzenia, Boliwia akcep-
tuje niskie ceny na swoje minerały i jednocześnie akcep tuje wzrost cen 
tych produktów, które zmuszona jest importować ze Stanów Zjedno-
czonych. Przystaje na propozycje uregulowania spraw przedstawione 
przez Standard Oil – chociaż rozum i prawo sugerowałyby odmienną 
decyzję. Akceptuje umowy z Export-Import Bank, mimo iż narażają 
one na szwank poczucie godności suweren nego państwa, a ich sztywne 
zasady przypominają okres „dyplomacji dolarowej”.
 Boliwia poświęca Lloyd Aéreo Boliviano, będący pionierskim 
przedsiębior stwem jej komercyjnego lotnictwa, oddając pole „Pana-
grze”, która dziś już kontro luje wszystkie nasze szlaki powietrzne.
 Boliwia, tj. jej rząd, prasa i naród, broni sprawy demokracji z taką 
gorliwością, że przywódcy Osi nie wahają się określić naszego kra-
ju jako „niebezpiecznego wro ga”, który winien zapłacić za zbrodnię 
udzielania pomocy obrońcom wolności.
 Boliwia jest lojalna wobec Ameryki. Boliwia nie stara się niczego 
zyskać ko sztem wolności kontynentu.
 Co zaś uczynił wujek Sam dla Boliwii? Bardzo mało, Panie Walla-
ce! W rze czy samej prawie nic. Stany Zjednoczone nie doceniły boliwij-
skiej pomocy […].
 Boliwia ma dokładnie takie samo prawo do właściwego trakto-
wania jak Mek syk czy Brazylia. Czy pan, Panie Wallace, nie zdaje so-
bie sprawy, że w każdym okręcie, w każdej armacie i w każdym poci-
sku wytwarzanym w fabrykach demokra tycznego świata tkwi cząstka 
naszego kraju? Powinno być to dla pana oczywiste – ale nie jest. Nasz 
prezydent jest zapraszany daleko po innych szefach państw, cho ciaż 
spośród prezydentów pozostałych krajów niektórzy byli oporni wobec 
polityki Waszyngtonu.
 Jako kolejny gest „dobrego sąsiedztwa” Stany wysyłają nam urzęd-
ników, któ rych można nazwać „turystami” – nie tylko niedopomagają-
cych, ale przeszkadzają cych w realizacji wzajemnej przyjaźni. Z nielicz-
nymi wyjątkami sądzą oni, iż prze bywają w podbitym kraju, okazują złe 
wychowanie, a w podejściu do Ameryki Łacińskiej brak im taktu. Krajów 
nie przyciąga się do siebie tak, jak zdobywa się zie mie. Ziemie zdobywa 
się przy pomocy szabli, podczas gdy kraje – miłością i taktem […].
 Amerykanin chce dziś wygrać wojnę. Boliwijczyk chce tak zorga-
nizować Bo liwię, by stała się krajem zdolnym do życia.
 Co Ameryka uczyniła, by pomóc nam ulepszyć gospodarkę, gdy 
płynął ku niej strumień naszego metalu? Nic. Nie uczyniono niczego, 
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by zastąpić jakże pracowicie budowane przez nas swego czasu kanały 
handlu z Europą.
 Boliwia ma prawo być nieufna, Panie Wallace. Przyroda jej sprzy-
jała, a  do świadczyła marnego przeznaczenia. Rabowana i  okrawana 
przez braci zapytuje te raz, czy świat w nowym wydaniu zostanie rze-
czywiście odbudowany zgodnie z za sadami sprawiedliwości. Zapytuje, 
czy istnieje prawo międzynarodowe? Jeśli zaś istnieje, to dlaczego tole-
ruje łupiestwo, jakiego dopuszczono się w stosunku do na szego kraju 
i odcięcie go od morza? Siłą zabrano nam morze, saletrę, wielkie rze-
ki i kauczuk. Czy w bliskiej przyszłości Stany Zjednoczone dadzą swo-
ją zgodę, by ob rabowano nas z naszej cyny, wolframu i ropy? […].
 Nie jesteśmy zadowoleni ze Stanów Zjednoczonych. Nie jesteśmy 
jednakowoż zadowoleni również z nas samych. W duszy naszego naro-
du dojrzewa silna wola zmiany. Doktryny i wyznania wiary łamią się, 
Panie Wallace. Musimy oprzeć się na nowych ustaleniach nauk ekono-
micznych oraz na nowej teorii społecznej […].
 Boliwia jest śpiącym krajem. Winna stać się potęgą w  marszu. 
Musimy dopro wadzić do dokonania się tej zmiany w ramach porząd-
ku, nim dokona się ona za sprawą siły. Nowe prawdy ekonomii mu-
szą zmienić nasze prawa społeczne i polity czne. Musimy zbadać i za-
ludnić nasze ogromne terytorium. Musimy wypracować lepsze drogi 
wykorzystania naszych bogactw. Musimy zmusić kapitalistę do inwes-
towania zysków w  kraju, który daje mu ochronę. Musimy polepszyć 
warunki życia górnika, rolnika i  robotnika. Potencjał życiowy naszej 
rasy musi być obroniony i za chowany przy pomocy ustaleń nauki.
 Stara polityka sprowadzała się do przemówień, monopoli i mar-
nych dyktato rów. Nowa polityka musi przynieść polepszenie w zakresie 
polityki społecznej, hi gieny i oświaty. Czy Stany Zjednoczone mogą po-
móc nam w przekształceniu andyj skiego świata? Mogą. Są w stanie to 
uczynić nie tylko przy użyciu kapitałów, techników i maszyn niezbęd-
nych dla rozwoju gospodarczego. Nie tylko przy pomo cy specjalistów 
i wzorów ulepszenia rozwiązań społecznych. Południe potrzebuje nie 
tylko obecności inżynierów i ekspertów ekonomicznych – ale nauczy-
cieli, myśli cieli i artystów. Potrzebuje kontaktu z instytucjami prawny-
mi, systemem ekonomi cznym oraz organizacjami społecznymi Ame-
ryki Północnej […].
 Panie Wallace, Andy przebudziły się. Andyjski świat nie aspiru-
je do sztucznej i fałszywej wspaniałości. Pragnie tylko sprawiedliwości, 
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poczucia bezpieczeństwa w  swoich granicach, poszanowania z  ze-
wnątrz, wzrostu w ramach porządku i życia w harmonii […].
 Tyle na dziś, Przybyszu z Północy. Przyszłość pokaże, czy potężna 
Północ jest w stanie zrozumieć Południe64.

Obserwatorzy odnotowywali, że nie udało się uzyskać spontanicz-
nego entuzjazmu ludności dla wizyty wiceprezydenta Wallace’a i tłu-
maczyli to szeroko rozpowszechnioną nieufnością wobec Stanów 
Zjednoczonych65.

Pod koniec wojny dyplomacja brytyjska odnotowywała wspo-
minane w rozdziale 2 przeświadczenie młodych oficerów, iż Amba-
sada USA całkowicie identyfikuje się z  właścicielami wielkich ko-
palń i w konsekwencji jest głucha wobec opinii publicznej66.

Jeden z dyplomatów brytyjskich pisał niedługo później, że:

nie ulega wątpliwości, że Boliwijczycy, jak większość Latynosów, źle 
odbiera ją metody, jakimi posługują się Amerykanie. Dobrze wiado-
mo, jak Latynosi zrażają się do wszystkiego co pachnie naciskiem lub 
interwencją.

Nawiasem mówiąc, w tymże raporcie przekazano opinię wielu, we-
dług autora jak najbardziej przytomnych Boliwijczyków, iż w cią gu 
dwudziestu lat Ameryka Łacińska zostanie ogarnięta silną reakcją 
przeciw Stanom Zjednoczonym, co pociągnie duże konsekwen-
cje dla nich67. Zdanie okazało się tak profetyczne, że aż nadmier-
nie optymi styczne: jak wiadomo, Rewolucja Kubańska zwyciężyła 
w 1959 r., a w ślad za nią przeszła przez kontynent fala uczuć i dzia-
łań prze ciwnych USA.

Paz Estenssoro miał opinię przeciwstawiającego się współpracy 
ze Stanami Zjednoczonymi podczas wojny; alianci pamiętali, jakoby 
w sierpniu 1943 r. miał powiedzieć, iż już czas, by Boliwia przesta-

64 Ambasada JKM, La Paz 10 IV 1943, PRO, FO 371, 33614.
65 Dodds, La Paz 10 IV 1943, PRO, FO 371, 33614.
66 Hadow, Waszyngton 11 V 1944, PRO, FO 371, 37809.
67 Ashton, La Paz 31 III 1945, PRO, FO 371, 44787.
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ła być „amerykańską kolonią”68. W dobie kwietniowego powstania 
w La Paz, a więc w przeddzień wzięcia władzy, uważany był wręcz 
za zdecydowanego przeciwnika Stanów Zjednoczonych69. Kolory-
tu antyamerykańskiego dodawał mu kilkuletni pobyt na wygnaniu 
w peronowskiej Argentynie. Gdy wracał do Boliwii, mówił, iż jego 
kraj jest gospodarczym i  finansowym folwarkiem Stanów Zjedno-
czonych70.

Podczas samego kwietniowego powstania w La Paz nie pojawiły 
się hasła przeciw „jankeskiemu imperializmowi”. Siedziby przedsta-
wicielstw armii i  lotnictwa USA, mieszczące się na terenie Sztabu 
Generalnego, splądrowano najpewniej wraz z całym obiektem, bez 
różnicy. Już jednak manifestacja odbyta w miesiąc później, po mszy 
za dusze poległych podczas walk, wznosiła nieprzyjazne okrzyki 
przed Ambasadą USA. Domagano się uznania rewolucyjnego rzą-
du boliwijskiego.

Epizodyczne wybuchy nienawiści wobec Stanów Zjednoczo nych 
poświadczały podskórne trwanie negatywnych uczuć. Na wios nę 
1959 r. w „Timesie” ukazał się artykuł sugerujący, jakoby jedy nym 
rozwiązaniem problemów boliwijskich był podział tego kraju. Autor 
powołał się na rzekomą opinię pracowników Ambasady USA. Po-
mysł był zaskakujący i niezbyt się tłumaczył – ale nie to było ważne. 
Odpowiedzią były manifestacje studentów, kombatantów i robotni-
ków związanych z COB. Mimo policyjnej ochrony budynku ambasa-
dy godło i flaga USA zostały zniszczone, samochody zaś na leżące do 
jej personelu spalone. Następnego dnia, na wiecu przed pa łacem pre-
zydenckim głos zabrali: przedstawiciel kombatantów, jeden z przy-
wódców związkowych, rektor uniwersytetu, arcybiskup La Paz i sam 
prezydent. Związkowiec potępił ingerencję obcego kapitali zmu. Pre-
zydent zagrał subtelniej. Wystąpił jako mówca po stronie oburzo-
nych – ale powiedział, że problemy Boliwii mogą być rozwią zane 
tylko we współpracy z bratnimi republikami, zaś niepodległości go-

68 Notatka Foreign Office The new Bolivian Cabinet, Londyn 21 XII 1943, PRO,  
FO 371, 33610, k. 137; The Coûp d’Etat in Bolivia, „Latin American Memoranda” 
3 I 1944, PRO, FO 371, 37805.

69 Fain, La Paz 14 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
70 Ibidem.
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spodarczej nie przyspieszy się strajkami i konspirowaniem. Wszys cy 
wystąpili przeciwko nieszczęsnemu artykułowi. W trakcie manifes-
tacji jedna osoba została przypadkowo zabita, w konsekwencji cze-
go rząd ogłosił dwa dni żałoby. Amerykański chargé d’affaires roz-
paczliwie tłumaczył, że artykuł nie miał nic wspólnego z ambasadą.

Mnóstwo akcentów przeciwnych Stanom Zjednoczonym pojawi-
ło się przy okazji rozważania sprawy nacjonalizacji wielkich kopalń. 
Budowa huty miała pozwolić „wyzwolić się od jankeskiego imperia-
lizmu” (por. wyżej). Rewolucyjna prasa potrafiła być ogromnie prze-
ciwna USA. Na okładce jednego z wydawnictw MNR przedstawiona 
została kula ziemska z  wyraźnie zaznaczoną Boliwią. Z  jej teryto-
rium, oznaczonego napisem „Rewolucja Narodowa”, wystrzeliwała 
wielka strzała, która rozbijała w proch i pył znak dolara71.

Nierzadko miały miejsce wspominane w  rozdziale 2 wypadki 
agresji skierowanej przeciwko obcym technikom w kopalniach czy 
innych przedsiębiorstwach. W końcu wielokrotnie wspominane za-
mieszki w kopalni Catavi w 1949 r. przybrały bardzo poważny cha-
rakter, gdy dwóch (według innej relacji trzech) Amerykanów tam 
zamordowano, dwóch zaś poważnie zraniono. Wówczas to samo-
lotami Patiño, wojskowymi oraz należącymi do amerykańskiej mi-
sji lotni czej ewakuowano z Catavi 140 osób amerykańskiego perso-
nelu wraz z rodzinami. Można przytoczyć też inne podobne, nawet 
jeśli mniej drastyczne przykłady. Trwanie zjawiska najpewniej po-
świadczało za korzenienie niechęci. Nawet jeśli występowała ona 
także przeciw za rządcom boliwijskim, co zapewne mniej się odbi-
ło w wykorzystywa nych źródłach, to adresowana do gringos przeja-
wiała się wyraźnie w takich sytuacjach. To na tym poziomie zaczynał 
działać wspom niany w rozdziale 1 mechanizm sprzężenia rewindy-
kacji społecznych i narodowych, dający potężne wzmocnienie rewo-
lucji boliwijskiej. Pretensje klasowe i narodowe wzmacniały się wza-
jemnie.

Do strukturalnych przesłanek pojawienia się rzeczonego wzmoc-
nienia mogły się dołączać okazjonalne. Na związkowe żądania pod-
wyżek płac przedrewolucyjny rząd odpowiadał, iż jest to niemożli-

71 Mensajes…
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we, dopóki rokowania prowadzone w kwestii ceny rudy z USA nie 
zostaną uwieńczone sukcesem – czym eo ipso wskazywał czynnik 
zagraniczny jako winny niskim płacom. Gdy rokowania w tej samej 
sprawie nie szły pomyślnie również po rewolucji – co pociągało złe 
zaopatrzenie – wśród górników pojawiło się domniemanie, iż Sta-
ny stosują obstrukcję za sprawą właścicieli wielkich kopalń. Amba-
sador USA protestował wobec boliwijskiego ministra spraw zagra-
nicznych, twierdząc, że górnicy sami nie wymyślili takiego związku 
przyczy nowego, a zatem ktoś im musiał tę myśl podrzucić72. W nie-
co wcześniejszym raporcie sam jednak odnotowywał z  irytacją, iż 
„nie ma skutecznej drogi skorygowania owego przeświadczenia, 
zakorzenio nego w umysłach tłumu niepiśmiennych ignorantów”73.

W czerwcu 1954 r. pracownicy Ambasady USA, odwiedzający 
kopalnię Catavi, spotkali się z tamtejszymi działaczami związkowy-
mi. Odczuli, że ich rozmówcy uważali za oczywiste, iż Stany Zjed-
noczone mają obowiązek dopomożenia Boliwii. Usłyszeli zaś do-
słownie, jakoby Stany Zjednoczone dawniej i wówczas bojkotowały 
boliwijską cynę, jakoby użyły swych wpływów w kierunku obniżenia 
jej ceny poniżej poziomu akceptowalnego dla producentów, jako-
by przez zamknięcie huty w Teksasie miały pozbawić Boliwię mo-
żliwości zbytu znacznej części jej produkcji itd. W odpowiedzi Ame-
rykanie tłumaczyli, że w każdym razie Stany były odbiorcą jedynie 
połowy produkcji, że huta w Teksasie pracowała ze stratą, że cyny 
było po prostu za dużo…74 Nie jest jasne, czy przekonali związkow-
ców, ale wobec stanowiska tych ostatnich nie dziwi, że okrzyki 
wznoszone podczas wieców górniczych z poparciem dla związków 
zawodowych i  Lechina oraz przeciw la Rosca często mieszały się 
z okrzykami „Precz z jankeskim imperializmem!”75 Skądinąd w pra-
sie związanej z robotnikami (m.in. z COB) pojawiły się po rewolucji 
hasła w rodzaju „Jankesi precz z Boliwii!” oraz reakcja przeciw Mi sji 
ONZ w postaci hasła „Precz z jankeską misją!”76

72 Sparks, La Paz 17 XII 1952, NA, DS, 824.2544.
73 Sparks, La Paz 7 XII 1952, NA, DS, 824.25.
74 Bridgett, La Paz 8 VI 1954, NA, DS, 824.062.
75 L. Linke, Viaje por una revolución, Quito 1956, s. 178.
76 Lomax, La Paz 4 VI 1952, PRO, FO 371, 97705.
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W czerwcu 1953 r. boliwijskie związki zawodowe uchwaliły re-
zolucję przeciw USA w związku ze sprawą Rosenbergów, zaś jacyś 
ludzie spalili fotografię Eisenhowera na schodach ambasady i zażą-
dali zmiany nazwy jednej z  ulic ze „Stanów Zjednoczonych” na 
„Małżonków Rosenbergów”. Ambasada określiła tych ludzi oczywi-
ście jako komunistów77. Mogli, rzecz jasna, nimi być – ale nie mu-
sieli z uwagi na szerokie rozpowszechnienie nastrojów krytycznych 
wobec Waszyngtonu. Rewolucyjny rząd i  establishment związków 
zawodowych w rzeczywistości podniecał takie nastroje, gdy mówił 
o wspominanej „ekonomicznej agresji”, co najpewniej czynił ponie-
kąd z  przekonania, a  poniekąd dla odsunięcia pretensji od siebie.

*

Ważnym punktem pozytywnego odniesienia dla boliwijskiego nur-
tu emancypacyjnego stała się po II wojnie Ameryka Łacińska (cza-
sem „Ameryka Indiańska”, czasem po prostu „Ameryka”). W masie 
wypo wiedzi pojawiał się motyw, iż walka, której szczytowym mo-
mentem była rewolucja 1952 r., stanowiła część wysiłków kontynen-
talnych.

W dyskursie rewolucyjnym czyniono paralelę między przeżywa-
nymi wydarzeniami a dziewiętnastowiecznymi wojnami wyzwoleń-
czymi, w  których (późniejsza) Boliwia odegrała jakże wielką rolę, 
a które rozlały się po praktycznie całym, zmierzającym do emancy-
pacji kontynencie. Pojawił się motyw awangardowości MNR w reali-
zacji współczesnych dążeń państw amerykańskich.

Motyw kontynentalnego wspólnego wysiłku współbrzmiał z wy-
suwanymi przez ruch robotniczy treściami antyimperialistycznymi 
czy to zasadniczymi, czy bardziej precyzyjnymi (jak np. ze zgłoszo-
nym w 1954 r. postulatem stworzenia wspólnej, latynoamerykańskiej 
puli surowców dla lepszego stawienia czoła potęgom tego świata). 
Współbrzmiał także z silnym w całej Ameryce Łacińskiej kontynen-
talnym horyzontem ruchu studenckiego. Nie bez powodu studen-
ci boliwijscy zwracali się do studentów bratnich krajów o wywarcie 

77 Rowell, La Paz 24 VI 1953, NA, DS, 724.00.
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wpływu na swoje władze państwowe, by te uznały rząd wyrosły z re-
wolucji – podobnie zresztą jak skądinąd pisali z prośbą o poparcie 
starań Boliwii o uzyskanie dostępu do morza. Motyw, o którym mo-
wa, współbrzmiał w końcu także ze starym marzeniem boliwariań-
skim o jedności Ameryki Łacińskiej. Gdy Lechín deklarował, iż 

dwadzieścia republik latynoamerykańskich stanowi strukturalnie je-
den naród, który dojdzie do jedności w wyniku procesu o nie dającej 
się przewidzieć długości i w konsekwencji stałej walki, której trwania 
też nie jesteśmy w stanie przewidzieć,

wyrażał latynoamerykańską nadzieję, że „morze” (by posłużyć się 
słowami Bolivara!) zostanie mimo wszystko zaorane78.

Z okazji nacjonalizacji wielkich kopalń Paz Estenssoro sformu-
łował Przesłanie Prezydenta Boliwii do Narodów Ameryki, które za-
czął od słów:

Uważam za konieczne zwrócenie się do naszych braci w całej Ameryce 
w mo mencie, w którym naród boliwijski uczynił krok decydujący nie 
tylko dla siebie, ale dla całego kontynentu poprzez nacjonalizację ko-
palń kontrolowanych za sprawą Patiño, Hochschilda i Aramayo.

W zakończeniu posłania wezwał z kolei Latynoamerykanów do po-
parcia Boliwii:

W chwili dokonywania tego posunięcia odwołuję się do solidarności 
mężczyzn i kobiet naszego kontynentu. Wzywam was, byście w swej 
świadomości ludzi wol nych poparli wszelkimi dostępnymi sposobami 
owo wielkie przedsięwzięcie, które go pozytywne skutki dotrą daleko 
poza andyjską kordylierę79.

Lechín wtórował Pazowi Estenssoro, zwracając się o poparcie do ro-
botników „całej Ameryki”80.

78 Lechín…, s. 84.
79 Rowell, La Paz 4 XI 1952, NA, DS, 824.2544. Także AD, Amérique 1952– 14/9/2 

Bolivie.
80 Rowell, La Paz 3 XI 1952, NA,DS, 824.2544.
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Podczas ceremonii podpisania dekretu o reformie rolnej (o czym 
niżej) minister spraw chłopskich Ñulfo Chávez wyraził przekona-
nie, że Boliwia posłuży za przykład wyzwolenia społecznego „ca-
łej Ameryce”81.

Motyw solidarności latynoamerykańskiej nie był nowy w oma-
wianym nurcie politycznym. Swego czasu Busch ożywił kontakty 
z Meksykiem Cardenasa82. Akcent solidarności latynoamerykańskiej 
można było napotkać w manifeście ludzi, którzy wynieśli do władzy 
Villarroela, a którzy głosili „pełną i całkowitą solidarność” Boliwii 
„z interesami Ameryki”83.

Podobnie już wcześniej różne trudności i działania Boliwii na-
potykały odzew w  Ameryce Łacińskiej. Na przykład sprawa ceny 
rud boliwijskiej cyny poruszała tamtejsze kraje, z których praktycz-
nie wszystkie eksportowały surowce i  wszystkie mogły znaleźć się 
w podobnym kłopocie, a nawet realnie w różnych momentach nie-
raz znajdowały się. Propaganda argentyńska, często wówczas mó-
wiąca o „imperializmie dolarów”, była szczególnie wyczulona na tę 
sprawę.

Ponieważ skala wydarzeń w  początku lat pięćdziesiątych była 
jednakowoż bardzo duża, omawiany akcent napotykał tym razem 
znaczący odzew. Rewolucyjna Boliwia wzbudzała sympatię Amery-
ki Łacińskiej, wydarzenia boliwijskie zaś były postrzegane jako po-
nadboliwijskie nieraz także w  innych krajach latynoskich. Obecni 
na uroczystości podpisania dekretu o nacjonalizacji wielkich kopalń 
Latynoamerykanie nawiązywali w swych przemówieniach do eman-
cypacyjnych wysiłków Meksyku, Gwatemali, Chile, Argentyny i Ek-
wadoru. Przez prasę wielu krajów przeszła fala głosów pozytywnie 
oceniających to posunięcie. Mówiły o  nim jako o  najważniejszym 
akcie latynoamerykańskiej autoafirmacji od czasu nacjonalizacji 
ropy naftowej w Meksyku, mówiły o zerwaniu przez Boliwię krępu-
jących ją więzów, także o odzyskaniu godności przez wpierw ostro 
trakto wanych górników.

81 Bridgett, La Paz 4 VIII 1953, NA, DS, 824.16.
82 A. Sanjinés G., La reforma agraria en Bolivia, La Paz 1945, s. 164.
83 Murray, La Paz 21 XII 1943, PRO, FO 371, 33610, k. 148.
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Pablo Neruda w  nacjonalizacji wielkich kopalń widział krok, 
który uczynił z Boliwii lidera latynoamerykańskiej walki rewolucyj-
nej84. Przebywający w La Paz w pierwszą rocznicę rewolucji 1952 r. 
Rómulo Betancourt – w tym momencie były (i przyszły) prezydent 
Wenezueli – stwierdził, że Boliwia stała się przykładem dla narodów 
Ameryki, które również powinny przeprowadzić rewolucje w  ro-
dzaju boliwijskiej. Podobnie inni mówcy z zagranicy mówili wów-
czas o ko nieczności okazania pomocy Boliwii w imię narodzin no-
wej Amery ki Łacińskiej85.

Oczywiście pojawiły się w Ameryce Łacińskiej również niepo-
koje związane z Boliwią. Na przykład Peru zaniepokoiło się, że po-
ruszenie panujące wśród Indian boliwijskich (por. dalej) może roz-
przestrzenić się na Indian peruwiańskich. Nadto rządzący tym 
krajem gen. Odria mógł się obawiać boliwijskiego wpływu na 
sprzeciwiają cą się mu partię APRA; przewidywał fatalne skutki bo-
liwijskiej prze miany na silnie według niego niespokojne kraje, takie 
jak Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Chile, a nawet Brazylia.

W Chile objęcie władzy przez Ibañeza, reprezentującego pew-
ne ideowe powinowactwo z MNR, rokowało nadzieje na zbliżenie 
z Bo liwią. Wśród rządzących przeważył jednak i tam tradycyjny nie-
pokój wobec sąsiada, a więc i nieufność wobec wszelkiego stawania 
prze zeń na nogi. Zarówno Chile, jak i Peru bały się rozszerzenia sfe-
ry wpływów bliskiej tendencjom MNR Peronowskiej Argentyny – 
zwłaszcza, że Paragwaj też zdawał się orientować na Buenos Aires. 
Takie i podobne głosy nie zmieniały jednak generalnie dużej przy-
chylności opinii latynoamerykańskiej dla rewolucyjnej Boliwii.

*

Ważnym, acz chyba ambiwalentnym punktem odniesienia boliwij-
skiego dążenia do emancypacji była w ramach Ameryki Łacińskiej 
Argentyna. Przynajmniej od lat trzydziestych Buenos Aires zmierza-
ło do wzmacniania swych wpływów w tym regionie świata kosztem 

84 El Libro Blanco…, s. 156.
85 Ambasada Francji, La Paz 13 VI 1953, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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Stanów Zjednoczonych86. W  odniesieniu do Boliwii owa tenden-
cja była wyraźna w kwestii wojny o Chaco. Ponieważ sprawa tego 
kon fliktu zajmowała Ligę Narodów, Argentyna, wobec nieobecno-
ści Stanów, stawała się bardzo ważnym jego czynnikiem. Argentyń-
ski minister spraw zagranicznych Saavedra Lamas osobiście odegrał 
wielką rolę w rokowaniach pokojowych (por. rozdz. 1).

W rozdziale 1 była mowa o podobieństwach form i celów dzia-
łania MNR oraz ruchu peronowskiego.

W konsekwencji występowania obydwu wymienionych czynni-
ków Argentyna była zawsze na uwadze boliwijskiego nurtu emancy-
pacyjnego, sama się nim interesowała, a świat domniemywał, iż mia-
ła jeszcze większy udział w sprawach sąsiada, niż zapewne miała.

Z  punktu widzenia polityki międzynarodowej Boliwijczykom, 
a zwłaszcza Paz Estenssoro w różnych momentach, nie było wygod-
ne utożsamianie się z Peronem. Nieraz więc wypierali się bliskości 
z nim. Po zamachu stanu, który doprowadził Villarroela do władzy, 
Paz Estenssoro negował, jakoby miał kontakty z nacjonalistami ar-
gentyńskimi, gdy przebywał w Buenos Aires jako profesor ekonomii 
w czerwcu i lipcu 1943 r. Wręcz powiedział wtedy, że tamci są nazi-
stami, podczas gdy on i jego koledzy nie; tamci są prawicowi i anty-
marksistowscy, podczas gdy on i koledzy lewicowi; tamci – przywią-
zani do dziedzictwa hiszpańskiego, podczas gdy on i  jego koledzy 
nie; tamci nie mogą popierać samowystarczalności Boliwii, podczas 
gdy on i jego koledzy tego właśnie pragną87.

Gdy po upadku rządu Villarroela żył na emigracji, w 1950 r. Paz 
Estenssoro dowodził, że MNR nawet nie zbliża się do peronizmu88.

W raportach i publikacjach sprawa owej bliskości jednakowoż 
bezustannie wracała. W  momencie objęcia władzy przez Villarro-

86 O polityce zagranicznej Argentyny tego okresu por. R. Stemplowski, Zależność 
i  wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i  III Rze szy, 
Warszawa 1975, rozdz. 5.

87 Memorandum z rozmowy Normana Stinesa z Ambasady USA w La Paz od bytej 
z Pazem Estenssoro 23 stycznia 1943 r. Przesłane z La Paz w kopii wraz z listem 
Ambasady JKM z 25 stycznia 1944 r. (PRO, FO 371, 37808).

88 Victor Paz Estenssoro do Edwarda Millera Jr., Montevideo 17 II 1950, NA, DS, 
724.00.
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ela pojawiło się natychmiast domniemanie, iż do zamachu przy-
czynili się Argentyńczycy. Tak przedstawiał sprawę sojusznikom 
Departa ment Stanu89. Prawda, że mógł to czynić instrumentalnie, 
chcąc łą czyć w  parę znielubiany przez siebie establishment argen-
tyński oraz budzącego obawy Villarroela. Na podobnym stanowisku 
stało jednak także brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Prawda, że ono z kolei żywiło swoje obawy wobec Argentyny. Bra-
zylijczycy po cichu wskazywali nawet na pewnego księdza, spowied-
nika prezyden ta Argentyny, który, jeżdżąc pomiędzy Buenos Aires 
i La Paz oraz mając kontakty z ludźmi majora Belmonte, miał jako-
by działać w ro li argentyńskiego łącznika90. Znacznie bardziej scep-
tyczna wobec hi potezy udziału Argentyny w spisku była Ambasada 
Wielkiej Brytanii w La Paz91. Obawiała się ona nawet, że to przejawy 
niechęci Wa szyngtonu wobec Villarroela popchną Boliwię w objęcia 
wdzięcznej Argentyny92.

Pozostaje faktem, że Argentyńczycy jako pierwsi uznali rząd 
Villarroela. Potem, w październiku 1945 r., gdy pozycja Perona się 
zachwiała, rząd Villarroela i MNR przestraszyły się. W ciągu jednej 
nocy ulice La Paz pokryły się plakatami w rodzaju „MNR nie da się 
usunąć przez la Rosca” lub „Ludu Boliwii! broń swych zdobyczy!” 
Gdy Perón odzyskał pozycję, ludzie rządzący w tym momencie Bo-
liwią ponoć odetchnęli.

Po upadku rządu Villarroela Boliwijczycy z jego kręgu, włącznie 
z Pazem Estenssoro, uciekli do Argentyny (por. rozdz. 1). W 1949 r. 
na ten kraj szeroko wskazywano jako na inspiratora, a co najmniej 
sojusznika nieudanego powstania zorganizowanego przez MNR. 
Ambasada Francji w Buenos Aires była wprawdzie bardziej niż scep-
tyczna wobec tego domniemania93, ale pozostaje faktem, że pra sa 
peronowska niewątpliwie popierała powstanie, argentyński chargé 
d’affaires zaś został w La Paz uznany za persona non grata. Wkrótce 

89 Halifax, Waszyngton 23 XII 1943, PRO, FO 371, 33611.
90 Ambasada JKM, Rio de Janeiro 21 XII 1943, PRO, FO 371, 33611.
91 Ambasada JKM, La Paz 12 I 1944, PRO, FO 371, 37807.
92 Murray, La Paz 16 I 1944, PRO, FO 371, 37805.
93 Ambasada Francji, Buenos Aires 3 II 1950, AD, B. Amérique 1944–1952, vol. 4, 

Bolivie, k. 3.
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potem prezydent Urriolagoitia ostrzegał swych politycznych sojusz-
ników, że jednym z niebezpieczeństw, wobec których stoi Boliwia, 
jest perspektywa powstania rządu w stylu peronowskim.

Na początku 1952 r. w korespondencji dyplomatycznej pojawiły 
się sygnały, jakoby górnicy otrzymywali duże ilości broni, granatów 
i  materiałów wybuchowych z  Argentyny, w  górniczych zaś związ-
kach zawodowych zaistniała sympatia dla polityki Perona. Pojawiło 
się domniemanie, jakoby Perón po cichu wspierał MNR94. Prasa ar-
gentyńska sympatyzowała oczywiście z Boliwią w jej sporze z RFC.

W pierwszym sygnale, jaki Brytyjczycy wysłali z La Paz o wy-
buchu powstania kwietniowego, znalazło się zdanie, iż „jedynie inte-
resy Argentyny na tym skorzystają”95. Podobnie Francuzi przewidy-
wali, że z powstania zrodzi się system polityczny, który „oprze się 
o  gen. Perona”96. Jeszcze w  trakcie powstania peruwiański prezy-
dent gen. Odria określał wobec Amerykanów system polityczny, jaki 
wprowadzi i  zdominuje MNR, jako „lewicujący i kierowany przez 
Perona”97 (prawda, że Odria miał też własny interes w nadaniu takie-
go komunikatu). Dyplomaci brytyjscy i francuscy kładli nacisk, że 
Perón mógł uznać boliwijską przemianę za swój osobisty sukces98.

Wkrótce po powstaniu Brytyjczycy donosili, iż rozmowy z dy-
plomatami argentyńskimi w La Paz wskazują, że Buenos Aires dopo-
mogło MNR. Sądzili, jakoby inne ambasady też były o tym przeko-
nane99. Ambasada Brytyjska w Buenos Aires wyrażała się ostrożniej; 
twierdziła jedynie, że Perón nie miał czystych rąk w całej sprawie100. 
Według tamtejszej Ambasady USA, która była przecież wyczulona 

94 Bolivia. Annual Review for 1951, Lomax, La Paz 16 I 1952, PRO, FO 371, 97701; 
Ambasada Francji, La Paz 29 I 1952 r., AD, B. Amérique 1944–1952, vol. 4, k. 322; 
De Lima, La Paz 25 III 1952, NA, DS, 824.25.

95 Lomax, La Paz 9 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
96 Fain, La Paz 12 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 4/7/1 Bolivie.
97  Tittmann, Lima 11 IV 1952, NA, DS, 724.00.
98 Mack, Buenos Aires 18 IV 1952, PRO, FO 371, 97702; Lomax, La Paz 17 IV 1952, 

PRO, FO 371, 97703.
99 Lomax, La Paz 22 IV 1952, PRO, FO 371, 97703.
100 Mack, Buenos Aires 18 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
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na rozważaną kwestię, nic jednak nie wskazywało, iżby Argentyna 
rzeczywiście przyłożyła rękę do przygotowań powstańczych101.

Kontrolowana przez rząd prasa znad Rio de la Plata przyjęła wy-
darzenia w Boliwii z entuzjazmem. Chwaliła Boliwijczyków za pój-
ście w ślad za Argentyńczykami w dążeniu do zastąpienia domi nacji 
własnych i obcych kapitalistów ustrojem sprawiedliwości spo łecznej. 
Sukces MNR był interpretowany jako sygnał, iż Ameryka Południo-
wa budzi się i „zrywa kajdany”.

W  dniach powstania Fundacja Evity Perón wysłała do La Paz 
znaczącą pomoc medyczną. Tego rodzaju pomoc nadeszła wówczas 
z wielu krajów latynoamerykańskich – ale wokół transportów z Ar-
gentyny zrobiono w La Paz szczególną reklamę. Nawiasem mówiąc, 
medykamentom Evity towarzyszyła masa materiałów propagandy 
peronowskiej.

Argentyna była jednakowoż ostrożna w popieraniu MNR, a swe-
go czasu, wbrew początkowym zamiarom, nie opowiedziała się na-
wet za Pazem Estenssoro jako kandydatem w wyborach 1951 r. Pra wda, 
że Perón mógł być w tej sprawie źle informowany przez swego am-
basadora, którego wkrótce po wyborach usunął. Nawet jednak gdy-
by tak było, wypada zauważyć, że argentyński prezydent nie przyjął 
Paza Estenssoro przez kilka lat jego emigracyjnego życia w Buenos 
Aires. Dopiero 11 kwietnia wysłał doń swego człowieka, którego Bo-
liwijczyk z kolei nie przyjął. Perón zatelefonował więc osobiście i do-
piero w konsekwencji takiego gestu Paz Estenssoro złożył mu wizytę 
przed powrotem do La Paz.

Po kwietniowym powstaniu pojawiło się wiele oznak zbliżenia 
zachodzącego między obydwoma krajami. Poza wszystkim trudności 
doprowadzenia w rokowaniach ze Stanami Zjednoczonymi do uzy-
skania przez Boliwię znośnego kontraktu cynowego pchały ją w kie-
runku przeciwnego Stanom Perona. Brytyjczycy z La Paz zgryźliwie 
pisali, że „dziwna dyplomacja Waszyngtonu popchnęła jeszcze jed-
nego potencjalnego sojusznika do obozu peronowskiego”102. Obser-

101 Pool, Buenos Aires 12 IV 1952, NA, DS, 724.00.
102 Bolivia: Annual Review for 1952, Ambasada JKM, La Paz 20 I 1953, PRO, FO 371, 

103625.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



197Z AJĄĆ NALEŻNE MIEJSCE WŚRÓD NAROD ÓW ŚWIATA

wowali, iż dziennik MNR „En Marcha” wyglądał wówczas tak, jak 
gdyby go redagowano w Buenos Aires103. W prasie pojawiało się du-
żo materiału argentyńskiego i o Argentynie. Karierę zrobił wspomi-
nany, z argentyńskiego słownika politycznego zaczerpnięty termin 
„niepodległość gospodarcza”, oraz też stamtąd wzięty termin „trze-
cia droga”.

Teksty przeciwne Stanom Zjednoczonym przypominały w tonie 
publicystykę argentyńską. Formy propagandy ulicznej też inspirowa ły 
się propagandą peronowską. Żona prezydenta Paza Estenssoro roz-
dawała nowe ubrania członkom związku czyścicieli butów w La Paz. 
Zachęcała ich do jedności (z  MNR? z  narodem? z  rewolucją?) ar-
gumentem, iż jeśli się zjednoczą, to we właściwym czasie otrzyma-
ją rzeczy lepsze od skromnych ubrań. Podobieństwo takiego stylu 
działania do działań Evity rzucało się w oczy.

Boliwia była jedynym krajem, poza, rzecz jasna, Argentyną, któ-
ry po śmierci Ewy Perón ogłosił żałobę narodową (1952). Z  kolei 
pogrzeb żony Paza Estenssoro, zmarłej w  grudniu 1953 r. na ser-
ce, nasuwał obserwatorom uwagi o podobieństwie roli obu kobiet 
w swoich krajach – nawet jeśli żona prezydenta Boliwii nie dyspono-
wała tak wielkimi środkami jak Evita i nawet jeśli dla męża była żo-
ną wyłącznie na pokaz, faktycznie ustępując miejsca innej kobiecie.

Z Argentyny przy każdej okazji napływały telegramy gratulacyj-
ne, przybywali goście i propagandyści. W La Paz krążyły wieści, ja-
koby Argentyna proponowała Boliwii korzystne transakcje. Ogrom-
nie istotna była faktycznie zaistniała oferta budowy huty w Boliwii. 
Z czasem okazała się ona mało poważna, ale początkowo zrobiła du-
że wrażenie w La Paz. Pierwsze sygnały w tej sprawie pojawiły się na 
przełomie sierpnia i września 1952 r. Do boliwijskiej stolicy przy-
jechali Argentyńczycy, z których przynajmniej jeden był generałem 
związanym z  argentyńską produkcją zbrojeniową. Zaproponowali 
sfinansowanie projektu przez grupę z  Montevideo, na której czele 
stał człowiek bliski Peronowi. Wkrótce potem sprawę przejęła argen-
tyńska grupa finansowa niejakiego Selima Chacura, jakoby prote-
gowanego Evity Perón, a przez obce placówki uważanego za czło-

103 Lomax, La Paz 13 V 1952, PRO, FO 371, 97704.
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wieka nad wyraz wątpliwego w sprawach finansowych. Oferta była 
czynio na za wiedzą rządu argentyńskiego, który jednakowoż formal-
nie zgłaszał swoje désintéressement.

Rząd boliwijski chyba wiązał nadzieje z tym projektem. 12 wrześ-
nia Paz Estenssoro ogłosił, iż w końcu sierpnia został wręcz podpisa-
ny z Chacurem kontrakt, opiewający nie tylko na budowę huty, ale 
także instytucji towarzyszących. Inwestor miał się cieszyć monopo-
lem działania w swoim zakresie w ciągu 25 lat. Dyplomacja francu-
ska pozyskała informacje, jakoby Chacurowi przyznano (dodatko-
wo?) monopol produkcji zapałek, kwasu siarkowego i  jeszcze paru 
innych kwasów oraz materiałów wybuchowych. W całym tym proje-
kcie 51% kapitału miało zainwestować państwo boliwijskie, 49% zaś 
Chacur – zapożyczywszy się104. Prace miały potrwać trzy lata.

Zbyteczne dodawać, iż nic nie wyszło z powyższych projektów. 
Już w listopadzie 1952 r. Brytyjczycy odnosili zresztą wrażenie, że nie 
najmniej ważnym elementem rozgrywki wokół całej tej sprawy było 
dążenie Lechina do stworzenia wrażenia, jakoby brak huty nie mu-
siał być przeszkodą dla pożądanej przezeń nacjonalizacji ko palń105. 
Umowa z Chacurem została anulowana w marcu 1953 r. z powodu 
niewywiązania się przezeń ze zobowiązań, a w gruncie rzeczy nie-
możności zorganizowania odpowiednio dużej sumy pie niędzy.

Po powstaniu 1952 r. zacieśniały się silne także już przedtem 
kontakty między ruchami robotniczymi Boliwii oraz Argentyny. 
Przedstawiciele peronowskiej CGT przyjeżdżali do Boliwii, gratulo-
wali nowemu rządowi i  towarzyszyli powstaniu COB, która mniej 
czy bardziej świadomie była modelowana na argentyńskim wzorze. 
Lechín mówił o walce tej samej natury, prowadzonej w Argentynie 
i w Boliwii „przeciw międzynarodowemu kapitalizmowi finansowe-
mu”106. W środowiskach związkowych nurtowała myśl, że w wypad-
ku trudności ze sprzedażą minerałów po nacjonalizacji kopalń kupi 
je Argentyna. Podczas uroczystości w osiedlach górniczych pojawia-

104 Notatka wewnętrzna Quai d’Orsay, Paryż 20 X 1952, AD, Amérique 1952–, 
14/9/1 Bolivie.

105 Lomax, La Paz 3 XI 1952, PRO, FO 371, 97714.
106 Lechín…, s. 87.
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ły się portrety historycznych bohaterów boliwijskich, Paza Estensso-
ro oraz Perona i Evity.

Przekonanie obserwatorów o bliskości organizacji robotniczych 
boliwijskiej i  argentyńskiej szło w  parze z  czynionymi przez nich 
obserwacjami o podobieństwie przywódców. Ambasador brytyjski 
wręcz przyrównywał Lechina i Perona, mówiąc o pierwszym z nich:

Przez swe talenty, osobowość zwracającą uwagę i przyciągającą otocze-
nie, przez przebiegłość oraz brak skupułów, tudzież przez brak skrę-
powania więzami przyjaźni, wdzięczności i przyzwoitości, przypomina 
mi on Perona najbardziej ze wszystkich notabli południowoamerykań-
skich, z jakimi zetknąłem się w moim do świadczeniu107.

Paz Estenssoro uważany był za człowieka duchowo bliskiego Pero-
nowi. Mówiono, że nad swoim biurkiem zawiesił portrety jego oraz 
Evity. Mimo wszystko prezydent potrafił być jednak ostrożny w spra-
wach argentyńskich. Kierownictwo MNR pamiętało, że Perón nie 
poparł Paza Estenssoro w  wyborach 1951 r. Dyplomaci francuscy 
przekazywali sygnały z rozmów prowadzonych z ludźmi z otoczenia 
Paza Estenssoro w dniach boliwijskiego przełomu, że nie zamierza 
on narażać swego prestiżu i komplikować pozycji międzynarodowej 
przez zbyt bliski związek z peronizmem108. Nieco później ambasa-
dor brytyjski pisał, że pojawiają się sygnały, iż Boliwia dba o stosun-
ki z Brazylią – by pozostawić sobie otwartą drogę na wypadek, „gdy-
by uścisk Perona miał ją zbytnio usidlić”109.

Dbająca o własną niezależność, a zatem ostrożna w wiązaniu się 
ze światowymi czy, co w tym wypadku ważne, regionalnymi fede-
racjami związków zawodowych, była też COB110. Lechín, mówiąc 
o wspólnej naturze prowadzonej wraz z Argentyną walki, z bizantyj-
ską logiką odróżniał, iż w wypadku Argentyny jej siłą napędową jest 

107 Lomax, La Paz 16 VIII 1952, PRO, FO 371, 97707.
108 Ledoux, Montevideo 21 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/2 Bolivie.
109 Report on Labour Affairs. Bolivia. May 1952, Lomax, La Paz 18 VI 1952, PRO, FO 

371, 97718. Podobnie: Lomax, La Paz 13 V 1952, PRO, FO 371, 97704.
110 Report on Labour Affairs. Bolivia. June 1952, Lomax, La Paz 15 VI 1952, PRO, FO 

371, 97718.
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„burżuazja i  drobna burżuazja”, w  Boliwii zaś „rewolucyjny zwią-
zek robotników, chłopów i  biednych warstw klasy średniej”111. Je-
den z raportów ambasador Wielkiej Brytanii zakończył obserwacją:

Pozostaje przyglądać się, czy Lechín zgodzi się być instrumentem w rę-
kach Perona. Jestem pewien, że jeśli tak będzie, to w każdym razie wy-
stawi za to rachu nek112.

*

Kolejny punkt odniesienia dla boliwijskich dążeń emancypacyjnych 
stanowiły kraje kolonialne i półkolonialne. Jak była mowa w poprze-
dnich rozdziałach oraz wyżej w niniejszym, w odniesieniu do samej 
Boliwii i, szerzej, Ameryki Łacińskiej pojawiało się w  boliwijskim 
dyskursie rewolucyjnym określenie „półkolonialne” oraz utożsamia-
nie bieżących działań z historyczną walką o niepodległość. Takie po-
dejście sugerowało ciepłe odnoszenie się do emancypacyjnych dą-
żeń pobratymców oraz przyrównywanie własnych działań do ich 
posunięć.

Dyplomacja francuska wręcz stwierdzała, iż boliwijski esta-
blishment „uczynił z antykolonializmu jedną z zasadniczych zasad 
swej polityki zagranicznej”. Dla niej samej stwarzało to nb. kłopot 
w  związku z  żywą wówczas kwestią przyszłości Afryki Północnej 
(w Boliwii szczególnie żywą z uwagi na istnienie w tym kraju społe-
czności Boliwijczyków pochodzenia arabskiego)113.

Nacjonalizacja kopalń bywała w boliwijskim dyskursie porów-
nywana z nacjonalizacją ropy, dokonaną na krótko przedtem (1951) 
przez Mosaddegha w Iranie (por. rozdz. 1). W ramach boliwijskiego 
dyskursu rewolucyjnego popierano aspiracje wszelkich narodów do 
kontrolowania swoich bogactw naturalnych czy, powiedzmy, aspira-
cje Egiptu do kontroli Kanału Sueskiego. Lechín w swych przemó-

111 Lechín…, s. 87.
112 Report on Labour Affairs. Bolivia. June 1952, Lomax, La Paz 15 VI 1952, PRO,  

FO 371, 97718.
113 Coiffard, Santiago de Chile 20 IX 1956, AD, Amérique 1952–, 14/4/1 Bolivie; No-

tatka Quai d’Orsay, Paryż, lipiec 1957, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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wieniach pozytywnie przywoływał aspiracje Indonezji czy ówczes-
nych Malajów lub Indochin114.

W ósmą rocznicę rewolucji przyszła kolej poparcia odpowiedni-
mi hasłami rewolucyjnej Kuby. Skądinąd pierwszy ambasador rewo-
lucyjnej Kuby, José Tabares, wręczył Pazowi Estenssoro pistolet ja ko 
symboliczny prezent od Fidela Castro115.

*

Kolejnym punktem odniesienia boliwijskiego dyskursu emancypa-
cyjnego były masy pracujące całego świata i, w szczególności, ówczes- 
ne kraje socjalistyczne, gdzie owe masy jakoby się już wy zwoliły. 
Zwłaszcza w schemacie pojęciowym ruchu robotniczego po jawiały 
się takie odniesienia zgodne z filozofią marksistowską w jej stalinow-
skiej wersji – oraz marksistowskie i komunizujące słownic two. Cho-
ciażby od programu w Pulacayo (por. rozdz. 1) pojawiały się stwierdze-
nia o rewolucji burżuazyjno-demokratycznej jako kroku ku rewolucji 
proletariackiej itd. Działacze ruchu robotniczego mówili o przeży-
wanej przez Boliwię „rewolucji antyimperialistycznej”116. Podczas 
ceremonii nacjonalizacji wielkich kopalń Lechín mówił m.in.:

Proszę robotników całej Ameryki i uciśnionych całego świata, by nam 
okazali swe wsparcie moralne dla pokonania piętrzących się przed 
nami trudności – albo wiem sprawa, której bronimy, nie jest tylko spra-
wą Boliwijczyków, lecz sprawą wszystkich wyzyskiwanych, którzy na 
tysiącu odcinków walczą przeciw imperializ mowi117.

W wystąpieniach Lechina pojawiały się odniesienia do manife stacji 
w Chicago, na pamiątkę której świętowano 1 maja, do sojuszu robot-
niczo-chłopskiego, do konceptu klas społecznych (nawet jeśli z za-

114 Lechín…, s. 21, 67.
115 H. Vázquez-Viana, R. Aliaga Saravia, Bolivia: ensayo de re volución continental, 

[b.m.w.], 1970, s. 4.
116 Mensajes…, s. 32.
117 El Libro Blanco…, s. 133; Lechín…, s. 27; Rowell, La Paz 3 XI 1952, NA, DS, 

824.2544.
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strzeżeniem, że z uwagi na „półkolonialny” charakter Boliwii są one 
raczej „półklasami”). Pojawiały się też wspominane już (por. rozdz. 1) 
nawiązania do Komuny Paryskiej, Rewolucji Rosyjskiej i ruchów re-
wolucyjnych w  Austro-Węgrzech. Pojawiała się, last but not least, 
swoista apoteoza rewolucji.

Również wiele elementów ideologii MNR i postulatów emancy-
pacyjnych sytuowało się blisko komunistycznego schematu histo-
riozoficznego. Nie było to zresztą wyjątkowe na tle całokształtu my-
śli ówczesnych intelektualistów szeroko na świecie, w tym również 
w Ameryce Łacińskiej.

W  nurcie walki „mas pracujących całego świata” sytuował re-
wolucję boliwijską typ dyskursu, jaki stosował Paz Estenssoro. 
W  kontekście planów rozbudowy sieci energetycznej prezydent 
po woływał zdanie Lenina o  władzy rad i  elektryfikacji, w  kontek-
ście zmniejszenia się napięcia międzynarodowego w 1953 r. mówił 
o „pokojowej ofensywie sowieckiej”, wobec zaś wspomnianego wy-
żej kongresu COB deklarował, iż:

Jeśli istotą demokracji są rządy ludu, dla ludu i przez lud, to myśmy ten 
cel osiągnęli118.

Wszystko to wystarczyłoby, ażeby przemiana 1952 r. była sy-
tuowana przez obserwatorów jako przynajmniej bliska znanej z Eu-
ropy Wschodniej „walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” lub (i) 
„walki o trwały pokój i demokrację ludową”. Po ogłoszeniu jednego 
z tekstów programowych COB we wrześniu 1952 r. ambasador bry-
tyjski napisał, że „gdyby ów program został rzeczywiście przełożony 
na działanie, Boliwia praktycznie stałaby się krajem sowieckim”119.

Obraz zwycięskich górników z ładunkami dynamitu w rękach, 
słownictwo akcentujące podział na wyzyskiwanych i wyzyskujących, 
postulaty nacjonalizacji kopalń i ustanowienia w nich „kontroli ro-
botniczej”, zacieranie się granicy pomiędzy COB a MNR, kluczowa 

118 Rowell, La Paz 12 I  1953, NA, DS, 724.00; idem, La Paz 29 XI 1954, NA, DS, 
824.06; V. Paz Estenssoro, Los decretos del 14 de mayo de 1953 y Mensaje del Pre-
sidente Constitucional de la Republica, La Paz (1953), s. 7.

119 Lomax, La Paz 20 IX 1952, PRO, FO 371, 97707.
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rola Lechina, obecność kilku ministrów-związkowców w  rządzie, 
ciągłe odwoływanie się rządu do mas pracujących oraz do ich opi-
nii, deklarowanie tożsamości myśli i uczuć między rządem a masami 
itd., umacniały tendencję wielu obserwatorów do postrzegania całe-
go ruchu w roli forpoczty komunizmu.

Funkcjonowanie, często hałaśliwe, trockistowskiej partii POR 
oraz powstałej w 1946 r. i odrodzonej w 1951 r. partii komunistycz-
nej, obydwu aspirujących do wpływów wśród klasy robotniczej, po-
dobnie akcentowało takie widzenie. Nie były to ugrupowania tak 
sil ne, jak się zdawało z pozoru, ale ich dyskurs cieszył się pewną po-
pularnością. Trzeba pamiętać, że były to czasy zwycięstwa rewo lucji 
w Chinach oraz epoka zimnej wojny.

W listopadzie 1952 r. pierwszy katolicki duchowny Boliwii, arcybi-
skup Sucre José Clemente Maurer, ogłosił list pasterski prze strzegający 
przed niebezpieczeństwem powstania ustroju komunisty cznego i przy-
pomniał ogłoszone przez Stolicę Apostolską zagrożenie ekskomuni-
ką marksistów i współpracujących z komunistami. Arcy biskup wi-
dział owo niebezpieczeństwo w utworzeniu partii komuni stycznej, 
nauczaniu marksizmu w szkołach i uczelniach, podburzaniu górni-
ków i Indian, postulatach nawiązania stosunków dyplomatycznych 
z ZSRR, w postulatach unarodowienia duchowieństwa oraz ata kach 
na Kościół i tolerowaniu tego wszystkiego przez władze. W ślad za li-
stem arcybiskupa Sucre arcybiskup Cochabamby Tarcisio Senner za-
żądał usunięcia profesorów i nauczycieli propagujących komunizm, 
ustanowienia katolickich szkół nauczycielskich, wzmoc nienia życia 
religijnego, powstrzymania komunistycznej propagandy przez rząd 
i deportacji spiskujących cudzoziemców. Prawda, że arcy biskup Co-
chabamby jednocześnie żądał naprawienia niesprawied liwości do-
świadczanej przez rolników i górników120.

Takich głosów o  niebezpieczeństwie komunizmu dawało się 
wówczas słyszeć bardzo wiele. Bezpośrednio po powstaniu 1952 r. 
chilijski minister spraw zagranicznych określił boliwijski ruch rewo-
lucyjny jako „w 60 procentach faszystowski, a w 40 procentach ko-

120 Rowell, La Paz 11 XII 1952, NA, DS, 724.001.
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munistyczny”121. Prezydent Odria donosił Amerykanom z Limy, iż 
służby peruwiańskie wysłuchały komunikatu Radia Moskiewskiego 
zwycięskiej rewolucji w  Boliwii – przy czym owa rozgłośnia ode-
grała nawet boliwijski hymn narodowy122. Stany Zjednoczone wręcz 
dawały do zrozumienia rządowi boliwijskiemu, że warunkiem uzys-
kania przezeń pomocy gospodarczej jest przykręcenie śruby infiltra-
cji marksistowskiej.

Z różnych stron słychać było sygnały o przeniknięciu środowi-
ska COB i, szerzej, pierwszego kręgu Rewolucji Boliwijskiej, przez 
ludzi odbierających rozkazy z  Moskwy. Sam Lechín bywał często 
nb. uważany za komunistę lub człowieka bliskiego komunizmowi; 
z czasem uważano go wprawdzie za trockistę, ale to w niewielkim 
stopniu zmniejszało odium, nawet jeśli eliminowało domniemanie 
bezpośrednich powiązań z Moskwą. W niektórych ocenach dyplo-
matycznych pojawiał się motyw, iż Paz Estenssoro bezustannie ustę-
puje wobec żądań ministrów-związkowców, silnych robotniczym 
po parciem; także wątek, iż jest w gruncie rzeczy marionetką w rę-
kach Lechina.

W miarę rozwoju rewolucji 1952 r. przyszły sprawy praktyczne, 
wzmacniające obraz nowego boliwijskiego establishmentu jako blis-
kiego komunizmowi. Mianowicie pojawiła się wśród rewolucjonis-
tów idea, że da się sprzedawać rudy do obszaru radzieckiego, a nawet 
liczenie na radziecką pomoc. Prawda, że sugerowanie takich rozwią-
zań mogło być argumentem przetargowym w walce z USA o wyż-
szą cenę produktu. Niejeden kraj Trzeciego Świata starał się wów-
czas i później tak grać. W tym wypadku nie była to jednak tylko gra.

Po rewolucji 1952 r. przywódcy boliwijscy szybko zaczęli mó-
wić, iż Boliwia znajdzie inne rynki, jeśli Stany Zjednoczone źle ją 
potraktują. Ruch robotniczy silnie naciskał na działania w tym kie-
runku i utrzymywał, że sprawa jest realna. Pojawiły się plotki o pro-
wadzeniu rozmów z ZSRR, a nawet sygnały o dokonaniu sprzedaży 
pewnej ilości rudy cyny temu krajowi okrężną drogą.

121 Stirling, Santiago de Chile 16 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
122 Tittmann, Lima 11 IV 1952, NA, DS, 724.00.
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Rząd boliwijski bardzo szybko zdecydował o  nawiązaniu sto-
sunków z  Czechosłowacją i  Jugosławią. COB wywierała nacisk na 
zawarcie traktatu handlowego z Czechosłowacją oraz ustanowienie 
stosunków dyplomatycznych z Węgrami i ZSRR. W jakimś momen-
cie COB zażądała nawet od ministrów-związkowców samokrytyki 
z powodu niewysłania jeszcze delegacji do Stalina, Gottwalda oraz 
innych przywódców wschodnioeuropejskich; delegacja winna by 
by ła prosić o rady, jak kierować robotniczym państwem, i o pomoc 
w rozwiązaniu zagadnienia sprzedaży rudy.

*

Jednocześnie z wszystkim powyższym, zarówno Paz Estenssoro oso-
biście, jak i rząd MNR, na różne sposoby starali się pokazywać, iż 
w Boliwii nie wchodzi w grę zwrot ku komunizmowi. Prezydent wie-
lokrotnie podtrzymywał przytoczoną już w poprzednich rozdzia łach 
opinię, że historyczna ewolucja Boliwii, kraju zacofanego, nie doszła 
jeszcze do punktu, w którym można by myśleć o przeprowa dzeniu 
rewolucji socjalistycznej. Negował, jakoby Boliwia popierała idee so-
wieckie. Twierdził, iż rewolucja broni się zarówno przed rea kcją, jak 
i przed komunizmem. Dowodził demokratycznej, patrioty cznej oraz 
chrześcijańskiej orientacji MNR. Zapewniał, iż jego rząd jest „głębo-
ko rewolucyjny, ale nie komunistyczny”123.

Prezydent i  jego współpracownicy nieraz wręcz kluczyli – za-
równo by realnie hamować rozwiązania lewicowe, jak i  po to, by 
po kazywać się w  lepszym świetle wobec Zachodu. W  przemówie-
niu wygłoszonym bezpośrednio po złożeniu przysięgi, skądinąd 
sformu łowanym w  grandilokwentnej konwencji rewolucyjnej, Paz 
Estensso ro uznał za wskazane podkreślić, iż tworzony rząd nie jest 
rządem antykapitalistycznym. Zapewniał, iż wraz z  towarzyszami 
rozumie, że kapitał musi mieć sprawiedliwy zysk z inwestycji. Poło-
żył nacisk na zamiar działania rozważnego i starannego, co można 
było rozu mieć jako działanie ostrożne124.

123 Paz Estenssoro, Mensaje…, s. 28.
124 Cobb, La Paz 17 IV 1952, NA, DS, 724.00.
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Już bezpośrednio po przylocie z Buenos Aires, na lotnisku, Paz 
Estenssoro zapowiedział powołanie komisji mającej rozważyć spra-
wę nacjonalizacji kopalń, co zostało powitane wybuchem entuzja-
zmu, ale co w gruncie rzeczy było chyba formą uniknięcia nacjonali-
zacji hic et nunc. W  pierwszych dniach działania nowych władz 
Lechín żądał natychmiastowej nacjonalizacji kopalń – ale został 
przegłosowany przez pozostałych członków gabinetu; ci stanęli na 
stanowisku, iż najpierw trzeba pomyśleć, zwłaszcza gdy się nie ma 
wystarczających sił technicznych i stosownej wiedzy.

W  różnych przemówieniach prezydent tłumaczył słuchaczom, 
że Boliwia jest krajem „gospodarczo uzależnionym”, a w konsekwen-
cji nie może sobie pozwolić na utrudnienie sprzedaży minerałów 
na rynki zagraniczne. José Fellman Velarde, jego sekretarz, tłuma-
czył, iż kraje zza „żelaznej kurtyny” nie potrzebują cyny boliwijskiej, 
a w każdym razie nie kupią jej za dolary125. Co nie najmniej ważne, 
wbrew swoim konkurentom z lewicy Paz Estenssoro zdecydował się 
płacić indemnizację wywłaszczonym właścicielom kopalń i płacił ją 
(por. rozdz. 2). W kontekście negatywnym powoływał przykład Mo-
saddegha, który zdecydował się nie płacić indemnizacji i skutki były 
fa talne126.

W wypowiedziach dla amerykańskich środków masowego prze-
kazu Paz Estenssoro tłumaczył, że nawet jeśli komunizm jest proble-
mem dnia z punktu widzenia zachodniej półkuli, to przecież wiel-
kość zagrożenia zależy tylko „od nas samych” – rodzi się bowiem 
ono na tle nędzy, beznadziei i  ucisku. Tłumaczył, że współpracu-
jąc i pomagając sobie nawzajem, narody amerykańskie mogą poko-
nać źródła problemów i zabezpieczyć się w ten sposób przed niebez-
pieczeństwem komunistycznym znacznie lepiej niż propagandą, 
usta wianiem poza prawem i  metodami policyjnymi127. W  jednym 
z prze mówień wręcz powiedział – pewno słusznie – że to właśnie 

125 Bridgett, La Paz 5 X 1953, NA, DS, 724.00.
126 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 98
127 Z wypowiedzi dla George’a Natansona z NBC (Rowell, La Paz 28 IX 1954, NA, 

DS, 724.11).
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ruch, na którego czele stanął, odciągnął masy od komunizmu, z któ-
rym skądinąd – jak twierdził przy innych okazjach – rząd walczy128.

Prasa MNR nieraz polemizowała z ostrymi wypowiedziami po-
jawiającymi się w  prasie COB. Prezydent wielokrotnie powtarzał, 
że ma wrogów tyleż na prawicy, ile na lewicy. Lewicowcom, zarzu-
cającym mu reakcyjność, odpowiadał, iż nie jest bardziej reakcyjny 
niż Mao Tse-tung, który też brał pod uwagę realia Chin129. Ex post taki 
argument nie brzmi może zbyt przekonywająco, ale intencja mó-
wiącego była jasna.

Nawet Lechín potrafił brać pod uwagę realia. Zapytany w  ja-
kimś momencie, czy opowiada się za nacjonalizacją kopalń coûte 
que coûte bez odszkodowania, odpowiedział ponoć, że w głębi du-
szy bardzo tego chciałby, ale zdaje sobie sprawę, iż Boliwia potrze-
buje kapitałów i musi sprzedawać swoją produkcję na zagraniczny 
rynek – a w związku z tym takie rozwiązanie postawiłoby rząd wo-
bec nieprzezwyciężalnych problemów130. W odniesieniu do reformy 
rolnej Lechín odegrał ogromną rolę w powstrzymaniu funkcjonują-
cych w COB koncepcji radykalnych i w uzgodnieniu kompromiso-
wej wersji dekretu (por. rozdz. 6).

Innym razem, w odpowiedzi na sugestie, by sprzedawać rudy do 
ZSRR, Lechín też tłumaczył, że ten kraj nie ma ani huty przystoso-
wanej do boliwijskiego surowca, ani przemysłu blachy cynowej; że 
potrzebnych zakupów z tego zakresu dokonuje w Anglii; że z kolei 
Czechosłowacja chce kupować za towary, a nie za potrzebne Boli-
wii dolary131. Na I Krajowym Kongresie Robotniczym w listopadzie 
1954 r. znów tłumaczył, iż ZSRR i kraje bloku radzieckiego gotowe 
są wprawdzie kupić cynę po cenie 15–20% wyższej od światowej, ale 
towary, jakie proponują w zamian, są droższe o 60% – nie mówiąc 
już o tym, że w ogóle Europa Wschodnia potrzebuje relatywnie ma-

128 Przytoczone przez „New York Times” (Ambasada JKM, La Paz 27 VI 1952, PRO, 
FO 371, 97712). Także z wypowiedzi dla George’a Natansona z NBC (Rowell,  
La Paz 28 IX 1954, NA, DS, 724.11).

129 Rowell, La Paz 12 I 1953, NA, DS, 724.00.
130 Nathanson, Nowy Jork 18 IX 1952, NA, DS, 824.25.
131 Report on Labour Affairs. Bolivia. September 1953, Lomax, La Paz 19 X 1953, PRO, 

FO 371, 103650; Bridgett, La Paz 5 X 1953, NA, DS, 724.00.
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łej ilości cyny132. Użył nawet wyrażenia, że kontrakty z krajami ko-
munistycznymi są „tysiąc razy gorsze” niż z Amerykanami133.

W maju 1954 r. oficjalna gazeta rządowego Podsekretariatu 
ds. Prasy, Informacji i  Kultury „Pututu” tłumaczyła, iż Rewolucja 
Boli wijska nie jest ani czerwona i proradziecka, ani żółta i projanke-
ska; że nie wybiera pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem – pierw-
szym przestarzałym, a  drugim jeszcze w  Boliwii niemożliwym do 
wprowa dzenia – lecz szuka własnej drogi, zgodnej ze swymi realia-
mi134. Na wet jeśli boliwijskim rewolucjonistom własne możliwości 
koncepcyj ne oraz możliwości działania wydawały się zapewne prze-
sadne, to faktycznie była to rewolucja samoograniczająca się ante 
verbum.

Co również ważne, w miarę upływu czasu oraz w związku z re-
alistycznym dostrzeżeniem, co jest faktycznie możliwe, w Rewolu-
cji Boliwijskiej następowała dalsza ewolucja w  kierunku hamowa-
nia własnego rozpędu, jeśli nie wręcz odwrót od haseł skrajnych. Nie 
na stępowało to oczywiście we wszystkich środowiskach. Jednak już 
w lipcu 1953 r. został przyjęty w Boliwii Milton Eisenhower. Rezo-
lucję, by zażądać od rządu odmowy przyjęcia go, odrzucono na fo-
rum COB stosunkiem głosów 23:12135. Związani z establishmentem 
propagandyści potraktowali gościa jako zwiastuna dobrego sąsiedz-
twa, rząd zaś dołożył starań, by przyjęcie wypadło jak najlepiej (by 
pokazać dramatyzm boliwijskiej sytuacji gospodarczej także!).

W maju 1953 r. Paz Estenssoro ogłosił pierwsze, jeszcze mało 
efektywne dekrety stabilizacyjne – zgodne z doktryną MFW. Będąc 
w sytuacji tonącego, nie miał innego wyjścia. Ogłaszając je, ani razu 
nie mówił o „imperialistycznych Jankesach”.

W październiku 1953 r. Paz Estenssoro zwrócił się do prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych z prośbą o gospodarcze wsparcie in extre-
mis (emergency economic aid). Położył nacisk na to, iż w  obliczu 

132 Ambasada Francji, La Paz 22 XI 1954, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bolivie; Ro-
well, La Paz 23 XI 1954, NA, DS, 824.06.

133 Bridgett, La Paz 12 XI 1954, NA, DS, 824.2544.
134 Rowell, La Paz 25 V 1954, NA, DS, 724.00.
135 Report on Labour Affairs. Bolivia. July 1953, Lomax, La Paz 21 VIII 1953, PRO,  

FO 371, 103650.
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spadku cen cyny Boliwia wkrótce nie będzie miała za co kupić żyw-
ności136. Gdy pomoc o wartości 5 mln dolarów została przyznana, 
rządowy dziennik usilnie podkreślał, że nie została ona obwarowana 
warunkami politycznymi137.

U schyłku 1953 r. w przemówieniach członków rządu pojawi-
ły się liczne akcenty antykomunistyczne, Paz Estenssoro zaś zapew-
niał dyplomatów i kogo się dało o swym zrozumieniu dla ostrzeżeń 
przed niebezpieczeństwem komunizmu. Wszystko to było wyraź-
nie nasta wione przynajmniej na zrobienie dobrego wrażenia w Wa-
szyngtonie w sytuacji, gdy w ramach rozgrywki wewnętrznej trudno 
było rze czywiście zaatakować lewicę – Stany zaś jasno czyniły z jej 
odsunię cia warunek współdziałania.

W różnych wystąpieniach publicznych co najmniej od 1954 r. 
Paz Estenssoro chwalił pomoc i  współpracę USA, wyrażał żal, iż 
wciąż nie jest adekwatna do potrzeb, mówił o pomocy jako warun-
ku restrukturyzacji i  rozwoju gospodarki boliwijskiej, kładł nacisk 
na kwestię poprawy warunków bytu ludności jako podstawową dro-
gę przeciwdziałania postępom komunizmu. Nie tylko deklaratyw-
nie przeciwstawiał się mieszaniu związków zawodowych oraz orga-
nów kontroli robotniczej w zarządzanie produkcją; apelował także 
o ogra niczenie żądań płacowych.

W  przemówieniu wygłoszonym w  sierpniu 1956 r., w  którym 
w praktyce podsumowywał kadencję, prezydent najpierw pochwalił 
działania misji USA działającej na rzecz rozwoju boliwijskiego rol-
nictwa, a pod koniec wyraził wdzięczność za amerykańską pomoc fi-
nansową, bez której kraj w żaden sposób nie dałby sobie rady. Ponie-
waż jednak – kontynuował – nie można wiecznie liczyć na pomoc, 
więc Boliwijczycy winni pracować i oszczędzać, przywódcy związ-
kowi zaś winni lepiej niż dotychczas zrozumieć sytuację i bardziej 
się zdyscyplinować138.

Objęcie stanowiska prezydenta przez Silesa Zuazo w 1956 r. oz-
naczało dalsze przesunięcie na prawo w  establishmencie boliwij-

136 Lomax, La Paz 19 X 1953, PRO, FO 371, 103633.
137 Lomax, La Paz 14 X 1953, PRO, FO 371, 103626.
138 Dupuy-Dutemps, La Paz 22 VIII 1956, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
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skim, podjęcie stabilizacyjnych decyzji gospodarczych zgodnych 
z zalece niami MFW i, co powiązane, zbliżenie ze Stanami Zjedno-
czonymi, bez których udziału cała operacja nie byłaby nic warta.

W lutym 1958 r. Siles Zuazo odrzucił radzieckie sugestie doty-
czące budowy huty cyny w Boliwii. Zaznaczył przy okazji, iż ZSRR 
popsuł rynek na ten towar przez przeznaczenie dużej jego ilości na 
eksport, podczas gdy Stany Zjednoczone powstrzymują się przed ta-
kim działaniem mimo posiadanych rezerw139. Przemawiając do II Kra-
jowego Kongresu Robotniczego w czerwcu 1957 r., nowy prezy dent 
sformułował wspominane już w rozdziale 2 tezy o potrzebie poświę-
ceń w  imię osiągnięcia stabilizacji gospodarczej i wezwał zgroma-
dzonych do obrad w duchu konstruktywnym, a nie, jak to ujął, troc-
kistowskim lub stalinowskim140.

Paz Estenssoro powrócił do władzy na następną kadencję 6 sierp- 
nia 1960 r. Spotkał się z  dużymi oczekiwaniami związków za-
wodowych, wiążącymi nadzieje z  jego osobą do tego stopnia, iż 
w 1957 r. II Krajowy Kongres Robotniczy wręcz wzywał go do po-
wrotu ze stanowiska ambasadora Boliwii w Londynie. Ponieważ na-
dzieje przerosły realia, szybko znów wezbrała fala strajków (ban-
kowcy, dziennikarze, pocztowcy, drukarze). Ruchu wśród górników 
uniknięto jedynie dzięki gorącemu apelowi prezydenta o zaniecha-
nie go. Paz Estenssoro nie starał się już jednak wówczas przesadnie 
o spokój społeczny. Tak naprawdę, to podobnie jak poprzednik sta-
rał się o zwiększenie pomocy amerykańskiej, w czym, jak najpew-
niej sądził, wybuchy niezadowolenia mogły mu być nawet pomocne.

Już w  przemówieniu wygłoszonym z  okazji ponownego obję-
cia władzy Paz Estenssoro zapowiedział, że będzie kontynuował wy-
siłki zmierzające do stabilizacji pieniądza, zrewiduje kodeks pracy, 
„by go dostosować do nowej rzeczywistości stworzonej przez rewo-
lucję”, wzmocni armię „niezbędną do obrony terytorium i utrzyma-
nia po rządku konstytucyjnego” oraz że będzie dążył do uzyskania 
prawdzi wej niepodległości kraju poprzez budowę dróg, dywersyfi-
kację gospodarki i zagospodarowanie terenów dotychczas leżących 

139 De Sainte Marie, La Paz 11 II 1958, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bo livie.
140 Ambasada Francji, La Paz 5 VI 1957, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bolivie.
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odłogiem. Przyznał, że „zrealizowanie niektórych dzieł ustroju re-
wolucyjnego było możliwe jedynie dzięki finansowej i  technicznej 
pomocy Sta nów Zjednoczonych”141. Przesłanie tekstu było oczywiste 
mimo utrzymania pozorów kontynuacji dyskursu rewolucyjnego.

Z entuzjazmem ogłaszał Paz Estenssoro wiadomości o pożycz-
kach uzyskiwanych od Stanów Zjednoczonych lub (i) ze źródeł mię-
dzynarodowych. W 1961 r. entuzjastycznie przyjął „Sojusz dla postę-
pu” oraz „postawił” na jego autora – prezydenta Kennedy’ego142.

Za drugiej prezydentury Paza Estenssoro antyimperialistycz-
ny dyskurs Rewolucji Boliwijskiej był już wspomnieniem. Składając 
w Waszyngtonie listy uwierzytelniające, nie pierwszy raz zresztą tam 
przybyły ambasador Andrade oświadczył, że „Stany Zjednoczone są 
niewątpliwie predestynowane do odgrywania roli przywódcy wolne-
go świata”. Prezydent Eisenhower zapewnił, iż jego kraj uważa za za-
szczyt możliwość udzielenia pomocy Boliwii143.

*

Wielu obserwatorów od wczesnego okresu nie akceptowało wi-
zji „komunizmu ante portas” w Boliwii. W 1951 r., po delegalizacji 
MNR, Ambasada Brytyjska oceniała, że wprawdzie partia komuni-
styczna dała w wyborach poparcie temu ruchowi – ale nie należy go 
postrzegać jako zamaskowanego komunizmu144. W jakimś innym jej 
tekście z tego samego okresu powiedziane jest, iż tezy propagandy 
rządowej, utożsamiające MNR i  „międzynarodowy komunizm”, są 
„nieuczciwe i nieprawdziwe”145.

Zaraz po kwietniowym powstaniu w  La Paz Brytyjczycy syg-
nalizowali, że nie dopatrzyli się w nim wielu oznak wpływów komu-
nistycznych, dwaj zaś przywódcy robotniczy, jacy weszli do rewolu-
cyjnego rządu, może mają takie sympatie, ale nie sądzi się, iżby byli 

141 Leroy-Beaulieu, La Paz 8 VIII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
142 Malloy, op. cit., s. 290–291.
143 Alphand, La Paz 1 III 1960, AD, Amérique 1952–, 14/9/1 Bolivie.
144 Blackham, La Paz 18 V 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 41. Także: Maclean, Londyn 

24 V 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 21.
145 Blackham, La Paz 27 VIII 1951, PRO, FO 371, 91099, k. 126.
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członkami partii komunistycznej146. W dzień później o Silesie Zu-
azo, w  tym momencie tymczasowym prezydencie, oraz członkach 
MNR, którzy weszli do rządu, dyplomaci brytyjscy pisali, że są an-
tykomunistami147. Niedługo potem ambasador brytyjski, w  tekście 
skądinąd raczej alarmistycznym, w odniesieniu do Lechina stwier-
dzał, iż ten ani nie jest typem, którego mógłby pociągnąć marksi-
stowski model filozoficzny, ani człowiekiem na tyle lojalnym, by 
mógł być lojalny wobec Moskwy (nawet jeśli sam w potrzebie nie 
zawahałby się użyć „moskiewskich metod propagandy i działania”). 
Z osobą samego prezydenta wiązało się według niego pewne ryzyko 
z uwagi na nieprzewidywalność zachowań, ale nie należało go posą-
dzać o skłon ność do komunizmu148.

W depeszach dyplomatycznych szybko zaczęły się pojawiać in-
formacje, iż „nowy prezydent boliwijski jest znacznie ostrożniejszy, 
niż się powszechnie sądzi” oraz że, skoro zależy mu przede wszys-
tkim na rozwoju Boliwii, a  więc na dewizach, będzie skłonny po-
rozumieć się z Waszyngtonem149. W jednej z notatek Foreign Offi-
ce odnotowano, że Paz Estenssoro potrafi „ugiąć karku” (bend his 
knee)150.

Dyplomaci szybko zaczęli dostrzegać wewnętrzne zróżnicowa-
nie, a nawet skonfliktowanie opcji w ramach nowego establishmentu 
boliwijskiego. Na tle bardzo lewicowych ministrów-związkowców, 
przynajmniej w jakimś stopniu działających pod naciskiem zbunto-
wanych mas, Paz Estenssoro przedstawiał się jako polityk centrowy, 
a  może wręcz umiarkowany. Nawet w  bieżących sprawach gospo-
darczych, czy w kwestii rozwiązywania konfliktów powstających po-
między obcym kapitałem a robotnikami, prezydent i jego otoczenie 
zdawali się być łatwiejszym partnerem do rozmów dla przedstawi-
cieli zagranicznych niż strona związkowa (w  stopniu, rzecz jasna, 
w jakim mogli ryzykować konflikt z ruchem robotniczym).

146 Lomax, La Paz 17 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
147 Lomax, La Paz 18 IV 1952, PRO, FO 371, 97702.
148 Lomax, La Paz 16 VIII 1952, PRO, FO 371, 97707.
149 Ledoux, Montevideo 21 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/2 Bolivie.
150 Notatka FO z 8 I 1953 r., PRO, FO 371, 103626.
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Szybko zauważono, że Lechín też miał wokół siebie ludzi jesz-
cze bardziej wysuniętych na lewo niż on sam. W jednym z raportów 
brytyjskich z początku 1953 r. zasłużył nawet na opinię, iż „zaczy-
na się poniekąd zarysowywać jako postać o wpływie stabilizujący-
m”151. W innym z kolei raporcie, w kontekście omawiania niebezpie-
czeństw, jakie może napotkać w Boliwii ewentualnie przybywający 
tam obcy kapitał, ambasador brytyjski pisał, że Lechín nie jest jed-
nym z czynników ryzyka; że sam wolałby pertraktować raczej z nim 
niż „z którymkolwiek z nich”. Uważał, iż Lechín reprezentuje zdro-
wy rozsądek, a stopień jego prawości „nie jest niższy niż latynoame-
rykańska przeciętna”152. Stwierdzał, że Lechín jest na tyle zagrożo-
ny w  obozie robotniczym ze strony lewicy, iż musi popierać Paza 
Estenssoro; gdyby znalazł się w ugrupowaniu wyraźnie lewicowym, 
zajmującym pozycję przeciwną prezydentowi, mógłby łatwo utracić 
przywództwo153.

W jednym z jeszcze dalszych raportów ambasador brytyjski od-
notowywał, że wśród 60 członków kierownictwa COB Lechín może 
liczyć na 36 „umiarkowanych”. Piętnastu dalszych autor raportu 
uważał za „marksistowskich ekstremistów”, dziewięciu zaś za głosu-
jących w  zależności od okoliczności. Stwierdzał, że zarówno stali-
nowcy, jak i trockiści, przejawiają dużą jedność działania w kierow-
nictwie COB i razem zmierzają do obalenia Lechina. Nawet własne 
rezolucje formułują w ten sposób, by nie narazić możliwości wspól-
nego głosowania za nimi. Na innych polach mogli się kłócić, pod-
czas gdy tu strategiczny cel był jakoby ważniejszy154.

Zauważono, iż później, podczas II Krajowego Kongresu Robot-
niczego (1957), Lechín, choć nie pojawił się na sali podczas przemó-
wienia prezydenta, wbrew wielu swoim towarzyszom powiedział, iż 
krytyka planu stabilizacyjnego nie oznacza pochwały inflacji i prze-
ciwstawiania się stabilizacji; podkreślił, że krytyka kieruje się jedy nie 
przeciw błędom planu. Na tymże forum opowiedział się też za kon-

151 Lomax, La Paz 12 I 1953, PRO, FO 371, 103643.
152 Lomax, La Paz 9 III 1953, PRO, FO 371,103642.
153 Lomax, La Paz 10 II 1953, PRO, FO 371, 103628.
154 Lomax, La Paz 29 X 1953, PRO, FO 371,103626.
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cepcją utrzymującą, iż mimo całej siły związków źródłem władzy 
w kraju winno pozostać wybieralne zgromadzenie prawodawcze155.

Nawet wyjątkowo uczulona na niebezpieczeństwo komunistycz-
ne Ambasada Amerykańska zachowywała umiar w ocenie wpływów 
komunizmu w  Boliwii. Już bezpośrednio po powstaniu w  La Paz 
w 1952 r. postrzegała MNR jako mniejsze zło. Wśród różnych infor-
macji przekazywała wówczas do Waszyngtonu np. i taką:

Pewien Boliwijczyk, który od dawna obserwuje scenę polityczną swe-
go kraju, a sam jest przeciwny MNR, scharakteryzował nowy rząd jako 
przypominający wła dzę Kiereńskiego w  Rosji w  tym sensie, że jeśli 
upadnie, to przed Boliwią nie ma al ternatywy innej niż komunizm – 
i  to tym bardziej, że armia jest przecież pobita i  zdyskredytowana156.

Sceptycznie przyjęła Ambasada USA sugestie peruwiańskie ja koby 
rewolucja w Boliwii została zrobiona przez komunistów157. Na po-
czątku 1953 r. wystawiła Pazowi Estenssoro wcale niezłą cenzurkę:

Uwagi formułowane przez prezydenta Paza wyraźnie wskazują, że po-
zostaje on pod wpływem ideologii marksistowskiej i neomarksistow-
skiej w tym, co dotyczy teorii ekonomicznej lub teorii rozwoju społecz-
nego. Ambasada nie uważa jednako woż, aby należało mu przypisywać, 
czy to jakikolwiek związek organizacyjny, czy skłonności ku partiom 
komunistycznym w  ich wydaniu stalinowskim bądź trockistowskim. 
Ambasada sądzi, że przejawiane przez prezydenta Paza, w  stopniu, 
w jakim to ma miejsce, skłonności marksistowskie mają charakter oso-
bisty, a elementy mar ksizmu są przezeń stosowane jako narzędzia in-
telektualne w  wysiłku zgłębienia za gadnień rozwoju Boliwii. Wynika 
z tego, że należy przyjmować za dobrą monetę, gdy Paz mówi, iż Boli-
wia znajduje się na etapie rozwoju społecznego, który nie po zwala na 
przeprowadzenie rewolucji społecznej, natomiast musi przejść przez 
kapi talistyczną formę gospodarowania. Wynika również z  tego, że 
przynajmniej w  wy padku prezydenta nie zachodzi możliwość gwał-
townego zwrotu linii partyjnej na płaszczyźnie międzynarodowej.

155 Ambasada Francji, La Paz 5 i 21 VI 1957, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bo livie.
156 Cobb Jr., La Paz 14 V 1952, NA, DS, 724.00.
157 Fain, La Paz 27 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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 Można sądzić, że Paz jest autentycznie patriotyczny (nationalist) 
w swych uczuciach – nawet jeśli postrzega on wiele aspektów analizy 
marksistowskiej jako nadające się do zgłębiania spraw boliwijskich.
 Ambasada żywi przekonanie, że w tej sytuacji jedynym rzeczywi-
stym niebezpieczeństwem z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych 
jest możliwość, iż skłon ność w  kierunku marksizmu może uczynić 
prezydenta szczególnie podatnym na ra dy i oferty wsparcia ze strony 
ugrupowań komunistycznych w Boliwii, których to ugrupowań cele są 
odmienne od jego własnych158.

W październiku 1953 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w La Paz 
stwierdzał:

Ani partia MNR w swej masie, ani jej najbardziej liczący się przywód-
cy nie są komunistami bądź kryptokomunistami – mimo iż w oczywi-
sty sposób odcisnęła się na nich ideologia marksistowska. Nie są nimi, 
mimo iż nie ufają tradycyjnym insty tucjom społecznym i ekonomicz-
nym oraz mimo iż podejrzliwość wobec Stanów Zjednoczonych oraz 
motywów naszego działania jest w nich głęboko zakorzeniona.
 Postawa MNR może być zrozumiana jedynie w świetle szybkiego 
rozpadu go spodarki boliwijskiej, następującego w kilku minionych de-
kadach w ramach trady cyjnych i ortodoksyjnych instytucji oraz regula-
cji. Może być zrozumiana jedynie na tle zaakcentowanej biedy mas, od 
których partia jest uzależniona w kwestii prze trwania oraz polityczne-
go wsparcia. Gdy się ma te czynniki na uwadze, postawy re wolucyjne 
i nacjonalistyczne stają się zrozumiałe, a za szczęśliwą okoliczność trze-
ba uznać fakt, iż kierownictwo partyjne nie jest wąsko doktrynerskie 
lub sekciarskie.

W  tymże raporcie ambasador podkreślał, iż przywódcy MNR 
w oczywisty sposób „w działaniach rządowych, odnoszących się czy 
to do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, czy do najważniej-
szych problemów wewnętrznych, charakteryzują się brakiem dok-
trynerstwa i  wyraźną tendencją do pragmatyzmu”. Twierdził, że 
wielu członków MNR ożywiają uczucia przeciwne Stanom Zjed-
noczonym, ale „jest wątpliwe, czy należy je automatycznie zrówny-

158 Rowell, La Paz 12 I 1953, NA, DS, 724.11.
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wać z komunizmem”. Kładł nacisk na to, że wypowiedzi wrogie USA 
z czasem ustały, zaś trafiały się w okresie bardzo trudnym dla Boli-
wii; pisał, iż jest zrozu miałe, że w takich okresach demagogia poja-
wia się jako obronny mechanizm polityczny.

Ambasador USA wyrażał nadzieję, iż MNR stopniowo ograni-
czy możliwości działania ugrupowań komunistycznych w  Boliwii. 
Nigdy nie sądził – pisał – iżby komuniści mieli wziąć władzę w tym 
kraju w dostrzegalnej przyszłości. Jego obawa była innej natury, fak-
tycznie przemawiając na korzyść MNR. Obawiał się mianowicie, że:

w  razie upadku rządu MNR do władzy dojdą elementy najbardziej 
skrajne, wsparte przez uzbrojonych robotników i chłopów; że owe ele-
menty nawiążą kontakt z istniejącymi partiami komunistycznymi, na 
skutek czego komunizm będzie mógł się zakorzenić w rządzie i wśród 
masy członkowskiej organizacji społecznych.

Podkreślał także, iż „ambasada bała się i  boi także potencjalnego 
chaosu”, zaś

w szczególności obawia się sytuacji, w której prawica mogłaby zawład-
nąć głównymi ośrodkami miejskimi, ale byłaby skazana na długi okres 
konfliktów zbroj nych w regionach rolniczych i ośrodkach górniczych, 
co pociągnęłoby zniszczenie wartości ludzkich, jakie jeszcze w Boliwii 
istnieją159.

Przy okazji omówienia dekretu o  nacjonalizacji wielkich kopalń 
Ambasada USA raportowała, że w  gruncie rzeczy rząd wcale nie 
ma ochoty oddać administracji przedsiębiorstw w ręce robotników. 
Oce niała, że umożliwiające to, zawarte w  dekrecie sformułowania 
o kon troli robotniczej są raczej pozorem, mającym zaspokoić związ-
ki zawodowe160. W dalszych raportach Amerykanie zauważyli, że to 
Lechín sprzeciwił się pojawiającym się w łonie COB wezwaniom do 

159 Sparks, La Paz 23 X 1953, NA, DS, 724.00.
160 Rowell, La Paz 17 XI 1952, NA, DS, 724.00.
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całkowitego przejęcia zarządu kopalń przez górników oraz do prze-
prowadzenia nacjonalizacji bez indemnizacji161.

Później Ambasada USA dobrze zauważyła, iż I Krajowy Kon gres 
Robotniczy (listopad 1954 r.) wypowiedział się wprawdzie np. za na-
cjonalizacją kolei i  rozszerzeniem instytucji kontroli robotni czej, 
ale stanął na stanowisku zdecydowanie przeciwnym komuni zmowi 
i  ZSRR (w  deklaracji COB padły nawet zgryźliwe słowa o  tym, iż 
w  ZSRR świat pracy jest wyzyskiwany przez uprzywilejo waną ka-
stę biurokratyczną)162. Mało tego. Ambasada donosiła, że uczestni-
cy Kongresu wielokrotnie okazali, iż rozumieją, że przyszła pomyśl-
ność Boliwii uzależniona jest od pomocy, którą w  takiej czy innej 
formie okażą Stany Zjednoczone. Podkreślała, iż Kongres od rzucił 
komunistyczną sugestię, by skłonić rząd do usunięcia z kraju misji 
pomocy edukacyjnej przysłanej przez US Foreign Operation Admi-
nistration163.

Ambasada odnotowała w końcu, że choć Paz Estenssoro pod-
czas Kongresu w praktyce przyznał, iż rząd jest zależny od poparcia 
go przez robotników, to przecież starannie unikał uznania COB za 
ciało współrządzące164.

Co ważne, problemem dla Stanów był wówczas nie tylko komu-
nizm, ale także Argentyna. W tej sytuacji zależało im, by zmniejszać 
szanse zbliżenia Paza Estenssoro z Peronem. Ponieważ z kolei szyb-
ko stało się jasne, że prezydent nie przetrwa bez wsparcia Lechina 
oraz że Lechín go w miarę trwale wspiera, więc w sumie najpierw 
Paz Estenssoro, a  później nawet tandem Paz Estenssoro – Lechín 
za rysował się jako najmniejsze zło z  punktu widzenia USA. Poja-
wiał się wręcz motyw, że trzeba prezydenta i zarysowany układ sił 
wzmocnić przeciw konkurentom.

161 Labour Report. April 1952–November 1953, Bridgett, La Paz 16 XII 1953, NA, DS, 
824.06.

162 Rowell, La Paz 23 XI 1954, NA, DS, 824.06; Monthly Economic Summa ry for Bo-
livia. October 1954, Bridgett, La Paz 18 XI 1954, NA, DS, 824.00; Mont hly Eco-
nomic Summary for Bolivia. November 1954, Bridgett, La Paz 7 XII 1954, NA, DS, 
824.00.

163 Rowell, La Paz 23 XI 1954, NA, DS, 824.06.
164 Rowell, La Paz 29 XI 1954, NA, DS, 824.06.
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W  końcu 1952 r., rekomendując podpisanie choćby czasowej 
umowy na kupno rud boliwijskich, ambasador USA pisał:

Konieczne jest przedsięwzięcie skutecznych środków, które pozwoliły-
by Sta nom Zjednoczonym uniknąć dzielenia odpowiedzialności, jaka 
zostanie złożona na nas przez Boliwijczyków i Amerykę Łacińską za 
zbliżającą się klęskę. Klęska bę dzie wyłącznie autorstwa Wielkiej Trój-
ki oraz rządu boliwijskiego. Stany Zjedno czone w żadnym wypadku nie 
(powtarzam: nie) będą za nią odpowiedzialne. Czaso wa umowa wyda-
je się wszakże jedynym dostępnym i nadającym się do szybkiego za-
stosowania narzędziem dla osiągnięcia tego celu, jakim jest uwolnie-
nie nas od po tępienia.
 Dalszym skutkiem jej podpisania byłoby podtrzymanie rządu 
Paza Estenssoro, po którym, w moim przekonaniu, możemy spodzie-
wać się więcej zadowalających nas rozwiązań w  sprawie odszkodo-
wania oraz w  innych kwestiach niż po jakimkol wiek rządzie następ-
nym, najprawdopodobniej skrajnie lewicowym. Pierwszą rzeczą, jaka 
mnie zaprząta, jest perspektywa chaosu, zagrażającego wręcz osobiście 
obywa telom USA, jaki nastąpiłby w Boliwii w razie upadku rządu Paza 
Estenssoro. W konsekwencji proszę Departament o pilne wzięcie spra-
wy pod rozwagę165.

W niecały rok później ambasador formułował tę samą myśl jesz cze 
wyraźniej:

W chwili obecnej MNR jawi się jako polityczny nośnik, przy pomo-
cy którego osiągnięcie politycznych celów Stanów Zjednoczonych 
w Boliwii – stabilizacji poli tycznej, postępu gospodarczego oraz stop-
niowego osiągnięcia popieranych przez nas wartości ludzkich i spo-
łecznych – zdaje się najbardziej prawdopodobne. Ambasada stoi na 
stanowisku, że rewolucyjne i  nacjonalistyczne tendencje MNR mogą 
zostać skierowane w tę stronę – nawet jeśli partia musi jeszcze rozwią-
zać poważne proble my wewnętrzne, nim stanie się prawdziwie zdolna 
do przetrwania166.

165 Sparks, La Paz 7 XII 1952, NA, DS, 824.25.
166 Sparks, La Paz 23 X 1953, NA, DS, 724.00.
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Rząd USA nie był odległy od tej linii rozumowania. Już bezpo-
średnio po powstaniu w  kwietniu 1952 r. Departament Stanu 
podkre ślał w korespondencji z Ambasadą w La Paz, iż jest istotne, 
ażeby skrajna grupa rewolucjonistów nie wyeliminowała umiarko-
wanej167. Przemówienie Paza Estenssoro po objęciu władzy Depar-
tament oce nił jako stosunkowo umiarkowane, zapowiedź zaś powo-
łania komisji dla ustalenia zasad nacjonalizacji wielkich kopalń jako 
krok w kie runku uniknięcia decyzji zbyt pospiesznych; obawiano się 
jedynie w Departamencie, czy prezydent będzie w stanie kontrolo-
wać uradowa nych odniesionym zwycięstwem górników Lechina168.

W początku maja 1952 r. zaczęła ewoluować postawa Departa-
mentu Stanu w kwestii uznania nowego rządu; do głosu zaczęło do-
chodzić przeświadczenie, że opóźnianie uznania w nieskończoność 
może jedynie wzmocnić elementy skrajne, a z kolei uznanie ułatwi 
rządowi USA obronę interesów amerykańskich w  sprawie kopalń. 
Nowy ambasador USA czekał już nb. w Santiago de Chile na mo-
ment, gdy będzie się mógł udać do La Paz.

Wkrótce w  wewnętrznych dokumentach Departamentu Sta-
nu pojawił się motyw, że należy uniknąć załamania się Boliwii, gdyż 
opinia latynoamerykańska przypisze je naciskowi „imperializmu 
amerykańskiego”, z  fatalnymi konsekwencjami dla stosunków Sta-
nów Zjednoczonych z Ameryką Łacińską. Że MNR jest lepszy niż 
jakikolwiek dostrzegalny jego potencjalny następca, łącznie z Falan-
gą i innymi „zdyskredytowanymi partiami” – a to z tej prostej przy-
czyny, iż jedynie MNR łączy „wolę i możliwości działa nia oraz lu-
dowe poparcie, a więc czynniki niezbędne dla efektywnego wzięcia 
się za podstawowe problemy gospodarcze”. Że MNR jest wciąż sto-
sunkowo plastyczny – co pozwoli Stanom na współpracę z rządem 
ludowym, odmiennym od rządów dyktatorskich („o których popie-
ranie jesteśmy oskarżani”)169.

Wśród konkretnych celów, jakie miałyby być osiągnięte przez 
okazanie Boliwii pomocy, wymieniano w Departamencie:

167 Acheson, Waszyngton 25 IV 1952, NA, DS, 724.00.
168 Bonnet, Waszyngton 17 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
169 Hudson, Waszyngton 30 IV 1953, NA, DS, 824.00. Podkreślenia w ory ginale.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



220 ROZDZIAŁ 3

– zabezpieczenie Boliwii przed chaosem oraz jej narodu przed 
nieszczęściami;
– dobitne pokazanie Boliwii i  pozostałym krajom zachodniej pół-
kuli, że polity ka dobrego sąsiedztwa jest wciąż istniejącą, liczącą się 
rzeczywistością;
– ochronę rządu MNR i  konstruktywne skanalizowanie pozytywnej 
energii;
– doprowadzenie do powstania w ludowej umysłowości asocjacji my-
ślowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz reprezentatywnym 
i postępowym rządem latynoamerykańskim;
– uwolnienie się przez Stany od cyny jako „kamienia probierczego” sto-
sunków z Boliwią;
– dostarczenie pozytywnego i  silnego impulsu działaniom na rzecz 
gospodar czego zróżnicowania Boliwii;
– uniknięcie działań lub skutków rozwoju sytuacji, które uczyniłyby 
procedurę nacjonalizacji rozwiązaniem atrakcyjnym170.

W  połowie 1953 r. pojawiła się w  Departamencie Stanu, a  przy-
najmniej znalazła wówczas odbicie w materiale, idea, że należy prze-
łamać opór RFC w kwestii zakupów rudy boliwijskiej. Została sfor-
mułowana myśl, iż kwestia podpisania umowy w sprawie jej nabycia 
winna być przedstawiona Prezydentowi Stanów Zjednoczonych jako 
leżąca w „interesie narodowym”171.

Powtarzała się poniekąd sytuacja z okresu II wojny światowej. 
Zarówno w  jej przededniu, jak i  w  trakcie, np. Ambasada Brytyj-
ska rekomendowała przyznanie kredytów Boliwii; najpierw mó-
wiła, że byłoby dobrze wyciągnąć do tego kraju dłoń, by on nie 
musiał wy ciągać swojej ku Niemcom, a potem by zapomniał o spi-
sku majora Belmonte172. Później tendencje faszyzujące w  Boliwii, 
a w szczegól ności Villarroel jako prezydent, bardzo nie podobały się 
Stanom Zjednoczonym – ale Waszyngton szybko zrozumiał, iż wła-
śnie dlate go należy mu pomagać, on sam zaś nie stanowi jeszcze naj-
gorszego rozwiązania w zestawieniu ze zdeklarowanym faszyzmem. 

170 Hudson, Waszyngton 30 IV 1953, NA, DS, 824.00.
171 Cabot, Waszyngton 5 VI 953, NA, DS, 824.00.
172 Rawlins, La Paz 24 VII 1939, PRO, FO 371, 22717, k. 185; Dodds, La Paz 2 X 1941, 

PRO, FO 371, 25764.
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Donosząc o pieniądzach, jakie Stany Zjednoczone zaczęły pompo-
wać w Boli wię po Pearl Harbor, Ambasada Brytyjska komentowała:

Mówiąc w skrócie, odnosi się wrażenie, że rząd Stanów Zjednoczonych 
zdecy dował się kupić przyjaźń w Boliwii, jak zresztą wszędzie indziej 
w Ameryce Środ kowej i Południowej173.

Niezależnie od politycznego interesu, przyjęcie przez USA rela tywnie 
łagodnej postawy wobec porewolucyjnej Boliwii było uła twione kil-
koma czynnikami. Amerykanie nie zainwestowali w nacjonalizowa-
nych kopalniach boliwijskich wielkich kapitałów. Te, które zainwesto-
wano, były według Departamentu Stanu od dawna zamor tyzowane 
(jak w ogóle inwestycje Wielkiej Trójki). La Rosca nie dysponowała 
w Waszyngtonie silnym lobby, które działałoby na jej rzecz. Z tego 
punktu widzenia sytuacja Boliwii rysowała się wy raźnie odmiennie 
niż Gwatemali. Tam, w tym samym czasie, Amery kanie zdecydowali 
się na interwencję, która doprowadziła do obale nia reformatorskie-
go rządu płk. Arbenza (27 VI 1954). United Fruit Company była jed-
nakowoż potężnie zaangażowana w gwatemalskie cytrusy i banany. 
W późniejszych czasach Stany mocą działania po dobnego mechani-
zmu odwróciły się od Kuby174.

W rozdziale 2 była mowa o przyczynach, dla których boliwij skie 
kopalnie w ogóle nie były już szczególnie atrakcyjne. Departa ment 
Stanu oceniał, że ciężar interesów la Rosca tkwił już w operac jach 
prowadzonych z rudą i w sprzedaży produktu, a nie w jej wydoby-
ciu. Przemożna część urobku w każdym razie musiała płynąć do Li-
verpoolu i do Teksasu (w stopniu, w jakim Amerykanie w ogóle by 
tego chcieli). Z punktu widzenia Departamentu cała rzecz miała za-
tem znaczenie „bardziej w wymiarze moralnym niż materialnym”175.

W czasach, o których mowa, Zachód w coraz większym stopniu 
godził się z dokonywaną w niektórych krajach, a perspektywicznie 

173 Annual Political Report, Dodds, La Paz 1 I 1942, PRO, FO 371, 30344.
174 Prawda też, że w wypadku Kuby oddziaływało również położenie wyspy i fakt 

długoletniego istnienia jej silnych związków z USA, w Gwatemali zaś ruch ko-
munistyczny był swego czasu silniejszy niż w Boliwii.

175 Bonnet, Waszyngton 31 X 1952, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
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zarysowującą się w wielu dalszych, nacjonalizacją majątków posia-
danych przez obcy kapitał. Brytyjczycy, którzy początkowo obawiali 
się nacjonalizacji kolei w Boliwii, poniekąd z żalem wspominali nie-
wiele poprzedzający casus swoich przedsiębiorstw kolejowych w Ar-
gentynie, które szczęśliwie zostały sprzedane (1948), póki się dało. 
Ambasador brytyjski w  La Paz wręcz pisał w  tym kontekście, że 
„z  powodów społecznych, narodowych oraz finansowych posia-
danie kolei w  Ameryce Południowej przez obcych jest anachroni-
zmem”, i zalecał myślenie w kierunku pozbycia się linii boliwijskich, 
jeśli tylko będzie jeszcze czas po temu176.

Myślenie zachodnich establishmentów polityczno-ekonomicz-
nych raczej szło w kierunku przeciwdziałania konfiskacie – w imię 
wywłaszczenia za odszkodowaniem. Różnym słuchaczom Departa-
ment Stanu wręcz dawał do zrozumienia, że osoby inwestujące za 
granicą czynią to na własne ryzyko, a więc jeśli stracą, to nie będzie 
to niczym nadzwyczajnym w prowadzonej przez nie grze.

Departament wyraźnie przedkładał interes Ameryki nad inte-
res Amerykanów177. W sprawie kopalń boliwijskich szło mu jednak 
o  za sadę. Zaakceptowanie konfiskaty stwarzałoby niedobry prece-
dens z  punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, mogłoby np. za-
chęcić Chile do pójścia tą samą drogą w sprawie miedzi. W myślach 
urzęd ników Departamentu nieustannie pojawiała się też sprawa 
irańska.

W kategoriach bardziej doraźnych nacjonalizacja w wyniku kon-
fiskaty utrudniałaby przyszły napływ obcych kapitałów do danego 
kraju, rodziłaby problemy dla zachodnich firm kupujących produk-
ty czy to danego kraju, czy wręcz od znacjonalizowanych przedsię-
biorstw. Nadto rządy zachodnie, może zwłaszcza amerykański, mu-
siały mimo wszystko liczyć się z opinią swoich akcjonariuszy.

Wziąwszy wszystko powyższe pod uwagę, Stany Zjednoczone 
najpierw stosowały więc obstrukcję w kwestii uznania rewolucyjne-
go rządu boliwijskiego i w sprawie umów dotyczących kupna rudy – 
traktując rzecz instrumentalnie i przetargowo dla uzyskania akcep-

176 Lomax, La Paz 5 VIII 1953, PRO, FO 371, 103639.
177 Ambasada JKM, Waszyngton 18 XI 1952, PRO, FO 371, 97715.
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towalnego z  ich punktu widzenia kompromisu. Skoro jednak, jak 
w rozpatrywanym wypadku, doszło do ugody w sprawie odszkodo-
wania, USA mogły pójść na kompromis i dać priorytet politycznym 
czynnikom skłaniającym do pozytywnego zainteresowania Boliwią.

Prawda, że owe polityczne przesłanki nigdy całkowicie nie znik-
nęły z pola widzenia władz USA. W końcu pomoc techniczna i po-
moc w zakresie budownictwa drogowego nigdy nie zostały przerwa-
ne – jak nie przerwano ich swego czasu, gdy Stany Zjednoczone nie 
uznawały rządu Villarroela. Z uwagi na przesłanki polityczne admi-
nistracja waszyngtońska w  trakcie całego omawianego epizodu 
histo rycznego zdecydowanie wolała, ażeby właściciele znacjonalizo-
wanych kopalń na własną rękę dochodzili swych praw. Wspominane 
w rozdziale 2, pierwsze po nacjonalizacji doraźne zakupy rudy cyny 
zostały dokonane wyłącznie z powodów politycznych.

Po ugodzie w sprawie odszkodowania Departament Stanu mógł 
jednak uznać nawet, że w przyjętym rozwiązaniu nacjonalizacyjnym 
rząd boliwijski „okazał się rozsądniejszy, niż zdawał się na począt-
ku”178. Poza wszystkim, w  ramach realizmu Amerykanie musieli 
zdawać sobie sprawę, że pewne zmiany są nie do cofnięcia.

22 czerwca 1953 r. odbyło się w Waszyngtonie spotkanie w spra-
wie boliwijskiej cyny, w  którym uczestniczyli prezydent Sta nów 
Zjednoczonych (Eisenhower), sekretarz stanu (John F. Dulles), jego 
asystent (John M. Cabot), sekretarz skarbu (George M. Hump hrey), 
dyrektor Office of Defense Mobilization (Arthur S. Flemming) oraz 
Milton S. Eisenhower.

Po wysłuchaniu informacji prezydent stwierdził, iż kwestia su-
rowców jest sprawą życiową, gdyż potrzeba ich coraz więcej, a o do-
stawy coraz trudniej. W Fort Knox – mówił – lepiej byłoby mieć cy-
nę niż złoto.

Sekretarz skarbu w odpowiedzi zwrócił uwagę, że Stany posia-
dają dostateczny zapas cyny, a kupowanie po wysokich cenach nie 
jest uzasadnione. Huta z Texas City przynosi rocznie – mówił – 15 mi-
lionów dolarów straty.

178 Ambasada JKM, Waszyngton 18 XI 1952, PRO, FO 371, 97715.
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Prezydent wyraził żal z powodu straty, ale ponownie podkreślił, 
iż surowce warto mieć.

Sekretarz stanu wskazał na niewłaściwość sytuacji, w  której 
w okresie wojny Stany kupowałyby po wysokiej cenie wszystko, co 
Ameryka Łacińska może wytworzyć, i zapewniałyby Latynoamery-
kanów o swej nieustającej dla nich przyjaźni, a wraz z końcem wojny 
wstrzymywałyby kontrakty, powodując upadek gospodarczy, prze-
kreślając produkcję rozbudowaną na potrzeby wojny… w  oczeki-
waniu na nową wojnę, gdy znów podejmowałyby kupowanie laty-
noamerykańskich produktów po cenach interesujących z ich punktu 
widzenia. Gdyby tak postępować – kontynuował Dulles – pewne-
go dnia Stany odkryłyby, że Ameryka Łacińska nie chciałaby im 
nic sprzedawać po żadnej cenie – ponieważ przyjaźń musiałaby się 
skończyć.

Po tych głosach nastąpiła ogólna dyskusja o cenach, tonach, mo-
żliwości gromadzenia zapasu bez pogarszania się jego jakości itd. Se-
kretarz skarbu zauważył, iż sensowniej byłoby gromadzić rudy cy ny 
niż utrzymywać w ruchu hutę w Teksasie; w razie potrzeby moż na by 
przecież zbudować nową. John Cabot zauważył, iż deficyt huty tyl-
ko w 2 mln rodzi się z kosztów jej działania, a w 13 mln wynika ze 
spadku cen cyny.

Prezydent zasugerował potargowanie się (bargaining) w  spra-
wie ceny mało wartościowych rud boliwijskich i ewentualne kupno 
10 tys. ton rocznie przy podpisaniu umowy na 2 lata. Zapropono-
wał tak że przyznanie Boliwii 10 mln pożyczki na rozwój rolnictwa, 
gwaran towanej umową o dostawie rud cyny.

Sekretarz skarbu zauważył, że koniec wojny, pociągając wstrzy-
manie produkcji rozwiniętej na jej potrzeby, oznaczał wiele niedo-
godności również dla samych Stanów Zjednoczonych. Wspomniał 
zwłaszcza o  kopalniach węgla. Prezydent odpowiedział na to, że 
podczas wojny byłoby bardzo pomocne, gdyby w swoim czasie zgro-
madzono duże zapasy węgla na powierzchni.

W tym punkcie rozważań sekretarz skarbu zasugerował, ażeby 
przekazać sprawę specjalistom w celu znalezienia rozwiązania najle p- 
szego technicznie. Milton Eisenhower zwrócił uwagę, iż ważne jest, 
ażeby uczynić coś w rozważanej sprawie, nim on i  jego współpra-
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cownicy przybędą do La Paz. John Cabot przypomniał, iż nikt nie 
może zagwarantować, jak długo sytuacja w Boliwii będzie się przed-
stawiać jeszcze jako tako. Obecni zgodzili się, ażeby szybko przeka-
zać sprawę ekspertom, do La Paz zaś wysłać kogoś w celu negocjo-
wania umowy cynowej. Ogólnie odczuwano, że już samo ogłoszenie 
o  zamiarze wysłania takiego negocjatora wystarczy, ażeby wizyta 
Miltona Eisenhowera uzyskała lepsze perspektywy. Zdecydowano 
poinformować prasę o temacie dyskusji, celem pokazania, iż wyso-
kie kręgi władz USA interesują się sytuacją Boliwii179.

W  lipcu 1953 r., na 24 godziny przed przyjazdem Miltona Ei-
senhowera do La Paz, w Waszyngtonie ogłoszono gotowość podpisa-
nia rocznego kontraktu na dostawy boliwijskich rud cyny i  goto-
wość do rozmów w kwestii innych działań korzystnych dla Boliwii, 
a wszystko to po to, „by dopomóc narodowi boliwijskiemu w jego 
obecnym trudnym okresie”180.

18 września 1953 r. została podpisana umowa pomiędzy  
COMIBOL i  RFC na dostawę urobku, jaki wpierw kierowano do 
Teksasu, po cenie panującej na rynku nowojorskim, z odprowadza-
niem 1% na fundusz odszkodowania dla akcjonariuszy. Umowa ob-
jęła okres do 31 marca 1954 r. W październiku 1953 r. Stany Zjedno-
czone przy znały Boliwii 5 mln dolarów w postaci żywności i innych 
artykułów pierwszej potrzeby, dalsze 4 mln na konieczne wydat-
ki oraz 2 mln na dokończenie drogi Cochabamba – Santa Cruz. 
Wzmocniły także oferowaną pomoc techniczną.

W połowie 1954 r. nie było już mowy – przynajmniej na jakiś 
czas – o zamknięciu huty w Teksasie, urzędnicy Departamentu Sta-
nu zaś ostrzegali nawet przed obniżaniem ceny oferowanej za rudę 
przez RFC – bowiem negatywne reakcje w Boliwii przekreśliłyby po-
zytywne skutki decyzji o kupnie, tego zaś należałoby unikać z uwagi 
na sytuację w Ameryce Łacińskiej.

Przez dalsze lata zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we 
współpracę z Boliwią (w ratowanie Boliwii?) było ogromne. W su-

179 Notatka Departamentu Stanu, Waszyngton 22 VI 1953, NA, DS, 824.2544.
180 Dulles, Waszyngton 6 VII 1953, NA, DS, 824.2544; Watson, Wa szyngton 7 III 1953, 

PRO, FO 371, 103646.
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mie w latach 1952–1966 w ramach programu pomocy przekazano 
313 mln dolarów, zaś w latach 1952–1965 w ramach Social Progress 
Trust Fund 14,6 mln, w ramach programu Food for Peace 69,1 mln, 
w ramach pożyczek bankowych 39,4 mln i w ramach działań Korpu-
su Pokoju 16,9 mln181.

Sami Amerykanie pozytywnie oceniali skutki własnych działań. 
U  schyłku 1953 r. Ambasada USA donosiła, iż skutkiem doraźnej 
pomocy przyznanej w październiku 1953 „było wyraźne wzmocnie-
nie się partii MNR w odniesieniu do elementów radykalnych w or-
ganizacjach robotniczych”182. Na początku 1954 r. ambasada stwier-
dzała:

W wyniku pozytywnego podejścia do problemów boliwijskich ze stro-
ny przedstawicieli rządu USA zarówno w Boliwii, jak i w Stanach, oraz 
w  konsekwen cji bardzo poważnej pomocy materialnej, jaka została 
udzielona, postawa zajmowa na przez rząd MNR w sprawach między-
narodowych zmieniła się z biegiem 1953 r. z dwuznacznej w jasne zwią-
zanie się ze sprawą zachodniej demokracji oraz w kie runku stanowi-
ska, jakie zajmują Stany Zjednoczone w sprawach międzynarodo wych. 
Przystanie do Zachodu zostało potwierdzone publicznie zarówno 
przez prezy denta, jak przez ministra spraw zagranicznych. W rozmo-
wach prywatnych minister zapewnił, iż Boliwia będzie orientować się 
na przywództwo Stanów Zjednoczonych we wszystkich sprawach mię-
dzynarodowych poza tymi, które bezpośrednio angażu ją Boliwię183.

Autor raportu stwierdzał, że ze względu na nastroje rząd musi 
wprawdzie czasem uważać i zgodzić się, jak to uczynił, np. na wy-
mianę przedstawicieli dyplomatycznych z Węgrami i Czechosłowa-
cją, w sprawie zaś postulatów rozwinięcia handlu z krajami bloku ra-
dzieckiego musi stosować taktykę kunktatorską – ale ostatecznym 
saldem tych działań jest minimalizowanie kontaktów z krajami za 
„żelazną kurtyną”.

181 Malloy, op. cit., s. 289.
182 Monthly Economic Summary. October. Bolivia, Bridgett, La Paz 5 XI 1953, NA, 

DS, 824.00.
183 Rowell, La Paz 13 I 1954, NA, DS, 724.00.
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Podobnie Milton Eisenhower w styczniu 1954 r., w memoriale 
adresowanym do prezydenta pisał, że pomoc amerykańska ogromnie 
ulżyła sytuacji boliwijskiej i zmniejszyła szanse zapanowania chaosu, 
z którego jedynie komuniści mogli wynieść korzyść; że wzmocniła 
umiarkowanych członków rządu, którzy dzięki temu mogli przed-
sięwziąć mocniejsze działania przeciwko komunistom; że, w końcu, 
pomoc winna być kontynuowana. Przekazując ów memo riał sekre-
tarzowi stanu, prezydent stwierdził m.in.: „Uderza mnie, iż w wielu 
sytuacjach bardzo mała inwestycja w pożyczkę lub pomoc pozwala 
nam zebrać zdecydowane i rozległe korzyści”184.

Z  biegiem lat Stany Zjednoczone utrzymały przyjęty kierunek 
działania. Gdy w 1958 r. kolejny spadek cen cyny wywołał niepo-
kój w La Paz, Waszyngton natychmiast podniósł wysokość pomo-
cy udzielanej Boliwii185. Gdy w  końcu 1960 r. pojawiła się wspo-
mniana wyżej propozycja budowy boliwijskiej huty ze strony ZSRR, 
Amery kanie błyskawicznie potwierdzili przyznanie dalszych kredy-
tów186. Ponieważ nie chcieli jednakowoż występować na pierwszym 
planie i sami ponosić kosztów, więc wysunęli myśl zorganizowania 
pomo cy międzynarodowej, we współpracy z Anglikami i Niemca-
mi. Nie mcy – w przeciwieństwie do Anglików – okazali się bardzo 
zaintere sowani i  gotowi działać natychmiast. Ich myślenie wyraź-
nie przyspieszała perspektywa złożenia wizyty w  Moskwie przez 
boli wijskiego ministra kopalń, także informacja ZSRR o gotowości 
udzielenia Boliwii kredytu 150 mln dolarów na budowę huty, zapro-
szenie do Moskwy boliwijskiego prezydenta i wiceprezydenta, od-
wiedzenie La Paz przez delegację Rady Najwyższej ZSRR (luty 1961 r.) 
i  ministra spraw zagranicznych Jugosławii Popovicia (maj 1962). 
Niedaleki już wówczas „Sojusz dla Postępu” (1961) w jakimś stopniu 
był nb. rozwinięciem wzoru pomocy dotychczas okazywanej przez 
Stany Boliwii187.

184 Holland, Waszyngton 18 XI 1954, NA, DS, 824.00.
185 De Sainte Marie, La Paz 20 IX 1958, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
186 Ambasada Francji, La Paz 9 XII 1960, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
187 V. Andrade, My Missions for Revolutionary Bolivia. 1944–1962, ed. C. Blasier, 

Pittsburgh 1976, s. XV (ze wstępu C. Blasiera).
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rozdział 4
Cała władza w ręce związków zawodowych?

W  wielu krajach Ameryki Łacińskiej rozwój ruchu robotniczego 
oraz ugrupowań politycznych aspirujących do wyrażania go nastę-
pował już na stosunkowo wczesnych etapach uprzemysłowienia. Co 
istotne, często przyjmowane były radykalne ideologie i formy działa-
nia oraz werbalizowane ostre hasła. Wszystko to mogło następować 
na skutek swoistej wtórności rozpatrywanych procesów w stosunku 
do zjawisk europejskich.

Relatywnie wiele z lektur wiedzący o świecie studenci oraz za-
patrzeni w  Europę intelektualiści, konfrontujący swe wrażenia ze 
sta nem kraju, okazywali się podatni na myślenie burzycielskie. Czę-
sto marzyli o kontakcie z ludem. Wielu z nich, jak np. Paza Estensso-
ro, Lechina czy Guevarę Arze, można było łatwo oskarżać o komu-
nizm dlatego, iż intelektualnie stali blisko marksizmu – nawet jeśli 
nieko niecznie blisko Moskwy. W latach pięćdziesiątych boliwijskie 
uniwersytety, a zwłaszcza Uniwersytet San Simón w Cochabambie, 
by ły ośrodkami, gdzie profesura i  studenci też często nawiązywa-
li do marksizmu. Nawiasem mówiąc, zarówno ten uniwersytet, jak  
i np. Uniwersytet Techniczny w Oruro w 1953 r. zdecydowały się otwo-
rzyć kursy dla robotników i – w zakresie górnictwa – dla 200 górni-
ków ze znacjonalizowanych kopalń. Było to zgodne z zapotrzebowa-
niem zgłaszanym przez liczne związki zawodowe na zorganizowanie 
uniwersytetów robotniczych oraz szkół wieczorowych.

Jest prawdopodobne, że były też inne, bardziej strukturalne 
przyczyny zaostrzające ostrość widzenia w kategoriach „czarne–bia-
łe” – a w konsekwencji podniecające buntowniczość zarówno laty-
noamerykańskich robotników, jak i inteligentów. Wśród nich mogło 
występować np. poczucie własnej wartości i pewności siebie u ludzi 
uczestniczących w wyspowym kapitalizmie, zderzające się z poczu-
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ciem ostrej, zwłaszcza we wczesnych okresach, eksploatacji. Może 
nieustępliwość społecznych przeciwników we wczesnych fazach ka-
pitalizmu latynoamerykańskiego również prowadziła do zaostrzenia 
ostrości poglądów i  działań. Może sprzyjała temu w  końcu częsta 
w krajach słabo rozwiniętych skokowa, a nie przejściowa hierarchia 
społeczna.

W Boliwii wczesne organizacje pracownicze powstawały w po-
czątku XX w., najpierw w  rzemiośle i  w  działach przemysłu ulo-
kowanych w  miastach. Na czoło wysuwało się środowisko dużo 
wiedzących o świecie drukarzy. W ślad za nimi postępowali taksów-
karze i kolejarze.

W  1921 r. miała miejsce pierwsza ogólnokrajowa konferen-
cja kolejarzy. W 1927 r. na spotkaniu w Oruro powstała pierwsza 
orga nizacja typu ogólnokrajowej konfederacji pracowników róż-
nych zawodów – Federación Obrera del Trabajo (Robotnicza Fe-
deracja Pracy). Z kolei w 1936 r. powstało największe przed 1952 r. 
zgrupo wanie organizacji robotniczych: Confederación Sindical de 
Trabaja dores Bolivianos (Związkowa Konfederacja Pracujących 
Boliwii, CSTB).

W 1920 r. w La Paz powstała partia socjalistyczna, a w 1928 pierw-
sza partia komunistyczna. Ruch studencki, od zawiązania się wspo-
mnianej w  rozdziale 1 najwcześniejszej federacji (1925), stawiał 
sobie wśród celów nawiązanie kontaktu z robotnikami. Na ogólno-
krajowym spotkaniu studentów w Sucre w 1938 r. powiązano sprawę 
reformy uniwersyteckiej z całokształtem kwestii społecznej, ruch stu-
dencki zaś uznano za część toczącej się walki klasowej. Opowiedzia-
no się – jak to określono – po stronie eksploatowanej i uciśnionej 
większości narodu; zobowiązano się do dania odporu imperializmo-
wi. Referowana postawa nie odbiegała nb. od postawy ruchów stu-
denckich w tej epoce w różnych krajach latynoamerykańskich.

Organizacyjnie i ideologicznie wymienione organizacje boliwij-
skie były często zapładniane ideami z Europy, nieraz dochodzący-
mi via Chile dzięki z kolei migrantom z Boliwii tam pracującym. 
Podo bnie jak w wielu krajach regionu, w rodzącym się ruchu dużą 
rolę odgrywały idee radykalne – najpierw anarchistyczne, a potem 
komu nistyczne (w wersji stalinowskiej i, zwłaszcza, trockistowskiej).
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Tendencje trockistowskie były w  Boliwii może i  najsilniejsze 
w Ameryce Łacińskiej. Silnym ich eksponentem stała się wielokrot-
nie wspominana Partido Obrero Revolucionario (POR), która uzy-
skała duże wpływy w ruchu górniczym i, z czasem, w COB. Potem 
POR starała się też o wpływy wśród Indian (chłopów).

Wraz z rozwojem wydobycia rudy cyny, po I wojnie światowej, 
pierwszoplanowe znaczenie zyskały związki robotnicze organizu-
jące się w kopalniach. Pierwszym z nich – przynajmniej o liczącej 
się skali – była, jak się zdaje, Federación Obrera Central de Uncía 
(Ogólna Federacja Robotnicza z Uncía), utworzona 1 maja 1923 r. 
w intencji objęcia górników całego regionu1.

Pierwszoplanowe stały się także konflikty, do jakich dochodziło 
w kopalniach. W tym wypadku ostrość dyskursu oraz starć, wynika-
jąca z funkcjonujących ideologii, została wzmocniona pewnymi zja-
wiskami specyficznymi dla miejsca i  czasu. Jako pierwszy czynnik 
oczywiście najprościej jest wskazać ciężkie warunki pracy i  mar-
ne płace górników w kopalniach. Z tego punktu widzenia sytuacja 
boli wijska różniła się nb. od najczęściej panującej w krajach zacofa-
nych, gdzie przemysłowa klasa robotnicza była na ogół nieliczną eli-
tą – potencjalnie zaś rewolucyjną siłę stanowiło chłopstwo. Górnicy, 
o których mowa, przypominali klasę robotniczą z początków euro-
pejskiej industrializacji, grupę opisaną przez Dickensa i Engelsa.

Drugim czynnikiem, ważnym z punktu widzenia generowania 
bojowości górników, była sama sceneria, w której żyli i pracowali. 
Historycy ruchów społecznych zauważyli tłumaczącą się nią specyfi-
kę ruchów górników2. Sam typ pracy wyodrębniał ich i organizował. 
Do niebezpieczeństwa byli przyzwyczajeni. Ono, wymagając solidar-
ności na co dzień, jednoczyło ich w żądaniach oraz w wypadku kon-
fliktów. Używanie środków wybuchowych na co dzień obznajmia-

1 Informacje o  wczesnych organizacjach robotniczych zaczerpnięte z: G. Lora, 
A History of the Bolivian Labour Movement. 1848–1971, ed. L. Whithead, Cam-
bridge 1977, s. 74, 100, 112, 118, 120–132, 138, 146; J. M. Malloy, Bolivia: the Uncom-
pleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 50–57.

2 Por. J. J. Kulczycki, The Foreign Worker and the German Labor Mo vement. Xe-
nophobia and Solidarity in the Coal Fields of the Ruhr. 1871–1914, Ox ford–Prov-
idence, USA, 1994, s. 43–44, 46.
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ło ich z nimi i, być może, dawało poczucie siły (por. rozdz. 1 i 2). 
Ostre częstokroć traktowanie górników przez nadzór i przedsiębior-
stwa sprawiało, że w wypadku konfiktów odpowiadali w podobnej 
formie. Znaczenie miał też prawdopodobnie młody wiek górników. 
Z kolei nadużywanie alkoholu, o czym mówi wiele raportów, zapew-
ne było tyleż skutkiem warunków, ile rozbudowywało podglebie 
konfliktowości wszelkiej – a więc także rodzenie się postaw konte-
statorskich. W opisywanej sytuacji było po prostu łatwo o konflikt – 
naturę zaś konfliktów, skoro już wybuchają, najczęściej łatwo rozróż-
nia się je dynie w podręcznikach.

Ze względu na specyfikę położenia złóż i bieg historycznego pro-
cesu osadnictwa w Boliwii kompanijne osady przykopalniane (cam-
pamentos mineros) były położone w oddaleniu od innych ośrod ków, 
wśród pozbawionego ludzkich akcentów, surowego otoczenia, same 
będąc surowe, mało gościnne, nieraz bez jednej rośliny na swo im te-
renie. Zaczęły się one rozwijać w latach dwudziestych, umocni ły się 
w czterdziestych3. Ludzie mieszkający w każdej z nich stano wili licz-
ną grupę, będąc jednocześnie całkowicie skazani na siebie przynaj-
mniej w okresie pracy (w przeddzień 1952 r. szacowano, że około 
30% górników było pracownikami sezonowymi)4.

Solidarni i żyjący we własnym środowisku górnicy szybko uzy-
skiwali poczucie własnej, specyficznej tożsamości, którą z kolei sil-
nie akcentowali. Do miast schodzili w hełmach – podkreślając w ten 
sposób, kim są5.

Wymienione okoliczności łatwo czyniły z  górników „bojowe 
oddziały”. Ich szeregi były stosunkowo homogeniczne i  jednolite 
z punktu widzenia interesów oraz postulatów – co sprawiało, iż ruch 
robotniczy był zwarty w  znacznie większym stopniu niż chwiejne 
boliwijskie partie polityczne. Osady przykopalniane łatwo stawały 
się robotniczymi fortecami – prawda, że mającymi swoje słabe pun-

3 Malloy, op. cit., s. 141.
4 Report of the United Nations Mission of Technical Assistance to Bolivia, UN, New 

York 1951 [tzw. Keenleyside Report], s. 94.
5 J. H. Magill, Labor Unions and Political Socialization. A Case Study of Bolivian 

Workers, New York–Washington–London 1974, s. 225.
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kty (już nie tylko atak wojska, ale po prostu ewentualne odcięcie za-
opatrzenia mogło je łatwo rozbić)6.

Stosunki wewnętrzne w  osadach akcentowały klasową struk-
turę społeczeństwa. Samo mieszkanie tam uzależniało człowie-
ka całkowi cie od przedsiębiorstwa (dom, zaopatrzenie, podległość 
rozporządze niom i służbom porządkowym…)7. Zarządca, sprawu-
jący swą funkcję z  ramienia koncernu górniczego, był w  osadzie 
władcą absolutnym. W praktyce nieraz funkcjonował też jako przed-
stawiciel państwa. Nadzór techniczny mieszkał najczęściej w  od-
dzielonych sektorach i w lepszych warunkach (por. rozdz. 2).

W sumie warunki pracy oraz osady kompanijne sprzyjały mode-
lowaniu się największej grupy boliwijskiej klasy robotniczej na po-
dobieństwo obrazu marksowskiego – jako społeczności skupionej, 
solidarnej, żyjącej w warunkach odczuwanych jako złe oraz postrze-
gającej strukturę społeczeństwa i dzielące je konflikty w kategoriach 
klasowych.

Co też ważne, zarządcy, nadzór i specjaliści byli często obcymi. 
W gorszym wypadku byli po prostu cudzoziemcami, a w lepszym – 
ludźmi niemówiącymi w językach indiańskich, podczas gdy górnicy 
najczęściej byli Indianami i hiszpańskiego nie rozumieli. Nawet gdy 
już po rewolucji 1952 r. Paz Estenssoro odwiedzał osady kompanij-
ne, wielu słuchaczy nie rozumiało jego przemówień, wygłaszanych 
oczywiście po hiszpańsku. Wręcz rzadko oklaskiwali poszczególne 
ich fragmenty, nawet jeśli samego człowieka przyjmowali entuzja-
stycznie.

Referowany stan rzeczy ułatwiał widzenie przez górników świa-
ta w kategoriach „my” i  „oni”. „Oni” byli „nimi” zarówno dlate go, 

6 Fidel Castro krytykował swego czasu jako mit tezę, iż lud jest bezradny wobec no-
woczesnej armii. Jako przykład podawał górników boliwijskich, przeciwstawiają-
cych się żołnierzom przy użyciu dynamitu. W swym stanowisku Castro miał 
wiele racji – ale nie brał pod uwagę właśnie np. słabych punktów, o których tu 
mowa (F. Cas tro, Historia mnie uniewinni, b.d.m. [Warszawa, 1973?], s. 35).

7 Na to samo zjawisko w  wypadku górników-imigrantów, którzy lokowali się 
(byli lokowani) w osadach kompanijnych w Pensylwanii, zwrócił uwagę J. Gre-
en (por. A. Walaszek, Lokatorzy slumsów. Okolice chicagowskich rzeźni w 1905 r., 
„Prze gląd Polonijny” 1984, nr 2, s. 5, przyp. 1).
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że reprezentowali nadzór i  właścicieli kopalń, jak i  dlatego, że nie 
byli swoimi8. W takiej sytuacji łatwo powstawała z górników swoista 
„etnoklasa”, rewindykacje społeczne zaś nabierały kolorytu narodo-
wego (etnicznego). Jedne i  drugie łatwo też mieszały się, two rząc 
mieszankę silnie wybuchową. Tak nieraz bywało w historii róż nych 
krajów i narodów w analogicznych układach – ale w anali zowanym 
wypadku wybuchowość była wsparta siłą dynamitu pozostającego 
w zasięgu ręki buntowników.

W kategoriach praktycznej codzienności poszczególnych kryzy-
sów, analizowana zbieżność rewindykacji klasowych oraz narodo-
wych (etnicznych) na terenie kopalń przekładała się na sygnalizowa-
ną w rozdziałach 2 i 3, częstą agresję przeciw obcemu personelowi 
fachowemu. W  kategoriach szerszych „kombinacja fobii ksenofo-
bicznych, nacjonalistycznych, przeciwnych USA oraz marksisto-
wskich”, o której mówił jeden z cytowanych wyżej dyplomatów jako 
charakterystycznej dla MNR (por. rozdz. 1), odpowiadała właś- 
nie spontanicznemu rewolucyjnemu nacjonalizmowi górników. 
Nacjona lizm MNR łatwo do nich trafiał – podobnie jak wpierw na-
cjonalizm Toro, Buscha, Villarroela czy, nie przyrównując, nacjona-
listyczno-antykapitalistyczny dyskurs faszystowski (w stopniu, w ja-
kim do nich docierał).

*

Splot zarysowanych tu warunków doprowadził do wielu bardzo 
ostrych konfliktów społecznych w kopalniach jeszcze znacznie przed 
1952 r. Wielokrotnie były one uwarunkowane wiedzą górników, iż 
koncerny przeżywają dobre czasy (np. w okresie wojny) – a więc po-
winny ustąpić np. w sprawach płac. Wielokrotnie bywały jednako-
woż także motywowane pogorszeniem się koniunktury, co pociąga-
ło ograniczanie zatrudnienia, odmowę poprawy warunków itd.

8 Na działanie podobnego mechanizmu w wypadku kształtowania postaw pol-
skich górników w Zagłębiu Ruhry na przełomie XIX i XX w. zwraca uwagę Kul-
czycki (op. cit., s. 47).
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Wielokrotnie konflikty mogły być w końcu też generowane przez 
okoliczności mniej czy bardziej przypadkowe. Gdy następcy Villa- 
rroela chcieli zaaresztować Lechina oraz pewną liczbę ludzi z  jego 
otoczenia (1946), górnicy zagrozili, iż zajmą miasto Oruro; w tej sy-
tuacji rząd ustąpił we własnym, dobrze zrozumianym intere sie. Gdy 
mniej więcej w tym samym czasie górnicy znaleźli się w konflikcie 
z koncernem Hochschilda w kopalni San José koło Oruro, zagrozili 
z kolei, iż zajmą kopalnię i będą sami ją prowadzić.

Lechín zapowiedział, iż zmusi Banco Minero do jej kredytowa-
nia, urobek zaś będzie płynął gdziekolwiek (jeśli dotychczasowi na-
bywcy zastosują bojkot). W  tym wypadku rząd jedynie z  trudem 
i z usz czerbkiem dla Hochschilda doprowadził do ugody. Przykła-
dy takich konfliktów, bardzo szybko przybierających najwyższy ton, 
można ła two mnożyć.

Wśród masy konfliktów zdarzyły się jednakowoż i takie, które ze 
względu na swą wagę zostały dobrze zapamiętane oraz nabrały zna-
czenia symbolicznego. Była już o nich mowa w rozdziałach 2 i 3. Tu 
warto niektórym z nich przyjrzeć się bliżej. Do takich nale żał wiel-
ki konflikt, jaki miał miejsce w Catavi w grudniu 1942 r. Związek 
zawodowy od pewnego czasu przedstawiał tam szereg żą dań, któ-
re przedsiębiorstwo odrzucało, zaś proszony o pomoc rząd ignoro-
wał. W trakcie pertraktacji pojawił się m.in. postulat wprowa dzenia 
w życie ustawodawstwa pracy Buscha (por. rozdz. 1).

Gdy w ramach konfliktu przedsiębiorstwo zamknęło sklep przy-
kopalniany, górnicy rozpoczęli strajk. 13 grudnia aresztowano przy-
wódców górniczych, padły też pierwsze ofiary. 21 grudnia wojsko, 
dowodzone przez dowódcę lokalnego okręgu wojskowego płk. Cuen- 
cę, strzelało do górników. Według władz zostało wówczas zabitych 
19 osób; opozycja mówiła o 400 ofiarach9.

W sierpniu 1943 r. miał miejsce następny duży konflikt w Cata-
vi. Zaczął się on od żądania 100% podwyżki płac, działającej retro-
aktywnie; potem robotnicy zgodzili się wycofać żądanie, jeśli rząd 
wprowadzi w  życie wspomniane ustawodawstwo pracy Buscha. 

9 Dodds, La Paz 27 I 1943, PRO, FO 371, 33613; The Coup d’Etat in Bolivia, „Latin 
American Memoranda” 3 I 1944, PRO, FO 371, 37805; Malloy, op. cit., s. 119–120.
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W  dalszym biegu konfliktu doszło do fatalnego nieporozumienia: 
podczas gdy 13 sierpnia płk Cuenca prowadził rokowania z  przy-
wódcami związkowymi, około 200 robotników doszło do wnio-
sku, iż aresztował on ich i zaatakowało miejsce rozmów. Karabinie-
rzy roz proszyli atakujących strzałami. Ranna została rzekomo jedna 
osoba – ale mówiono o dużej liczbie i zapanowało ogromne porusze-
nie. Po południu tego samego dnia tłum robotników ruszył do po-
bliskiego miasta, ale został zatrzymany przez żołnierzy majora Villa- 
rroela – wówczas jeszcze „tylko” jednego z oficerów.

Przez następnych pięć dni nikt nie stawił się do pracy, mimo iż 
rząd uznał strajk za nielegalny. Do rejonu napływały kolejne oddzia-
ły wojskowe. 19 sierpnia sześć tysięcy robotników z  kobietami 
i dziećmi wystawionymi na czoło zablokowało drogi do Catavi. Puł-
kownik Cuenca prosił tłum o czas potrzebny, jak twierdził, na poro-
zumienie się z La Paz w sprawie wypłaty pieniędzy żądanych przez 
robotni ków. Ludzie napierali jednak na żołnierzy. Pułkownik wziął 
więc na siebie decyzję o wypłacie. Tłum się rozproszył.

Następnego dnia kompania wypłaciła pieniądze. 21 sierpnia gór-
nicy jednak znów zignorowali syrenę ogłaszającą początek pracy, 
zgromadzili się i  ruszyli do Catavi pod czerwoną flagą. Przy pró-
bie przełamania wojskowego kordonu zostali ostrzelani – w rezulta-
cie czego zginęło 4 osoby, a 19 zostało rannych. Tymczasem w kilku 
ośrodkach górniczych, m.in. w Llallagua, Uncía i Siglo XX, zgroma-
dziły się tłumy liczące w sumie około 7 tys. ludzi (w tym ponad ty-
siąc kobiet i dzieci). Ci ludzie ruszyli ku Catavi, niszcząc po drodze 
linię wysokiego napięcia i atakując skład kolejowy stojący na stacji 
Llallagua. Dla zatrzymania tłumu żołnierze znów strzelali – za pier-
wszym razem rzekomo w powietrze. Znów były ofiary: 9 zabitych 
i 17 rannych. Z kolei strajkujący dynamitem zniszczyli wysłany po 
rannych ambulans, którego poraniony personel cudem się uratował. 
Spowodowało to – wciąż według tej samej relacji – iż czterech spo-
śród siedemnastu rannych zmarło wskutek braku pomocy. W ciągu 
następnych dni ludzie stopniowo wrócili do pracy10.

10 ,,La Razón” (La Paz) 28 VIII 1943 (za: Lingeman, Lima 3 XI 1943, PRO, FO 371, 
33610, k. 86–88).
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W  styczniu 1947 r. górnicy Potosí zajęli centrum tego miasta, 
używając ładunków dynamitu zabranego z  magazynów Compañía 
Unificada de Cerro. Odparła ich zorganizowana naprędce spośród 
mieszkańców swego rodzaju gwardia obywatelska w sile 500 ludzi. 
Było 10 ofiar śmiertelnych oraz 60 rannych11.

W maju 1947 r. miał miejsce poważny strajk w kopalniach Ca-
tavi i Llallagua. Na żądanie rządu górnicy zgodzili się wrócić do pra-
cy w oczekiwaniu na arbitraż w sprawie podwyżki zarobków – ale 
przedsiębiorstwo uzależniło podwyżkę od zgody na zwolnienie bu-
rzycieli oraz zastąpienie służby porządkowej związków zawodo-
wych przez służby pozostające w gestii władzy państwowej. W mia-
rę roz woju sytuacji obcy personel poczuł się zagrożony. Górnicy 
najpierw pozwolili odjechać jedynie kobietom i  dzieciom – pod-
czas gdy męż czyznom, w tym uciekającemu wyższemu personelowi 
boliwijskie mu, kazali wysiąść z pociągu. Z czasem pozwolono także 
im odje chać – ale sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że do Catavi 
przyjechali ministrowie pracy i spraw wewnętrznych.

Również wobec nich górnicy gwałtownie zaprotestowali prze-
ciw postulowanym zwolnieniom – kompania zaś odmówiła wzno-
wienia funkcjonowania kopalń, jeśli takowe nie nastąpią. Przez cały 
ten czas trzech Amerykanów i dwóch Anglików spośród personelu 
było przetrzymywanych w areszcie domowym siłami strajkujących. 
Ostatecznie ministrowie nakazali kompanii wznowienie produkcji; 
obcy personel, który odjechał, zdecydowano zastąpić boliwijskim. 
W  krótkim czasie od tych wydarzeń rząd dał jednakowoż Patiño 
zgo dę na zwolnienie praktycznie całej siły roboczej (około 7 tys. 
osób) i ponowne przyjęcie do pracy kogo uzna za stosowne12.

Na przełomie maja i  czerwca 1949 r. ponownie miały miejsce 
duże zamieszki w Catavi. Niepokój trwał już w poprzednich miesią-
cach. Bezpośrednią przyczyną była, być może, dokonana przez rząd 
deportacja pewnej liczby „burzycieli”, w  tym Lechina, do Chile. 
W odpowiedzi górnicy z Catavi wzięli 15 zakładników spośród per-

11 De Sieyes, La Paz 3 II 1947, AD, B. Amérique 1944–1952, vol. 3, Boli vie, k. 112.
12 Rees, La Paz 28 V 1947, PRO, FO 371, 61185; idem, La Paz 30 VII 1947, PRO, FO 

371, 61185; Bolivia. Annual Report for 1947, Rees, La Paz 19 III 1948, PRO, FO 371, 
68149 B.
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sonelu kierowniczego, w  tym siedmiu Amerykanów, i uwięzili ich 
w siedzibie związku zawodowego. Miasto Catavi praktycznie znalaz-
ło się we władzy górników. Po całonocnej strzelaninie wojsko zaję-
ło siedzibę związku, ale dwóch Amerykanów i dwóch Boliwijczyków 
było już zamordowanych, wśród pozostałych zaś znaleźli się ran-
ni. Ucierpiała m.in. żona jednego z zamordowanych Amerykanów 
(w niektórych relacjach pojawia się informacja, jakoby została ona 
zgwałcona). W kolejnych starciach padły dalsze ofiary, m.in. trzech 
Amerykanów13.

W jednej z wczesnych relacji pojawił się motyw – później nie po-
twierdzony – jakoby w trakcie referowanego konfliktu wojsko wy-
sadziło w powietrze siedzibę związku zawodowego z pewną liczbą 
przywódców w środku, wielu zaś robotników zastrzelono rzekomo 
w ich domach lub na ulicy. W innych relacjach pojawia się motyw, 
jakoby lokal związku wyleciał w powietrze z powodu wybuchu bom-
by z dynamitem, gdy wojsko tam wtargnęło i jakoby to ono ponio-
sło straty.

W konsekwencji zajść obcy personel ewakuowano, kopalnię zaś 
czasowo zamknięto. Według rządu śmierć poniosło 30 osób, według 
innych źródeł liczba ofiar dochodziła do 100–200. Za referowanymi 
wydarzeniami poszedł strajk solidarnościowy kolejarzy oraz robotni-
ków przemysłu włókienniczego14. W Catavi potem śpiewano:

Para los obreros e indios, campos de concentración. 
Ichilo, Laja, Coati, lloran de nuestra pasión. 
En las celdas carcelarias, con ración de aire y luz, 
Millares de obreros e indios estàn llevando su crus, 
Por un par de crueles gringos, Dios mio, tanto maltrato! 
Masacre, càrcel, destierro, destrucción del sindicato. 
Gualberto Villarroel, eres nuestro padre Dios, 

13 Jedna z relacji mówi o trzech Amerykanach, którzy stracili życie w całym epi-
zodzie, nie tylko w tej fazie konfliktu.

14 Rees, La Paz 29 i 30 V, 3 VI 1949, PRO, FO 371, 74501; Department of State. For 
the Press, Waszyngton 1 VI 1949, PRO, FO 371, 74501 oraz AD, B. Amérique 
1944–1952, vol. 3, Bolivie, k. 213; telegram placówki francuskiej, La Paz 1 VI 1949, 
AD, B. Amérique 1944–1952, vol. 3, Bolivie, k. 214; Bolivia: Annual Re port for 
1949, Lomax, La Paz 24 I 1950, PRO, FO 371, 81857.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



239CAŁ A WŁ ADZ A W RĘCE ZWIĄZKÓW Z AWOD OWYCH?

y Lechín es tu apóstol, que nos guia de ti en pos. 
Camaradas! No tenemos nada, nada que perder, 
y nuestra Revolución nos darà todo el poder!15

Dla robotników i Indian – obozy koncentracyjne.
Ichilo, Laja, Coati… to nasze cierpienia i łzy.
Więzienne cele, powietrze i światło według norm,
a w nich tysiące robotników i Indian niosących swój krzyż.
Tyle cierpienia za dwóch okrutnych gringos, mój Boże!
Masakra, więzienie, wygnanie, rozbicie syndykatu.
Villarroelu, tyś naszym Bogiem Ojcem,
Lechín zaś Twoim apostołem, który nas prowadzi nas prowadzi 
          Twą drogą.
Towarzysze! Nie mamy nic, ale to nic do stracenia;
nasza Rewolucja nam da władzę!

*

Myślenie górników o sprawach społecznych, werbalizowane w pro-
gramach politycznych, było bardzo ostre. Jak to się zwykle dzieje 
w wypadku ruchów masowych, tak i w tym wypadku można dysku-
tować, w  jakim stopniu stan świadomości masy członkowskiej był 
zgodny z myślami wyrażanymi przez ideologów i przywódców. Już 
samo formułowanie określonych tez przez tych ostatnich jest jednak 
charakterystyczne; w jakimś stopniu mimo wszystko odbija myśle-
nie potoczne, a w jakimś je w każdym razie ukierunkowuje.

Nie jest oczywiście powiedziane, iż masa górników akceptowała 
historiozoficzne przesłanki ostro formułowanych programów; poza 
wszystkim najpewniej mało je rozumiała. Jest natomiast bardzo pra-
wdopodobne, iż akceptowała ich ostrość.

Najbardziej znanym spośród dokumentów programowych ru-
chu górniczego były powoływane już w rozdziałach 2 i 3 „Tezy z Pu-
lacayo”, uchwalone 8 listopada 1946 r. przez kongres górników, który 
zgromadził się w  Pulacayo. Autorem tekstu był trockizujący przy-

15 L. Linke, Viaje por una revolutión, Quito 1956, s. 144.
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wódca POR, Guillermo Lora16. Projekt wsparli głównie delegaci 
z Catavi i Llallagua.

Twórcy dokumentu wychodzili ze stwierdzenia, iż mimo, że Bo-
liwia jest zacofanym krajem kapitalistycznym, to jednak kapitalizm 
dominuje w niej wśród różnych stadiów ewolucyjnych. Mimo zaco-
fania – twierdzili – także tu proletariat jest klasą rewolucyjną par 
excellence, górnicy zaś są jego czołowym oddziałem. Ponieważ nie 
ma jednak w  Boliwii burżuazji, zdolnej wyeliminować obszarnic-
two oraz przedkapitalistyczne stosunki ekonomiczne, więc te zada-
nia musi zrealizować rewolucja demokratyczna. Ona też musi do-
prowadzić do jedności narodu i zrzucić okowy imperializmu z kraju, 
stanowią cego ogniwo w łańcuchu światowego kapitalizmu – burżu-
azja boliwijska bowiem nie jest w stanie tego uczynić.

W dalszym ciągu autorzy programu zwracali uwagę, iż:

Feudałowie połączyli własne interesy z  interesami międzynarodowe-
go impe rializmu i bezwarunkowo obrócili ten sojusz na swoją korzyść. 
Sprawiło to, że klasa rządząca stała się prawdziwą burżuazją feudalną, 
jak ją w rzeczy samej można okre ślić. Zważywszy na jej prymitywizm 
techniczny oraz wykorzystywanie posiadanego bogactwa, którego isto-
tą jest własność ziemi, byłoby niemożliwe, ażeby imperializm nie pod-
trzymał jej istnienia sztucznie, przez rzucenie jej paru okruchów. Nie 
można wręcz wyobrazić sobie funkcjonowania dominacji imperiali-
stycznej bez wykorzysta nia władców kreolskich.

Ten wątek dokumentu kończył się stwierdzeniem, że „istnienie feu-
dalno-burżuazyjnego państwa tłumaczy się tym, iż stanowi ono na-
rzędzie gwałtu, funkcjonujące w celu utrzymania przywilejów wła ś-
cicieli ziemskich i kapitalizmu”.

W dalszych sformułowaniach autorzy gwałtownie odrzucali su-
gestię, jakoby zmierzali w kierunku rewolucji socjalistycznej; stwier-
dzali, iż zdają sobie sprawę, że dla takiej rewolucji nie ma w Boliwii 
obiektywnych warunków. Powtarzali, iż proletariat, sprzymierzo-
ny z  robotnikami rolnymi, rzemieślnikami oraz innymi grupami 
„drobnoburżuazyjnymi”, ograniczy się do nadania jedynie kierun-

16 Malloy, op. cit., s. 146.
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ku prze mianom. „Gdy robotnicy zdobędą już władzę – mówili 
w dalszym ciągu autorzy – nie pozostaną jednak przecież na zawsze 
w grani cach burżuazyjno-demokratycznych, lecz będą się czuli zo-
bligowani do codziennego, coraz głębszego naruszania ustroju wła-
sności pry watnej i uczynienia w ten sposób rewolucji permanentną”. 
„Przez zniszczenie kapitalistycznego wyzysku – konkludowali auto-
rzy – staniemy się tymi, którzy prawdziwie wykują wielkość narodu”.

Z punktu widzenia autorów dokumentu, pojęcie wojny klasowej 
w wypadku górników oznaczało nade wszystko podjęcie przez nich 
walki „z wielkimi właścicielami kopalń, a więc z tą odroślą imperia-
lizmu jankeskiego, która nas uciska”. Ambasada USA została przez 
nich przedstawiona jako „ośrodek walki przeciwko rewolucjonistom 
sprzeciwiającym się imperializmowi”. „Wyzwolenie eksploatowa-
nych” miało stać się „pochodną walki przeciw imperializmowi”.

W kolejnych ustępach autorzy tłumaczyli, iż nie można by za-
akceptować sytuacji, w  której ministrowie reprezentujący robotni-
ków znaleźliby miejsce w rządach burżuazyjnych, i tak bowiem nie 
byli by w stanie zmienić ich natury. Twierdzili, że w sytuacji, gdy pań-
stwo jest obrońcą kapitalistycznego ładu, „robotniczy” minister staje 
się po prostu lokajem burżuazji. Zastrzegali, że związkowa federacja 
górnicza (FSTMB) nigdy nie weźmie udziału w rządzie burżuazyj-
nym, gdyż oznaczałoby to „zdradę wyzyskiwanych i opuszczonych 
oraz zapomnienie o linii rewolucyjnej wojny klasowej”.

W odpowiedzi na groźby zamykania kopalń przez kapitalistów 
autorzy doradzali zajmowanie ich w sytuacjach konfliktowych przez 
robotników oraz podejmowanie wydobycia na własny rachunek:

Zajęcie kopalń oznacza samo w sobie przekroczenie kapitalizmu, po-
nieważ stawia kwestię, kto jest prawdziwym ich właścicielem – kapi-
talista czy robotnicy. Jednocześnie nie powinno się widzieć działania 
w tym kierunku jako nacjonalizacji ani, tym bardziej, socjalizacji ko-
palń. Jest to jedynie metoda uniknięcia konsekwen cji bojkotu ze strony 
kapitalistów, skazujących w ten sposób robotników na śmierć z głodu. 
Strajki połączone z zajmowaniem kopalń stanowią jeden z głównych 
celów FSTMB.
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Autorzy konkludowali ten wątek zaleceniem, by w  wypadku 
zaj mowania kopalń przez górników ujawniały się Komitety Kopal-
niane, które tworzyliby wszyscy robotnicy, również nienależący do 
związ ków zawodowych. Komitety winny decydować o losie kopal-
ni i za łogi.

Autorzy opowiadali się za poprawą warunków materialnych pra-
cy i płacy górników, za zbiorowymi umowami o pracę i za wszelki mi 
działaniami, jakie mogłyby stworzyć efektywne mechanizmy kon-
troli związków nad wykonywaniem przez robotników ich zadań 
w każdej płaszczyźnie funkcjonowania kopalni:

Musimy złamać tajemnice eksploatacji, rachunkowości, obróbki mine-
rałów itd. – by umożliwić bezpośrednią interwencję robotników, którzy 
owe tajemnice posią dą, w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ponieważ 
jesteśmy zainteresowani w zaj mowaniu kopalń, musimy wyciągnąć to 
wszystko na światło dzienne.
 Robotnicy muszą wziąć pod kontrolę techniczną stronę zarządza-
nia wydoby ciem i księgi rachunkowe; muszą mieć głos w kwestii dobo-
ru urzędników oraz nade wszystko muszą przyczynić się do upublicz-
nienia informacji o zyskach wielkich kompanii i o nadużyciach przez 
nie popełnianych przy płaceniu podatków państwu lub zasilaniu kas 
oszczędnościowych, w  tym także robotniczych funduszy oszczędno-
ściowych. Reformistom, którzy mówią o świętym prawie szefów, odpo-
wiadamy hasłem „kontroli robotniczej w kopalniach”!

By uniknąć powtórzenia masakry z  Catavi – kontynuowali auto-
rzy, nawiązując najpewniej do wydarzeń z 1942 r. – należy górników 
uzbroić. Na pytanie, skąd wziąć broń, odpowiadali:

Najważniejszą sprawą jest nauczyć robotników, że muszą się uzbroić po 
zęby przeciw uzbrojonej burżuazji – a wtedy środki się znajdą. Zapo-
mina się być może, iż my na codzień pracujemy z potężnymi materia-
łami wybuchowymi.

W  zakończeniu tekstu autorzy wzywali do przeciwstawienia hasła 
„zjednoczonego frontu proletariatu” haśle „narodowej jedno ści” 
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oraz wzywali do budowania zjednoczonej związkowej centrali ro-
botniczej17.

Gdy minęło kilka lat, w boliwijskim ruchu robotniczym utrzy-
mał się ten sam ton. Lechín głosił, iż masy pracujące Boliwii „ani 
przez chwilę nie powinny zapominać, wręcz nie mogą zapominać, 
że ich przyszłość i szczęście zależy jedynie od samych robotników”18.

Dyskurs całej COB był wówczas zorganizowany wokół idei walki 
pomiędzy klasą robotniczą a burżuazją; na czele tej walki sy tuowano 
górników. W proklamacjach konfederacji często występo wało mark-
sistowskie i komunizujące słownictwo, wręcz naśladow nictwo dys-
kursu „obozu pokoju i socjalizmu” z tych lat. Widać to było dobrze 
zwłaszcza w związkowej gazecie „La Rebellión”. Z ko lei wielokrotnie 
tu wykorzystywany zbiór przemówień Lechina, wy dany w opisywa-
nych latach przez wydawnictwo pod charakterystyczną nazwą „Lud 
czyta”, poprzedzała fotografia autora z podpisem „Najwyższy przy-
wódca proletariatu” (co bliźniaczo przypominało analogiczne zbiory 
przemówień przywódców obozu moskiewskiego). Przeciwnicy Le-
china nazywali wówczas La Paz „Lechingradem”.

*

Analizowany w tej pracy nurt ruchu społecznego i politycznego, któ-
ry zmierzał do modernizacji Boliwii po wojnie o Chaco, wcześnie 
zwrócił uwagę na klasę robotniczą. Pokolenie Chaco potrzebowało 
sojuszników. Co ważniejsze jednak, było to też uwarunkowane ide-
ami płynącymi z Europy, gdzie kwestia robotnicza rysowała się jako 
jedna z pierwszoplanowych. O tym, że w komunizmie odgrywała za-
sadniczą rolę, nie warto wspominać. W faszyzmie ogromnie ważna 
była z kolei pozytywna wizja uporządkowanego państwa, łącząca się 
z wizją jego struktury korporacyjnej, obejmującej także robotników. 
Ta wizja była pociągająca dla pokolenia Chaco – jak zresztą dla wie-
lu tendencji występujących wówczas w Ameryce Łacińskiej czy, po-

17 Terrill, La Paz 5 V 1952, NA, DS, 724.001 (analizowany tekst stanowi za łącznik 
do pisma). Por. Report of the United Nations Mission…, s. 95.

18 Lechín y la Revolución Nacional, [b.m.d.w.], s. 109.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



244 ROZDZIAŁ 4

wiedzmy, w Turcji (por. rozdz. 3). Rozwiązanie kwestii robotniczej 
przez inkorporowanie robotników do struktury państwowej ryso-
wało się wówczas jako element modernizacji.

W  kategoriach zupełnie praktycznych, skoro pokolenie Cha-
co wzorowało się na rozwiązaniach europejskich, to musiało do-
strzec, że w Europie istniało ustawodawstwo społeczne. Przejmowa-
ło więc te wzory, nawet jeśli w niejednym kraju Ameryki Łacińskiej 
europej skie kodeksy pracy wyprzedzały rozwój sytuacji na miejscu. 
Od miennie niż w  Europie, w  wielu krajach latynoamerykańskich 
usta wodawstwo społeczne nie zostało wywalczone przez klasę ro-
botniczą, lecz oktrojowane przez elity przeświadczone, iż należy je 
awansem wprowadzić.

Prawda, że w Boliwii wcześnie występująca ostrość konfliktów 
też skłaniała ku temu, a pierwsze elementy prawodawstwa społecz-
nego pojawiły się tu już przed wojną o Chaco. Ośmiogodzinny dzień 
pracy w handlu i w przemyśle wprowadzono w 1924 r., w górnictwie 
i w kolejnictwie w 1925 r. Także w pierwszej połowie lat dwudzies-
tych wprowadzono odszkodowania za wypadki przy pracy, popra-
wiono na korzyść robotników prawo o strajkach itd.19 Wiele z tych 
przepisów nie było oczywiście stosowane w praktyce, zwłaszcza nie-
co dalej od La Paz. Poseł francuski jeszcze w maju 1936 r. odnoto-
wywał, że Boliwia nie posiada żadnego ustawodawstwa społecz-
nego – ani ośmiogodzinnego dnia pracy, ani dnia odpoczynku na 
tydzień, ani ochrony pracy kobiet i młodocianych, ani inspekcji pra-
cy, „ani niczego”20.

Pokolenie Chaco uczyniło z kwestii robotniczej jedno z pier wszo-
planowych zagadnień lansowanej polityki. Już David Toro pod-
kreślał, iż problematyka społeczna znajduje się w  centrum uwagi 
je go rządu. Podczas zaprzysiężenia jego gabinetu świeżo powołany 
minister spraw zagranicznych Enrique Baldivieso wygłosił charak-
terystyczne swego rodzaju credo:

19 Lora, op. cit., s. 137.
20 Guy, La Paz 28 V 1936, AD, Amérique 1918–1940, Bolivie, 5, k. 97.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



245CAŁ A WŁ ADZ A W RĘCE ZWIĄZKÓW Z AWOD OWYCH?

Zamiast tylokrotnie zapowiadanych praw politycznych pragniemy 
ogłosić eko nomiczne prawa obywatelskie: prawo do życia, prawo do 
pracy i prawo do otrzymy wania całości zysku płynącego z tej pracy21.

Natychmiast po objęciu władzy płk Toro zaprosił organizacje ro-
botnicze do wydelegowania swego przedstawiciela do rządzącej jun-
ty. W  lipcu 1936 r. ogłosił pracę obowiązkiem każdego obywatela 
w  wieku od 20 do 60 lat („poza intelektualistami oraz niezdolny-
mi do pracy”); policja miała wykrywać „pasożytów”22. Z kolei pań-
stwo miało dostarczyć ludziom pracy. Póki co, prezydent zapowiadał 
ochronę bezrobotnych (por. rozdz. 1). Utworzono Ministerstwo Pra-
cy, które powierzono 33-letniemu robotnikowi Waldo Alvarezowi, 
linotypiście z drukarni „El Diario” w La Paz, przywódcy związku za-
wodowego drukarzy. W ten sposób po raz pierwszy robotnik zasiadł 
w boliwijskim gabinecie. W sierpniu 1936 r. Toro wprowadził przy-
musową syndykalizację dla robotników, pracodawców i  handlow-
ców (por. rozdz. 1 i 3). Miały powstać odrębne związki dla pracow-
ników i pracodawców, wspólnie tworząc jednakowoż komitety dla 
regulo wania spornych spraw. Powołano ogólnokrajową organizację 
związ ków zawodowych. Rząd przyjął zasadę zwracania się do robot-
ników per „towarzyszu”23.

Zapowiedziano opracowanie kodeksu pracy, wprowadzenie 
ograniczenia czasu pracy dla kobiet i  dzieci, dorocznych urlopów, 
zasiłku dla bezrobotnych, obowiązkowego ubezpieczenia, udziału 
ro botników w  zyskach przedsiębiorstw, podwyżki pensji oraz mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia. Wprowadzono obowiązek za-
trudniania przez przedsiębiorstwa co najmniej 90% krajowej siły 
roboczej (z  pierwszeństwem dla byłych kombatantów). Zakazano 
spożytkowywania produktów żywnościowych dla wytwarzania al-
koholu. Rzecz dotyczyła przede wszystkim popularnej la chicha, ro-
bionej z kukurydzy. Jest oczywiste, iż takie rozporządzenie musiało 

21 Ambasada JKM, La Paz 4 VI 1936, PRO, FO 371, 19764, k. 168.
22 Słowo „pasożyty” zostało tu zaczerpnięte ze znacznie późniejszego słownic twa 

komunistycznego. 
23 Prawda, że w języku hiszpańskim „towarzyszu” mogło brzmieć mniej urzędo-

wo-pompatycznie niż w PRL.
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pozo stać na papierze – ale ciekawa jest łatwo dająca się odczytać in-
tencja prawodawcy.

Z kolei Busch, od pierwszej chwili po objęciu władzy, deklaro-
wał intencję ustanowienia płacy minimalnej, wprowadzenia maksy-
malnego czasu pracy oraz ubezpieczeń zdrowotnych i  zabezpie-
czeń emerytalnych, budowę tanich mieszkań dla robotników, walkę 
z gruźlicą, rozwój produkcji lekarstw w kraju i dentystyki dla bied-
nych, poprawę zaopatrzenia w wodę pitną w wielu miastach.

Konstytucja z 1938 r. czyniła państwo odpowiedzialnym za stan-
dard bytowania ludności, wprowadzała (na papierze!) obowiąz-
kowe ubezpieczenia, emerytury, opiekę lekarską nad robotnikami, 
za chęty do rozwoju wszelkiej spółdzielczości, państwową kontro-
lę wa runków mieszkaniowych robotników itd. Wkrótce później, 
w 1939 r., opracowano pierwszy w Boliwii całościowy kodeks pracy. 
Za prezy dentury Buscha miał miejsce I Krajowy Kongres Górników 
(Oruro, 8 VIII 1939). Przedstawicieli ruchu związkowego wprowa-
dzono do Kongresu. Busch deklarował, że chce znieść wszelkie po-
działy kla sowe – by każdy obywatel miał równe prawa i możliwości. 
Takie postawienie sprawy było charakterystyczne tyleż dla komuni-
zmu, ile dla faszyzmu, ile w końcu dla latynoamerykańskiego popu-
lizmu, któ ry silnie zabarwił się jednym i drugim.

Jakieś cechy postępowania (przynajmniej w  intencji) prolu-
dowego miało Buscha dążenie do rozwoju oświaty przy zadbaniu 
o możliwo ści kształcenia oraz dokarmiania uczniów biedniejszych, 
jego zarzą dzenia przeciwko spekulantom, ograniczenie wzrostu ko-
mornego, je go deklaracje o potrzebie ograniczenia wydatków dewi-
zowych na import dóbr luksusowych, wyżej zreferowane działania 
przeciw la Rosca itp.

Za rządów Villarroela popierano organizowanie się robotni-
ków, w tym również górników, w struktury związkowe. Umożliwio-
no swobodne zakładanie związków, bez konieczności uzyskiwania 
zgody władz. Pod patronatem Ministerstwa Pracy, w czerwcu 1944 r. 
na zjeź dzie w Huanuni, utworzono wspominaną już Federację Gór-
ników – Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Boli-
via (FSTMB). Gośćmi zjazdu byli Villarroel i  jego minister pracy. 
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W 1945 r. Federa cja odbyła zjazd, podczas którego jej szefem (sekre-
tarzem) został Ju an Lechín.

W lutym 1944 r. zakazano usuwania z pracy bez postępowania 
sądowego funkcyjnych związkowych oraz przenoszenia ich do in-
nej pracy bez ich zgody. W listopadzie wprowadzono zasadę potrą-
cania składek związkowych przez pracodawcę z pensji. W grudniu 
ustanowiono Dzień Górnika Boliwijskiego (21 XII, dla upamiętnie-
nia konfliktu w Catavi). W styczniu 1944 r. wydano dekret o płacy 
mi nimalnej.

W grudniu 1944 r. wprowadzono zasadę świątecznych gratyfika-
cji w wysokości miesięcznej pensji dla pracowników. Za czasów Vil-
larroela wprowadzono także inne premie oraz uaktywniono martwy 
dotychczas przepis z kodeksu pracy Buscha, stanowiący, iż jeśli ro-
botnik przepracował osiem lat, to w wypadku odejścia miał prawo 
do dodatkowej miesięcznej pensji za każdy miniony rok pracy (na-
wet jeśli odchodził z własnej woli). Zmniejszono wysokość komor-
nego, zwłaszcza w  wypadku wynajmowania mieszkań przez bied-
niejsze grupy społeczne.

Pomysły szły jeszcze dalej. W październiku 1945 r. jeden z de-
putowanych MNR zaproponował w parlamencie przyznanie prawa 
głosu analfabetom. Poetyka oficjalnych wypowiedzi za czasów Vil-
larroela była bardzo proludowa. Przemówienia prezydenta zawierały 
akcenty przeciw „fałszywej” demokracji uprzywilejowanych, a więc, 
tym samym, za ludźmi pracy, którym winny służyć produkty zie-
mi boliwijskiej. Minister spraw wewnętrznych, mjr Nogales, 16 lipca 
1945 r., podczas obchodów poświęconych bohaterowi niepodległo-
ści Boliwii Pedro Domingo Murillo, głosił:

My, rewolucjoniści dnia dzisiejszego, kontynuujemy i dopełniamy dzie-
ło rewolucjonistów i  męczenników z  1809 r. Do ich zasad Wolności, 
Równości i Bra terstwa dodajemy wszak ekonomiczną zasadę Sprawie-
dliwości Społecznej – zasadę, którą jesteśmy zdecydowani podtrzymać 
i wcielić w życie niezależnie od kosztów i mimo wszelkich przeszkód, 
jakie obalona oligarchia stawia na naszej drodze. Wrogowie idei wy-
zwolenia wyzyskiwanych klas naszego kraju starają się przedstawić 
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Rewolucję z 20 grudnia 1943 r.24 jako zaledwie zamach stanu, wynikają-
cy z chęci zdobycia władzy. Boliwia i Ameryka wiedzą jednakowoż, iż 
to jest rewolucja społe czna, brzemienna całkowitą przemianą ducho-
wych i społecznych wartości narodu – nawet jeśli nie czyni tego środ-
kami przyspieszonymi bądź gwałtownymi, podobnie jak nie odczu-
wa potrzeby czarowania kogokolwiek posunięciami demagogicznymi 
bądź teatralnymi25.

Jednocześnie wszyscy wymienieni prezydenci – jak przystało na 
adeptów autorytaryzmu i  latynoamerykańskiego populizmu zara-
zem – bardzo uważali, by wszelki ruch społeczny, w tym ruch robot-
niczy pozostawał pod kontrolą państwa. Busch np. zakazał strajków 
studenckich, wszystkim zaś pozostałym grupom dobitnie przypo-
mniał pozostające w mocy regulacje prawa do strajku. Objęcie ro-
botników kontrolą też mogło być „drugą stroną medalu” syndy-
kalizacji obo wiązkowej. Dwoistą wymowę mogły mieć niektóre 
postanowienia kodeksu pracy Buscha. Stanowił on, że np. tylko pań-
stwo mogło występować w charakterze pośrednika pomiędzy patro-
natem a pra cownikami najemnymi w kwestii rekrutacji tych ostat-
nich. Miało to przeciwdziałać powszechnie wówczas stosowanemu 
w Boliwii syste mowi angażowania robotników, zwłaszcza górników, 
przez prywatnych ajentów pobierających „komisowe” i zaintereso-
wanych w ten sposób w dużej fluktuacji siły roboczej. Przepis, w in-
tencji prawodawcy idący na rękę robotnikom, w wypadku wejścia 
w życie wzmacniałby wszakże jednocześnie pozycję państwa zarów-
no wobec nich, jak i wobec pracodawców. Zbyteczne w końcu doda-
wać, iż wiele ze zreferowanych zarządzeń korzystnych dla robotni-
ków mog ło w końcu pozostawać martwą literą.

*

Kontakt pomiędzy inteligencją a  warstwami niżej usytuowanymi 
w  hierarchii społecznej, zwłaszcza robotnikami, nieraz występo-
wał w  sytuacjach rewolucyjnych (Rewolucja Francuska, rewolucje 

24 Data dojścia do władzy Villarroela (por. rozdz. 1).
25 Rees, La Paz 25 VII 1945, PRO, FO 371, 44783.
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komu nistyczne, Październik 1956 i ruch „Solidarności” w Polsce…). 
Jedni potrzebowali „mięsa armatniego” – a nieraz kierunek współ-
pracy z  ludem wskazywała im też ideologia. Drudzy potrzebowali 
dorad ców oraz transmisji własnych słów i działań do szerszego świa-
ta. Jedni i drudzy buntowali się przeciw każdorazowemu ancien régi-
me i było im razem po drodze.

W Trzecim Świecie dążenie do omawianego sojuszu nie wystę-
powało powszechnie. Michał Kalecki zwrócił swego czasu uwagę na 
sytuacje, gdy niższe klasy średnie wchodziły w kontakt z bogatym 
lub średniozamożnym chłopstwem, łącząc się z kapitałem państwo-
wym przeciw sektorom biednym (Indie, Egipt)26. Dążenie, o którym 
mowa, występowało jednakowoż mimo wszystko często ze wzglę-
du na wyżej wspominaną relatywnie dużą rolę inteligencji (warstw 
śred nich) i  jej buntowniczość z  jednej strony, dużą wagę zaś, małe 
ustrukturalizowanie i trudności ekspresji warstw niższych z drugiej.

W rozpatrywanej epoce w Boliwii kontakt pomiędzy inteligen-
cją a ruchem robotniczym był przez długi czas utrzymywany przez 
jed nostki zdeklarowanie lewicowe lub (i) raczej elitarne, takoż przez 
le wicowe ugrupowania (PIR, POR). Nieraz też występowała w ru-
chu robotniczym nieufność wobec inteligentów, która w  końcu 
wielo krotnie w  historii pojawiała się w  łonie klas niżej usytuowa-
nych w hierarchii społecznej. W 1940 r. CSTB wręcz głosiła:

W Boliwii, podobnie jak wszędzie, intelektualiści nigdy nie cechowali 
się ani szczerością, ani wspólnym z masami duchem walki, ani w końcu 
bliskością wobec nich. Zawsze żywili jakieś skryte intencje, kryli plany 
posłużenia się naszą siłą. Za wsze starali się zająć pozycje przywódcze 
z pominięciem naszych szeregów, bez zidentyfikowania się z nami, bez 
tego, iżby podzielić nasze trudy, niepokój i sposób rozumienia buntu27.

Okazji do uczynienia efektywnego kroku w  kierunku górników 
przez masowy i reformistyczny (mimo rewolucyjnych planów) ruch 
inteligencji i  klasy średniej, jakim był MNR, oraz do przełamania 

26 M. Kalecki, Uwagi o społeczno-gospodarczych aspektach „ustrojów po średnich”, 
w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1985, s. 22–29.

27 Malloy, op. cit., s. 105.
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nieufności drugiej strony, dostarczyło krwawe stłumienie przez wła-
dze konfiktu w Catavi w grudniu 1942 r.

MNR miał na uwadze sprawy robotnicze już w  cytowanym 
w rozdziale 2, swoim podstawowym programie z 1942 r. Po konfli-
kcie w Catavi Paz Estenssoro wraz z grupą deputowanych zażądali 
wyjaśnienia, dlaczego armia strzelała do ludzi bezbronnych, w tym 
do kobiet i dzieci. W swojej interpelacji przyszły prezydent sformu-
łował m.in. mocne oskarżenie:

Linia postępowania rządu wobec tego wielkiego konfliktu została na-
kreślona nie przez ministrów naszego państwa, nie przez tych, który 
winni byli dbać o los na rodu boliwijskiego – ale przez Patiño Mines28.

Po konflikcie w Catavi przywódcy związkowi, którzy uchowali się na 
miejscu, nawiązali kontakt z Pazem Estenssoro. Potem lud (niezależ-
nie od tego, co to słowo dokładnie znaczyło) poparł wzięcie władzy 
przez Villarroela. Sprawa była ułatwiona przez okoliczność, że ten 
dziedziczył tradycję Buscha.

Minister pracy w rządzie Villarroela był entuzjastycznie przyj-
mowany w kopalniach. Prezydent ze swą ekipą żywili przeświadcze-
nie, że uzyskaliby poparcie górników Patiño w wypadku konfliktu 
z koncernem. Prawda, że w obaleniu tych rządów miał spory udział 
także ludowy bunt w La Paz (nie jest nb. powiedziane, że wywołany 
akurat przez uprzednio popierające go grupy ludowe), ale generalnie 
Villarroel został pozytywnie zapamiętany przez robotników.

W dalszym biegu spraw MNR sytuował się blisko związków za-
wodowych – podobnie jak np. peruwiańska APRA, gdzie aktyw-
na przynależność do związków była nawet obowiązkiem członków. 
W przytoczonym w rozdziale 3 manifeście MNR z czerwca 1942 r. 
mowa jest o  „prawdziwej, boliwijskiej sprawiedliwości społecznej” 
i o bardzo wielu sprawach chwytliwych z punktu widzenia ludzi po-
zostających „pod kreską”. Cała retoryka skierowana przeciw la Rosca 
oraz przeciw imperialistycznemu wyzyskowi predysponowały MNR 
do kontaktu ze związkami. Wizja koniecznej modernizacji kraju 

28 El Libro Blanco de la Independencia Económica de Bolivia, La Paz 1952, s. 73.
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i uczynienia narodu ze wszystkich obywateli (por. rozdz. 5) podob-
nie sugerowała otwarcie się ku masom. Przesłanki taktyczne skłania-
ły w końcu do współdziałania z robotnikami. Dyplomacja brytyjska 
oceniała, iż z punktu widzenia boliwijskich wygnańców przebywają-
cych w Buenos Aires – a więc w jakimś momencie także z punktu wi-
dzenia Paza Estenssoro – wprowadzenie ustroju typu peronowskie-
go w Boliwii było niemożliwe bez uzyskania współpracy „Lechina 
i jego górników”29.

W  konsekwencji wymienionych okoliczności, MNR uzyskał 
sku teczny i długotrwały kontakt z proletariatem. Symboliczna była 
w tym względzie okoliczność, iż grono założycielskie tej partii spot-
kało się 18 listopada 1941 r. na przedmieściu La Paz Viacha w domu 
ubogiego kolejarza. Nawet jeśli być może stało się tak przez przy-
padek, to był on później wykorzystywany w propagandzie. Wspomi-
nane wcześniej zajęcie przez górników miasta Potosí w 1947 r. mia-
ło jakoby nastąpić za sprawą MNR. Omówiona w rozdziale 1 rewolta 
MNR w 1949 r. znalazła oddźwięk wśród górników – w Catavi stłu-
miony przez rząd bardzo brutalnie, z zimną determinacją oraz być 
może 350 ofiarami (co oceniano zresztą jako liczbę umiarkowaną 
w zestawieniu z liczbą uczestników ruchu).

Kampanię wyborczą 1951 r. MNR prowadził pod hasłami, któ-
rych część była wyraźnie skierowana pod adresem klasy robotni-
czej. Obok wspominanych haseł przeciw eksploatacji kraju, przypo-
minano pozytywną dla robotników politykę społeczną Villarroela. 
Zapowia dano oddanie kopalń górnikom (kosztem Wielkiej Trójki), 
również budowę tanich mieszkań, obniżenie ceny mięsa i  chleba. 
W ramach propagandy wyborczej otwarto piekarnię sprzedającą za 
pół ceny chleb oznaczony literami „MNR” oraz rzeźnię sprzedającą 
tanie mię so. Ostatecznie udział robotników i warstw niższych w wy-
borach był bardzo liczny, podczas gdy urzędnicy i przedstawiciele 
warstw zajmujących wyższe miejsca w hierarchii społecznej często 
nie ruszyli się z domów.

29 Notatka Foreign Office, Londyn 7 VI 1949, PRO, FO 371, 74501.
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W przeddzień rewolucji 1952 r. działacze związków górniczych 
zdecydowanie popierali MNR, nieprzypadkowo wyrażając jedno-
cześnie podziw dla Perona.

*

W powstaniu 9 kwietnia 1952 r. górnicy odegrali rolę decydującą, 
opisaną w rozdziale 1. Wśród nadawanych przez powstańcze radio 
wezwań do żołnierzy na dobrym miejscu sytuowało się hasło, aże-
by przyłączyli się do ludowej rewolucji skierowanej przeciw kapita-
lizmowi. Gdy w  jakieś trzy miesiące po powstaniu Paz Estenssoro 
przybył z wizytą do kopalni Milluni, z której ludzie w decydującym 
momencie przybyli na Płaskowyż nad La Paz, setki górników i ich 
rodziny czekały na gościa już szmat drogi przed osadą. Strzelali na 
wiwat w powietrze i grali na instrumentach. Byli ubrani najpiękniej 
jak można; zwłaszcza kobiety założyły na siebie całe swoje bogac-
two. Prezydenta wyciągnięto z samochodu, obsypano confetti, pre-
zentowano broń, pokazywano znak „V”, całowano i poprowadzono 
pod łukami triumfalnymi. W osadzie jakiś górnik wygłosił przemó-
wienie, w którym zwrócił się do dostojnego gościa z prośbą, by nie 
zapomniał, że to oni, górnicy, są „prawdziwymi twórcami Narodo-
wej Rewolucji”. Zapewnił, że on i jego towarzysze pozostają „gorli-
wymi strażnikami praw klasy robotniczej”. Przedstawiciel Związku 
Górników przybyły na tę okazję z La Paz przekazał życzenie Lechina, 
ażeby górnicy „ze wszystkich sił bronili rewolucyjnego rządu, który 
doszedł do władzy dzięki woli ludu”. „Czy przysięgniecie wraz z tow. 
Lechinem – pytał – bronić rewolucyjnego rządu nawet za cenę ży-
cia?!” Masowy aplauz był mu odpowiedzią.

Tłum ludzi trzymał w rękach broń, w tym maszynową, i prosił 
prezydenta o więcej uzbrojenia – bo może będzie jeszcze potrzebne. 
Podobno miał go zresztą więcej w ukryciu, ale nie chciał tego ujaw-
nić, gdyż w takim wypadku trudniej by było prosić o nowe30.

30 Linke, op. cit., s. 65–78.
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*

W  kilka dni po powstaniu zorganizowała się COB i  odtąd tylko 
ugru powania związkowe do niej afiliowane miały prawo istnieć. Siła 
po wstałej centrali była zresztą tak duża, że wszystkie afiliowały się 
bądź zanikały. Rozpoczął się okres wielkiego nasilenia robotniczego 
buntu i  robotniczego nacisku – czasem kontrolowanego, a czasem 
wymykającego się spod wszelkiej kontroli. Rozwijająca się sytuacja 
została opisana w rozdziale 2 – wraz z formułowanymi żądaniami, 
z przeświadczeniem o powinnościach społecznych przedsiębiorstwa 
w miejsce ekonomizmu byłych właścicieli, z atmosferą osiedli przy-
kopalnianych, pełnych dynamitu w sensie przenośnym i dosłownym 
lub np. z trzygodzinną defiladą organizacji robotniczych na stadio-
nie w La Paz z okazji otwarcia I Krajowego Kongresu Robotniczego 
31 października 1954 r.

Co nie mniej ważne, entuzjazm robotników i ich przeświadcze-
nie, że się wyzwolili i działają w imię uzyskanej wolności, stały się 
siłą rewolucji – i siłą kierującej nią ekipy z Pazem Estenssoro na cze-
le (nawet jeśli ci sami robotnicy w jakimś stopniu zniewolili ją swy mi 
żądaniami). COB nigdy nie zjednoczyła się z MNR, w rządzie brała 
udział z pozycji niezależnej, ale uznała rewolucję za swoją. W jakimś 
momencie Lechín skierował do Paza Estenssoro adres hoł downiczy:

Lud, choćby był najbardziej bohaterski, nie może nic zdziałać, jeśli po 
zwycię skim powstaniu brak mu awangardy z  wyraźną i  zdecydowa-
ną wizją celów oraz gdy nie ma zdolnego przywódcy, który mógłby 
nim pokierować. Rewolucja Francuska osiągnęła szczyty dzięki istnie-
niu awangardy jakobińskiej, kierowanej przez „nieprzekupnego” Ro-
bespierre’a. Rewolucja rosyjska zatriumfowała dzięki decyzji naro du 
rosyjskiego, któremu przewodziła partia bolszewicka i „genialny opor-
tunista” o imieniu Lenin. Nasza rewolucja może osiągnąć sukces jedy-
nie, gdy pulsacja mas znajdzie wyraz w zaistnieniu bohaterskiej awan-
gardy – takiej właśnie jak MNR kierowany przez swego przywódcę, 
doktora Victora Paz Estenssoro31.

31 Rowell, La Paz 29 XI 1954, NA, DS, 824.06.
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Rewolucja szybko przestała być „dla ludu”, lecz postępowała da-
lej „przez lud” (by nawiązać do Manifestu TDP). Element prawdy 
tkwił w rezolucji wspomnianego I Krajowego Kongresu Robotnicze-
go (31 X 1954), gdzie powiedziano: „Rosnący udział mas przydaje 
naszej rewolucji charakter ludowy, który zmierza do przekroczenia 
wyjściowego schematu burżuazyjno-demokratycznego”32. Odmien-
nie niż w wielu latynoamerykańskich przemianach, w jakimś stop-
niu re alizujących model rewolucji burżuazyjnej, lud boliwijski był 
moto rem działania daleko nie tylko przez potencjalne zagrożenie, 
jakie stwarzał. Odmiennie niż w  wielu ruchach populistycznych 
w Ameryce Łacińskiej nie był też masą li tylko manewrowaną, po-
wolną przy wódcy, patronowi, caudillo.

COB uważała, że mobilizacja robotników jest jedyną gwaran-
cją realizacji postulowanych przemian. Była przekonana, że jej 
powinno ścią jest obrona rewolucji. Jedna delegacja związkowa za 
drugą od wiedzały prezydenta – potrząsając bronią i deklarując go-
towość jej użycia przeciw wrogom. Mało tego. Związki przedstawia-
ły żądania w kierunku pogłębienia rewolucji, były główną siłą, która 
pchała do reform ustrojowych, oczekiwała i żądała ostrego tonu czy 
to wobec wrogów wewnętrznych, czy wobec Stanów Zjednoczonych. 
Nieraz podnosiły argument, iż nie wystarczą robotniczy ministrowie 
w rzą dzie – lecz trzeba obalić kapitalizm. Nawet jeśli taką postawę 
ewentualnie suflowali, jak często sądzono, lewicowi politycy (POR? 
ko muniści?), to przecież górnicy czynili ją swoją.

Lud był nieraz spracowany i głodny, a zawsze niecierpliwy. Po 
rewolucji miało być dobrze. Temu, by było dobrze, przeszkadzali 
Patiño, Hochschild i Aramayo. Rewolucja się dokonała, trzech panów 
przegnano – a dobrze nie było. Jaki z tego płynął wniosek? Najprost-
szy: należy doprowadzić rewolucję „do końca”. W  praktyce ozna-
czało to postulat zrealizowania dotychczasowych i rozwijających się 
w miarę sukcesów (a więc właśnie niekończących się!) postulatów.

Wiosną i w początku lata 1952 r. COB organizowała demonstra-
cje w  imię natychmiastowego, poprzez tworzenie faktów dokona-
nych, przejęcia kopalń przez pracujących górników. Sądzi się niekie-

32 Rowell, La Paz 23 XI 1954, NA, DS, 824.06.
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dy, że miało to przeciwdziałać ewentualnej kompromisowej postawie 
prezydenta. Później nacisk robotniczy przyspieszał go w  działaniu 
i  skłaniał do radykalizacji rozwiązań. 7 października 1952 r. COB 
ogłosiła stan pogotowia i mobilizację robotników pod przewodem 
milicji robotniczych. Ów stan miał trwać, „dopóki rząd nie zadekre-
tuje i nie wprowadzi faktycznie w życie nacjonalizacji kopalń”33. Gdy 
nacjonalizacja się już dokonała, ambasador brytyjski napisał: „Ro-
botnicy mają ostatnie słowo. To oni doprowadzili do podjętego eks-
perymentu z nacjonalizacją”34.

Związki zawodowe parły ku nacjonalizacji szybkiej, bez odszko-
dowania, przeprowadzonej pod robotniczą kontrolą i w wyniku któ-
rej robotnicy przejęliby władzę nad kopalniami. Było dla nich oczy-
wiste, że, jak to powiedział jeden z górników kopalni San José, „Teraz 
kopalnie należą do nas dokładnie tak, jak ziemia należy do chłopów”35. 
Organ COB „Rebelión” głosił 1 maja 1952 r.:

My, masy robotnicze, widzimy problem jasno. Nacjonalizację trzeba 
przepro wadzić najprościej i  tak, jak chcą robotnicy. Nie ma co kom-
plikować sobie życia wymyślaniem jakichś formuł ratunkowych. Roz-
wiązanie mamy w  zasięgu ręki. Ko palnie winny przejść pod wła-
dzę państwa i w zarząd robotników w nich pracują cych. Nie widzimy 
przeszkód na drodze takiego rozwiązania. Przedsiębiorstwom nie je-
steśmy nic winni, gdyż kopalnie oraz ich instalacje należą do narodu 
boliwijskie go. Nie mamy żadnego powodu płacić więcej pieniędzy po-
nad to, co nam ukradły imperialistyczne koncerny.
 Rząd MNR, zrodzony z rewolucji dokonanej przez masy pracu-
jące, nie ma in nej drogi, jak spełnić wolę tych, którzy go wynieśli do 
władzy. Powinien natych miast przeprowadzić nacjonalizację kopalń – 
zgodnie z robotniczymi żądaniami i pragnieniami. Może w tym liczyć 
na pełne wsparcie robotników, którzy nigdy nie pogodzą się z trwaniem 
la Rosca – imperialistycznych, zaprawionych w masakrach zabójców36.

33 Rowell, La Paz 10 X 1952, NA, DS, 824.2544.
34 Report on Labour Affairs. Bolivia. November 1952, Lomax, La Paz 16 XII 1952, 

PRO, FO 371, 97718.
35 „El Diario” 5 VI 1957, cyt. za: Malloy, op. cit., s. 263.
36 Egzemplarz: AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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Paz Estenssoro wielokrotnie mówił ambasadorowi Stanów Zjed-
noczonych, że chciałby indemnizować amerykańskich akcjonariu-
szy boliwijskich kopalni, ale przeciwstawia się odszkodowaniu dla 
Wiel kiej Trójki. Departament Stanu uważał, że rząd boliwijski jest 
w tej sprawie „pod silnym naciskiem ze strony radykalnych elemen-
tów spośród swoich zwolenników”37.

W  niektórych opiniach pojawiało się wręcz przeświadczenie, 
że Paz Estenssoro zdawał sobie sprawę z  trudności, jakie przynie-
sie na cjonalizacja kopalń. W końcu, w odróżnieniu od Lechina, był 
ekono mistą i człowiekiem lepiej znającym świat. Nie miał jednak ru-
chu. Gdy raz, 7 sierpnia 1952 r., zaczął wypowiadać się za ostroż-
nym po dejściem w sprawie nacjonalizacji, spotkał się z tak fatalną 
dla siebie reakcją, że już więcej nie próbował. Czołowe związki za-
wodowe wezwały wówczas Lechina, by ustąpił z rządu jakoby nie-
realizującego dostatecznie gorliwie programu rewolucji. Paz Estens-
soro szyb ko wrócił do pożądanej linii. Prywatnie miał powiedzieć 
komuś, że nie powtórzy błędu z 1946 r., gdy, jako minister finansów 
Villarroela, przełożył ekonomię nad politykę (odmówił podwyżek 
płac na uczycieli w imię ograniczenia inflacji), co dało sygnał do wy-
buchu niezadowolenia i w konsekwencji obalenia ówczesnego pre-
zydenta38.

Wszystko wskazuje na to, że sam Lechín też nie mógł się wyco-
fać z długo dojrzewającego planu, gdyż robotnicy by mu nie pozwo-
lili. Na wspomnianym wyżej zgromadzeniu COB, które postawiło 
robotników w stan pogotowia, ażeby wymusić na rządzie nacjonali-
zację kopalń, Lechín proponował wstrzymanie się z  działaniem 
w oczekiwaniu na raport komisji powołanej przez rząd dla opraco-
wania zasad wywłaszczenia koncernów górniczych. Nic mu się jed-
nak nie udało uzyskać. Zapowiedział więc rezygnację ze stanowiska 
ministra górnictwa i  opuścił zebranych. Ci natychmiast uchwalili 
wezwanie, by nie rezygnował – ale kierunek presji był wyraźny.

37 Mann, Waszyngton 20 XI 1952, NA, DS, 824.25.
38 Niepodpisane memorandum datowane w La Paz 11 IX 1952 r. (załącznik do: Na-

thanson, Nowy Jork 15 IX 1952, NA, DS, 824.25).
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W  środowisku związków zawodowych szybko pojawiła się też 
idea dalszych nacjonalizacji, zwłaszcza kolei. Z czasem ta akurat idea 
wywołała rozdźwięk wśród robotników. Kolejarze – pracownicy li-
nii należących do kapitału brytyjskiego, będący w większości, osta-
tecznie jej nie poparli. Uznali, że korzystniej pracować u Brytyjczy-
ków niż u  swoich. W  sprawie kolei Lechín też był gotów łatwiej 
od stąpić niż w sprawie wielkich kopalń, a może nawet chciał odstą-
pić z  uwagi na przeciążenie wspominanymi trudnościami związa-
nymi z nacjonalizacją w górnictwie oraz przewidywalne trudności 
z Chile i Peru, dokąd biegły linie kolejowe. Charakterystyczne było 
jednak, że publicznie Lechín stale opowiadał się za nacjonalizacją 
kolei. Po stulaty idące w tym kierunku nieraz wracały, a odpowied-
nia rezolu cja została nawet uchwalona podczas I Krajowego Kongre-
su Robot niczego (31 X 1954).

Na forum tegoż Kongresu postulowano również wprowadze-
nie kontroli przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych oraz ban-
ków przez rząd i robotników, przejęcie przez miasta przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, wywłaszczenie liczących się budynków 
należą cych do wrogów ustroju lub cudzoziemców oraz niektórych 
prywat nych stacji radiowych. Proponowano także nacjonalizację 
uniwersy tetów. Podnoszono postulat wzmocnienia kontroli władz 
państwo wych nad drobniejszymi, prywatnymi kopalniami.

Szybko pojawił się także nacisk związków zawodowych na re-
formę rolną, motywowany, według słów Lechina,

nie tylko przekonaniem, że dzięki niej dokona się akt sprawiedliwo-
ści wobec Indianina i wobec człowieka, który od rana do nocy uprawia 
naszą piękną i bogatą ziemię, ale również przeświadczeniem, iż sojusz 
robotniczo-chłopski stanowi najle pszą gwarancję dotrzymania rewolu-
cyjnej drogi oraz ustanowienia demokracji w na szym kraju39.

Także w tym wypadku pojawiły się w COB tendencje opowia dające 
się za reformą możliwie najbardziej radykalną, zagrażające sojuszo-
wi pomiędzy Pazem Estenssoro i  Lechinem. Miałaby ona po legać 

39 Lechín…, s. 46.
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na konfiskacie majątków obszarniczych bez odszkodowań oraz po-
dziale ziemi przez Trybunały Chłopskie. Ostatecznie takie rozwią-
zanie nie przeszło w głosowaniu COB. Rząd, w którym przecież Le-
chín brał udział, mógł w konsekwencji przyjąć projekt łagodniej szy 
(2 VIII 1953), o czym będzie jeszcze mowa w rozdziale 6. Za grożenie 
trwało jednak o  tyle, że sprawa reformy wielokrotnie wra cała pod 
obrady zgromadzeń robotniczych. Wspominany I Krajowy Kongres 
Robotniczy wezwał do rozwiązania stowarzyszeń właścicie li ziem-
skich, do przekazania ich aktywów związkom robotników rolnych 
oraz do tworzenia spółdzielni rolniczych.

Rząd w  jego kompromisowej, przy wszystkich zastrzeżeniach, 
polityce, nieraz ratowało to, że, jak wspominano, sama COB nie była 
jednolita, a podziały w jej łonie przebiegały zarówno według stopnia 
radykalizmu, jak i według branż zawodowych.

Z  czasem nacisk COB na bezkompromisowe formy działania 
nieco zmniejszył się. W jednym z raportów pojawiła się opinia, że 
„zarówno dr Paz, jak i Lechín, zdali sobie sprawę, iż rozłam pomię-
dzy nimi wzmocniłby tylko ekstremistów każdej ze stron”40. Rząd, 
jak była mowa, przeprowadził nacjonalizację ograniczoną do wiel-
kich koncernów oraz w łagodniejszej formie – ale tak czy inaczej na-
cisk COB okazał się czynnikiem pchającym rewolucję poza punkt, 
z którego nie było powrotu. Potwierdzało się nb. w ten sposób zjawis-
ko opisane zwłaszcza w  literaturze marksistowskiej, iż w niejednej 
rewolucji siły najbardziej radykalne, nawet gdy nie zwyciężały, swym 
naciskiem sprawiały, iż ewentualny odwrót miał swoje granice.

*

Oprócz presji na pogłębianie rewolucji, związki zawodowe działa-
ły też w kierunku realizacji pożądanego przez siebie wzoru ustroju 
pań stwa. Szerokie ich kręgi aspirowały mianowicie do odgrywania 
czo łowej roli w rządzeniu – co zresztą w dziejach Ameryki Łaciń-

40 Bolivia. Annual Review for 1952, Ambasada JKM, La Paz 20 I 1953, PRO, FO 371, 
103625.
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skiej nie było czymś nadzwyczajnym (tyle że częściej to rząd poprzez 
związki kontrolował robotników niż odwrotnie).

Na poziomie zakładu pracy realizacji udziału w rządzeniu mia-
ła służyć omówiona w  rozdziale 2 instytucja „kontroli robotni-
czej”. Związki górnicze naciskały na COMIBOL, by przyznać górni-
kom coraz większe uprawnienia w stanowieniu o sprawach kopalń. 
Poja wiała się myśl, iż instytucje „kontroli robotniczej”, działające 
na poziomie zakładów, winny zostać zjednoczone w  ogólnokrajo-
wą ko misję, powołaną przez COB, która czuwałaby nad produkcją 
i ekspo rtem minerałów.

Dwóch spośród siedmiu dyrektorów COMIBOL było reprezen-
tantami związków górniczych na mocy dekretu tworzącego państwo-
wy koncern. Liczące się nurty w związkach zawodowych aspirowały 
do jeszcze rozleglejszej dominacji nad gospodarką, np. poprzez uzy-
skanie kontroli nad bankami.

Na poziomie administracji państwowej aspiracje związków 
za wodowych do co najmniej współuczestniczenia w  rządzeniu 
wyraża ły się dbaniem o dysponowanie efektywną siłą. Od momentu 
rewolu cji związki ją rzeczywiście miały: broń była wśród ludu i lud 
był z  niej dumny, chciał ją zachować. Powtarzał się ludowy entu-
zjazm dla piki z czasów Rewolucji Francuskiej – broni symbolizu-
jącej su werenność ludu i gwarantującej w jego przekonaniu odnie-
sienie zwycięstwa41. Oczywista różnica była tylko jedna: tym razem 
wiel bionym przedmiotem był karabin.

Armia zawodowa praktycznie nie istniała, więc milicje były 
„wszystkim” (por. rozdz. 2). COB przegłosowała, iż przełożonym mili-
cji będzie wprawdzie prezydent, ale Lechín miał być jej dowód cą. Owa 
formacja miała koordynować swe działania z armią – ale odtworze-
nia regularnej armii związki wyraźnie nie chciały (por. rozdz. 2). 
Prawda, że potem COB nieco spuściła z tonu w uchwa łach, ale nie 
zmieniła istoty ich treści.

Kolejnym kierunkiem aspiracji związków był udział ich mini-
strów w samym rządzie. Najpierw było ich trzech, potem pięciu – przy 

41 J. Baszkiewicz, Francuzi 1789–1794. Studium świadomości rewolu cyjnej, Warsza-
wa 1989, s. 138–139.
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czym kluczowa była oczywiście obecność samego Lechina. Zdarza-
ło się, że branżowe związki zawodowe parły do dalszego zwiększenia 
liczby „związkowych” stanowisk w gabinecie. Na przy kład związki 
kolejarskie domagały się utworzenia branżowego mini sterstwa i ob-
sadzenia go jednym ze swoich przywódców.

Ciekawe, że nawet jeśli do roli ministrów dochodzili oczywi-
ście działacze związkowi, a nie prości robotnicy – to nieraz miewali 
oni jednak autentycznie robotniczy życiorys (a w każdym razie nie 
byli członkami elity w konwencjonalnym rozumieniu tego słowa). 
Na przykład Fernando Antezano, powołany na stanowisko mini-
stra pra cy na jesieni 1953 r., był robotnikiem tekstylnym, przywódcą 
związ kowym zaś dopiero od 1948 r.

Związki bardzo mocno stawiały sprawę, iż ich ministrowie są 
ich delegatami. Bez zgody COB żaden związkowiec nie mógł objąć 
funkcji w rządzie. Gdy z kolei w lipcu 1952 r., po jednym z konfli-
któw z wiceprezydentem Silesem Zuazo, Lechín zaproponował ustą-
pienie ze stanowiska ministra, związki ogłosiły, iż nie zaakceptują je-
go odejścia i podtrzymały go na stanowisku.

COB żywiła przekonanie, że ministrowie związkowi winni być 
lojalni nade wszystko wobec niej. W sierpniu 1952 r. uchwaliła rezo-
lucję, iż muszą oni informować COB o  wszystkich politycznych 
sprawach, jakie wynikają z ich pracy w gabinecie, a dotyczą walki ro-
botników.

Nawet ministrów niezwiązkowców związki nie wahały się wzy-
wać „na dywanik”. Na jesieni 1953 r. porozumienie organizacji związ-
kowych w La Paz zażądało wręcz od ministra spraw zagranicz nych, 
by zdawał sprawę ze swoich działań przed związkowcami, a konkret-
nie wytłumaczył się np. z opóźnienia podpisania umowy handlowej 
z Czechosłowacją oraz ze stanowiska zajętego przez Boli wię w ONZ 
w sprawie kolonializmu (zapewne ocenianego jako nie dostatecznie 
radykalne). W jakimś momencie COB na serio rozpatry wała propo-
zycję postulującą, ażeby rząd zdymisjonował wszystkich prefektów 
i podprefektów oraz zastąpił ich ludźmi wskazanymi przez lokalne 
struktury organizacji związkowych. Prawda, że w tej akurat sprawie 
stanowiska ostatecznie nie zajęto.
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Oprócz proponowanych formalnych rozwiązań, związki tworzy-
ły także klimat, iż to w gruncie rzeczy one rządzą. Przykład argen-
tyński – przynajmniej oglądany z odległości – sprzyjał takiemu obra-
zowi. Centralne zgromadzenia robotnicze bardzo wyraźnie – nawet 
jeśli nie formalnie – przypisywały sobie rolę parlamentu i, poniekąd, 
może zasługiwały na nią. Ambasador brytyjski pisał:

Miejsce, które powinien zajmować parlament, zostało zajęte przez COB. 
Jest to ciało niezależne od rządu. Reprezentuje robotników i chłopów 
oraz niektóre frag menty klas średnich – jak nauczyciele szkolni i aka-
demiccy, rzemieślnicy, urzędni cy. Dziesięciu delegatów uczestniczą-
cych w  zgromadzeniach wywodzi się z  prowin cjonalnych ośrodków 
robotniczych. W gruncie rzeczy jest to ciało bardziej reprezentatywne 
niż dawniejsze parlamenty boliwijskie, wybierane przez elektorat ni-
gdy nieprzekraczający 5% ludności i składający się z posiadaczy ziem-
skich, przedsiębiorców i  wolnych zawodów, teraz swoją koleją losu 
eliminowanych42.

O  wspominanym I  Krajowym Kongresie Robotniczym mówio no, 
że to „ludowy parlament”, a w jego rezolucjach z dumą zazna czano 
jak wiele uchwał poprzednich zgromadzeń ludowych przero dziło się 
z czasem w dekrety rządu. Lechín, przemawiając jako pierwszy po 
prezydencie na stadionie w La Paz w dniu otwarcia Kongresu, mówił 
o bezużyteczności parlamentu, który przez dzie siątki lat nie uczynił 
nic dla mas pracujących. Oznajmił, że parlament tradycyjny winien 
być właśnie zastąpiony parlamentem ludowym43.

Referowana postawa związków nigdy nie zyskała przysłowiowej 
„kropki nad i”. Zgromadzenia potwierdzały związek ruchu robotni-
czego i MNR, w wielu wypadkach umocniony zresztą przynależno-
ścią do MNR robotników, a  w  tym znacznej części delegatów na 
wspominany I Krajowy Kongres Robotniczy. Lechín mimo słów po-
pierał rząd, w którym wszak uczestniczył, jako rząd wyniesiony do 
władzy w przemożnej mierze przez robotniczą rewolucję; akcepto-
wał zasadę, że źródłem władzy jest parlament, lepiej czy gorzej wy-

42 Lomax, La Paz 29 X 1953, PRO, FO 371, 103626.
43 Ambasada Francji, La Paz 22 XI 1954, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bolivie.
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brany w  głosowaniu teoretycznie powszechnym. Mając w  jakichś 
momentach niewątpliwą możność wzięcia władzy bezpośrednio – 
chyba po prostu tego nie chciał.

Może ideałem Lechina była współwładza, którą rzeczywiście 
związki osiągnęły. Może obawiał się, iż nawet jeśli jego wejście do pa-
łacu prezydenckiego było w ramach polityki wewnętrznej całkowi cie 
możliwe, to stworzyłoby sytuację nie do rozwiązania w kontek ście 
międzynarodowym, a więc bezwyjściową z punktu widzenia moż-
liwości eksportu. Nie da się jednak wykluczyć, iż to wszystko nie 
było aż tak przemyślane, lecz rodziło się znacznie bardziej sponta-
nicznie, w ramach innej logiki. Związki uważały się za władzę, po-
nieważ sądziły, iż reprezentują naród (są narodem). Więc rząd powi-
nien rządzić – ale skoro to one są narodem, to mają decydujący głos. 
Logika rewolucji wzmacniała taką postawę. Skoro robotnicy zrobili 
rewolucję, to także dla tego powodu winni mieć decydujący głos. 
COB nie widziała się jedynie jako ruch związkowy zainteresowany 
rewindykacjami społecznymi. Jej dokumenty, przyjęte przez I Krajo-
wy Kongres Robotniczy, określały ją jako „autentyczny, scentralizo-
wany system rad rewolucyjnych, którego historyczna geneza sięga 
nie tyle angielskich trade-unionów, ile Komuny Paryskiej”44.

*

MNR i Paz Estenssoro musieli się liczyć z przedstawioną tu konce p- 
cją władzy robotników. Musieli, gdyż, po pierwsze, chcieli jedno czyć 
się z nimi w ramach swojej ideologii. Swego czasu Villarroel wypo-
wiedział zdanie, które mogłoby być hasłem niejednego latynoame-
rykańskiego populistycznego przywódcy ze średnich warstw, w tym 
także jego następców:

Nie jesteśmy wrogami bogatych, ale większą naszą przyjaźń wzbudza-
ją biedni45.

44 Lora, op. cit., s. 297.
45 Malloy, op. cit., s. 121.
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Drugim czynnikiem, który skłaniał prezydenta do liczenia się 
z  robotnikami, była okoliczność, iż oni stanowili jedyną siłę opar-
cia rewolucyjnego rządu. Co ważne, Paz Estenssoro doskonale wie-
dział, że na dodatek nie stanowi ona oparcia bezwarunkowego 
(wręcz prze ciwnie, była to raczej siła mało ustabilizowana, zmien-
na, humorzasta). Pamiętał, że Villarroel został w ostatniej chwili do-
syć powszech nie porzucony na pastwę wrogów – nawet jeśli później 
jego mit rósł. Wyczuwał najpewniej postawę, którą Lechín wyraził 
w styczniu 1956 r., gdy mówił:

COB będzie po drodze z MNR tak długo, jak ten będzie bronić naszych 
inte resów46.

Przy okazji parokrotnych, wcześniej wspomnianych spisków antyre-
wolucyjnych lub w momentach zagrożeń, broń w rękach górni ków 
rzeczywiście obroniła i podtrzymała rząd (lub przynajmniej była go-
towa do użycia w tym celu). Odpowiedzią na kontrrewolucyjne pró-
by były robotnicze manifestacje poparcia w różnych regionach kraju, 
a po zlikwidowaniu niebezpieczeństwa parady zwycięstwa w La Paz. 
Gdy następnego dnia po buncie Falangi, jaki miał miejsce 9 listopa-
da 1953 r. (por. rozdz. 2), Paz Estenssoro powiedział tłu mom, iż rząd 
zawdzięcza im ocalenie oraz iż zaciągnął wobec nich zobowiązują-
cy dług, mówił po prostu prawdę – nawet jeśli też w tym momencie 
rozgrywał pewną grę47.

Nie najmniej ważny czynnik stanowił fakt, że w  trudnej sytu-
acji gospodarczej i  nie dysponując siłą, którą miałby we własnej 
dyspo zycji (rozbita armia!), rząd musiał się dogadywać z  robotni-
kami – choćby w imię tego, by nie strajkowali. Musiał się z czasem 
dogady wać tym bardziej, że wskutek działania normalnego w rewo-
lucjach mechanizmu rozpędzania i  pogłębiania się ruchu w  coraz 
mniejszym stopniu mógł liczyć na grupy średnie czy, powiedzmy, ja-
kieś doga danie się ze środowiskami konserwatywnymi48. Już dobrze 

46 Ambasada Francji, La Paz 30 I 1956, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
47 Rowell, La Paz 16 XI 1953, NA, DS, 724.00.
48 Por. Malloy, op. cit., s. 233.
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po rewo lucji, w styczniu 1959 r., gdy związek zawodowy pracowni-
ków ban ków podniósł niemożliwe do zaspokojenia żądania i ogło-
sił strajk, prezydent – wówczas Siles Zuazo – wezwał związki robot-
nicze do protestu przeciw bankowcom. Przez La Paz przeciągnęła 
demonstra cja milicji robotniczych oraz uzbrojonych kolejarzy, ro-
botników rol nych i górników. Demonstranci udali się pod pałac pre-
zydencki, gdzie Siles Zuazo oskarżył „oligarchię” o chęć powrotu do 
władzy. Porozumienie z bankowcami osiągnięto tego samego wie-
czora – pra wda, że czyniąc ustępstwa wobec najniżej zarabiających.

Od pierwszego momentu po zwycięstwie odniesionym w 1952 r. 
rewolucyjny rząd usiłował manifestować swą bliskość wobec robot-
ników i utrzymywać rzeczywisty kontakt z ich środowiskami. Siles 
Zuazo, wówczas działając jako tymczasowy prezydent, jeszcze przed 
powrotem Paza Estenssoro z emigracji, powołał działaczy związko-
wych – Lechina, Germana Butrona i Ñulfo Chaveza Ortiza – na sta-
nowiska ministrów kopalń i  wydobycia ropy naftowej, pracy oraz 
spraw chłopskich. Gdy Paz Estenssoro objął władzę, w  propagan-
dzie nieraz mówiło się o rządzie „rząd robotniczy”. Na publikacjach 
MNR figurowało hasło „MNR – RZĄD ROBOTNIKÓW, CHŁO PÓW 
I KLAS ŚREDNICH”. Dyskurs sławiący robotników Paz Estenssoro 
podjął natychmiast po przylocie do La Paz – mówiąc, że bierze wła-
dzę w imieniu ludu oraz stwierdzając, iż jego celem jest doprowadze-
nie do „awansu klas stanowiących większość [kraju]”49. Wielokrotnie 
powtarzał: „Jesteśmy u władzy, by bronić interesów ludu”50. W prze-
mówieniach mówił o szkołach, opiece lekarskiej, pod niesieniu po-
ziomu życia, lepszym odżywianiu mas pracujących. Mó wił nawet 
o  boyach hotelowych, jako o  takich, którzy mają prawo do mini-
malnej płacy niezależnie od napiwków, a w wypadku których otrzy-
mywane napiwki winny być włączone do sumy stanowiącej podsta-
wę obliczania świadczeń społecznych. Określał ich jako „to warzyszy 
boyów i chłopców hotelowych”51.

49 Maleady, La Paz 16 IV 1952, NA, DS, 724.00; Cobb Jr., La Paz 17 IV 1952, NA, DS, 
724.00.

50 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, La Paz 1954, s. 34.
51 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 3.
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Górnicy występowali w  przemówieniach prezydenckich jako 
„awangarda rewolucyjnej walki ludu boliwijskiego”52. Oddawano im 
hołd jako „grupie społecznej o  najbardziej rozwiniętej świadomo-
ści rewolucyjnej, zdolnej do poświęceń, odważnej i wartościowej”53. 
Na jednej z nowo wybijanych monet boliwijskich przewidziano za-
rys sylwetki górnika.

Wznawiane w  jakimś momencie szkolnictwo wojskowe miało 
otworzyć drzwi dla dzieci z  rodzin proletariackich, a  przyjmować 
miano bez konieczności posiadania matury, jedynie po kursie przy-
gotowawczym (por. rozdz. 2).

Prezydent na każdym kroku starał się manifestować swoją bli-
skość klasy robotniczej. W  początkowym okresie urzędowania po 
dwa razy w  tygodniu udzielał audiencji publicznych, gdzie każdy 
mógł przyjść; dopiero z czasem przedsięwzięto środki ostrożności. 
Przyjmował, jeździł, spotykał się, zapraszał do pałacu. Jego otocze-
nie podtrzymywało konwencję bliskości władzy i ludu. Gdy np. ja-
kiś urzędnik tłumaczył przybyłym do La Paz chłopom (Indianom), 
że mimo rewolucji powinni odbywać szarwark przy drogach, użył 
argu mentu, iż drogi są Boliwii potrzebne, ażeby prezydent mógł do-
jechać wszędzie, odwiedzić ostatnią chałupę i osobiście każdego54. 
W roz dziale 3 wspomniano, jak to żona prezydenta rozdawała nowe 
ubra nia członkom związku czyścicieli butów w La Paz. Wprowadza-
jąc jakiś dodatek do pensji wszystkich pracowników najemnych, Paz 
Estenssoro uznał za stosowne stwierdzić, iż czyni tak,

ponieważ potrzeby życiowe są takie same, niezależnie od tego czy 
mówi się o prezydencie Republiki, zarządcach przedsiębiorstw czy naj-
niższych hierarchicznie urzędnikach bądź robotnikach przemysłu lub 
handlu55.

52 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 47.
53 El Libro Blanco…, s. 89.
54 Linke, op. cit., s. 232.
55 V. Paz Estenssoro, Los decretos del 14 de mayo de 1953 y Mensaje del Presidente 

Constitucional de la Republica, La Paz (1953), s. 10.
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Przyjechawszy w czerwcu 1952 r. do Llallagua powiedział gór-
nikom, że jest prezydentem ludu i uzna za honor, jeśli górnicy zech-
cą zwracać się do niego „Camarada Presidente” (Towarzyszu Prezy-
dencie)56. Uczestniczył w tańcach w osiedlach górniczych, w święta 
także przyjmował lud w pałacu. Słuchał i rozmawiał.

Prezydent wielokrotnie ustępował przed żądaniami ministrów-
-związkowców. W  poprzednich rozdziałach zostały już kilkakrot-
nie powołane opinie dyplomatyczne, iż rząd po prostu nie był w sta-
nie powiedzieć „nie” związkom zawodowym. Wkrótce po rewolucji 
1952 r. Walter Guevara Arze, minister spraw zagranicznych, wprost 
powiedział, iż rząd musi zrealizować obietnicę znacjonalizowania 
kopalń, gdyż w przeciwnym wypadku „lud nas wyrzuci następnego 
dnia, następny zaś rząd będzie musiał to zrobić za nas”57. Gdy z ko lei 
Paz Estenssoro zaczął dochodzić do jakiegoś porozumienia w spra-
wie wypłacania odszkodowania za znacjonalizowane kopalnie (por. 
wyżej), musiał publicznie przedstawiać swe działania jako sprytne 
„wykiwanie” Waszyngtonu58. Nawiasem mówiąc, ta ewolu cja sytu-
acji w jakimś stopniu realizowała marksowski model rewolu cji bur-
żuazyjnej: lud popychał do działania – nawet jeśli w tym wypadku 
niezupełnie burżuazję, ale grupę realizującą ideę kapitali stycznej 
modernizacji.

Rząd wychodził naprzeciw nie tylko górnikom. W marcu 1954 r. 
np. ustanowił, że żadna prywatna własność ziemi w mieście nie mog-
ła przewyższać 10 tys. m2. W tymże roku zdecydowano o wywłasz-
czeniu wszystkich działek nie zabudowanych o  powierzchni prze-
kraczającej 10 tys. m2, znajdujących się w stolicach departamentów. 
Ziemia uzyskana w  ten sposób miała być sprzedana bądź rozda-
na, na podstawie lokalnych decyzji, robotnikom lub mieszkańcom 
rekrutu jącym się z warstw średnich, a nie posiadającym nierucho-
mości. W  latach 1953–1956 ogromna część inwestycji w  zakresie 
miejskiej infrastruktury została skoncentrowana w  dzielnicach lu-

56 Cobb Jr., La Paz 10 VII 1952, NA, DS, 824.2544.
57 Linke, op. cit., s. 41.
58 Lomax, La Paz 4 V 1953, PRO, FO 371, 103645.
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dowych59. Alkad La Paz demonstracyjnie odwiedzał biedne dzielni-
ce miasta i sta rał się rozwiązywać problemy ich mieszkańców. Urzę-
dy w La Paz szeroko przyjmowały ludzi skarżących się w  różnych 
sprawach.

*

Licząc się z głosem robotników wyrażanym przez związki zawodo-
we, Paz Estenssoro jednocześnie w oczywisty sposób przez cały czas 
grał z  nimi w  imię utrzymania się prowadzonej przezeń polityki 
w ramach tego, co uważał za możliwe do osiągnięcia. Zamiast zna-
cjonalizować kopalnie hic et nunc powołał komisję (por. rozdz. 2). 
Używając różnych argumentów i przedstawiając wszystko jako jed-
no, wielkie i nieustające zwycięstwo, wbrew związkom doprowadził 
do przyjęcia przez Boliwię zasady rekompensaty znacjonalizowanej 
własności (oczywiście nie samych minerałów jako z natury boliwij-
skich!). Aprobował instytucję „kontroli robotniczej”, ale wcale nie 
zamierzał przekazać przedsiębiorstw pod zarząd załóg. W poprze-
dnich rozdziałach zostały powołane jego tłumaczenia, że Boliwia nie 
dojrzała jeszcze do rewolucji społecznej, a póki co musi doprowa dzić 
do emancypacji narodowej – co było formą powiedzenia: „ma cie ra-
cję, ale na dziś powstrzymajcie się”. Również posunięcia z  za kresu 
reformy rolnej Paz Estenssoro też starał się utrzymać w umiarkowa-
nych granicach (por. rozdz. 6).

Paz Estenssoro szedł na rękę masom pracującym – ale starał się 
hamować ich żądania płacowe i bytowe. Akceptował obecność mi-
nistrów-związkowców w  rządzie – ale gdy w  październiku 1953 r. 
musiał pogodzić się ze zwiększeniem ich liczby, spośród zapropono-
wanych kandydatów wybrał umiarkowanych w miejsce silnie lewi-
cowych. Świętował wraz z ludem – ale starał się, by zabawa uległa in-
stytucjonalizacji (by nie wymknęła się z  rąk). Trudno powiedzieć, 
czy doszedł aż do tego, by rozumieć, że karabin w ręku robotnika 

59 M. Czerny, Planowanie rozwoju miast w Ameryce Łacińskiej, mps [1984], s. 3–4; 
P. Van Lindert, Collective Consumption and the State in La Paz, Bolivia, „Boletin 
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe”, t. XLI, 1986, s. 75–77.
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oraz instytucjonalizacja form robotniczego udziału we władzy na 
każdym jej poziomie zmniejszają, a nie zwiększają, oddolny nacisk 
na wymuszanie wszystkiego co się da.

Gdy Siles Zuazo wprowadzał uderzający przynajmniej w bezpo-
średnie interesy klasy robotniczej program stabilizacyjny, zadbał 
o przedstawienie go II Krajowemu Kongresowi Robotniczemu (1957). 
Ówczesny wiceprezydent Chávez Ortiz nie omieszkał zadeklarować 
zgromadzonym, iż ich stanowisko będzie nakazem dla legislatury, 
bowiem

w rządzie MNR jedynie klasy pracujące winny mieć prawo wyrażania 
się. Re wolucyjna demokracja, taka jak nasza, musi prowadzić konsulta-
cje z ludem za po średnictwem klas, których jest emanacją60.

Silesowi Zuazo jeszcze lepiej niż Pazowi Estenssoro udawało się po-
wstrzymać eskalację rewolucyjnych żądań przy ciągłym odda waniu 
hołdu rewolucji. Zdecydowanie odbudowywał armię – nawet je-
śli odmienioną (por. rozdz. 2). Eliminował wrogich sobie przy-
wódców robotniczych z  ciał rządowych. W  sprawie żądań płaco-
wych w końcu powiedział „stop”. Aplikując omówiony w rozdziale 2 
pro gram stabilizacyjny, działał w pełnej świadomości konieczności 
po wstrzymania rewindykacji społecznych – jak gdyby miał w  pa-
mięci zdanie Saint-Justa: „Nędza zrodziła Rewolucję i nędza może 
ją zgu bić”61. Czy ocalił dzięki temu rewolucję? To zależy od punk-
tu wi dzenia. Niezależnie od całego hamowania rewolucyjnego roz-
pędu, la Rosca nie wróciła. Przecież jednak robotnikom, a zwłaszcza 
górni kom, dowodnie z czasem przypomniano, gdzie jest ich miejsce.

W grudniu 1957 r. związki zawodowe ogłosiły strajk generalny 
przeciw programowi stabilizacji. W lipcu 1958 doszło do strzelaniny 
podczas kongresu FSTMB. Uczestnicy domniemywali, iż nastąpiła 
ona za sprawą ministra spraw wewnętrznych. To jeszcze bardziej ich 
zradykalizowało. Kongres odciął się od udziału we władzach pań-
stwowych. Rząd oskarżono o  działania antynarodowe, prowadzo-

60 Ambasda Francji, La Paz 1 VI 1957, AD, Amérique 1952–, 14/8/0 Bolivie.
61 J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789–1794. Społe czeństwo obywa-

telskie, Warszawa 1983, s. 228–229.
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ne w  służbie burżuazji i  imperializmu. Siebie samych zgromadze-
ni uznali za siłę dążącą do konsolidacji procesu narodowego oraz 
społecznego wyzwolenia Boliwii. Skądinąd w 1958 r. strajkowali też 
stu denci, lekarze, kolejarze, pracownicy stołecznych kin, robotnicy 
przemysłu tekstylnego, dziennikarze. Trwał niepokój w kopalniach, 
dochodziło do gróźb strajku generalnego w  górnictwie. W  marcu 
1959 r. ogłoszono duży strajk w większości kopalń62.

W  lutym 1959 r. związki groziły strajkiem generalnym w  wy-
padku braku podwyżek płac, Lechín zaś żądał, by sumy wypłaca-
ne Patiño, Hochschildowi i Aramayo zostały obrócone na zaspoko-
jenie społecznych potrzeb górników. W tymże roku nastąpiły dalsze 
strajki w  kopalniach. Latem i  jesienią 1959 r. miały miejsce straj-
ki bankow ców, nauczycieli, pracowników przemysłu spożywczego 
i szoferów oraz zagrożenie strajkiem wśród kolejarzy. W kopalniach 
trwało na pięcie związane ze zniesieniem blokady cen w sklepikach 
przykopalnianych. Celem utrzymania subwencjonowania żywności 
w  kopalni San José w  Oruro robotnicy zatrzymali nawet dyrekto-
ra zakładu na 48 godzin jako zakładnika. W obawie przed porusze-
niem rozwija jącym się na tym tle, wielu inżynierów w Catavi oraz 
Potosí opusz czało swoje stanowiska pracy. W czerwcu 1959 r. kon-
gres FSTMB wezwał do utrzymania blokady cen chleba, cukru, ryżu 
i  mięsa w  sklepach przykopalnianych. Lechín żądał rewizji planu 
działań stabilizacyjnych i  podtrzymywał żądanie zaprzestania wy-
płacania od szkodowań za znacjonalizowaną własność – by za te 
sumy kupić nowoczesny sprzęt górniczy. Politykę prezydenta ostro 
krytykowano jako sprzeczną z interesami klasy robotniczej. Jak była 
mowa w roz dziale 2, prezydent nie ustąpił.

W  1960 r. górnicza milicja zajęła rządową rozgłośnię radio-
wą w Oruro. W 1961 r. XI Krajowy Kongres Górników wezwał do 
obale nia w Boliwii własności prywatnej, wyraził uznanie dla boli-
wijskich robotników za ich postawę „antyimperialistyczną i  anty-
feudalną” oraz ogłosił solidarność górników z rewolucją kubańską.  
III Krajowy Kongres Robotniczy, odbyty w 1962 r. zajął podobnie 

62 Lora, op. cit., s. 312–320.
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buntownicze i  lewicowe pozycje63. W  1962 r. górnicy przy jakiejś 
okazji „dali wy cisk” samemu szefowi COMIBOL. Naciski już jed-
nak mało działały.

Boliwia mogła wymieniać delegacje z krajami komunistyczny-
mi (por. rozdz. 3), a w styczniu 1962 r. wstrzymać się w głosowa-
niu nad usunięciem Kuby z  OPA – ale na wiosnę 1961 r. Lechín 
jako wiceprezydent parokrotnie jeździł do Stanów Zjednoczonych, 
by uzy skać pomoc gospodarczą, Paz Estenssoro zaś odwiedził Sta-
ny w paź dzierniku 1963 r. W polityce wewnętrznej sprawy też wy-
glądały naonczas inaczej. Wrogowie nie sytuowali się już na prawicy, 
lecz na lewicy64. W kraju Paz Estenssoro mówił o robotniczej lewicy 
jako o „kontrrewolucyjnej”. W rozdziale 2 była mowa o zawieszeniu 
uprawnień „kontroli robotniczej” oraz o aresztowaniach wśród dzia-
łaczy związkowych i innych represjach.

W czerwcu 1961 r. Paz Estenssoro, wówczas już w trakcie swej 
drugiej kadencji, nakazał aresztowanie dziewięciu przywódców 
związkowych, rzekomo za próbę doprowadzenia do rewolucji w ku-
bańskim stylu. Tego samego roku milicje robotnicze podporządko-
wał – przynajmniej formalnie – armii (jako jednostki rezerwowe). 
Rozbudowywał armię i  lotnictwo. W  1963 r. zlikwidował instytu-
cję „kontroli robotniczej”65. Przystąpiono do reorganizacji kopalnic-
twa, licząc na kredyty z USA, RFN i Międzyamerykańskiego Ban-
ku Roz woju.

U schyłku 1963 r. w samej kopalni Siglo XX około tysiąca gór-
ników otrzymało wypowiedzenie pracy. Odpowiedzią był protest 
związków. Rząd zaaresztował więc dwóch ich przywódców. W od-
powiedzi górnicy wzięli 17 zakładników, wśród których znalazło się 
3 Amerykanów. Grozili ich zabiciem i marszem na La Paz. Lechín 
poparł górników, zamknąwszy się z nimi na terenie kopalni otoczo-
nej przez siły rządowe. Wobec przewagi tych ostatnich górnicy bez-
warunkowo kapitulowali 15 grudnia.

63 Magill, op. cit., s. 110.
64 Obserwacja Malloy, op. cit., s. 297.
65 Magill, op. cit., s. 31.
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Niepokoje w kopalniach trwały w 1964 r. Dołączył się do nich 
strajk nauczycieli. W kraju narastało poczucie całkowitej anarchii.

3 listopada 1964 r. władzę w  Boliwii przejęła junta wojskowa. 
Zamach stanu nastąpił oczywiście pod hasłem obrony istoty rewolu-
cji 1952 r., prawdziwie czy rzekomo zagrożonej przez pełniących 
władzę. Takie postawienie sprawy mogło prawdziwie oddawać uczu-
cia zamachowców. Owi oficerowie byli już uformowani przez czasy 
porewolucyjne – przez rzeczywistość, której rewolucja 1952 r. była 
„akuszerką”. Posunięcia przeprowadzone w jej ramach się dokonały 
i mało kto je już kwestionował w kategoriach zasadniczych.

Kolejnym prezydentem Boliwii został dotychczasowy wicepre-
zydent gen. Barrientos, który w 1965 r. podzielił się stanowiskiem 
z gen. Ovando Candia. Paz Estenssoro udał się na wygnanie. MNR 
był już w tym czasie rozbity na dwie partie. Junta od razu ogłosiła, że 
nacjonalizacja wielkich kopalń i reforma rolna (por. rozdz. 6) są nie 
do cofnięcia i zarazem podobnie kontynuowała represje wobec kla-
sy robotniczej.

W tymże roku miały miejsce dalsze strajki i walki, w tym z ar-
mią, na terenie kopalń. W 1965 r. minister pracy otrzymał wielkie 
uprawnienia w  stosunku do związków zawodowych, rząd boliwij-
ski zaś deportował Lechina do Paragwaju (15 V 1965). Wielu innych 
przywódców związkowych podzieliło jego los. W odpowiedzi mili-
cje górnicze spontanicznie zajęły najważniejsze kopalnie, cały zaś 
ruch kulminował strajkiem generalnym. Górnicy demonstrowali na 
ulicach La Paz z okrzykami przeciwko Barrientosowi. COB zarzuciła 
juncie działanie w imię pomocy Amerykanom w realizacji ich „kolo-
nialnych planów”, dążenie do obniżenia kosztów produkcji poprzez 
sprowadzanie mas do poziomu nędzy, rządy przeciwne ludowi, spra-
wowanie władzy na rzecz międzynarodowego kapitalizmu.

Junta odpowiedziała wprowadzeniem stanu wyjątkowego, naka-
zała wymianę funkcyjnych związkowych, zakazała im przynależno-
ści do partii politycznych, ograniczyła możliwość pełnienia funkcji 
związkowej jedynie do ludzi aktualnie pracujących w danym przed-
siębiorstwie, ograniczyła liczbę funkcyjnych w poszczególnych związ-
kach i wprowadziła wojsko na teren większych kopalń COMIBOL. Na 
mocy podpisanego dekretu zredukowano płace górników. Związ-
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kom zarzucono demagogię i  brak odpowiedzialności w  żąda niach 
płacowych, ekstremizm, anarchizm, uniemożliwianie racjonal-
nego gospodarowania, naruszanie dyscypliny pracy, tworzenie „fol-
warków” przywódców związkowych z rejonów górniczych66.

We wrześniu 1965 r. armia weszła m.in. na teren Siglo XX,  
ni szcząc radiostacje związkowe oraz częściowo rozbrajając milicje 
górnicze.

W marcu 1966 r. COMIBOL ogłosiła, iż dopuści obcy kapitał 
prywatny do udziału w eksploatacji znacjonalizowanych kopalń. Te-
go samego dnia Międzynarodowy Bank Rozwoju ogłosił decyzję 
o przyznaniu państwowemu koncernowi poważnego kredytu.

W  1966 i  1967 r. trwały starcia pomiędzy górnikami a  armią. 
Wśród postulatów górników występowało żądanie przywrócenia 
płac sprzed cięć z 1965 r., ponownego przyjęcia do pracy działaczy 
związkowych oraz zwykłych robotników wówczas wyrzuconych, 
zorganizowania kolejnego kongresu górników, okazania pomocy 
w żywności i lekarstwach trwającej już wówczas w kraju partyzantce 
Che Guevary (por. Epilog).

Konflikt kulminował w  skutecznym ataku wojska na kopalnie 
San José i Siglo XX w czerwcu 1967 r. Pojawienie się w kraju Gue-
vary mogło przyspieszyć decyzję w  tej sprawie, a  w  każdym razie 
uzasadnić ją ex post oskarżeniem górników o związki z partyzanta-
mi. Komandosi wykorzystali noc świętojańską. Gdy rozległy się 
strzały, część górników myślała, że to świąteczna strzelanina. We-
dług oficjalnego komunikatu tej nocy padło 20 zabitych. Rano było 
po wszystkim67.

Studenci boliwijscy ogłosili dzień żałoby na znak solidarności 
z górnikami. Arcybiskup La Paz, Abel Antezana, wystąpił do rządu 
o rezygnację z polityki represji wobec górników – ale były to gesty 
symboliczne, nie mogące zmienić istoty rzeczy.

Rewolucyjny cykl dobiegł końca. Owa ewolucja od związ-
ku warstw średnich, inteligencji i urzędników z MNR, z buntowni-
czymi górnikami, do antygórniczych represji, przypominała, toute 

66 Lora, op. cit., s. 341; Magill, op. cit., s. 33.
67 Lora, op. cit., s. 341–349; Magill, op. cit., s. 166–167.
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propo rtion gardée, przejście w Chinach od współpracy Chiang Kai-
-sheka z KPCh do jatki w Szanghaju w 1927 r.

Dochód narodowy na głowę ludności w  Boliwii był w  1964 r. 
wciąż niższy od poziomu przedrewolucyjnego. Bilans społeczny re-
wolucji 1952 r. przedstawiał się w tym czasie tak, że górnicy zyska-
li stosunkowo najmniej. Działania w  kierunku stabilizacji gospo-
darczej były robione ich kosztem. Na rewolucji skorzystali przede 
wszystkim chłopi (por. rozdz. 6) i, poniekąd, średnie warstwy miej-
skie, które też najbardziej mogły być zadowolone z realizacji postu-
latów nacjo nalistycznych. W ten sposób ludzie, którzy o zwycięstwo 
tej rewolu cji walczyli i dzięki którym ona zwyciężyła – górnicy – wy-
szli na niej najgorzej. Taki bywa los rewolucji.

W  przeddzień rewolucji 1952 r. górniczy lud boliwijski mógł 
odnieść do siebie ostatnie zdanie Manifestu Komunistycznego: „Pro-
letariusze nie mają w niej nic do stracenia oprócz swych kajdan. Do 
zdobycia mają świat cały”68. Nie tylko nie zdobył jednak świata, lecz 
niewiele nawet dla siebie.

Bogactwo, na które liczono, okazało się mirażem, a sensownej 
polityki, która by owocowała rozwojem gospodarczym z możliwo-
ścią dystrybucji przynoszonych przezeń profitów zabrakło. Może nie 
było o nią łatwo, niezależnie od ewentualnej najlepszej woli kogo-
kolwiek.

68 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wy-
brane, t. I, Warszawa 1949, s. 55.
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rozdział 5
Nowy (stary) naród

Ze wszystkiego, co już zostało powiedziane, widać, iż analizowa-
ny ruch społeczny kładł ogromny nacisk na problematykę narodo-
wą. Nawet ruch klasowego protestu górników odwoływał się często 
do dyskursu narodowego, a ekspresja całego konfliktu w ogromnym 
sto pniu organizowała się nie wokół osi „klasa przeciw klasie”, lecz 
wo kół osi „naród–antynaród”. Takiej sile uczuć narodowych musia-
ła to warzyszyć refleksja nad kształtem samego narodu boliwijskiego. 
Sprzyjały temu intelektualne prądy światowe. Lata trzydzieste były 
epoką wzrostu nacjonalizmu w  Europie; lata pięćdziesiąte i  sześć-
dziesiąte – czasem gorącym dla krajów skolonizowanych.

W latach trzydziestych tendencje autoafirmacji narodowej kiero-
wały się w wielu krajach przeciwko obcym i domniemanym obcym. 
W krajach, żyjących w poczuciu wiekowego poniżenia, a takimi było 
większość krajów tzw. Trzeciego Świata, tendencje szowinistyczne 
bywały nawet bardzo silne. Wyrażały one kompensacyjny nacjona-
lizm słabych. Drastycznym przykładem jego występowania była  
np. Turcja – choć prawda, iż najgorsze działania przeciw Ormianom 
miały tam miejsce już wcześniej.

Istniało w  Trzecim Świecie poczucie przerośnięcia całej tkan-
ki społecznej inną, obcą, pasożytującą. Imperializm, la Rosca, Ży-
dzi… wszystkie te zjawiska, nawet będąc odległej natury, często były 
pos trzegane jako bliskie i podobne. W Boliwii uczestniczący w życiu 
politycznym Indianie mogli rozciągać definicję obcego szczególnie 
szeroko – obejmując nią nawet wielu niewątpliwych Boliwijczyków.

W krajach imigracyjnych tendencje nacjonalistyczne wielokrot-
nie znajdowały wyraz w ograniczaniu napływu nowych imigrantów 
oraz w reakcjach przeciwko niedostatecznie, zdaniem nacjonalistów, 
zasymilowanym ich skupiskom – nawet jeśli często stali za nimi lu-
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dzie, których przodkowie też przecież swego czasu przybyli zza mo-
rza. Tak było np. w Brazylii w latach trzydziestych.

W  Boliwii nie zarysowała się silnie tendencja przeciwna imi-
grantom. W  ramach dążeń modernizacyjnych chciano napływu 
imigracji dla zagospodarowania ogromnych, prawie dziewiczych, 
obsza rów kraju poza Płaskowyżem – jak w  Brazylii i  w  Argenty-
nie ocze kiwano napływu imigrantów dla zagospodarowania kraju 
w końcu XIX i na początku XX w.

W 1937 r. Boliwia podpisała dziesięcioletnią, pierwszą tego typu 
umowę imigracyjną z Polską. Pragnęła najpewniej napływu Pola-
ków-Polaków. Trudno powiedzieć, czy zdawała sobie sprawę z ów-
czesnej intencji władz polskich wysyłania do Boliwii przedstawicieli 
mniejszości narodowych w  ramach polityki pozbywania się ich 
z Polski.

Na podstawie wymienionej umowy w  pierwszym roku mia-
ło po jechać do Boliwii do 250 rodzin, w drugim do 300 itd., aż do 
osiąg nięcia liczby 500 rodzin rocznie od piątego do dziesiątego roku 
dzia łania mechanizmu. Szybko się jednak okazało, że porozumie-
nie było warte tyle, ile papier, na którym zostało spisane. Dotyczy-
ło terenów trudno dostępnych i o niewyjaśnionym statusie majątko-
wym. Wszy stko grzęzło w przeżerającej Boliwię korupcji i bezładzie. 
Polscy de legaci chyba też niesprawnie wcielali całą rzecz w  życie. 
Ostatecznie na podstawie zreferowanej umowy nikt do Boliwii nie 
pojechał, wza jemne zaś orderowanie wysokich urzędników było je-
dynym efektem całej sprawy. Przyszła zresztą wojna i przynajmniej 
w wypadku Pol ski zmieniły się dane całego problemu.

Z  punktu widzenia prowadzonych tu rozważań niepowodze-
nie migracji Polaków do Boliwii stanowiło jednak tylko jeden 
aspekt sprawy. Charakterystyczna była boliwijska chęć przyciągnię-
cia imi gracji. U  schyłku okresu międzywojennego zarówno fran-
cuska, jak polska dyplomacja nie miały wątpliwości, że płk Toro 
pragnie napły wu ludzi z  Europy, którzy podjęliby pracę w  rolnic-
twie1. Z kolei pre zydent Busch kilkakrotnie podkreślał, że „chętnie 

1 Guy, La Paz 28 V 1936, AD, Amérique 1918–1940, vol. 5, Bolivie, k. 98; Dostal, 
Buenos Aires 29 I 1937, AAN, MSZ, 9637.
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by widział w Boli wii i to jak najprędzej wielką ilość polskich rolni-
ków” – a nie wyklu czał też przybycia przedstawicieli innych zawo-
dów w miarę powsta wania zapotrzebowania na nich w tworzonych 
przez imigrantów osa dach. Prezydent miał zamiar osobiście powitać 
w Cochabambie pierwszy transport osadników z Polski. Z różnych 
rozmów polski dyplo mata prowadzący rozmowy wnosił, że sprawa 
imigracji „jest nie zmiernie aktualnym i ważnym problemem kraju” 
oraz że emigracja z Polski byłaby „bardzo pożądaną”2. Ambasador 
Boliwii w Rio de Ja neiro, Alberto Ostria Gutiérrez, gdy opuszczał to 
miasto celem obję cia funkcji ministra spraw zagranicznych, mówił 
Posłowi RP w Rio, iż poznał w Brazylii rolniczy wkład polskich osad-
ników; deklarował, iż w Boliwii „emigracja polska zawsze będzie wi-
tana z otwartymi rę koma”3. Warunki przyznane Polakom w umowie 
imigracyjnej – bę dące w końcu wyrazem intencji – były wyjątkowo 
dobre.

Sfery zbliżone do rządu boliwijskiego prowadziły też u schyłku 
okresu międzywojennego działania w  kierunku sprowadzenia osa-
dników czeskich. Nawet jeśli upatrywały po prostu dobry interes 
w swoistym handlu żywym towarem, jakim stało się wówczas spro-
wadzanie siły roboczej, oraz nawet jeśli oferta czeska była mało po-
ważna, to owe sfery boliwijskie widać nie wyczuwały sprzeciwu rzą du 
wobec przybywania imigrantów w Boliwii. Z punktu widzenia te go 
kraju problem stanowiła raczej niedostateczna podaż imigrantów.

Prawda, że reakcje przeciwko napływowi obcych również poja-
wiały się w Boliwii – ale w ograniczonym stopniu. Z rzadka podno-
szono postulaty powstrzymania osadnictwa cudzoziemskiego w rejo-
nach bliskich granicy. Jak w  wielu krajach Ameryki Łacińskiej, 
występowały w  Boliwii reakcje przeciw przybywaniu imigrantów-
-wywrotowców. W 1937 r. rząd boliwijski wydał dekret o obowiąz ku 
rejestrowania się cudzoziemców żyjących w Boliwii.

Pojawiała się w latach trzydziestych niechęć do imigracji ludzi 
o innym niż biały kolorze skóry. Prawo boliwijskie nie dopuszcza-

2 Dostal, La Paz 28 X 1937, AAN, MSZ, 9637; idem, Buenos Aires 17 XII 1937, 
AAN, MSZ 9542.

3 Skowroński, Rio de Janeiro 7 VI 1939, AAN, MSZ, 3341, k. 7–28.
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ło imigrantów azjatyckich i  afrykańskich. Piszący w  1943 r. fran-
cuski chargé d’affaires wiązał niechęć do imigrantów nie-białych 
z przesiąknięciem „prawie wszystkich” ludzi lokalnej elity politycz-
nej „przesądami nazistowskimi” na ich temat. Niechęć wobec takiej 
imi gracji mogła wynikać jednak również z ustytuowania w krajach 
białej cywilizacji punktu odniesienia boliwijskich dążeń moderniza-
cyjnych – co było zjawiskiem znanym także z historii Brazylii i Ar-
gentyny. W każdym razie członkowie elity mieli rzekomo trakto wać 
jako obrazę np. wszelką sugestię sprowadzenia Chińczyków. Zwięk-
szoną wówczas niechęć wobec napływu Japończyków mogła dodat-
kowo motywować ich koncentracja w handlu w La Paz.

Pojawiało się w Boliwii lat trzydziestych trochę reakcji przeciw imi-
gracji Żydów. Nie dziwi to, gdy się zważy referowane w rozdzia le 3 ide-
ologiczne filiacje pomiędzy myślą boliwijską i  faszyzmem. Także 
– gdy się zważy okoliczność koncentrowania się żydowskich imi-
grantów-Żydów w  miastach, sprzeczną z  ideą modernizacji kraju 
poprzez rozwój działalności produkcyjnej na obszarze pustek.

W latach trzydziestych praktycznie wszystkie kraje świata zablo-
kowały możliwości napływu Żydów w obawie przed falą uchodźców 
z Niemiec hitlerowskich – i to mimo wielkich starań czynionych w tej 
sprawie. Wysiłki uzyskania prawa wjazdu dla uciekinierów kierowa-
ły się m.in. w stronę Boliwii. Na jesieni 1938 r. z kolei wło skie śro-
dowiska żydowskie, przewidując bliskie wydalenie Żydów z Włoch, 
prowadziły rozmowy z posłem boliwijskim w Rzymie. Jesz cze inne 
środowiska żydowskie myślały o zorganizowaniu w Boliwii ekspery-
mentalnej osady rolniczej, która stałaby się punktem oparcia dla dal-
szej imigracji.

Nawiasem mówiąc, polskie MSZ popierało owe sondaże w kie-
runku Boliwii, jak zresztą wszystkie działania, w stosunku do któ rych 
można było oczekiwać, iż zmniejszą liczbę Żydów w Polsce. Począt-
kowo Warszawa pragnęła zarezerwować Boliwię jako teren emigra-
cyjny dla chrześcijańskich mniejszości narodowych – przynaj mniej 
w pierwszym okresie. Poseł RP w Buenos Aires, który podpi sywał 
umowę migracyjną, chciał kierowania do Boliwii „rdzennych Pola-
ków”, argumentując to dobrymi warunkami uzyskanymi w umo wie, 
możliwością tworzenia zwartych skupisk migrantów i  zachowa nia 
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przez nich polskości oraz perspektywą uzyskania wpływów w Bo-
liwii4. W  miarę wzrostu napięcia i  namiętności wokół sprawy ży-
dowskiej, MSZ zaczęło przychylnie patrzeć także na emigrację Ży-
dów do Boliwii. Chciano wysłać początkowo 50 rolników-Żydów, 
należących do Związku Osadników Żydowskich we Lwowie. W roz-
mowach z Boliwijczykami położono nacisk na odróżnienie, jak to 
mówiono, „Żydów-luftmenschów” od „Żydów-pionierów” – „któ-
rzy dotychczas emigrowali do Palestyny, a  teraz będą musieli czę-
ściowo osiedlać się na innych terenach”. Położono także nacisk na 
istnienie w  Polsce, wbrew potocznemu mniemaniu, pewnej liczby 
Żydów-rolników5.

Boliwia początkowo wpuszczała żydowskich uchodźców z Nie-
miec, Austrii i Czechosłowacji oraz deklarowała gotowość przyjęcia 
ich z Włoch, mając nadzieję na ich osadnictwo rolnicze. Prezydent 
Busch generalnie zapewniał, że drzwi Boliwii otwarte są dla wszy-
stkich potencjalnych rolników. Na firmowych kopertach Minister-
stwa Rolnictwa, Kolonizacji i Imigracji widniał wówczas napis:

Drzwi Boliwii są otwarte dla przybyszów z całego świata, którzy pra-
gnęliby uprawiać jej przebogate ziemie6.

Z  czasem klimat w  Boliwii się jednak zmienił. Do przymknięcia 
drzwi przed imigracją żydowską przyczyniło się wykrycie dużej afe-
ry wizowej. Tamtejsza dyplomacja, być może przy udziale samego 
ministra spraw zagranicznych – Eduarda Diez de Medina, przyzna-
ła bezprawnie, za łapówki, od 5 tys. do 8 tys. wiz żydowskim ucieki-
nierom z  Niemiec, którzy nie mieli nic wspólnego z  rolnictwem7. 

4 Kurnikowski, Buenos Aires 3 I 1938, AAN, MSZ, 9542.
5 Skowroński, Rio de Janeiro 7 VI 1939, AAN, MSZ, 3341, k. 27–28; No tatka  

dr. Jana Wagnera […] w sprawie rozmowy z p. Nielsen Reyes, Warszawa VII 1939, 
AAN, MSZ, 9638.

6 AAN, MSZ, 9637.
7 Najprawdopodobniej do tych wydarzeń nawiązywał Wańkowicz, który w jed-

nym ze swych utworów opowiadał o  jakimś chłopaku żydowskim, którego 
przed woj ną przyjął do pracy, a który z czasem założył własne wydawnictwo. 
Wobec nasilającego się antysemityzmu ów chłopak, stowarzyszywszy się z ja-
kimś krawcem, ruszył do Boliwii, by założyć tam salon mody. Gdy był w drodze, 
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Po takim skandalu natychmiast przypomniano sobie, że w La Paz, 
mieście o 200 tys. mieszkańców, zamieszkiwało wówczas ponoć już  
10 tys. Żydów. W powołanym w rozdziale 3 programie MNR z 1942 r. 
zamieszczono postulaty „całkowitego zakazu imigracji ży dowskiej 
i wszelkiej innej nieprodukcyjnej”. Wszystko to razem nie było jed-
nak porównywalne z  przechodzącą w  latach trzydziestych przez 
wiele krajów, nb. nie tylko w Ameryce Łacińskiej, falą ograni czania 
wszelkiego napływu imigrantów.

*

Mało było też w latach trzydziestych w Boliwii reakcji przeciw żyją-
cym w kraju skupiskom imigrantów bądź ich potomków. Trzeba pa-
miętać, że jakieś odruchy przeciwko mniejszościom (skupiskom 
imigranckim) pojawiały się wówczas prawie we wszystkich krajach 
latynoamerykańskich, gdzie dochodził do głosu „nacjonalizm rewo-
lucyjny” – poczynając od jego lewicującej wersji na Kubie, a koń cząc 
na prawicowej w Brazylii.

W Boliwii pojawiała się myśl, znana zresztą z polityki imigra-
cyjnej wielu krajów (nie tylko latynoamerykańskich!), by nie two-
rzyć stref osadnictwa imigranckiego jednolitych narodowo – ale od-
nosiła się ona raczej do planów imigracyjnych8. W ustawodawstwie 
społecznym Toro pojawił się wspominany w rozdziale 4 nakaz za-
trudniania 90% Boliwijczyków przez przedsiębiorstwa, co, gdy-
by rzeczywiście zostało wprowadzone w  życie, musiałoby uderzać 
w  imigrantów. W społecznym prawodawstwie Buscha znalazło się 
postanowienie, iż przedsiębiorstwom wolno zatrudniać jedynie do 

jego wiza została unieważniona („Gdy jest w  Paryżu, wybucha w  Boliwii re-
wolucja i wszystkie wizy wydane Żydom zostają unieważnione”). Ostatecznie 
ów chłopak wylądował w Pale stynie (M. Wańkowicz, Ziemia zanadto obiecana, 
mps, b.d.; w wersji drukowanej nie odnalazłem tego wątku).

8 Nawiasem mówiąc, decyzję Kongresu odmawiającą Irlandczykom, w odpowie-
dzi na prośby z  1918 r., prawa do zwartego osiedlania się w  USA na jednym 
obszarze, M. L. Hansen nazwał najważniejszą decyzją w  dziejach amerykań-
skiej polityki imigracyjnej (cyt. za: H. Kubiak, Rodowód narodu amerykańskie-
go, Kraków 1975, s. 32).
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15% pracowników cudzoziemskich, a i to wyłącznie w charakterze 
techników. W połowie lat trzydziestych pojawiła się w Boliwii ten-
dencja, by na stolice biskupie byli powoływani Boliwijczycy, a  nie 
księża-przybysze.

W  programie MNR z  1942 r. pojawiały się akcenty przeciw 
szczególnym przywilejom, jakimi prawdziwie czy rzekomo cieszyli się 
w Boliwii cudzoziemcy i ich firmy. Także przeciw zatrudnianiu ob-
cokrajowców na stanowiskach dowódczych w wojsku oraz prze ciw 
nieskrępowanemu zatrudnianiu cudzoziemców w  firmach działa-
jących w Boliwii (por. rozdz. 3).

W Boliwii rozpatrywanego okresu odnotowywano trochę reak-
cji przeciwnych Żydom już osiadłym na miejscu. Środowiska żydo-
wskie przestraszyły się objęcia władzy przez Villarroela – aczkol-
wiek on sam się odcinał od antysemityzmu. Obawiały się zwłaszcza, 
że prezydent każe Żydom przenieść się z  miasta na wieś, zgodnie 
z deklarowanym w momencie imigracji zawodem rolnika. W 1948 r. 
wydano (szybko, co prawda, odwołany) dekret o zbadaniu docho-
dów żydowskich imigrantów, którzy wjechali po 1937 r. jako rolni-
cy, a żyli z handlu.

Bezpośrednio po rewolucji 1952 r. Paz Estenssoro przewidy-
wał iż znacjonalizowane przedsiębiorstwa będą zatrudniać rodzime 
siły – acz nie wykluczył korzystania z  techników cudzoziemskich. 
W  wy wiadzie dla „New York Times” w  charakterystyczny sposób 
powie dział, że Boliwia oczekuje od ONZ doradców technicznych, 
a nie administracyjnych – funkcjonowanie bowiem tych drugich na-
rusza godność narodową („Rządzić możemy się sami, potrzebujemy 
zaś pomocy technicznej”)9.

Po 1952 r. pojawiały się hasła skierowane typowo przeciw Ży-
dom i masonom. Boliwijska Konfederacja Uniwersytecka (Confede-
ración Universitaria Boliviana) wzywała do działań przeciw profeso-
rom „masonom” lub takim, którzy byliby „inspiratorami działań 
antyboliwijskich”10. Grupy robotnicze występowały przeciw kupcom 

9 Przytoczone w  korespondencji z  La Paz z  27 czerwca 1952 r. (PRO, FO 371, 
97712).

10 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 43.
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żydowskim, oskarżając ich o spekulację i sprzyjanie Stanom Zjedno-
czonym oraz domagając się ich wyrzucenia z kraju.

*

Mimo występowania reakcji szowinistycznych i mimo całego naci-
sku nacjonalistycznego, myślenie środowisk rewolucji 1952 r. o spra-
wach narodowościowych szło jednak bardziej skomplikowanymi 
drogami.

W trakcie pierwszego przemówienia Paz Estenssoro po powro-
cie z emigracji słowa przeciw Żydom padły z  tłumu w momencie, 
gdy mówca zapowiedział sankcje przeciw „złodziejom żerującym na 
otrzymanych koncesjach oraz tym, którzy spekulowali na głodzie lu-
du”. Wtedy właśnie tłum podniósł hasło „Precz z  Żydami!”. Na to 
Paz Estenssoro odpowiedział: „Z punktu widzenia Rewolucji Naro-
dowej różnice rasowe nie istnieją. Złodzieje zostaną osądzeni, nieza-
leżnie od tego, czy byliby Żydami, cudzoziemcami czy Boliwijczy-
kami”11. Część obserwatorów zrozumiała wprawdzie te słowa jako 
zapowiedź, że tym razem również „wykręcających się sianem” Ży-
dów da się powiesić – ale wiele wskazuje, że nie taka była intencja 
mówcy.

Odchodzenie od myślenia w  kategoriach „etniczności” widać 
było również w innych wypadkach. W ramach myślenia rewolucyj-
nego zmierzano do redefinicji narodu. Zaproponowane podejście 
by ło w gruncie rzeczy bliższe jego koncepcji obywatelskiej niż etnicz-
nej, nawet jeśli „opakowane” było nieraz w wizję tworzenia czegoś 
podobnego do nowego narodu etnicznego. Naród miał obejmować 
wszystkich żyjących w Boliwii, oprócz wrogów ludu, których chcia-
no wyeliminować. W jego ramach mieli się znaleźć z jednej strony 
np. prezydent Busch, pochodzący z ojca Niemca, lub Lechín, które-
go rodzice urodzili się w Libanie, a z drugiej Indianie. Busch stał się 
wręcz symbolem boliwijskiej autoafirmacji narodowej, co skądinąd 
potwierdzało znane z wielu procesów narodotwórczych oraz z pro-

11 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, La Paz 1954, s. 14; Fain, 
La Paz 16 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
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cesów emancypacji narodowej zjawisko, iż nosicielami narodowych 
haseł często stają się ludzie z pogranicza etnicznego bądź (i) kulturo-
wego (Parnell w Irlandii, Fanon w Algierii…).

Doktorowi Tartakowerowi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jero-
zolimie, który w czerwcu 1952 r. złożył wizytę w Boliwii jako repre-
zentant Światowego Kongresu Żydowskiego, Paz Estenssoro powie-
dział, iż rewolucyjny rząd szanuje wszystkich i zamierza działać ku 
pożytkowi wszystkich żyjących w Boliwii. Przypomniał, iż zareago-
wał negatywnie na okrzyk „Śmierć Żydom!” wzniesiony przez kogoś 
z tłumu, gdy wygłaszał przemówienie po powrocie do kraju. Zazna-
czył, że w sprawie ludobójstwa Boliwia sympatyzuje z Żydami, gdyż 
ten problem również jej dotyczy; powołał w  tym kontekście bliżej 
nieokreślony mord 6 tys. Indian boliwijskich jako przykład ludobój-
stwa, którego przedmiotem nie byli Żydzi. Nawiasem mówiąc, te 
wypowiedzi prezydenta uspokoiły lokalną społeczność żydowską, 
zaniepokojoną wzięciem władzy przez MNR12.

W imię gospodarczego rozwoju kraju także po rewolucji 1952 r. 
myślano w Boliwii o sprowadzaniu imigrantów. Oczekiwano zwłasz-
cza takich, którzy podjęliby dzieło rolniczego zagospodarowania pu-
stek. Podjęto działania nawet na rzecz przyjazdu Japończyków (por. 
rozdz. 6). Prawda, że przekazując konsulatom w 1954 r. instrukcję 
w sprawie „nieograniczonej” imigracji, nie objęto nią Żydów. Argu-
mentowano, jakoby było ich już zbyt wielu wówczas w Boliwii. Pra-
wda, że w  późniejszych depeszach dyplomatycznych pojawiała się 
informacja, jakoby rząd boliwijski chętniej widziałby imigrację Bia-
łych niż Japończyków (mimo pozytywnej opinii o tej ostatniej)13. Nie-
mniej jednak otwarcie rysowało się jako relatywnie duże. W kwestii 
ograniczeń imigracji dla Żydów, po rozmowie Estenssoro z Mauri-
cem Perlzweigiem ze Światowego Kongresu Żydów ogłoszono na-
wet, iż instrukcja wyniknęła z  nieporozumienia, wszel ka zaś dys-
kryminacja była sprzeczna z planami rządu boliwijskiego w kwestii 
imigracji.

12 Cobb Jr., La Paz 4 VI 1952, NA, DS, 824.41.
13 Rowell, La Paz 3 VI 1954, NA, DS, 824.181; De Sainte Marie, La Paz 23 II 1959, 

AD, Amérique 1952–, 14/2/2 Bolivie.
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W odniesieniu do ludzi żyjących w kręgu „białej” cywilizacji za-
jęcie stanowiska, że wszyscy imigranci tworzą naród, było powtó-
rzeniem doświadczenia wielu krajów imigranckich – poczynając od 
Stanów Zjednoczonych. W odróżnieniu od nich, w Boliwii owa biała 
mniejszość musiała jednak inkorporować do narodu indiańską wię-
kszość – jeśli miał to być „naród nowoczesny” (niezależnie od tego, 
co pod tym terminem dokładniej rozumiano). Dotychczas indiań-
ska większość stanowiła część narodu boliwijskiego przede wszyst-
kim z punktu widzenia statystyk. Około 1950 r. szacowano, że In-
dian jest w Boliwii 53%, mieszańców zaś 32%14.

*

Jeszcze w 1913 r. mógł powstać następujący opis pióra europejskie go 
podróżnika po Boliwii, odzwierciedlający ukształtowaną kilkuwie-
kowym doświadczeniem indiańską chęć izolowania się od Białych:

Boliwijczycy z klas wyższych i średnich są bardzo gościnni – podczas 
gdy In dianin, często jedyny mieszkaniec wsi i miasteczek, nie jest ani 
trochę taki. Nawet gdy posiada kury, koźlęta lub barany, nie sprzeda ich 
za żadną cenę. Wbrew oczy wistości będzie nawet negował, jakoby po-
siadał jakiekolwiek zwierzę. Postara się nade wszystko sprawić wraże-
nie, że rozumie hiszpański jeszcze mniej niż rozumie naprawdę. Nie 
ma innego wyjścia, jak za każdym razem brać sobie potrzebne zwie-
rzęta siłą – a dopiero potem uczciwie za nie zapłacić15.

14 Osborne, La Paz 10 III 1949, PRO, FO 371, 74510. Ten sam autor nieco później 
podawał, że według danych z 1955 r. w Boliwii żyło około 50% Indian „czy stej 
krwi”, około 35% Metysów i około 15% Białych (H. Osborne, Bolivia. A Land Di-
vided, Oxford 1964, s. 112). W odniesieniu do 1943 r. dyplomaci francuscy szaco-
wali, że w Brazylii żyło 8% Białych, 12% Metysów i 80% Indian (Lescuyer, La Paz 
22 III 1943, AD, B. Amérique 1944–1952, k. 43). W odniesieniu do 1929 r. Lepec-
ki podawał, że w Boliwii żyje 1587 tys. Indian, 898 tys. Metysów, 426 tys. Białych 
i 6 tys. Murzynów oraz przedstawicieli innych grup etnicznych (M. [B.] Lepec-
ki, Boliwja, Warszawa 1936, s. 5). Zbyteczne dodawać, że takie dane mogą służyć 
jedynie jako wskazówka rzędu wielkości – często zresztą też dyskusyjna.

15 P. Walle, La Bolivie et ses mines, Paris 1913, s. 257–258.
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Nawet jeśli z  czasem, zwłaszcza dzięki wojnie o  Chaco i  wę-
drówkom ludzi, wywołanym przez rozwój górnictwa cyny, sytu-
acja musiała się choć trochę zmienić przynajmniej w części kraju, 
to przecież dystans pomiędzy Indianami a ludźmi funkcjonującymi 
w kręgu „białej” cywilizacji pozostawał ogromny. Wojna o Chaco, 
nawet jeśli rozszerzyła horyzonty Indian, niekoniecznie zwiększyła 
ich miłość do Białych. Niektórzy obserwatorzy sądzili, że wraz z nią 
dokonywał się raczej proces odwrotny - m.in. na skutek ogromnej 
etnicznej kastowości wojska.

Jeszcze w 1949 r. brytyjski dyplomata i niewątpliwie dobry znaw-
ca Boliwii odnotowywał, że Indianie nie tyle mają opory wobec po-
dejmowania produkcji (o co się ich posądza), ile żywa jest ich, trwa-
jąca od podboju, niechęć do produkowania dóbr, które miałyby być 
spożywane przez „białych uzurpatorów”. Z  kolei Biali – pisał ten-
że obserwator, w oczywisty sposób, czyniąc analogię do sytuacji ko-
lonialnej – „reprezentują wiele cech tradycyjnie charakteryzujących 
małe, białe skupiska, żyjące wśród znacznie przewyższającej je licz-
bowo ludności kolorowej”16.

*

Ciekawe, że w Boliwii w mniejszym stopniu wystąpiła sprzeczność, 
jaka dawała się odczuć w Brazylii. Brazylijska elita polityczna także 
starała się stworzyć z Brazylijczyków „nowoczesny” naród – a więc 
przekształcić żyjącą w kraju zbiorowość na podobieństwo jednoli-
tych (jak się wówczas zdawało!) narodów europejskich. Z  jednej 
strony wynikał więc z  tego imperatyw objęcia granicami narodu 
Mu rzynów, analogiczny do imperatywu objęcia Indian w  Boliwii. 
Z dru giej jednak strony, z dążenia do upodobnienia się do narodów 
europejskich wynikała w  Brazylii niechęć do przypominania czę-
ściowo afrykańskich korzeni brazylijskiej cywilizacji oraz czarne-
go koloru skóry i afrykańskich obyczajów współobywateli. W Boli-
wii nurt modernizacyjny nie miał takich oporów względem ludności 
nie wy wodzącej się z pnia europejskiego, myśl europejska bowiem 

16 Osborne, La Paz 10 III 1949, PRO, FO 371, 74510.
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i  jej po chodne częściej ceniły Indian niż na ogół deprecjonowa-
nych Czar nych. Indiańskość Boliwii można było akcentować jako 
jej cechę wyróżniającą – zwłaszcza w sytuacji, gdy się chciało zaist-
nieć jako naród specyficzny i oryginalny. Nieprzypadkowo program 
MNR z 1942 r. głosił, skądinąd w stylu rasistowskim, wiarę w „siłę 
rasy metysko-indiańskiej” (por. rozdz. 3). Pomnikami indiańskiej 
prze szłości można się było chwalić.

*

Tradycyjna, biała (lub biała w  sensie kulturowym) Boliwia często 
uważała Indian za zacofanych, nieinteligentnych, skażonych koką 
i  alkoholem, niezdolnych do postępu i  edukacji, nic niewartych 
z go spodarczego punktu widzenia. Taki obraz miał swoje podstawy 
w obserwowanej rzeczywistości, a nie wszyscy umieli i chcieli wni-
kać w jej przyczyny. W przeddzień rewolucji 1952 r. negatywny ob-
raz był zakorzeniony silnie, może mocniej nawet niż za czasów kolo-
nii. Charakterystyczny dlań był np. artykuł, jaki ukazał się w jednym 
z pism w La Paz, gdy w 1947 r. rozpalał się bunt Indian w pobliżu je-
ziora Titicaca (o czym niżej):

Nie warto już owijać w bawełnę kryminalnych działań Indian z Płasko-
wyżu. Krwawa kronika ostatniego okresu przekracza wyobraźnię. Ciąg 
zbrodni, perfidnie przemyślanych, często popełnianych z  przeświad-
czeniem o całkowitej bezkarności, a posuwających się aż do kanibali-
zmu, stanowi objaw chorobowy bez precedensu w jakiejkolwiek części 
cywilizowanego świata.
 Czy mamy do czynienia ze źle pojętą demokracją, z przyzwole-
niem na wszy stko do antropofagii włącznie? Należałoby raczej zasta-
nowić się nad zjawiskami, których nazwanie ułomnościami to znacznie  
za mało.
 Z psychologicznego punktu widzenia tubylcy są mniej wartościo-
wi, a intele ktualnie są niczym. Ich zdolności produkcyjne są znikome. 
Od czasów pierwotnych ich wkład do gospodarki jest żaden. Egoistycz-
ny i zamknięty w swoim plemieniu Indianin jest dzikim zwierzęciem. 
Instynktownie odczuwając swoją niższość, wobec Białego zachowu-
je się jednakowoż łagodnie i  nieśmiało. Jego bestialskie skłonności 
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pozostają w uśpieniu do momentu, gdy trafi na okazję ich wyładowa-
nia. Gdy młody Indianin wraca do domu po odbyciu służby wojskowej, 
wyzwolony z wszelkiej dys cypliny społecznej, staje się wręcz wrogiem 
swych bliskich.
 Wskutek działań MNR, który poszukiwał zwolenników, nie zwa-
żając na to, wśród kogo ich znajduje, i który zadekretował na korzyść 
tubylców prawa niesto sowne do okoliczności17, uwierzyli oni, że stali się 
panami. Pola, swego czasu wy dajne, uprawiane cierpliwie i uczciwie, 
dziś przedstawiają politowania godny wy gląd. Sytuacja stała się kry-
tyczna. Rząd musi zdać sobie z  tego sprawę i w konsekwencji przed-
sięwziąć środki radykalne. Winno się wprowadzić sądy doraźne, nie 
związane zwyczajowymi procedurami prawnymi. Stawką jest wszak 
ocalenie wszystkich.
 Brak gwarancji dla właścicieli może mieć tragiczne skutki. W peł-
ni XX wieku może przynieść uszczerbek kulturze i prawu. Trzeba się 
uwolnić od tego społeczne go i politycznego zrakowacenia18.

Idea realnego inkorporowania Indian do narodu boliwijskiego miała 
jednak dawną metrykę w myśleniu przynajmniej części tamtej szych 
elit intelektualnych. Idee prowadzące w tym kierunku można zna-
leźć w tekstach San Martina i Bolivara. Myśl o potrzebie rozsze rzenia 
edukacji na Indian oraz o potrzebie ich ochrony i promocji za wsze 
była silnie akcentowana w ruchu studenckim. Także organiza cje ro-
botnicze podnosiły sprawy kształcenia Indian oraz uwolnienia ich 
od quasi-feudalnych posług, do jakich byli zobowiązani w  rolnic-
twie. W latach dwudziestych i trzydziestych sprawa indiańska była 
w Boliwii żywa, w czym ten kraj nie stanowił zresztą wyjątku (wy-
starczy wspomnieć Peru19).

Za rządów płk. Toro mówiło się nieco o potrzebie „ucywilizo-
wania” Indian, rozwoju szkolnictwa na wsi; eksperymentalnie po-

17 Nawiązanie do proindiańskich (prochłopskich) dekretów Villarroela (por. da lej).
18 „Ultima Hora” (La Paz) 9 VI 1947 (załącznik do: De Sieyes, La Paz 12 VI 1947, 

AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 128).
19 M. Nalewajko , El Debate Nacional en el Peru (1920–1933), Warszawa 1995; idem, 

Kreolska wizja narodu peruwiańskiego po stu latach niepodległości (Dokumenty 
robocze CESLA UW, nr 19), Warszawa 1996.
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dzielono nawet ziemię na jednej z hacjend20. W przyjętym wówczas 
ustawodawstwie społecznym pojawił się punkt o potrzebie studiowa-
nia problemu indiańskiego i agrarnego, a zwłaszcza możliwości włą-
czenia Indian „do życia cywilizowanego”21.

Pułkownik Busch w programowych przemówieniach podkreślał 
potrze bę równych praw i swobód dla wszystkich obywateli, w tym 
Indian. Wojsko miało zapewnić indiańskim poborowym dostęp do 
oświaty; miało być rozwijane szkolnictwo dla Indian, kładące nacisk 
zwłasz cza na wykształcenie rolnicze. Villarroel w noworocznym orę-
dziu do narodu (1944) zapowiedział, że Republika nie uznaje przy-
wilejów rasowych, i podkreślił potrzebę poprawienia losu tych, któ-
rzy upra wiają jej ziemię22. Za jego prezydentury, w  maju 1945 r. 
miał miej sce pierwszy Narodowy Kongres Indiański (por. rozdz. 1), 
poprze dzony utworzeniem Związku Chłopskiego (Federación de 
Cam pesinos).

Francuski chargé d’affaires uważał zwołanie kongresu za swoi-
sty wentyl bezpieczeństwa w  sytuacji, gdy Indianie z  Płaskowyżu, 
zapewne wyczuwając zmianę sytuacji, zaczynali się burzyć inten-
sywniej niż zwykle23. W toczonych w lokalnym lunaparku obradach 
uczestniczyło ponad tysiąc delegatów, nieraz ubranych w charaktery-
styczne stroje. Partycypowali nawet przedstawiciele bardzo „dzikich” 
plemion ze wschodniej Boliwii. Prezydent wygłosił przemówienie. 
Powiedział, że rząd chciałby, ażeby Indianie byli dobrze odżywieni, 
czyści w stroju i obyczajach oraz otoczeni opieką zdrowotną. Zapo-
wiedział reakcję na wszystkie skargi na nadużycia, jakie zgłoszono 
podczas spotkania.

Na kongresie zdecydowanie nie mówiono o  reformie rolnej. 
Mó wiono jednakowoż o  stosunkach pracy. Postulowano obale-
nie chłop skich posług osobistych, które przypominały pańszczyznę 
(pon gueaje). Podnoszono sprawę ramas – zwyczajowo zalegalizowa-
nych łapówek, płaconych przez Indian już za samą obietnicę zała-
twienia jakichś spraw. Domagano się przyjęcia zasady płacenia za 

20 J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 89.
21 Guy, La Paz 28 V 1936, AD, Amérique 1918–1940, vol. 5, Bolivie, k. 99.
22 Ambasada JKM, La Paz 6 I 1944, PRO, FO 371, 37806.
23 Lescuyer, La Paz 17 VII 1945, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 25–26.
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pracę na czyjąś rzecz w rolnictwie. Podczas ostatniej sesji kongre-
su, zaszczy conej obecnością prezydenta podobnie jak inauguracyj-
na, ogłoszono, iż rząd wydał już dekrety zgodne z rezolucjami przy-
jętymi w omawianych sprawach.

Dekrety zostały faktycznie ogłoszone, ale okazały się sprzeczne 
ze sobą. Pierwszy obalał obowiązek posług Indian na rzecz właści-
cieli ziemi, drugi dopuszczał ich trwanie pod warunkiem zapłaty 
i trzeci ustalał na 4 dni w tygodniu maksymalną długość czasu pracy, 
jakiego właściciel mógł się domagać za darmo24. Mimo całej mętno-
ści były to jednakowoż pierwsze ciosy wymierzone w system wiel kiej 
własności ziemskiej, prawda, że – póki co – mało skuteczne.

W związku z kongresem ogłoszono także, iż rząd jest zdecydo-
wany wymóc stosowanie dekretu z 1936 r., stanowiącego, iż właści-
ciele wszystkich przedsiębiorstw rolniczych i górniczych, zatrudnia-
jących ponad 100 osób, muszą utrzymywać szkołę.

W przytoczonym w rozdziale 3 programie MNR z 1942 r. zna-
lazła się teza, iż sprawiedliwość społeczna jest niezbędna dla „wy-
zwolenia Indianina”. Znalazły się tam postulaty „naukowego przeba-
dania problemu indiańskiego”, rozwinięcia szkolnictwa dla tubylców 
oraz zintegrowania Indian z życiem całego narodu. Zawarty w pro-
gramie postulat „identyfikacji wszystkich Boliwijczyków z aspiracja-
mi i potrzebami chłopów” też można było rozumieć jedynie jako de-
klarację chęci redefinicji narodu w kierunku efektywnego włączenia 
doń Indian.

Nawiązania do indiańskiego charakteru kraju stały się „obowiązko-
wym” elementem dyskursu rewolucji 1952 r. Lewantyńczyk Lechín, 
którego ambasador brytyjski określał jako przejawiającego w swym 
wyglądzie i zachowaniu wszystko z Araba i nic z Latynosa25, deklaro-
wał, że w żyłach każdego Boliwijczyka płynie krew indiańska („Każ-
dy Boliwijczyk ma krew indiańską”; „W naszych żyłach płynie krew 
indiańska”26). Mówca, przemawiający z  okazji ogłoszenia ra portu 

24 D. B. Heath, Ch. J. Erasmus, H. C. Buechler, Land Reform and So cial Revolution 
in Bolivia, New York–Washington–London 1969, s. 41.

25 Report on Labour Affairs. Bolivia. June 1952, Lomax, La Paz 15 VI 1952, PRO, FO 
371, 97718.

26 Lechín y la Revolución Nacional, [b.m.d.w.], s. 58, 77.
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komisji powołanej dla przygotowania nacjonalizacji wielkich kon-
cernów, wołał: „My z dumą mówimy o sobie Cholos!”27 Górnicy na 
rewolucyjnych ilustracjach byli niewątpliwymi Indianami, co skądi-
nąd nie wymagało naciągania, gdyż po prostu nimi byli.

Obozowi kontrrewolucyjnemu często zarzucano, iż chciał utrzy-
mać Indian w biedzie oraz ignorancji. W przemówieniu wygłoszo-
nym w dwie godziny po ustaniu kwietniowych walk w La Paz, Siles 
Zuazo mówił o  zamiarze zintegrowania Indian z  narodowym ży-
ciem – „tak, by przestali być przedmiotem pogardy ze strony swych 
ka tów”28. W  kilka dni po rewolucji świeżo ustanowione Minister-
stwo Spraw Chłopskich zapowiedziało amnestię dla uczestników 
dawniej szych powstań indiańskich (jako wynikłych z nadużyć po-
pełnianych w stosunku do Indian przez obalone rządy). Poinformo-
wało też o za miarze zwołania nowego Kongresu Indiańskiego, pod-
czas którego sami Indianie rozważą swe problemy i wystąpią w imię 
swoich praw.

W preambule dekretu o reformie rolnej z 2 sierpnia 1953 r. po-
wiedziano o „feudalnych posiadaczach ziemi”, którzy powstrzymy-
wali ewolucję rolnictwa ku kapitalizmowi i  tym samym oddzielali 
„rasę tubylczą” (raza aborigena) od „życia cywilizowanego”. Przy-
pomniano także periodyczne „masakry” robotników i  chłopów29.

Indianie mieli zostać włączeni do wspólnoty narodowej różny-
mi sposobami. Podjęto szereg działań symbolicznych. Już za rządów 
Villarroela ministrowie oświaty Boliwii i  Peru ustalili, że odbiera-
ne jako pejoratywne określanie szkół terminami „indiańskie” lub 
„tubyl cze” winno ustąpić nazwie „wiejskie”. Użyte w przemówieniu 
wy głoszonym przez Paza Estenssoro po powrocie z emigracji okre-
ślenie „biedni Indianie” wypadło z wersji drukowanej – prawdopo-
dobnie jako deprecjonujące zainteresowanych30.

27 Lomax, La Paz 14 X 1952, PRO, FO 371,97714. Cholos to – jak wspomi nano 
w  rozdziale 2 – andyjska nazwa Metysów, niebędących chłopami, znających 
choć trochę hiszpański i zbliżonych do Białych stylem życia.

28 Fain, La Paz 16 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
29 „El Diario” (La Paz) 2 VIII 1953; załącznik do: Bridgett, La Paz 4 VIII 1953, NA, 

DS, 824.16.
30 Fain, La Paz 16 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
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Po 1952 r. pejoratywnie zabarwione słowo „Indianin” (Indio) 
w ogóle oficjalnie zastąpiono słowem „chłop” (campesino)31. Mini-
sterstwo zajmujące się wsią nazwano „Ministerstwem Spraw Chło-
pskich”, a  nie „Indiańskich”. Dekret o  reformie rolnej z  2 sierpnia 
1953 r. mówił o „chłopach”, nie o „Indianach”. Częściej niż dawniej 
używano określenia „Indoameryka” (czasem wręcz „Kontynent In-
diański”) zamiast Ameryka Łacińska. Na nowych monetach przewi-
dziano umieszczenie nie tylko, jak wspomniano w rozdziale 4, pro-
filu górnika, ale także chłopa – czyli Indianina.

W trakcie niektórych ceremonii używano języków indiańskich. 
Podczas Kongresu Indiańskiego w  1945 r. przewodniczący owe-
go zgromadzenia, Indianin Francisco Chapana Ramos, mówił w ję-
zyku aymara. Przemówienie Villarroela przetłumaczono na kiczua 
i  aymara, podczas gdy ówczesny minister spraw wewnętrznych,  
mjr Noga les, przemawiał bezpośrednio w tych językach. Dekret o re-
formie rolnej z 2 sierpnia 1953 r. odczytano chłopom po hiszpańsku, 
a  na stępnie Walter Guevara Arze, minister spraw zagranicznych, 
wytłu maczył jego postanowienia w języku kiczua. W myśl postano-
wień samego dekretu jego uproszczony tekst miał zostać ogłoszony 
w ay mara, kiczua, a nawet guarani.

W pałacu prezydenckim organizowano bale z udziałem Indian; 
prezydent tańczył z nimi, ubranymi w ich zwyczajowe stroje. 2 sierp-
nia ogłoszono Dniem Indianina. Za pierwszym razem (1952) ściąg-
nięto w tym dniu do La Paz około 20 tys. Indian jako gości miasta. 
Równocześnie ogłoszono amnestię dla wszystkich aresztowanych 
lub skazanych za udział w buntach indiańskich w ciągu poprzedza-
jących sześciu lat. Podczas nieuniknionej (zdyscyplinowanej!) defi-
lady uczestniczący Indianie nieśli hasła:

– „Ziemia należy do tych, którzy ją uprawiają!”;
– „Uwolnieni z więzień chłopi dziękują towarzyszowi Pazowi Es-

tenssoro i pozdrawiają go!”;
– „Dwa miliony Indian domaga się Sprawiedliwości Społecz nej!”;
– „Boliwijscy chłopi popierają Rewolucję!”

31 Heath, Erasmus, Buechler, op. cit., s. 27; Malloy, op. cit., s. 191.
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Demonstranci czynili znak „V” przed pałacem prezydenckim. 
W swoich językach przemawiali w centrum miasta należącego doty-
chczas, jak podkreślił dziennikarz-sprawozdawca, do Białych.

Prezydent odpowiadał, że dla jego ekipy, jako dla patriotów (na-
cionalistas) i rewolucjonistów, kwestia ziemi należy do najważniej-
szych w Boliwii. „Chłopi są dla nas – zapewnił – duszą wszystkiego, 
co jest głęboko i prawdziwie boliwijskie”32.

Potem Indianie całowali prezydenta i tańczyli z nim, a on przez 
cały czas uczestniczył w święcie.

Istotnym punktem obchodów była (rzecz charakterystyczna!) 
ce remonia podniesienia boliwijskiej flagi. Z kolei w pierwszą roczni-
cę rewolucji na defiladę do La Paz ściągnięto, jak oceniano, 100 tys. 
Indian, górników oraz rolników. Część z nich była uzbrojona.

Na poziomie placu targowego referowana symbolika mogła się 
przedstawiać prościej i  być zarazem mniej symboliczna – w  jed-
nym z miast lokalny komisarz policji przesunął w ogonku Indianki 
przed kobiety ubrane po europejsku. Ambasador francuski przyta-
czał zna ny mu wypadek, gdy indiański ogrodnik zażądał od właści-
ciela poło wy ogrodu „w imię rewolucji”33.

Ponieważ problem agrarny był tożsamy z kwestią etniczną, wiel-
kim, podstawowym działaniem w kierunku integracji Indian z krę-
giem nowoczesnego narodu była reforma rolna (por. rozdz. 6). Mia ła 
ona włączyć Indianina do narodu poprzez wyzwolenie go z sytuacji 
quasi-poddańczej na wsi (a więc poprzez uczynienie go pełnopra-
wnym obywatelem) oraz poprzez włączenie go w orbitę gospodarki 
towarowo-pieniężnej. W jednym z przemówień prezydent jako cel 
reformy podkreślał włączenie w orbitę narodu tych, którzy „są rów-
nie boliwijscy jak my sami”34.

Chłopom tłumaczono, że zajmujące się nimi ministerstwo nazy-
wa się „Spraw Chłopskich”, a nie „Indiańskich”, gdyż rewolucja „nie 
uznaje rozróżnienia pomiędzy Indianami, Cholos i Białymi; wszyscy 
Boliwijczycy są równi, mają te same prawa i obowiązki”35.

32 L. Linke, Viaje por una revolución, Quito 1956, s. 208–214.
33 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
34 El Libro Blanco de la Independencia Económica de Bolivia, La Paz 1952, s. 90.
35 Linke, op. cit., s. 243.
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W  tym samym kierunku miała prowadzić reforma prawa 
wybor czego, dająca prawo głosu Indianom. Przed rewolucją czyn-
nego i biernego prawa wyborczego byli pozbawieni m.in. analfabe-
ci oraz obywatele nieposiadający nieruchomości lub pewnego mi-
nimum rocznego dochodu. Dodatkowo zastrzeżono, że dochód nie 
mógł pły nąć z pracy w charakterze służby domowej. Ponieważ przed 
rewo lucją 84% chłopów było niepiśmiennych36, a z pozostałych 16% 
pewna liczba najpewniej nie spełniała kryterium dochodu, więc 
pod stawowa masa chłopstwa (tj. Indian) była wyłączona z głosowa-
nia powszechnego.

W 1940 r. w spisach wyborców znalazło się raptem około 53 tys. 
obywateli. W  1947 r. uprawnionych było 160 tys., głosowało zaś  
90 tys. W przeddzień wyborów z 1951 r. w La Paz było wpisanych 
na listy około 40 tys. wyborców (na około 350 tys. mieszkańców). 
W  Cochabambie (drugim co do wielkości mieście kraju) wpisano  
12 tys. na około 105 tys. mieszkańców37.

Brytyjska dyplomacja twierdziła, że w wyborach 1951 r. ostate-
cznie wzięło udział „z pewnością mniej niż 200 tys. głosujących”38. 
W późniejszych przemówieniach Paz Estenssoro mówił o elektora-
cie liczącym raptem 120–150 tys. obywateli39. Według spisu z 1950 r. 
w Boliwii żyło 3 mln ludzi40, a trzeba pamiętać, że udział w wybo-
rach nie rozkładał się przecież równomiernie w  sensie geograficz-

36 R. J. Alexander, The Bolivian National Revolution, New Brunswick, N.J., 1958,  
s. 84. Szacunek ten zgadza się mniej więcej z szacunkiem podanym przez dy-
plomację francuską dla całej Boliwii w 1947 r. (De Sieyes, La Paz 19 IX 1947, AD,  
B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 145).

37 Fynes-Clinton, La Paz 21 II 1940, PRO, FO 371, 24169, k. 174; Mehu, La Paz 26 VI 1948, 
AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 165; Fain, La Paz 17 IV 1951, AD, 
B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 198–199.

38 Legg, La Paz 8 V 1951, PRO, FO 371, 91107, k. 34; Lomax, La Paz 24 VII 1952, 
PRO, FO 371, 97705; Bolivia. Annual Review for 1952, Lomax, 20 I 1953, PRO,  
FO 371, 103625.

39 V. Paz Estenssoro, Mensaje a la VI Convención del Movimiento Na cionalista Re-
volucionario. Bolivia 1953, Buenos Aires, b.d., s. 10; Ambasada Francji, La Paz  
3 I 1953, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.

40 De Lima, La Paz 1 X 1951, NA, DS, 824.401. Dokładnie spis wykazał 2,7 mln, 
resztę doszacowano. Najwyższy szacunek wynosił 3,4 mln (Bolivia. Annual Re-
view for 1950, Lomax, La Paz 25 I 1951, PRO, FO 371, 91098, k. 8).
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nym i społecznym. Jeśli w dużych miastach proporcja uczestnictwa 
była zła, to w rejonach wiejskich musiała być jeszcze gorsza.

W 1949 r. jeden z dyplomatów brytyjskich pisał:

Gdy w Boliwii używa się – a używa się często – słowa „demokracja”, to 
nie trzeba dodawać, że mowa jest o demokratycznej organizacji ludno-
ści europejskiej, nie dopuszczającej równości praw „niższego” elemen-
tu tubylczego41.

Inny z dyplomatów, Amerykanin, napisał swego czasu, że w Bo liwii 
„»rewolucja« jest zjawiskiem w istocie bliższym demokratycz nemu 
procesowi politycznemu niż wybory i ma większe szanse pra wdziwie 
odzwierciedlać wolę ludzi niż wybory”42.

Dekretem z 21 lipca 1952 r. przyznano prawo głosu wszystkim 
Boliwijczykom. Ambasador brytyjski sformułował wówczas opinię, 
w której nie krył swego wrażenia:

Trwa współzawodnictwo o względy chłopów i tubylców. Na tym polu 
rodzi się obecnie coś rzeczywiście istotnego nie tylko dla Boliwii, ale 
także dla pozosta łych krajów andyjskich. Wyjąwszy sytuację, w której 
rozwój wydarzeń przekreśliłby tutejsze dokonania, a w tym zwłaszcza 
nowe prawo wyborcze, to to, co się dzieje, oznacza początek końca do-
minacji ludzi białych lub prawie białych. Obecny rząd, sam składają-
cy się z jednostek o jaśniejszym kolorze skóry lub prawie białych, mó-
wi takim językiem, jak gdyby jego ideałem było odtworzenie Imperium 
Inków. Mo że tak rzeczywiście jest – choć trudno to sobie wyobrazić 
w praktyce43.

Pierwszą okazję do wypróbowania działania mechanizmu głoso wania 
powszechnego stworzyły wybory w 1956 r. Udział w nich był duży; na 
wsi masowo popierano MNR44. To samo powtórzyło się w wyborach 

41 Osborne, La Paz 10 III 1949, PRO, FO 371, 74510.
42 Caldwell, cyt. za: Murray, La Paz 12 I 1944, PRO, FO 371, 37806.
43 Report of Labour Affairs. Bolivia. July 1952, Lomax, La Paz 19 VIII 1952, PRO,  

FO 371, 97718.
44 Alexander, op. cit., s. 80.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



295NOWY (STARY)  NARÓD

1960 r.45 Prawda, że owo poparcie nie musiało wynikać z w pełni świa-
domych decyzji Indian.

Rewolucyjny rząd starał się rozwijać szkolnictwo wiejskie. O po-
trzebie działania w tym kierunku Paz Estenssoro mówił już w pierw-
szym przemówieniu wygłoszonym po powrocie z emigra cji46. Slogan 
MNR głosił, że edukacja masowa winna zastąpić eduka cję kastową.

Oddziały odtwarzanej armii zatrudniono m.in. przy budo-
wie szkół. W celu zmiany sytuacji odwołano się do uniwersytetów. 
W 1953 r. Uniwersytet San Andrés w La Paz organizował kursy dla 
Indian, przekształcone w 1954 r. w Uniwersytet Ludowy, uczący In-
dian wiedzy obywatelskiej, wiedzy związkowej, przysposobienia za-
wodowego, zagadnień gospodarstwa domowego oraz gramatyki. 
Podczas inauguracji zabrali głos m.in. jeden z  przywódców COB 
i jeden z chłopskich przywódców indiańskich. Z czasem rektor Uni-
wersytetu San Andrés, Araoz Levi, głosił, że jego uczelnia „odpo-
wiedziała na zapotrzebowanie ludu boliwijskiego, przed którym 
otwarła drzwi”, oraz że w ten sposób „wypełnia swą historyczną rolę 
na rzecz klasy robotniczej”47.

W podpisanej na początku 1958 r. przez rząd boliwijski konwe-
ncji o  stosunkach ze Stolicą Apostolską poparto udział Kościoła 
w organizowaniu szkół wszelkiego typu dla Indian i w działaniach 
na rzecz podniesienia poziomu ich życia.

Generalnie kładziono nacisk, przynajmniej w deklaracjach, na 
udzielanie Indianom wykształcenia praktycznego i  technicznego – 
ja ko potrzebnego krajowi i otwierającego szerokie możliwości zain-
teresowanym.

Ponieważ górnicy byli Indianami, związki zawodowe stały się 
wielkim instrumentem integracji społeczności indiańskiej do wspól-
noty narodowej. Choćby wobec etnicznej struktury hierarchii kopal-
nianej (por. rozdz. 2 i 4), wszelkie działania czy to górników, czy dla 
górników, utożsamiały się z posunięciami w kwestii indiańskiej. Ob-
serwator odbytego w Catavi we wrześniu 1954 r. V Kongresu Górni-

45 Leroy-Beaulieu, La Paz 10 VI 1960, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
46 Fain, La Paz 16 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
47 Ambasada Francji, La Paz 28 VII 1955, AD, Amérique 1952–, 14/11/1 Bolivie.
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czego notował, że uczestnicy obrad nieodmiennie tytułowali Lechi-
na słowem papacito (ojczulku, tatulku). Otóż tym słowem boliwijscy 
Indianie zwykli byli zwracać się do ludzi godnych okazania szacun-
ku i przywiązania48.

Związki zawodowe akcentowały jedność boliwijskiej klasy ro-
botniczej, a  zatem również jedność grup etnicznych. Czyniły tak 
z  powodu swej ideologii lub (i) z  powodów taktycznych. Podczas 
I Krajowego Kongresu Robotniczego (1954) Lechín podkreślał, że 
po raz pierwszy zgromadzili się robotnicy ze wszystkich zakątków 
kraju – Indianie, Metysi i Biali49. Podobnie związki rolnicze stawa-
ły się instrumentem włączenia Indian do społeczeństwa ogólnoboli-
wijskiego – nawet jeśli, choćby przez swą słabość, odgrywały tę rolę 
w ograniczonym stopniu50.

Czy to do chłopów, czy do górników boliwijskich, można od-
nieść użyty już w rozdziale 4 termin „etnoklasa”. Biali w Boliwii prak-
tycznie nigdy nie pracowali fizycznie. Stanowiąc „etnoklasę”, grupy 
górników i chłopów, nawet gdy działały z pozycji klasowej, de fac-
to wypowiadały się jednocześnie w  sprawie swojego położenia et-
nicznego. Nawiasem mówiąc, nie była to wyjątkowa sytuacja histo-
ryczna; wystarczy wspomnieć np. Afrykę Południową.

Rozbicie tradycyjnej armii równało się naruszeniu jednego z in-
strumentów spychania Indian na niższe szczeble hierarchii społecz-
nej – dotychczasowa bowiem armia sama była jedną z zasadniczych 
struktur kastowo-rasowych oraz instytucją podtrzymującą takiż 
układ w skali kraju poprzez podejmowanie działań przeciw India-
nom w wypadku konfliktów w kopalniach i na wsi.

W  rządzie pojawili się indiańscy ministrowie. Skoro w  rapor-
tach podkreśla się indiańskość poszczególnych z  nich, to znaczy, 
że nie mogli występować licznie – niemniej jednak zaistnieli. Na 
przykład w  jednym z raportów z końca 1953 r. ambasador brytyj-
ski zaznaczał, że nowy minister pracy, Fernando Antezano, jest bar-
dzo indiański z wyglądu, mówi po hiszpańsku z akcentem aymara 

48 Bridgett, La Paz 5 X 1954, NA, DS, 824.06.
49 Bridgett, La Paz 9 XI 1954, NA, DS, 824.06.
50 J. H. Magill, Labor Unions and Political Socialization. A Case Study of Bo livian 

Workers, New York–Washington–London 1974, s. 212–214.
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i  z błędami gra matycznymi, wypowiada się w powolnym stylu in-
diańskim, a w ogó le jest nawet bardziej Indianinem niż cholo51.

W ogóle sama rewolucja, która dała głos ludziom dotychczas po-
zostawionym poza granicą narodu, wielokrotnie działała w kierun-
ku ich integracji. Zbliżyła ich do La Paz. Decydujące w tym wzglę-
dzie było oczywiście samo przeniesienie swego czasu faktycznej 
sto licy kraju z Sucre do La Paz, a więc w serce regionu indiańskie-
go (1899)52. To dopiero rewolucja sprawiła jednakowoż, że ludzie 
z warstw niższych bywali w La Paz, wielokrotnie pozostając tam na 
dłużej.

Powtarzało się w Boliwii zjawisko wyjścia z opłotków poprzez 
udział w  rewolucji, zaobserwowane przez historyków na przykła-
dzie Rewolucji Francuskiej53. W końcu to Indianie (choć prawda, że 
bar dziej obracający się w sektorze nowoczesnym górnicy niż chłopi) 
walczyli w sprawie o wymiarze ogólnonarodowym, brali sobie bądź 
dostawali od władz broń do ręki i defilowali z nią w La Paz w celu 
poparcia rządu. W końcu to Indianie siłowo działali na rzecz przy-
spieszenia reformy rolnej (por. rozdz. 6).

Jest oczywiście prawdą, że Indianie nieraz mogli też tak działać 
nie tylko, nie przejmując się „nowoczesnym” narodem boliwijskim, 
lecz wręcz w imię własnych, separatystycznych interesów. Już samo 
powstanie w La Paz w 1952 r. można było tak odczytywać. Prawie 
bezpośrednio po nim ambasador francuski pisał:

Nad białą klasą rządzącą, składającą się z wyższych oficerów i oligarchii 
hand lowej, która kontrolowała stanowiska rządowe, zwyciężyła w re-
wolucji masa indiań ska – niewykształcona, politycznie niedoświad-
czona i rozpłomieniona mimo pozor nego chłodu. Zwyciężyła masa od 
wieków pozostająca w bezruchu intelektualnym i społecznym, dusząca 

51 Report on Labour Affairs. Bolivia. October 1953, Lomax, La Paz 12 XI 1953, PRO, 
FO 371, 103650.

52 Sucre (dawniej Chuquisaca) pozostało nominalnie stolicą, ale spośród instytu-
cji centralnych zachowało jedynie Sąd Najwyższy.

53 J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789–1794. Społe czeństwo obywa-
telskie, Warszawa 1983, s. 120.
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w sobie wszelkie żądze i urazy – by nie powiedzieć wszelką nienawiść. 
Nienawiść klasową i, zwłaszcza, rasową54.

Jest prawdą, że następujące w skutku rewolucji ożywienie lokal nych 
środowisk zmniejszało wprawdzie władzę rządzącej przed rewolucją 
białej oligarchii – ale zarazem osłabiało władzę scentrali zowanej ad-
ministracji nad krajem w ogóle i w  ten sposób dezintegro wało go 
(wbrew modernizacyjnym ambicjom rewolucyjnej elity). W jednym 
z raportów ambasador brytyjski opowiadał epizod chara kterystyczny 
dla całokształtu opisywanej sytuacji może tym bardziej, że nie dra-
matyczny. Odwiedził mianowicie jakąś okolicę, gdzie Indianie się 
jakoby buntowali. Przejawów otwartego buntu nie napo tkał – ale 
nie mógł zwiedzić kościoła, który go zainteresował. Był zamknię-
ty, ksiądz zaś poinformował, że klucze zabrali Indianie. Wszystko 
wskazywało na to, iż stanęli oni na stanowisku, że skoro to oni zbu-
dowali i utrzymywali kościół, a ksiądz był Białym, więc mieli prawo 
do trzymania kluczy55.

Jest prawdą, że na tle bojowości chłopów czy, zwłaszcza, górni-
ków, mogły się też pogłębiać przepaści oddzielające ich od innych 
grup społecznych – co ewentualnie przeciwdziałało integracji naro-
dowej. Miało się to wyrazić np. w opinii jednego z górników, któ-
ry w powoływanych w literaturze badaniach zadeklarował, iż ludzie 
w mieście mają ich za dzikich56.

Jest w końcu prawdą, że każda rewolucja potężnie dzieli ludzi.
Wszystko to nie kwestionuje jednak faktu, iż najpewniej dzięki 

swoim związkom i dzięki polityce górnicy zyskali udział w kształto-
waniu spraw ogólnonarodowych; w ogóle najpewniej często dopiero 
w ramach analizowanego konfliktu je dostrzegli.

Zakładanie związków górniczych w jakichś małych kopalniach 
przez wysłanników COB mogło się wydawać niepoważne przez 
„podlewanie” spotkań alkoholem i sloganowe przemówienia, które 
nb. najczęściej musiały być tłumaczone z hiszpańskiego. Niemniej 

54 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie. Podkreślenie 
w oryginale.

55 Lomax, La Paz 2 VI 1952, PRO, FO 371, 97705.
56 Magill, op. cit., s. 214–226.
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jednak przy takich okazjach może po raz pierwszy ktoś z  La Paz 
przyjeżdżał do tych Indian oraz ktoś z nimi rozmawiał o sprawach 
szerszych niż lokalne.

Postawienie na porządku dziennym kwestii nacjonalizacji ko-
palń sprzyjało uwzględnianiu perspektywy narodowej przez ludzi 
dotych czas słabo ją dostrzegających. Wspominane wcześniej, wie-
lokrotnie powtarzające się kwestionowanie obecności obcego perso-
nelu tech nicznego w kopalniach też w jakimś stopniu sprzyjało spoj-
rzeniu w wymiarze narodowym, niezależnie od godnych opłakania 
aspek tów takich demonstracji.

Przekładanie się konfliktów na język narodowy występowało 
wówczas nie tylko w  kopalniach. Znaczące były okrzyki wydawa-
ne przez tłum, gdy na przełomie kwietnia i maja 1952 r. doszło do 
na padu na dom niejakiego Raby’ego, technika kolejowego, Anglika. 
Tłum krzyczał: „Precz z  Rabem!”, „Precz z  Anglikiem, na latarnię 
go!” – przy czym podobno sznur był już przygotowany. Ponieważ 
ludziom jakoś nie udało się włamać do domu, więc poprzestali na 
obrzuceniu siedziby kamieniami. Pechowy technik szczęśliwie wy-
karaskał się z opresji, ale cały epizod był charakterystyczny w swej 
wymowie antycudzoziemskiej – eo ipso narodowej57.

*

Poza narodem miała się znaleźć oligarchia. Stanowiło to zjawisko ty-
powe dla wielu rewolucji w historii – definiujących obóz rewolucyj-
ny jako naród, eliminujących zaś zeń przeciwników. Warto pamiętać 
np. o bojkocie Ogrodu Tuileryjskiego – jako „skażonego” pobytem 
króla – podczas Rewolucji Francuskiej.

W  rewolucyjnym dyskursie i  mentalności Patiño, Hochschild 
i Aramayo zostali usunięci poza ramy narodu, nawet jeśli – zwłasz-
cza pierwszy z nich – miał życiorys najbardziej boliwijski z boliwij-
skich (por. rozdz. 2), prezentował się bardzo indiańsko, znał kiczua 
i mógł przynajmniej porozumieć się w aymara.

57 Ambasada JKM, La Paz 2 V 1952, PRO, FO 371, 97703.
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MNR był charakteryzowany przez Paz Estenssoro jako 

instrument realizacji pragnień całego narodu58 boliwijskiego, z wyjąt-
kiem je dynie sługusów imperializmu i feudalizmu59.

Fakt, iż Hochschild był niemieckim Żydem o  barwnym, opowie-
dzianym w rozdziale 2 życiorysie, stanowił okoliczność dogodną dla 
rozważanego typu myślenia, ale nie zasadniczą.

Po rewolucji przypomniano zagraniczne powiązania koncer-
nów górniczych. Zarzucono im, że w  obliczu nacjonalizacji chcą 
się bro nić przed państwem boliwijskim na forum sądów zagranicz-
nych. Obserwując zgranie w czasie działań Wielkiej Trójki z działa-
niami podjętymi przez amerykańskich akcjonariuszy wywłaszczo-
nych kon cernów, Lechín w przemówieniu wygłoszonym w pierwszą 
rocznicę rewolucji zadał retoryczne pytanie, czy Patiño, Hochschild 
i Aramayo stali się już obywatelami USA60. Nawiasem mówiąc, gdy-
by ówcześni boliwijscy rewolucjoniści wiedzieli, ilokrotnie i jak in-
tensywnie przedstawiciele Wielkiej Trójki rzeczywiście kontaktowali 
się wówczas z Departamentem Stanu, to atakowaliby w ten sposób 
jeszcze mocniej.

Co nie najmniej ważne, zarzucono wielkim koncernom, o czym 
już była mowa w rozdziale 2, iż eksploatowali naród boliwijski i uza-
leżniali go od sił zagranicznych. Przypomniano, że na terenie wiel-
kich kopalń (w  domniemaniu za sprawą ich właścicieli) wojsko 
zabijało Boliwijczyków, a więc stawało się ono (stawali się oni) agre-
sorem, wrogiem narodu. Wspo minany już w  rozdziale 2 mówca, 
przemawiający z okazji ogłosze nia raportu komisji przygotowującej 
nacjonalizację wielkich koncer nów górniczych, uciekł się do stwier-
dzenia, że ich szefowie byli w gruncie rzeczy właścicielami niewol-
ników i wyzyskiwaczami – z czego łatwo było wyciągnąć wniosek, 
iż traktowali jak niewolni ków naród boliwijski. Ten sam mówca na-

58 W oryginale el pueblo – co w powołanym kontekście może znaczyć zarówno 
„lud”, jak „naród”. W tym i dalszych wypadkach cytowania tego słowa nie da się 
unik nąć pewnej arbitralności w jego tłumaczeniu.

59 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 18.
60 Rowell, La Paz 16 IV 1953, NA, DS, 724.00.
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zwał Wielką Trójkę rene gatami narodowymi, pozującymi na potom-
ków Hiszpanów61. Przy pomniano, że Patiño bardziej niż Boliwijczy-
kiem był obywatelem świata. Przypomniano jego pałace w Biarritz 
i Nicei, po królewsku wydawane pieniądze, małżeństwa dzieci z ary-
stokratycznymi rodzi nami europejskimi, paryskie wesele córki (por. 
rozdz. 2).

W jednym z tekstów publicystycznych przypomniano oligarchii 
i jej poplecznikom, jak to w ogóle lubili wydawać pieniądze w Pary-
żu, „z ukochanymi, wyperfumowanymi blondynkami”62. Piękny za-
pach był w  tym sformułowaniu przeciwstawieniem znojnego potu 
Boliwijczyków, zarzut zaś orientowania się na „blondynki” miał naj-
pewniej sugerować postponowanie kobiet boliwijskich, które jako 
żywo nie są z natury blondynkami. Był to zarzut ostry i nośny, gdyż 
dotyczył samej esencji współżycia w ramach narodu.

Jeden z boliwijskich ideologów czasów rewolucji 1952 r. głosił:

Nazywanie Simona I. Patiño członkiem narodowej burżuazji (capitali-
sta nacional) jest błędem i zaciemnianiem rzeczywistości. On nie miał 
ojczyzny – podob nie jak nie mają jej jego spadkobiercy. To, że urodził 
się na terytorium boliwijskim, było czystym przypadkiem i pozostaje 
bez związku z funkcją odgrywaną przez Patiño w międzynarodowych 
monopolach, które eksploatują nasz kraj63.

O  zdradę narodową bywali pomawiani przez propagandę prze-
ciwnicy nacjonalizacji wielkich koncernów wydobycia minerałów.

*

Za omawianą redefinicją narodu musiało pójść wypracowanie no-
wej wersji historii kraju. Już Busch podnosił potrzebę ochrony 
narodowe go patrymonium w  zakresie sztuki i  archeologii. Rewo-
lucja 1952 r. poszła dalej. W kwietniu 1954 r. został podpisany de-

61 Lomax, La Paz 14 X 1952, PRO, FO 371, 97714 (z przemówienia Fernando Diez 
de Mediny).

62 S. Rodrigo, Diario de la Revolución Nacional, La Paz 1955, s. 262.
63 R. Anaya, Nacionalización de las minas de Bolivia, Cochabamba 1952, s. 38.
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kret, mocą któ rego stwierdzono, że przedrewolucyjni twórcy spi-
sanych dziejów Boliwii nie cieszyli się swobodą i nie opisali biegu 
zdarzeń prawdzi wie. Powołano więc komitet, mający zająć się ze-
braniem dokumenta cji walk narodu boliwijskiego o  emancypację, 
a w szczególności tej fazy walki, która znalazła kulminację w rewo-
lucji 1952 r.64

Nowa wersja miała być „prawdziwa”. Miała to być historia po-
zytywna, wręcz wspaniała, a  nie historia zapomnianego od Boga 
i  lu dzi kraju „brudnych Indian”. Po przywołaniu w jednym z prze-
mówień wygłoszonych do górników w  1952 r. chwały narodowej 
histo rii, Paz Estenssoro konkludował, że owe dzieje pozwalają żywić 
peł ną wiarę w zwycięstwo rewolucji65. Czyż mógł być lepszy dowód, 
że traktował je jako wspaniałe?

W panteonie narodowej pamięci znaleźli się zarówno bohatero-
wie przeszłości kreolskiej, jak i mało wpierw dostrzeganej indiań-
skiej. Paz Estenssoro miał w  swoim gabinecie posążek Bolivara, 
w przemówieniach zaś nawiązywał do Tupaka Amaru66. Na jednym 
wydechu mówił:

Pod powierzchnią właściwej dla długiego oczekiwania postawy pozor-
nej re zygnacji tliła się wiara, która stworzyła wielkie i rządne imperium 
Tawantinsuyu67. Tliła się miłość wolności zwłaszcza u tych, którzy jako 
pierwsi na kontynencie zbuntowali się przeciwko obcemu panowaniu. 
Ta, która wyraziła się w legendarnej odwadze zwycięzców spod Junin 
i Ayacucho68.

64 A. Ostria Gutiérrez, The Tragedy of Bolivia. A People Crucified, New York 1958, 
s. 195.

65 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 175.
66 Tupak Amaru II – potomek władcy indiańskiego Tupaka Amaru straconego 

przez Francisco de Toledo, ur. w 1741 r., przywódca powstania antyhiszpańskie-
go roz poczętego w 1780 r. na terenie dzisiejszych Peru i Boliwii z ambicją od-
tworzenia nie podległego państwa pod władzą Inki. Stracony w 1781 r.

67 Termin stosowany na określenie państwa Inków. Teren pozostający pod pa-
nowaniem władców z Cuzco, eo ipso cały cywilizowany świat – według ówczes- 
nych tamtejszych pojęć.

68 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 126. Junin – miejsce zwycięskiej bitwy sto-
czonej 6 sierpnia 1824 r. przez Bolivara przeciw Hiszpanom. Ayacucho – miejsce 
bitwy stoczonej 9 grudnia 1824 r., zakończonej ostateczną klęską Hiszpanów; 
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Oczywiście czczono bohaterów nurtu politycznego, który dopro-
wadził do rewolucji 1952 r. Nazwiska Buscha i Villarroela przywoły-
wano przez radio już w trakcie samych walk powstania kwietniowe-
go w La Paz („Dzieło rozpoczęte przez Buscha i Villarroela będzie 
kontynuowane!”)69. Siles Zuazo w  dwie godziny po ustaniu walk 
przypomniał, że zabiera głos na placu, gdzie za sprawą oligarchii 
zginął Villarroel. Przybywszy do La Paz z emigracji, Paz Estenssoro 
już w pierwszym przemówieniu sławił nieszczęsnego poprzednika70; 
także później nieraz przywoływał jego dzieło i męczeństwo. Pamię-
tano dzień, gdy Villarroel zawisł na latarni, nazwano go „Dniem La-
tarni” (El Dia de Farol), sam zaś fatalny słup udekorowano i wysta-
wiono przy nim stałą wartę honorową71.

Górnicy, witający Paza Estenssoro w kopalniach, wznosili okrzy-
ki na cześć Buscha i Villarroela – obok okrzyków na cześć padłych 
kolegów i  wyrażających życzenia sukcesu prezydentowi w  prowa-
dzonej walce. Na monetach, oprócz górnika i  chłopa, zaplanowa-
no profile Buscha i Villarroela (tego ostatniego na najbardziej war-
tościowej). Paz Estenssoro przypomniał obydwu w  przemówieniu 
wygłoszonym z okazji nacjonalizacji wielkich kopalń72.

Tworzono pewien ciąg tradycji, prowadzący od Indian buntują-
cych się przeciw kolonii (Tupak Amaru, Tupak Katari, Apasa73), 
po przez walki o niepodległość i wojnę o Chaco oraz czczonych jej 
do wódców (Busch), do ofiar padłych w  obronie rewolucji 1952 r. 
W jednym z przemówień wygłoszonych do górników w 1952 r. Paz 
Estenssoro mówił:

stanowiła ona moment kluczowy dla uzyskania niepodległości przez republiki 
hispanoamerykańskie.

69 Wade, La Paz 12 IV 1952, NA, DS, 724.00.
70 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 9; Maleady, La Paz 15 IV 1952, NA, DS, 

724.00; Fain, La Paz 16 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/3 Bolivie.
71 W. S. Stokes, The „Revolución Nacional” and the MNR in Bolivia, „Interamerican 

Economic Affairs” 1959, nr 4, s. 31.
72 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 117.
73 Julian Apasa Tupak Katari (ok. 1751–1781) – w antyhiszpańskim powstaniu 1780 r. 

dowódca wojsk indiańskich w regionie La Paz, dwukrotnie oblegał miasto. Dio-
nisio Valentin Apasa (ur.?, zm. 1781?), pomocnik Tupaka Katari w powstaniu 
1780 r., kierował m.in. próbą zatopienia La Paz podczas walk.
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Jesteśmy narodem (el pueblo), który stworzył Tiahuanaco74. Jesteśmy 
naro dem, który przez 300 lat potrafił opierać się panowaniu hiszpań-
skiemu i zabezpie czyć przetrwanie własnych instytucji. Jesteśmy naro-
dem, który był w stanie odnieść zwycięstwo i ustanowić niepodległość 
polityczną. Jesteśmy narodem, który potrafił oprzeć się wszystkim nie-
sprawiedliwościom, trwającym przez z  górą ponad wiek republikań-
skiego bytu mimo niepodległości politycznej. Jesteśmy narodem, który 
w uwieńczeniu sześciu długich i ciężkich lat powalił la Rosca we wspa-
niałych dniach kwietniowych75.

W obliczu spisku Falangi w 1953 r. Paz Estenssoro mówił:

Padły nowe ofiary w  długiej, usłanej poświęceniem walce narodu  
(el pueblo) boliwijskiego o wolność. [Padły ofiary w drodze prowadzą-
cej] od odległych czasów kolonii i Tupaka Amaru, od Murillo76, Bu-
scha, Villarroela, górników i Marii Barzoli, od robotników ze stolicy – 
aż po teraz padłych towarzyszy z Cochabamby i La Paz. Te ofiary nigdy 
nie były i nie są jednak daremne…77

Propaganda COB podnosiła, że podczas rewolucji 1952 r. wy różnili 
się przywódcy o formacie takich ludzi, jak swego czasu Tupak Ama-
ru, Tupak Katari, Murillo i Villarroel, Lechín zaś był jed nym z nich. 
W manifeście COB, ogłoszonym w rok po rewolucji 1952 r., tłuma-
czono, że została ona poczęta w ruchach Tupaka Kata ri, Apasy i „po-
zostałych towarzyszy (compañeros) chłopów, którzy zostali zniewo-
leni w XVII w.”78. Wspomniany wyżej Uniwersytet Ludowy nazwano 
imieniem Tupaka Katari.

Jedna z  wymienionych w  rozdziale 1 organizacji, grupujących 
oficerów, którzy doświadczyli wojny o Chaco, przybrała imię mar-
szałka Santa Cruz, bohatera walki o  niepodległość. MNR powstał 

74 Zespół budowli faktycznie preinkaskich, który nabrał funkcji kultowych 
w okresie inkaskim.

75 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 174–175; El Libro Blanco…, s. 91.
76 Pedro Domingo Murillo – przywódca junty niepodległościowej zawiązanej 

w La Paz w 1809 r., stracony w 1810 r.
77 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 37.
78 Mensajes…, s. 16.
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(18 XI 1941) podczas spotkania odbytego w rocznicę bitwy pod In-
gavi (18 XI 1841), kiedy to Boliwia ocaliła swą niezależność od Peru 
(prawda, że wybór rocznicy mógł być zasłoną dymną dla działania 
konspiracyjnego). Murillo, Bolivara i Sucre wymienił Paz Estensso-
ro w przemówieniu wygłoszonym z okazji nacjonalizacji wielkich 
kon cernów wydobycia minerałów79. Górnicy, witający prezydenta 
przy byłego z wizytą do jednej z kopalń, trzymali m.in. portrety Bo-
livara, Sucre, Buscha i Villarroela80. Indiańskie dzieci w wiejskich 
szkołach deklamowały po hiszpańsku wierszyki ku czci Boliva-
ra. Z kolei indiańskie powstania – takie jak Tupaka Amaru i Tupa-
ka Katari – po wołano nawet w preambule dekretu o reformie rolnej  
z 2 sierpnia 1953 r. Zarysowywał się w ten sposób swoisty paradoks, 
jakby łą czenie czegoś, co trudno połączyć. Owe powstania tylko czę-
ściowo można uznać za ruchy antyhiszpańskie; w znacznej mierze 
kierowały się wszak przeciw Kreolom, których potomkami była bia-
ła elita re wolucji 1952 r. Po powstaniu Tupaka Amaru II (1780–1784) 
Kreole żyli przecież w  ogromnym strachu przed spiskami indiań-
skimi, na wet jeśli z  czasem zdarzało im się wykorzystywać nieza-
dowolenie Indian. Teraz, po rewolucji 1952 r., przestało to być jed-
nak istotne.

Częste dawniej odwoływanie się do idei Hispanidad i do Hisz-
panii jako Nación Madre po rewolucji wyraźnie osłabło81. „Vanguar-
dia”, pismo młodzieży MNR, napisało, iż udawanie czystej krwi 
hi szpańskiej jest snobizmem i hipokryzją. Skoro – pisano tam – Hisz-
panie wysyłali jedynie żołnierzy, księży i prostytutki, to kto mó gł- 
by był zachować czystą krew?82

Deprecjonowano kolonialny okres historii Boliwii i  jego spa-
dek, mówiąc o wyzysku kolonialnym tak żywo, jak gdyby dopiero co 
ustał. Sławiono przeszłość prekolumbijską – zniszczoną wszak przez 
przodków „białej” Boliwii. O nacjonalizacji wielkich koncernów wy-

79 Paz Estenssoro, El pensamiento..., s. 117.
80 Linke, op. cit., s. 66.
81 Hispanidad – z  grubsza biorąc: idea jedności świata związanego z  Hiszpanią 

i hispanojęzycznego. Nación Madre – Naród-Matka; w swobodniejszym tłuma-
czeniu „naród ojczysty”.

82 Lomax, La Paz 4 VI 1952, PRO, FO 371, 97705.
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dobycia minerałów Lechín mówił jako o działaniu, które „przywró-
ci” (devolver, devuelve) narodowi boliwijskiemu należne mu miejsce 
na kontynencie (por. rozdz. 2). Otóż jedyna wielkość, którą można 
było ewentualnie Boliwijczykom „przywrócić” (zwrócić, oddać), da-
towała się z czasów Inków83. W rozdziale 1 była mowa, jak to Paz Es-
tenssoro powoływał opinię Toynbeego, jakoby Boliwia w niedale kiej 
przyszłości miała stać się wielkim krajem. Otóż Toynbee mówił tak 
o Boliwii jako o „pradawnym kraju Kiczuasów i Aymarów”. To pra-
dawny kraj ludów indiańskich miał się stać (ponownie) wielkim – 
powtarzał za Toynbeem Paz Estenssoro.

Rewolucję przedstawiano jako – co ciekawe – krok zgodny z bie-
giem historii (czyli: modernizujący) i  zarazem jako wypływają-
cy „z samej istoty tradycji ludu (el pueblo) boliwijskiego”84. Przypo-
minano wspaniałe zabytki kultury indiańskiej. Dzieje państwa 
Inków i historia jego zagłady działały na wyobraźnię – jak działa-
ły na wyobraźnię Bolivara. Ustami Paz Estenssoro wyciągano z tych 
dzie jów optymistyczny wniosek:

Naród, który w  minionych czasach stworzył cywilizację uwieńczoną 
Tiahuanaco, jest w stanie pójść w ślady swoich przodków85.

Warto raz jeszcze przypomnieć, że tę wersję w przeważającej mierze 
lansowali potomkowie Kreoli; w tym sensie ideologia ana lizowanego 
buntu kojarzyła się z  hipotetycznym buntem Afrykane rów, którzy 
pragnęliby połączenia się z ludnością tubylczą.

Skądinąd czasy hiszpańskie przywoływano w kontekście pozy-
tywnym, gdy szło o podkreślenie górniczego doświadczenia Boliwij-
czyków. Paz Estenssoro podkreślał, iż Boliwia da sobie radę, gdyż 
jest „krajem górniczym o wielowiekowym doświadczeniu”86.

83 Prawda, że powołane wyrażenie Lechina można było też ewentualnie rozu mieć 
jako postulat „przywrócenia” wielkości w tym sensie, w jakim mówi się o odda-
niu godności – co nie musi mieć odniesienia do dawniejszych czasów, lecz do 
natury ludzkiej.

84 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 9.
85 Lomax, La Paz 13 V 1952, PRO, FO 371, 97704.
86 Maleady, La Paz 10 VI 1952, NA, DS, 824.25.
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W  projektach reformy rolnej pojawiała się myśl o  ożywieniu 
ayllu – dawnej, indiańskiej formy wspólnego gospodarowania. Nie 
została ona zrealizowana; reformę oparto na koncepcji własności 
indywidualnej. Do ayllu nawiązano jednak ideologicznie – dla uza-
sadnienia reformy. Mianowicie ustami Paza Estenssoro stwierdzono, 
że poprzedzało ono wielką własność, a zatem latyfundyści zagarnęli 
ziemię jako okupanci. Eo ipso można było i należało przywrócić wła-
sność ziemi chłopom. Tym samym argumentem posługiwali się też 
sami aktywniejsi Indianie i agitatorzy przychodzący z miast w okre-
sie przed reformą87.

Przemawiając podczas Kongresu Indiańskiego w 1945 r., Villar-
roel podkreślił znakomitość organizacji rolnictwa w czasach In ków 
i wyraził nawet chęć korzystania z tych doświadczeń88. Ten sam mo-
tyw pojawił się w preambule dekretu o reformie rolnej, gdzie podkre-
ślono, że lokalne dawne rolnictwo, choć prymitywne, było znakomi-
cie dostosowane do potrzeb kraju i zaspokajało potrzeby ludności. 
Tymczasem – powiedziano w dekrecie – hiszpański podbój i kolo-
nizacja zubożyły naród, obróciły tubylców w półniewolników i ogo-
łociły ich, stając się w ten sposób odpowiedzialne za powstanie ra-
sowego, społecznego i ekonomicznego problemu indiańskiego89. Na 
malunku ściennym, oglądanym w jakiejś zapadłej dziurze przez am-
basadora brytyjskiego w  połowie 1952 r., przedstawiono uprawne 
tarasy i rolniczą obfitość państwa Inków. Na następnych obrazkach 
„komiksu” pojawiali się natomiast ludzie przeciwni uginającym się 
pod ciężarami Indianom: konkwistador, gruby i mało świątobliwie 
wyglądający ksiądz z wysoko podniesionym krzyżem, oraz postacie 
symbolizujące złe prawo90.

Negatywnie odniesiono się także do okresu od uzyskania nie-
podległości do 1952 r. We wspomnianej preambule dekretu o refor-
mie rolnej powiedziano, że twórcy Republiki okazali się niegodni 

87 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 287 (z artykułu w „El Mercurio”, Santiago 
de Chile 18 VI 1954); Rees, La Paz 28 I 1946, PRO, FO 371, 51881.

88 Rees, La Paz 16 V 1945, PRO, FO 371, 44787.
89 „El Diario” (La Paz) 2 VIII 1953; załącznik do: Bridgett, La Paz 4 VIII 1953, NA, 

DS, 824.16; Ambasada JKM, La Paz 10 VIII 1953, PRO, FO 371, 103638.
90 Lomax, La Paz 2 VI 1952, PRO, FO 371, 97705.
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ideałów wojny o  niepodległość. Podkreślono, iż negatywy owego 
czasu wynikły z  braku zrzucenia spadku kolonialnego. W  ramach 
te go dyskursu podkreślano utrzymywanie nominalnie niepodległej 
Bo liwii w sytuacji zależności.

*

Elementem redefinicji narodu było akcentowanie specyfiki jego kul-
tury. W cytowanym w rozdziale 3 programie MNR z 1942 r. wyra-
żano wiarę w możliwość odrodzenia lokalnych tradycji i potraktowa-
nia ich jako podłoża kształtowania kultury boliwijskiej. Żądano 
„aktywnego działania robotników, profesury, studentów, artystów 
i intelektualistów dla ożywienia świadomości boliwijskiej i wzmoc-
nienia wszelkimi sposobami charakteru narodowego”. Żądano tak-
że „pozbycia się tego rodzaju widowisk, które szkodzą charakterowi 
na rodowemu i dobru społeczności”.

W referowanej postawie Boliwia nie była nb. specyficzna. Zna-
komitych jej przykładów dostarcza np. Irlandia doby walki o niepod-
ległość.

Z rozważanego punktu widzenia jako charakterystyczne rysowa-
ło się sformułowane w dekrecie nacjonalizacyjnym oskarżenie wiel-
kich koncernów wydobycia minerałów o bezpośrednie bądź pośred-
nie przymuszanie twórców „do naśladowania na użytek oligarchii 
importowanych z zagranicy idei, dzieł artystycznych oraz stylu ży-
cia, na niekorzyść wszelkiego twórczego wysiłku dobrze zakorzenio-
nego w narodowym życiu boliwijskim”91.

Było bardzo charakterystyczne, acz nie specyficzne dla Boliwii, 
że stojąc przed znanym z wielu krajów dylematem opowiedzenia się 
za każdorazowymi „słowianofilami” i każdorazowymi „zapadnika-
mi”, rewolucjoniści opowiadali się za jednym i drugim kierunkiem 
jednocześnie92. Chcieli tyleż modernizować, a więc w sumie okcy-
dentalizować kraj, ile akcentować własne wartości czy specyfikę. Są-

91 El Libro Blanco…, s. 96; tekst dekretu nacjonalizacyjnego (PRO, FO 371, 97715).
92 Znakomitym przykładem takiego połączenia tendencji był ruch syjonistycz-

ny wśród Żydów. Innym przykładem mogą być tendencje modernizacyjne 
w Turcji.
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dzili, że nie jest to zadanie na miarę zrobienia jajecznicy bez rozbicia 
jajka (by nawiązać do francuskiego przysłowia)93. Z dzisiejszej per-
spektywy chciałoby się dodać: „oby tak było!”

*

Elementem redefinicji narodu – w imię objęcia jego ramami miesz-
kańców wszystkich regionów państwa – były też działania zmie-
rzające do integracji terytorium. Szerzej będzie o  nich mowa 
w  roz dziale 6. Nie zostały wywołane jedynie myślą o  tworzeniu 
nowo czesnego narodu, ale faktycznie stawały się jej częścią. Tak-
że w tym podejściu rewolucja boliwijska nie była wyjątkiem. Święto 
Federacji zorganizowano równie dobrze swego czasu w Paryżu, jak 
w Brazylii w 1937 r.

*

Operację redefinicji narodu przeprowadzała uważająca się za nowo-
czesną elita – biała przynajmniej w sensie kulturowym. Ona często 
nie znała nawet języków indiańskich. Podczas odwiedzin w kopal-
niach Paz Estenssoro też przemawiał do górników po hiszpańsku 
(por. wyżej). Dekret o  reformie rolnej objaśniał zgromadzonym 
chło pom minister spraw zagranicznych przecież nie z uwagi na swą 
fun kcję, lecz najprawdopodobniej dlatego, że akurat on znał kiczua.

W działaniach tej elity tkwiło sporo ambiwalencji. Chciała rede-
finicji narodu w kierunku efektywnego włączenia doń Indian. Miało 
to jednak oczywiście nastąpić przez włączenie ich do sektora nowo-
czesnego (w sumie do białej cywilizacji). Żywi ludzie byli mniej jed-
noznacznie pozytywni niż ich wyidealizowany obraz, przeszłość 
i za bytki w ruinach. Ideałem był naród homogeniczny; Paz Estens-
soro niechętnie wyrażał się o  „heterogenicznym konglomeracie 
boliwij skim, obejmującym grupy znajdujące się w różnych stadiach 
rozwo ju, bez jedności języka, ogromnie zróżnicowane społecznie 
i o zazna czonych kontrastach w rozwoju gospodarczym”. Swego cza-

93 „Nie da się zrobić jajecznicy bez stłuczenia jajka”.
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su powiedział nawet, że „istnienie ponad 2,5 mln Indian czyni z Bo-
liwii typowy kraj zacofany”94.

W  ramach boliwijskiego dyskursu rewolucyjnego mówiono 
o potrzebie „boliwianizacji” wszystkich mieszkańców – ale realiza-
cja tego celu, w przekonaniu jego promotorów, musiała prowadzić 
przez „okcydentalizację” Indian. W przeddzień rewolucji 1952 r. Paz 
Estenssoro wręcz mówił zresztą o tym, że poszczególne posunięcia 
względem Indian winny zmierzać do usytuowania ich w kręgu „za-
chodniego stylu życia”95.

W raportach z 1945 i 1946 r. ambasador brytyjski pisał, że rząd – 
wówczas kierowany przez Villarroela – zmierzał do zlania się In dian 
i Białych w jeden naród Metysów, tak patriotyczny i boliwijski jak 
ówczesna „biała” Boliwia. Rząd był zapatrzony w tej sprawie w przy-
kład Meksyku. Nieprzypadkowo podczas ostatniego posiedze nia 
Kongresu Indiańskiego w 1945 r. przemawiał ambasador Meksy ku, 
który przekazał – po hiszpańsku – pozdrowienia od wszystkich In-
dian swojego kraju, a jednocześnie powołał Las Casasa i Cardenasa 
jako apostołów praw tubylców96.

Od czasów Toro w tekstach dotyczących szkolnictwa dla Indian 
w Boliwii pojawiał się motyw, że winno ono przywrócić tej grupie 
poczucie dumy i wartości. Pojawiały się zapewnienia, iż Biali będą 
jedynie pomagać, a nie dominować w  tworzonych szkołach…, ale 
oczywiście mówiono jednocześnie, że szkolnictwo powinno zbliżać 
Indianina do zachodniego stylu życia. Prawda, że czasem mówiono 
też o potrzebie zachowania kultury indiańskiej – ale chyba nie ten 
motyw przeważał97.

94 Z tekstu memorandum, jakie przebywający na emigracji Paz Estenssoro przeka-
zał 27 lutego 1950 r. przybyłemu z wizytą do Montevideo zastępcy sekretarza 
stanu Edwardowi Millerowi Jr., gdy ten nie chciał go przyjąć (NA, DS, 724.00). 
Tekst za warty także w: Bonnet, Waszyngton 2 V 1952, AD, Amérique 1952–, 
14/7/1 Bolivie.

95 Ibidem.
96 Rees, La Paz 16 V 1945, PRO, FO 371, 44787.
97 Prawda, że na odbytym u schyłku 1945 r. spotkaniu ministrów oświaty Boli wii 

i Peru stwierdzono, że Indian nie tyle należy na siłę przyciągać do zachodniej 
cy wilizacji, ile ową cywilizację dostosować do indiańskiego sposobu życia, by 
go „wzbogacić i podnieść” (Rees, La Paz 28 XI 1945, PRO, FO 371, 44788).
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Poglądy rządzących mogły się oczywiście zmieniać w miarę up-
ływu czasu. Charakterystyczne jednak, że po rewolucji 1952 r. nie 
planowano uczenia języków indiańskich w projektowanych szkołach 
wiejskich – i to mimo, że może i ⅔ ludności kraju posługiwało się 
tylko tymi językami98. Boliwia miała być jednak nowoczesna. Dopie-
ro z czasem przebiła się myśl o sensie uczenia dzieci języków tubyl-
czych oraz o potrzebie zorganizowania odpowiednich lektoratów na 
uczelniach. Z jednego i drugiego niewiele zresztą wyszło – w odróż-
nieniu od lokalnych programów radiowych w  językach lokalnych, 
gdzie sukces był większy.

Nie pojawiało się oczywiście akcentowanie specyficznie indiań-
skich treści religijnych, choć nie jest powiedziane, że sami Indianie 
tego nie czynili i to tym bardziej, że zewnętrzni obserwatorzy mieli spo-
ro wątpliwości co do stopnia ich rzeczywistej chrystianizacji. Wspo-
minana konwencja podpisana w 1958 r. ze Stolicą Apostolską wy-
raźnie zwiększała uprawnienia przedstawicieli Kościoła katolic kiego 
do działania wśród Indian; zawierała wyrazy oczekiwania, iż praca 
misyjna podniesie ich na wyższy poziom cywilizacyjny. Wręcz ocze-
kiwano od Kościoła intensyfikacji prac misyjnych oraz wytężo nej 
ewangelizacji.

Mimo całego proludowego dyskursu, w  działaniach elity da-
wało się wyczuć sporo paternalizmu wobec Indian. Mieścił się on 
zresztą dobrze w tradycji autorytarnej, z której wywodził się anali-
zowany nurt polityczny. W końcu np. płk Toro u początków swych 
krótkich, ale znaczących rządów, wprost mówił, że masy nie mają 
jeszcze świadomości niezbędnej dla wyzbycia się defektów swej rasy 
i nega tywnych obyczajów politycznych, jakich nabyły przez długie 
lata. Zapowiadał powierzenie kierownictwa sprawami polityczny-
mi i  społecznymi ludziom zdolnym „pokierować wspólnymi aspi-

98 Report on Labour Affairs. Bolivia. October 1953, Lomax, La Paz 12 XI 1953, PRO, 
FO 371, 103650. Szacunki w tej sprawie oczywiście się różnią. Spotyka się dane, 
w myśl których w 1950 r. w języku kiczua mówiło blisko milion ludzi, w ayma-
ra blisko 700 tys. (Magill, op. cit., s. 47). Według jeszcze innych danych w 1955 r. 
po hiszpańsku nie mówiło 30% mieszkańców Boliwii (Osborne, op. cit., s. 112; 
C. H. Zondag, The Bolivian Economy. 1952–65. The Revolution and its Aftermath, 
New York–Washington–London 1966, s. 18).
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racjami, po siadającym wiedzę techniczną niezbędną dla stworzenia 
warunków sprzyjających rozbiciu starych przesądów i powiązań in-
teresów”99. Villarroel, przemawiając do Indian podczas Kongresu In-
diańskiego, powiedział im w sumie, żeby byli grzeczni (trochę jak 
dzieciom!). Zapewniając, iż rząd będzie o Indian dbał, przypomniał 
jednocześnie prawdziwe czy rzekome przykazania ich przodków: 
„nie kłamać, nie kraść, nie lenić się”100. „Biała” Boliwia była zasko-
czona porządnym przebiegiem obrad, godnością Indian, pięknym 
stylem wystąpienia indiańskiego przewodniczącego Kongresu.

W dekrecie o głosowaniu powszechnym z 21 lipca 1952 r. wpro-
wadzono punkt, który stanowił, iż prawo określi przesłanki, ja kie 
musi spełnić kandydat proponowany do objęcia urzędu publicz-
nego. Stanowiło to czynnik zabezpieczający przed niepożądanymi 
przez elitę skutkami wyborów (nie mówiąc już o  bardziej bezpo-
średnich możliwościach manipulowania postępowaniem wybor-
ców przez elitę!). Stosunek rewolucyjnej administracji do Indian, 
zwłaszcza wiejskich, bywał bardzo paternalistyczny. Łagodnie skła-
niano ich, by się ucywilizowali, nawet jeśli skądinąd nakłaniano do 
samoorganiza cji. Warto wszak jednocześnie pamiętać, że już samo 
postawienie na wet najbardziej paternalistycznie nastawionego mini-
stra, czy całowa nego w rękę urzędnika, pomiędzy Indian a lokalne-
go hacjendera, stanowiło rewolucyjną zmianę w kierunku wydźwi-
gnięcia ludności tubylczej.

*

W działaniach boliwijskiej elity rewolucyjnej dawało się jednak wy-
czuć także coś więcej niż paternalistyczne nastawienie wobec Indian – 
a mianowicie zupełnie po prostu sporo strachu przed nimi. Dyplo-
mata brytyjski pisał:

Boliwijscy politycy zawsze żywią strach na myśl o  indiańskiej ma-
sie schodzą cej [z Płaskowyżu] z mieczem i ogniem w rękach na syte 

99 Guy, La Paz 7 I 1937, AD, Amérique 1918–1940, vol. 5, Bolivie, k. 128.
100 Rees, La Paz 16 V 1945, PRO, FO 371, 44787.
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i stosunkowo bogate mia sta. Obecny rząd, podejmujący działania ma-
jące dobrze usposobić górników i chło pów, nie stanowi w tym wzglę-
dzie wyjątku101.

Warto pamiętać wspominaną już w rozdziale 1, trwającą wów czas 
żywość obrazu „Bogotazo”. W 1950 r. ambasador brytyjski, jak była 
mowa w rozdziale 1, poprosił o przysłanie z Londynu amunicji do 
broni posiadanej w ambasadzie – na wszelki wypadek. Gdy Foreign 
Office odmówił, ambasador poczuł się w obowiązku wytłumaczyć 
ze swojej prośby:

Jeśli rząd i armia utracą kontrolę nad sytuacją, Indianie i Metysi, któ-
rzy niena widzą Białych niezależnie od tego, czy są Boliwijczykami, czy 
cudzoziemcami, splądrują miasto. W ciągu godziny nad wszystkim za-
panuje pijana i oszalała dzicz. Jedynym sposobem utrzymania ich na 
dystans od rezydencji, ambasady, zaplanowa nych punktów zbornych102 
i  utrzymania przewidzianych dróg ewakuacji byłoby użycie broni103.

Tak wyobrażano sobie owo ostateczne niebezpieczeństwo. Wszystko 
wskazuje na to, że jego poczucie było latentne i dotyczyło nie tylko 
brytyjskiego ambasadora lub środowisk kontrrewolucyj nych w La Paz. 
W tym samym mniej więcej czasie, też w kontekście niepokojów in-
diańskich na Płaskowyżu, poseł francuski odnotowy wał, że „ludność 
La Paz staje się bardzo nerwowa – w obawie, iż In dianie hordą zejdą 
na miasto”104. Nawiasem mówiąc, konfiguracja te renu sprzyjała po-
czuciu zagrożenia w stolicy. Miasto, położone w wąwozie wyżłobio-
nym przez naturę w płaskowyżu, mogło być ła two odcięte i zdane 
na łaskę zwycięzców. Niektórzy obserwatorzy sądzili, że nawet posu-
nięcie takie, jak włączenie Indianina Ñulfo Chaveza do rządu two-
rzonego przez Silesa Zuazo bezpośrednio po zwycięstwie rewolucji, 

101 Ash, La Paz 20 III 1953, PRO, FO 371, 103626.
102 Za sprawą ambasady Brytyjczycy mieli przewidziany plan ewakuacji na wy-

padek zagrożenia.
103  Lomax, La Paz 13 XI 1950, PRO, FO 371, 81861.
104 De Sieyes, La Paz 3 II 1947, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, vol. 3, k. 127.
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jeszcze przed powrotem Paza Estenssoro z Buenos Aires, było dykto-
wane obawą przed splądrowaniem La Paz przez Indian105.

Strach rewolucyjnej elity może się zdawać paradoksalny, skoro 
w czasach przed 1952 r. MNR bywał podejrzewany o dążenie do wy-
wołania ruchu Indian – i to nie tylko zatrudnionych w kopalniach. 
Niedopuszczenie MNR do władzy po wyborach 1951 r. motywowa-
ne było m.in. obawą grup „wyższych” przed poruszeniem Indian. 
Strach może się zdawać paradoksalny, skoro w myśli społeczno-po-
litycznej Boliwii („białej” Boliwii) pojawiała się gloryfikacja India-
nina. Nie zależnie od takich paradoksów strach jednakowoż wystę-
pował.

Po 1952 r. elita pragnęła sama przeprowadzić w Boliwii zmia-
nę dla Indian – nawet jeśli organizowała wśród nich wspomniane 
wcześniej siły zbrojne i w różnych sytuacjach krytycznych liczyła na 
nich. Charakterystyczny był następujący fragment jednego z prze-
mówień Lechina:

Winniśmy wyzwolić Indian, których gamonales106 skazali na niewolnic-
two. Chcemy uratować naszych braci, przywracając im wolność, której 
pozbawili ich latyfundyści107.

Gdy Indianie włączali się w dzieło przemian jako samodzielna siła 
sprawcza, elita stawała się mniej entuzjastyczna. W czasie po wstania 
1949 r., kiedy MNR podjął wszak walkę o władzę, jego lo kalni przy-
wódcy z  Cochabamby nie chcieli odwołać się do pomocy indiań-
skiej – choć podobno mieli szansę ją uzyskać108. Po rewolucji 1952 r. 
Walter Guevara Arze, minister spraw zagranicznych, przy znawał 
w jednym z wywiadów, że w MNR jest wielu członków, któ rzy nie 
chcą włączyć Indian do rewolucji. Dodawał, że nie da się przekreślić 
z dnia na dzień przesądów rasowych109.

105 Ledoux, Montevideo 21 IV 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/2 Bolivie.
106 Gamonal – dorobkiewicz rabujący chłopów, miejscowy bogacz.
107 Lechín…, s. 58.
108 Malloy, op. cit., s. 164.
109 Linke, op. cit., s. 42.
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Nawiasem mówiąc, w postawie, w myśl której należało uczynić 
dużo dla Indian, ale nie siłami ich samych, boliwijska elita rewolu-
cyjna bezwiednie kontynuowała podejście zaznaczone już chyba 
w myśli Bolivara.

Wobec Indian wiejskich strach, o którym mowa, rodził się w je-
szcze większym stopniu niż wobec górników. Było w nim coś podo-
bnego do „wielkiego strachu” poprzedzającego Rewolucję Francu-
ską. Górnicy mogli być problemem politycznym – ale obracali się 
w sektorze nowoczesnym, nawet jeśli też niedalekim od wsi. Strach 
wobec Indian spoza sektora nowoczesnego był innej natury. Tłuma-
czył się obawą przed żywiołowo działającymi, pozbawionymi orga-
nizacji tłumami. Czasem był jeszcze czymś więcej: obawą przed od-
mienną kulturą. W końcu żyły jeszcze wówczas w Boliwii plemiona 
indiańskie pozostające poza zasięgiem „cywilizacji”. Gdy konsul pol-
ski w La Paz w 1939 r. jechał obejrzeć tereny proponowane pod pol-
skie osadnictwo na wschodzie kraju, w  prowincji Santa Cruz, wi-
dział w  jakimś momencie takich Indian z  odległości, noszących 
jedy nie przepaski, uzbrojonych w łuki i strzały. Mieli opinię ataku-
jących Białych i swych bardziej „cywilizowanych” pobratymców110. 
Lepecki, który u schyłku lat dwudziestych podróżował po Boliwii, 
opisał w swoich wspomnieniach, jak to na wschodzie kraju trafił do 
hacjendy otoczonej czymś w  rodzaju ostrokołu z  pni palmowych 
wysokich na dwa metry, gęsto zaopatrzonego w otwory strzelnicze. 
Służył on obronie przed napadami Indian (a dopiero w drugiej ko-
lejności obro nie przed złoczyńcami różnego autoramentu)111. Opisy 
podróży z 1949 r. po wschodnich i północnych regionach kraju też 
zawierały obrazy życia Indian funkcjonujących poza „cywilizacją”112.

Poczucie dystansu kulturowego rodziło się nie tylko w odniesie-
niu do Indian „dzikich”. Indianie z Płaskowyżu od czasów inkaskich 
pozostawali mniej izolowani i bardziej związani – na dobre czy na 
złe – z  gospodarką ogólnoboliwijską (niezależnie od tego, co owo 
słowo za każdym razem znaczyło). Na wschodzie i północy dystans 

110 Opis terenów kolonii Ichilo; Paciorkowski, La Paz I 1939, AAN, MSZ, 9544.
111 M. B. Lepecki, W sercu czerwonego lądu. Przygody z podróży po Para gwaju, Bo-

liwii i Brazylii, Warszawa 1927, s. 216.
112 Osborne, La Paz 2 II 1949, PRO, FO 371, 74510.
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między Białymi i Indianami był natomiast olbrzymi. Biali byli tam 
dosłownie i w przenośni bardziej biali, czuli się dumni z tego powo-
du i deprecjonowali nie tylko Indian, ale nawet Białych (lub prawie 
Białych) z Płaskowyżu, zaś bynajmniej nie „leśne” grupy indiańskie 
potrafiły tam napadać na ośrodki zamieszkane przez ludzi reprezen-
tujących białą cywilizację.

Jeszcze poważniejszą od zagrożenia stwarzanego przez napady 
grup zmarginalizowanych sprawą były duże powstania indiańskie, 
ja kie wybuchały w całym rozpatrywanym okresie w różnych regio-
nach. W 1924 r. Indianie najechali na jedno z miast Płaskowyżu – ze 
strasznymi skutkami dla jego mieszkańców113. W 1927 r. miały miej-
sce duże ruchy chłopskie w regionach Cochabamby, Potosí i Sucre. 
Spotkały się one z tragiczną w skutkach represją114. W 1945 r. wy-
czuwało się wyraźne podniecenie na Płaskowyżu. Pojawiły się plot-
ki, jakoby na 1 stycznia 1946 r. zostało zaplanowane ogólne powsta-
nie Indian.

U  schyłku 1946 r. wybuchły powstania indiańskie w  prowin-
cjach Potosí i Cochabamba; doszło do starć z policją, było wielu za-
bitych. W  połowie 1947 r. wybuchło wspominane wyżej poważne 
powstanie Indian w rejonie jeziora Titicaca. Wiele majątków wiej-
skich zostało wówczas splądrowanych. Odnotowano pewną liczbę 
morderstw, nieraz dokonanych bardzo okrutnie. W lepszym wypad-
ku Indianie uciekali z majątków, pozostawiając właścicieli z nieze-
branymi plonami na polu. Niektórzy schwytani przywódcy indiań-
scy natychmiast podnosili wobec władz sprawę braku respektowania 
w życiu wiejskim dekretów wydanych przez Villarroela po Kongre-
sie Indiańskim. Sytuacja rysowała się jeszcze o tyle groźniej, iż do-
chodziły wówczas sygnały o podnoszeniu głowy przez Indian rów-
nież w rejonach Sucre i Cochabamby.

W odniesieniu do czasów po rewolucji 1952 r. także pojawiają 
się w materiale źródłowym doniesienia o powstaniach indiańskich 
na prowincji – poczynając od ataku „leśnych” Indian na jedną z „bia-

113 Malloy, op. cit., s. 191 (przyp. na s. 368).
114 G. Lora, A History of the Bolivian Labour Movement. 1848–1971, ed. L. Whit-

head, Cambridge 1977, s. 144–145.
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łych” osad w  pobliżu Corocoro wkrótce po powstaniu w  La Paz115.  
Na początku lipca 1953 r. Indianie z okolic Cochabamby splądro-
wali osady Tarata i  Vila-Vila; były ofiary w  ludziach, nie mówiąc 
o gra bieży majątku. Ruchawka rozprzestrzeniła się na całą tamtej-
szą oko licę.

Ruchy indiańskie po rewolucji niekiedy łączyły się z  ruchem 
górników, niekiedy wyrażały dążenie do przyspieszenia reformy rol-
nej, niekiedy wybuchały za poduszczeniem ludzi skrajnej lewicy 
(PIR), zainteresowanych podgrzaniem rozgrywki politycznej w kra-
ju lub (i) przyspieszeniem reformy – ale praktycznie zawsze były 
nade wszystko indiańskie i najpewniej przez to tym bardziej groźne 
z pun ktu widzenia reszty Boliwii. Informacje o nich były często wy-
ciszane i pomniejszane przez rząd rewolucyjny, by nie wywoływać 
zaniepokojenia mieszkańców miast. Rząd starał się też tłumaczyć, że 
wy woływali je wrogowie polityczni (Falangiści), co w pewnym sen-
sie pomniejszałoby ich znaczenie. Ambasador brytyjski nie zgadzał 
się jednak z tym afiszowanym optymizmem i donosił:

Indianie, będący klasą uciśnioną, podjęli dzieło wyzwolenia się. Są 
uzbrojeni, wrodzy i niebezpieczni. Można jedynie oczekiwać dalszych 
zaburzeń116.

Jeden z autorów spoza dyplomacji pisał w lipcu 1953 r.:

Zaraz za rogatkami stolic departamentalnych zaczyna się kraj opano-
wany w gruncie rzeczy przez Indian, którzy są uzbrojeni i wobec któ-
rych lokalne władze są całkowicie bezsilne. Taka sytuacja panuje nie 
tylko w regionie Cochabamby, ale także wokół jeziora [Titicaca]117.

115 Lomax, La Paz 15 V 1952, PRO, FO 371, 97704.
116 Lomax, La Paz 13 VII 1953, PRO, FO 371, 103626.
117 Economic and Political Situation in Bolivia at the middle of July 1953, prze-

kazane przez Foreign Office do Ministry of Materials 10 sierpnia 1953 r., PRO,  
FO 371, 103633 (memorandum bez podpisu, spisane przez inżyniera-górnika, 
nie Boliwij czyka i nie Anglika).
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Sama Cochabamba została w  lutym 1953 r. zajęta przez kilka 
ty sięcy Indian uzbrojonych w sprzęt różnego rodzaju (od kijów po 
strzelby). „Okupacja” trwała przez cały dzień. Indianie zgodzili się 
wycofać dopiero na skutek perswazji ministrów-związkowców, któ-
rzy przybyli samolotem z La Paz.

W lipcu 1953 r. strach ponownie opanował Cochabambę w związ-
ku z zamieszkami indiańskimi, jakie miały miejsce w okoli cy. Lepiej 
usytuowane grupy ludności miasta były przeświadczone, że w obli-
czu ataku indiańskiego rząd ani nie wziąłby ich strony, ani nie byłby 
w stanie ich obronić, gdyby chciał. Ambasador brytyjski podzielał tę 
obawę. Rząd potrzebował dobrych stosunków z chłopa mi, pragnął 
wręcz ich poparcia. Nadto siły, jakimi w najlepszym wy padku dys-
ponował, w  sytuacji porewolucyjnej złożone z  Indian, nie walczy-
łyby z  innymi Indianami. Mieszkańcy Cochabamby tworzyli więc 
grupy samoobrony i zaczęli się zbroić. Dotyczyło to nawet skądinąd 
spokojniejszych niższych warstw ludności. Cudzoziemcy i konsulo-
wie na zapas szukali pomocy gdzie się dało.

Prawda, że strach wobec Indian mógł działać w  różne strony. 
Podczas wspomnianego w rozdziale 2 powstania Falangi w listopa-
dzie 1953 r. rozeszły się pogłoski, iż do Cochabamby zbliżają się In-
dianie z zamiarem odbicia miasta dla sił rządowych. Wywołało to 
ta ki niepokój wśród Falangistów, że zaczęli opuszczać zajęte obiek-
ty i wycofywać się.

Do bezpośredniego strachu przed Indianami mógł się dołączać 
strach „perspektywiczny”. Niedługo po rewolucji 1952 r. jeden z dy-
plomatów francuskich pisał, iż Boliwia 

jest krajem, na którego 9⁄10 ludności składają się dwie rasy tubyl-
cze118, pozo stające pod władzą kolonialnej mniejszości Białych i  Me-
tysów. Przebudzenie się Kiczuasów i  Aymarów z  hasłami narodowy-
mi na ustach nie jest jeszcze oczywiście sprawą na jutro. Zbyt dobrze 
jest jednak znana rola, jaką połączenie rewindykacji społecznych oraz 
uczuć narodowych odgrywa w  rewolucyjnej taktyce komunizmu, by 

118 Kiczuasi i Aymarowie.
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nie stawiać sobie pytania, czy któregoś pięknego dnia sprawa ta nie wy-
płynie również tutaj119.

Nawet jeśli przytoczone zdanie pochodziło od dyplomaty, ci spo-
śród Boliwijczyków, którzy mieli szersze horyzonty, mogli rozu-
mować podobnie. Z komunizmem czy bez, w wielu historycznych 
sytuacjach pojawiał się u grup „wyższych” mniej czy bardziej uświa-
domiony strach przed przyszłym regulowaniem rachunku krzywd 
przez „wyklęty lud Ziemi”120. Dobry znawca Boliwii pisał w 1949 r., 
że Boliwijczycy europejskiego pochodzenia w gruncie rzeczy oba-
wiają się udzielenia Indianom oświaty, albowiem, nie przyznając się 
do tego, żywią obawę, iż Indianie staną się panami swego kraju, sko-
ro tylko zdobędą wykształcenie i umiejętności121.

Strach przed Indianami pojawiał się nawet w  kontekście 
oficjalne go wyciągania do nich ręki. Pojawił się np. przed „Dniem 
Indianina” w 1952 r. Narodziła się wówczas i szeroko kursowała – 
zapewne ce lowo rozpowszechniona – pogłoska, jakoby Lechín miał 
ustąpić z rzą du w przeddzień tego święta. W dalszym ciągu pogłoska 
mówiła, że uzbrojeni górnicy i Indianie (tak to formułowano) ruszą 
na La Paz, ustanowią Lechina prezydentem i w nagrodę będą mo-
gli swobodnie grabić miasto przez trzy dni. Podobnie przed „Dniem 
Indianina” w 1953 r. pojawiły się obawy – choć nie jest powiedzia-
ne, że akurat wśród rewolucyjnej elity – jakoby Indianie mieli owego 
dnia zająć i splądrować La Paz oraz Cochabambę. Skądinąd np. za-
planowany wraz ze spisem ludności zorganizowanym w 1950 r. spis 
rolny mu siał zostać odłożony z uwagi na wrogą wobec niego posta-
wę Indian.

Ambiwalencja postawy elity wobec ludności czerwonoskórej mo-
gła się też wyrażać we wspominanej wcześniej polityce imigracyj-
nej. Chciano zagospodarować kraj – to oczywiste. Doświadczenie 

119 Heuman, La Paz 30 VI 1952, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
120 Nawiązanie do: F. Fanon, Wyklęty lud Ziemi, Warszawa 1985. O sprawie takiego 

strachu (na przykładzie Rosjan w azjatyckich republikach radzieckich czy Bia-
łych kolonizatorów w Afryce w dobie walenia się systemów) pisze Kapuściński 
(R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993, s. 135–145).

121 Osborne, La Paz 10 III 1949, PRO, FO 371, 74510.
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sugerowało, że uczynienie tego przez przeniesienie Indian z  tere-
nów przeludnionych na inne, o odmiennych warunkach geograficz-
nych (klimatycznych!), będzie bardzo trudne. Chciano rozwijać 
gospodar kę rolną bardziej zmodernizowaną niż indiańska. Chciano, 
by rolnicy produkowali więcej niż jedynie na swoje potrzeby, pod-
czas gdy np. w Ichilo (prowincja Santa Cruz), tj. w miejscu przezna-
czonym u  schyłku okresu międzywojennego pod osadnictwo pol-
skie, osiedle ni już tam Boliwijczycy ograniczali się do uprawiania 
znikomej po wierzchni. Niemniej jednak modernizatorom Boliwii 
chyba było też bardziej po drodze z potencjalną imigracją Białych 
niż z osadzaniem Indian na terenach przewidzianych do zagospoda-
rowania. Tamtejsze elity żywiły nadzieję, że uwieńczone powodze-
niem osadzanie Euro pejczyków na terenach uprawnych doprowa-
dzi do zmniejszenia się proporcji ludności tubylczej w kraju. W tym 
punkcie ich mentalność i działania zbliżały się do działań elity Bra-
zylii z końca XIX w., kie dy to dla zagospodarowania Południa ów 
kraj wezwał imigrantów z Europy, nie chcąc odwołać się do istnie-
jącej na miejscu czarnej lub mieszanej siły roboczej z innych regio-
nów. W  konsekwencji we wspomnianym Ichilo polscy osadnicy 
mieli otrzymywać bezpłatnie dom i meble, podczas gdy osadnikom 
boliwijskim tego nie gwaran towano.

Po rewolucji 1952 r. też pojawiły się z  czasem pomysły przy-
ciągnięcia Białych, np. z  Afryki Południowej. Domniemywano, iż 
przyjadą, skoro zaczynali się tam czuć niepewnie. Nie był to jednak 
dominujący kierunek polityki etnicznej, a przedsięwzięcia tego typu 
nie zostały ukoronowane większymi sukcesami. Jako znacznie pra-
wdopodobniejsza rysowała się ewolucja bardziej zgodna z podstawo-
wym nurtem myśli analizowanego nurtu politycznego: w kierunku 
zwiększenia procentu Cholos (z różnych powodów bliskich Indian, 
a zarazem obracających się już w kręgu białej cywilizacji).

Mimo rewolucyjnych i porewolucyjnych wysiłków wszystko jed-
nak wskazuje, że nawet dziś perspektywa ukształtowania się naro-
du boliwijskiego jako narodu Cholos, z grubsza jednolitego etnicznie 
i kulturowo, jest jeszcze daleka. Nie ma też pewności, czy przyszła 
ewolucja będzie rzeczywiście przebiegać w tym kierunku.
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rozdział 6
Uczyńmy Boliwię krajem XX wieku!

Przez wszystkie analizowane lata w myśli rewolucjonistów boliwij-
skich przewijał się wątek konieczności wyprowadzenia ojczyzny z za-
cofania gospodarczego i cywilizacyjnego. Nie było to wyjątkiem na tle 
wielu rewolucji zaszłych w Trzecim Świecie i na tle myśli nie raz towa-
rzyszących dążeniu tamtejszych krajów do niepodległości. Także – na 
tle myśli pojawiających się w niektórych krajach europej skich.

W odniesieniu do Boliwii czasów tu analizowanych mowa jest 
w rewolucyjnych tekstach o „strasznym, ekonomicznym i kultural-
nym zacofaniu kraju”1. Mowa jest o  feudalizmie i  półfeudalizmie. 
Paz Estenssoro wręcz uzasadniał nazywanie swego rządu rewolucyj-
nym dlatego, że wraz z towarzyszami stawiał sobie za cel, ażeby „prze-
zwyciężyć trwającą na wsi fazę półfeudalizmu”2. Lechín użył w  ja-
kimś momencie sformułowania, iż rewolucja agrarna musi wy zwolić 
Indianina z  „kajdan feudalnych”3. Rewolucja 1952 r. określa ła się 
we własnym dyskursie jako „antyfeudalna” („antyimperialistyczna 
i  antyfeudalna”4). Niekiedy pojawiały się w  tekstach „feudalizmy” 
w liczbie mnogiej – jak w dyskursie Rewolucji Francu skiej, gdzie by-
wała mowa o potrzebie obalenia „feudalności”.

Niekiedy potrzeba dania etykietki rzeczywistości zróżnicowanej 
i nie pasującej do schematu formacji gospodarczo-społecznych wy-
woływała pewne łamańce. Lechín mówił np. o obaleniu przez rewo-

1 Rees, La Paz 6 XI 1945, PRO, FO 371, 44788 (z przemówienia wiceprezy denta Ju-
lia Montellano).

2 V. Paz Estenssoro, El pensamiento revolucionario de…, La Paz 1954, s. 36. W in-
nych sformułowaniach mowa po prostu o „etapie feudalnym” na wsi (ibi dem,  
s. 42) lub o „anachronicznym systemie feudalnym” (ibidem, s. 54).

3 Lechín y la Revolución Nacional, [b.m.d.w.], s. 67.
4 Mensajes y Manifiestos del 1-o de Mayo, La Paz (1953), s. 9.
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lucję systemu „feudalno-górniczego”5. Pojawiało się określenie „bur-
żuazja feudalna” (por. rozdz. 2), a  w  jednym z  tekstów mowa jest 
o  „rządach feudalnej burżuazji proimperialistycznej”6. Odwołanie 
się do feudalizmu – niezależnie od zasadności – za każdym razem 
akcentowało zacofanie i potrzebę modernizacji. Podobne przesłanie 
niosły także sformuło wania o trwaniu kolonializmu lub półkolonia-
lizmu (por. rozdz. 3). 

W rewolucyjnym dyskursie pojawiał się wątek kontrastów roz-
woju (zacofania) technicznego. W  jednym ze swych przemówień 
Paz Estenssoro zwracał np. uwagę, że urządzenia służące do koncen-
tracji urobku rudy w Catavi sytuują się wśród najnowocześniejszych 
na świecie, podczas gdy gdzie indziej stosuje się „drewniany pług na 
podobieństwo Egipcjan”7.

Można do tego tylko dodać, że w  samych przedsiębiorstwach 
kopalnianych najnowsza technologia i organizacja współistniały ze 
zjawiskami archaicznymi, poczynając od stosunków z siłą roboczą. 
Nie było to zresztą niczym nowym, czy to w zestawieniu z wczesną 
fazą rozwoju kapitalizmu gdziekolwiek, czy z  wieloma sytuacjami 
generowanymi przez gospodarkę eksportową – kapitalistyczną czy 
także przedkapitalistyczną.

W rozdziale 1 była mowa, jak to wojna o Chaco uświadomiła bo-
liwijskiej elicie stan kraju i o tym, że miała ona oczy utkwione w kraje 
rozwinięte. Poczucie anachronizmu otaczającej rzeczywistości w Re-
wolucji Francuskiej rodziło się endogennie. W  czasach, o  których 
mowa, rodziło się ono przez porównanie z innymi krajami i to tym ła-
twiej, im szybciej i obficiej następował przepływ informacji.

Bardzo charakterystyczne było zdanie wypowiedziane w jakimś 
momencie przez Lechina. Powiedział on mianowicie, że nie można 
tolerować ziem leżących odłogiem, lecz należy je rozdać chłopom – 
tak, „by pokazać światu, że w Boliwii nie ma niewolników”8. Inaczej 
mówiąc: trzeba było dokonać tego posunięcia, ażeby świat uznał Bo-
liwię za kraj up to date i by nie wstydzić się jego stanu.

5 Lechín…, s. 75.
6 R. Anaya, Nacionalización de las minas de Bolivia, Cochabamba 1952, s. 89.
7 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 69, 87.
8 Lechín…, s. 58–59.
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*

Boliwijska elita nie chciała akceptować sytuacji, w której w 1953 r. 
Boliwia miała najwyższą w  świecie śmiertelność dziecięcą, w  któ-
rej na 3 mln mieszkańców pracowało w kraju 773 lekarzy (połowa 
z nich w La Paz), w której 20% rekrutów w latach 1951 i 1952 zo stało 
odrzuconych przez komisje poborowe jako zbyt słabo rozwinię tych 
fizycznie na skutek niedożywienia i dolegliwości typowych dla bie-
dy9. Nie chciała zaakceptować sytuacji, w której nawet w La Paz zale-
dwie 20% dzieci w wieku od 5 do 19 lat uczęszczało do jakiej kolwiek 
szkoły, w której w całej Boliwii 60% mężczyzn powyżej 20 lat było 
analfabetami, a spośród pozostałych ponad połowa odbyła edukację 
szkolną mniej niż czteroletnią (1950)10. Nie chciała akcep tować sy-
tuacji, w której na początku lat pięćdziesiątych nawet w La Paz tyl-
ko 17% mieszkań miało własne zaopatrzenie w wodę, 38% korzysta-
ło ze wspólnych ujęć, pozostali zaś nie mieli w ogóle bez pośredniego 
dostępu do wody. Tylko 15% mieszkań w La Paz miało własne sani-
tariaty, 31% korzystało ze zbiorowych, pozostałe zaś nie miały ich 
w ogóle11.

Boliwijska elita nie chciała akceptować sytuacji, w której mała, 
szacowana na 3%, część ludności funkcjonowała w Boliwii w sekto-
rze powiązanym z gospodarką światową i wypracowywała wszyst-
kie niezbędne dla importu dewizy, podczas gdy reszta żyła w ramach 
go spodarki wyżywieniowej. Odmawiała uznania sytuacji, w  której 
owych 3% obywateli żyło w ramach „systemu ogólnokrajowego”, po-
zostali zaś w izolowanych, stagnacyjnych i tradycyjnych „syste mach 
lokalnych”12. Odczuwała jako upokorzenie sytuację, w której około 
1950 r. do ⅔ ludności pozostawało poza gospodarką pienięż ną, zu-

9 Proth, La Paz 11 VI 1952, AD, Amérique 1952–, 14/6/1 Bolivie.
10 Report on Labour Affairs, Bolivia, June 1953, Lomax, La Paz b.d., PRO, FO 371, 

103650; Report on Labour Affairs. Bolivia. September 1953, Lomax, La Paz 19 X 1953, 
PRO, FO 371, 103650; J. H. Magill, Labor Unions and Political So cialization. 
A Case Study of Bolivian Workers, New York–Washington–London 1974, s. 55.

11 Report on Labour Affairs. Bolivia. September 1953, Lomax, La Paz 19 X 1953, PRO, 
FO 371, 103650.

12 J. M. Malloy, Bolivia: the Uncompleted Revolution, Pittsburgh 1970, s. 23–26, 33.
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życie zaś energii elektrycznej na głowę jednego mieszkańca docho-
dziło raptem do 66 kilowatogodzin13.

Boliwijska elita nie mogła – czy może raczej nie chciała – za-
akceptować sytuacji, w  której Boliwia miała około 60 prezyden-
tów w ciągu 125 lat poprzedzających rewolucję 1952 r., zaś w latach 
1925–1950 żaden prawomocnie wybrany prezydent nie dokończył 
swego mandatu14.

*

Znakomita większość posunięć rewolucjonistów boliwijskich była 
wzorowana na krajach rozwiniętych, bądź idących drogą, o  której 
przynajmniej zdawało się, że prowadzi w  kierunku przodującego 
świata (faszystowską, komunistyczną, peronowską).

Generalnie z  szeroko rozpowszechnioną na świecie tendencją 
współbrzmiała podskórnie nurtująca w Boliwii idea, że trzeba wszy-
stko przerobić, że trzeba radykalnie odnowić kraj, wręcz zacząć na 
nowo. Owa idea występowała zarówno w komunizmie, jak i w  fa-
szyzmie. Hasła gruntownej przemiany oraz emancypacji narodowej 
występowały wówczas zarówno na prawicy, jak i  na lewicy. Słowo 
„socjalizm”, zawierające pomysł na całkowicie nowy układ stosun-
ków, było w światowej modzie – niezależnie od tego jak różnie je ro-
zumiano.

Wspominane w  rozdziale 5 boliwijskie działania w  kierunku 
stworzenia nowoczesnego narodu były inspirowane szeroko wów-
czas dominującą ideą, że naród powinien być jednolity, powinien się 
zbiegać z państwem, zaś państwo narodowe winno być podstawową 
formą społecznego istnienia.

W boliwijskim programie modernizacyjnym znalazły się też ty-
powe dla większości krajów rozwiniętych elementy ustrojowo-cywi-
lizacyjne. Za Toro nastąpiło przyznanie praw cywilnych kobietom, 
a  praw politycznych kobietom posiadającym tytuł uniwersytec-

13 Report of the United Nations Mission of Technical Assistance to Bolivia, UN,  
New York 1951 [tzn. Keenleyside Report], s. 80, 106.

14 C. H. Zondag, The Bolivian Economy. 1952–65. The Revolution and its Aft ermath, 
New York–Washington–London 1966, s. 68.
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ki; także – zrównanie dzieci ślubnych i nieślubnych wobec prawa, czy 
wprowadzenie dochodzeń w  sprawie ojcostwa. Następcy Toro wpro-
wadzali np. wspomniane nowe ustawodawstwo cywilne, społeczne, go-
spodarcze i karne oraz powszechne prawo wyborcze (por. rozdz. 1 i 5). 
Inną taką kalką ustrojową była idea obowiązku ślubu świeckie-
go i zgłoszenia noworodka do akt stanu cywilnego jako warunków 
udzielenia chrztu bądź ślubu kościelnego. Jedno i drugie było ele-
mentem tendencji do wyraźniejszego niż uprzednio oddzielenia, 
wzorem państw uznawanych za nowoczesne, Kościoła od państwa.

Cały program przemiany, z  jego ideą pozbycia się magnatów 
koncentrujących bogactwo i dominujących nad krajem z jednej stro-
ny, włączenia zaś ubogich mas do godnego życia w ramach narodo-
wej wspólnoty z  drugiej, był programem uwspółcześnienia kraju 
mniej czy bardziej świadomie wzorowanym na wielkiej europejskiej 
przemianie modernizacyjnej. Z  tego punktu widzenia protesty czy 
to la Rosca, czy choćby tylko Falangi, były porównywalne jedynie 
z protestami arystokracji z czasów Rewolucji Francuskiej.

*

Bardzo ważny element rozpatrywanego programu modernizacyjne-
go stanowiło dążenie do dywersyfikacji gospodarki. Zaznaczyło się 
ono już w polityce płk. Toro, który zapowiadał sprzyjanie drobnej 
wy twórczości i rozwój wydobycia ropy naftowej. Podobną tendencję 
reprezentował Busch; deklarował poparcie dla rozwoju przemysłu 
bo liwijskiego i pragnął uzyskania przez Boliwię samowystarczalno-
ści przynajmniej w zakresie artykułów pierwszej potrzeby. Z czasem 
ten sam kierunek starał się realizować Villarroel.

Boliwijscy rewolucjoniści zdawali sobie sprawę, iż dla dywer-
syfikacji gospodarki kraju konieczne było rozszerzenie rynku we-
wnętrznego, ograniczonego na skutek funkcjonowania chłopstwa 
w ramach systemu quasi-feudalnego i, co powiązane, biedy chłopów. 
Nawiasem mówiąc, także rola ograniczenia siły nabywczej chłop-
stwa w genezie zacofania boliwijskiego przypominała (obok infer-
nalnego mechanizmu sukcesów eksportowych) genezę sekularnego 
zacofania Polski.
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Rezultaty działań podjętych w  zakresie dywersyfikacji pro-
dukcji były niewielkie. Sygnalizowane wcześniej, związane zwłasz-
cza ze spadkiem ceny rudy cyny, trudności dewizowe pociągnęły 
ogranicze nia importu surowców dla przemysłu przetwórczego i tym 
samym podcięły ambitne plany. W sytuacji, gdy istniejące zakłady 
przemy słowe pracowały poniżej możliwości (około 1960 r. w prze-
mysłach spożywczym i  tekstylnym 35–40%, w  produkcji cementu 
50–70%, przeciętnie około 50%15), trudno było oczekiwać realizacji 
nowych projektów. Gdyby nawet nie ta przeszkoda, to stałby się nią 
brak ba zy energetycznej.

Wiele projektów inwestycyjnych obcięto w  ramach omawia-
nych w rozdziale 2 działań stabilizacyjnych. Rynek wewnętrzny też 
nie rozwijał się dostatecznie szybko, by stworzyć zapotrzebowanie 
na produkty. Według szacunków boliwijskich tylko 47% Boliwijczy-
ków nabywało jakiekolwiek dobra przemysłowe w 1960 r., co było 
za pewne sukcesem w porównaniu do 40% w 1950 r., ale wciąż ryso-
wało się marnie16. W 1960 r. przemysł przetwórczy zatrudniał rap-
tem 8% siły roboczej i wytwarzał co najwyżej 12% dochodu naro-
dowego brutto17. Dopiero z  czasem posunięcie naprzód reformy 
rolnej – o czym niżej – zaczęło nieco rozszerzać rynek. Dla tej, czy 
innej przyczyny w latach 1961–1964 nastąpił wzrost o 50% stopnia 
wykorzystania potencjału przemysłu boliwijskiego. O sukcesie w dą-
żeniu do dywersyfikacji gospodarki narodowej można jednak mówić 
chyba jedynie w odniesieniu do produkcji ropy naftowej. Już około 
1956 r. przedsiębiorstwo YPFB zaspokoiło zapotrzebowanie Boliwii 
na produkty naftowe (poza smarami i benzyną lotniczą).

*

Wielkim posunięciem modernizacyjnym, dokonywanym w ramach 
programu rewolucji 1952 r., była reforma rolna. Ówczesna struktura 
agrarna Boliwii charakteryzowała się obecnością minifundium i la-

15 H. Osborne, Bolivia. A  Land Divided, Oxford 1964, s. 166; Zondag, op. cit.,  
s. 104.

16 Zondag, op. cit., s. 101.
17 Osborne, op. cit., s. 166.
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tyfundium. Podczas jednak, gdy ta pierwsza forma miała znaczenie 
ograniczone (głównie na Płaskowyżu), to na ogromnych obszarach 
kraju panował system latyfundialny. W jednej z rozmów Paz Estens-
soro mówił o 2 mln chłopów, pracujących dla 2 tys. obszarni ków18. 
Według danych z 1950 r.

– 28,65% gospodarstw o  wielkości poniżej 1 ha obejmowało 
0,03% powierzchni;

– 49,64% gospodarstw o  wielkości poniżej 3 ha obejmowało 
0,13% powierzchni;

– 59,27% gospodarstw o  wielkości poniżej 5 ha obejmowało 
0,23% powierzchni;

– 6,26% gospodarstw o wielkości powyżej 1000 ha obejmowało 
91,92% powierzchni;

– 1,63% gospodarstw o wielkości powyżej 5 tys. ha obejmowało 
65,28% powierzchni;

– 0,71% gospodarstw o wielkości powyżej 10 tys. ha obejmowa-
ło 49,57% powierzchni19.

System latyfundium został odziedziczony nie tylko po czasach ko-
lonialnych, ale także po liberalnych reformach okresu niepodległo-
ści, kiedy zniszczeniu uległa wspólnotowa własność ziemi. Według 
spisu z 1950 r. w Boliwii funkcjonowało jeszcze 3779 wspólnot in-
diańskich, która to liczba jest skądinąd najpewniej zawyżona20. Sza-
cunki wielkości społeczności żyjących we wspólnotach były tak roz-
bieżne, że nie ma sensu ich przytaczać.

Rozbicie wspólnot miało swoją historię i zakręty – poczynając od 
czasów Bolivara, który najpierw promował indywidualne posiada-
nie ziemi przez Indian, a potem, zaniepokojony usiłował ograniczyć 
możliwości wyzbywania się jej przez nich samych. Skutek długo-
trwałych wieloznacznych ruchów był jednakowoż jednoznaczny: 
zwłaszcza po dekrecie z 1866 r., który ustanowił indywidualną wła-

18 Blackham, La Paz 29 V 1952, PRO, FO 371, 97705.
19 D. B. Heath, J. Erasmus, H. C. Buechler, Land Reform and Social Revolution in 

Bolivia, New York–Washington–London 1969, s. 35 (dane częściowo zaczerp-
nięte bezpośrednio, częściowo przeliczone).

20 H. Gumbau, Les changements de structure à la suite de la réforme agraire bolivienne, 
w: Les problèmes agraires des Amériques Latines, Paris 1967, s. 644.
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sność indiańskiej ziemi, ziemie przeszły na ogół na własność nielicz-
nych właścicieli, podczas gdy chłopi (Indianie) zachowali coś w ro-
dzaju „działek wyżywieniowych”, najczęściej marnej jakości. Sza cuje 
się niekiedy, że w ramach tego systemu funkcjonowało ⅔ pracowni-
ków rolnych, zajmując na własny użytek, w zależności od majątku, 
od ½ do 4⁄5 jego uprawnych ziem21.

Za prawo wytwarzania produktów przeznaczonych na włas- 
ne wyżywienie Indianie musieli się właścicielowi wypłacić. Cza-
sem uisz czali czynsz w pieniądzach. Ta forma występowała jednak 
w nie wielkim stopniu, gdyż rzeczeni chłopi znikomo uczestniczyli 
w obro cie rynkowym; ewentualne niewielkie ilości produktów rol-
nych zbywali też w  drodze wymiany na inne potrzebne artykuły. 
Niekiedy opłata czynszowa bywała wnoszona w produktach rolnych 
bądź ho dowlanych. Najczęściej chłopi musieli jednak po prostu 
odpracowy wać należność na pańskim (pongo, pongueaje). Potocz-
ną formą wy płacenia się było także świadczenie różnego rodzaju po-
sług osobistych. Chłopi obsługiwali pański inwentarz, przędli i tkali, 
wo zili na rynek produkty rolne właściciela, sprzedawali te produkty, 
funkcjonowali w charakterze posłańców, dostarczali drewna opało-
wego i materiałów budowlanych, pracowali przy budowie i utrzyma-
niu dróg oraz przy budowie i utrzymaniu budynków majątku, przy-
gotowywali la chicha z  dostarczonej przez właściciela kukurydzy, 
odstraszali ptaki od dojrzewających zbiorów, Indianki służyły w do-
mu pańskim, przygotowywały posiłki, karmiły kury… Każda z tych 
posług miała swoją nazwę22.

Opisywany system charakteryzował się nadzwyczajną trwało-
ścią. Gdy w poszczególnych regionach kolej lub samochód zastąpi-
ły chłopskie posługi transportowe, to na Indian spadło oczywiście 
łado wanie i  rozładowywanie wagonów (ciężarówek), wręcz wno-
szenie właścicielowi opłaty za transport zamiast odpracowywania 
obowiąz ku transportowego.

21 C. Kay, The Landlord Road and the Subordinate Peasant Road to Capita lism in 
Latin America, „Etudes Rurales” 1980, nr 77, s. 10–11.

22 R. J. Clark, Land Reform and Peasant Market Participation on the North High-
lands of Bolivia, „Land Economics” 1968, nr 2, s. 155; Heath, Erasmus, Buechler, 
op. cit., s. 87–97.
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Za niewykonywanie obowiązków groziły chłopom kary w posta-
ci zabierania, powiedzmy, koca czy świni, nieraz kary pieniężne 
lub cielesne, ewentualnie nawet wyrzucenie z majątku. Istniały też 
zaka zy podejmowania pewnych działań przez chłopów, np. sprze-
daży drewna, gdyż było to swoistym pańskim monopolem. Istnia-
ły ograni czenia korzystania z pastwisk przez chłopów – by ich zwie-
rzęta nie zjadały paszy potrzebnej dla pańskiego inwentarza oraz by 
chłopom nie było za dobrze, gdyż wtedy unikaliby pracy na pań-
skim23.

Przywiązanie chłopa do majątku było wzmacniane przez mecha-
nizm zadłużania się przezeń w sklepiku przynależnym do tegoż ma-
jątku, przez mechanizm zaliczkowego wynagradzania w wypadkach, 
gdy za coś należała się zapłata oraz przez zadłużenie się z tytułu za-
legania w odrabianiu powinności.

Liczba rąk do pracy stanowiła istotny czynnik wartości majątku. 
W wypadku wyzbywania się ziemi sprzedawano ją w całości bądź 
w części wraz z siłą roboczą, która przecież nie opuszczała swoich 
działek. Nawet w ogłaszanych ofertach sprzedaży hacjend podawa-
no, jak dużą siłą roboczą one dysponują. Bywało, że właściciele wy-
najmowali lub wypożyczali ludzi innym potrzebującym. Nieraz 
kaza li swoim ludziom pracować w innych majątkach własnych lub 
w mieście (np. w sklepie przynależnym do majątku lub w miejskim 
domu właściciela).

System mógł się różnić w zależności od regionu. W języku po-
tocznym powstały różne terminy na oznaczenie poszczególnych 
kombinacji form zależności chłopskiej. Wszędzie system miał jed-
nak te same cechy zasadnicze. Na Płaskowyżu regułą było odda-
wanie przez chłopa 3–4 dni pracy na rzecz właściciela. Do tego 
dochodziła ustalona liczba dni pracy kobiecej i dziecięcej oraz ko-
rzystanie w ustalonych rozmiarach z chłopskiego inwentarza żywe-
go oraz z na rzędzi. Do tego dochodziło odrabianie pewnej liczby dni 
w charakte rze służby domowej i pasterskiej. W konsekwencji siła ro-
bocza była więc z punktu widzenia właściciela darmowa. Właściciel 
„z dobrego serca” dawał swoim ludziom trochę koki lub alkohol na 

23 Clark, op. cit., s. 156.
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święta. Po winien był ich wspomóc pożyczką w wypadku ślubu, po-
grzebu czy choroby. Powinien zbudować kościół. Powinien też po-
czuwać się do obrony swoich chłopów – nawet wobec prawa, gdyby 
ci weszli z nim w konflikt. Córka pańskiego chłopa winna spędzić 
jakiś czas przed ślubem, na ogół miesiąc, w  domu lokalnego pro-
boszcza, by uzyskać niezbędną wiedzę religijną. Przy okazji win-
na pomagać pro boszczowi w gospodarstwie. Bywało, że jej rola nie 
ograniczała się do tego24.

Opisywany system nie różnił się istotnie od folwarku pańszczyź-
nianego w Polsce. Po podróży do Boliwii w latach dwudziestych Le-
pecki poczynił zresztą tę obserwację. Napisał, że „na hacjendach 
bo liwijskich dochowało się jeszcze dotychczas coś w  rodzaju nie-
wolnictwa, a raczej dawnej polskiej pańszczyzny”. Pisał też, iż „War-
tość posiadłości mierzy się w Boliwii jeszcze dotychczas ilością ta-
kich »dzierżawców«, a raczej pańszczyźnianych rodzin indyjskich”25. 
W  samej literaturze boliwijskiej pojawiła się zbliżona ob serwacja, 
porównująca Indianina z rosyjskim mużikiem26 . Prawda, że jej autor 
miał na myśli raczej wspólnotowość życia obu grup i ich psychologię 
niż organizację gospodarowania, ale porównanie padło. Nawiasem 
mówiąc, tenże autor podaje, że Trocki podczas jakiegoś spotkania 
sugerował mu przekształcenie boliwijskich latyfundiów w kołchozy 
lub artele, gdzie chłopi zachowaliby jedynie swoje kawałki ziemi jako 
działki przyzagrodowe27. Nie da się jednakowoż wyklu czyć, że Troc-
ki mógł mieć na wszystko jednaką receptę i  ta uwaga, nawet jeśli 

24 R. W. Patch, Peasantry and National Revolution. Bolivia, w: Expectant Peoples. 
Nationalism and Development, ed. K. H. Silvert, New York 1963, s. 114.

25 M. B. Lepecki, W sercu czerwonego lądu. Przygody z podróży po Para gwaju, Bo-
liwii i Brazylii, Warszawa 1927, s. 210.

26 A. Sanjinés G., La reforma agraria en Bolivia, La Paz 1945, s. 26. To po równanie 
przychodziło na myśl również Alfredowi Métraux, który z aprobatą pisał o za-
uważających owo podobieństwo pisarzach latynoamerykańskich (A. Métraux, 
La structure sociale et économique des communautées indiennes de la région an-
dine, „Revue Internationale de Travail” 1959, nr 3, s. 248).

27 Sanjinés G., op. cit., s. 27. Autor podaje jako datę tej rozmowy kwiecień 1927 r. 
Jest jednak mało prawdopodobne, by odbył ją w Moskwie, w czasie kiedy Troc-
ki popadał już w głęboką niełaskę. Może właściwą datą i miejscem jest 1937 r. 
w Meksyku, a data 1927 r. wyniknęła z literówki?
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prawdziwie odnotowana, nie musiała jeszcze świadczyć o zaobser-
wowaniu przezeń specyficznego podobieństwa chłopstwa wschod-
nioeuropejskiego oraz Indian z latyfundiów.

W literaturze spotyka się twierdzenie, że wręcz wymiar powin-
ności obciążających boliwijskiego chłopa nie różnił się od wymia-
ru w europejskim feudalizmie, dochodząc po prostu do górnej gra-
nicy wytrzymałości poddanych28. Gdy tę przekroczono, zdarzały się 
ucieczki chłopów. W takich wypadkach właściciele starali się ich zła-
pać i ściągnąć z powrotem.

Mimo licznych podobieństw z polskim folwarkiem, w sytuacji 
boliwijskiej występowały jednak trzy odmienności. W odróżnieniu 
od Polski chłopi w Boliwii tworzyli swoistą „etnoklasę”. To byli In-
dianie pracujący na Białych (nawet jeśli faktycznie nieraz też niezu-
pełnie białych)29. Druga różnica to ta, że boliwijscy właściciele czę-
ściej niż polscy żyli w  mieście, a  nawet wykonywali inne zawody, 
podczas gdy majątki pozostawiali pod opieką zarządców. Trzecia od-
mienność zasadzała się w końcu na tym, że folwark pańszczyźniany 
w swoich najlepszych okresach osiągał dużą wydajność ekonomicz ną 
(nawet jeśli kosztem eksploatacji chłopów), podczas gdy boliwij skie 
latyfundium nie miało nawet takich osiągnięć. Z punktu widze nia 
wydajności, organizacji i  uzbrojenia pracy było najczęściej bardzo 
prymitywne; przypominało raczej późny folwark w dekaden cji, po-
wiedzmy na kresach30. Wspomniany Lepecki zanotował po wi zycie 
odbytej w latach dwudziestych we wschodniej Boliwii (a więc praw-
da, że w  okolicy szczególnie odległej i  izolowanej od najży wszych 
ośrodków kraju):

W  przeciwieństwie do dworów polskich, zwłaszcza zamożnych, któ-
rych wła ściciele starają się urządzić je możliwie wygodnie, w hacjen-
dach panuje prostota, a właściwie niewygoda iście spartańska. Dawał 

28 Heath, Erasmus, Buechler, op. cit., s. 98.
29 Niniejsza analiza abstrahuje od sytuacji specyficznych, występujących na Ukra-

inie, gdzie struktura społeczna też mogła pokrywać się z etniczną (nawet jeśli 
przy różnicach mniej zaakcentowanych niż w wypadku Indian i Białych).

30 B. Stępniewska-Holzer, Ostatnie dekady folwarku pańszczyźnia nego na Białoru-
si, mps [1997], passim.
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się odczuwać brak nawet najprymi tywniejszych sprzętów w  rodzaju 
stołków i  łóżek, nie mówiąc już o  takich wymy słach, jak podłogi lub 
jakiekolwiek upiększenia gołych ścian. Wszystko tu było „dostosowa-
ne” do spędzania całego niemal dnia na świeżym powietrzu. Na domiar 
tych niewygód dom przepełniony był wielką ilością zwyczajnych, ordy-
narnych plu skiew31.

Od tego czasu do lat pięćdziesiątych niejedno musiało się zmie-
nić, ale jeden z badaczy, prowadzących badania w latach 1956–1957 
w tejże części Boliwii, odnotował zdania właścicieli majątków:

Nie, nie jesteśmy zainteresowani w  polepszeniu naszej sytuacji. Cze-
go nam potrzeba? Jesteśmy kimś32, nie handlowcami ani kapitalistami. 
Nieźle nam się żyje i bez różnych rzeczy. Po prostu chcemy dalej żyć 
tak, jak nam jest dobrze33.

Nam wystarcza. By rozwijać uprawy, potrzebowalibyśmy wię-
cej ludzi. To by oznaczało także więcej pracy dla mnie. Nie, dzięku-
ję. Jestem zabezpieczony. Mam wystarczająco jedzenia i służby. Czego 
mógłbym jeszcze potrzebować? Mój majątek jest zacofany, wręcz pry-
mitywny. Dlaczego? Bo mnie tak odpowiada, przyjacielu. To proste34.

Zdarzały się oczywiście także w  Boliwii wyjątki; np. w  rejo nach, 
gdzie folwarki produkowały kokę na zbyt i nawet na eksport, wła-
ścicielowi zależało na maksymalizacji produkcji35. Były one jed nak 
zjawiskiem rzadkim. Z punktu widzenia właścicieli duży obszar zie-
mi najczęściej reprezentował przede wszystkim dobro prestiżowe, 
a praca ludzka stojąca do dyspozycji dawała gwarancję luksusowego 
(na miarę standardów miejsca i czasu) życia. Było to zresztą zjawi sko 
stosunkowo częste w Ameryce Łacińskiej, gdzie nieraz wielka wła-

31 Lepecki, W sercu czerwonego lądu…, s. 218.
32 Dosłownie: somos gente – jesteśmy ludźmi. W kontekście rozmowy autor tłu-

maczy jednak te słowa na angielski jako gentry, a więc na polski można by za 
jego su gestią tłumaczyć owo wyrażenie jako „ziemianie”.

33 D. B. Heath, Land Tenure and Social Organization. An Ethnological Study from 
the Bolivian Oriente, „Interamerican Economic Affairs” 1960, nr 4, s. 55.

34 D. B. Heath, Commercial Agriculture and Land Reform in the Bolivian Oriente, 
„Interamerican Economic Affairs” 1959, nr 2, s. 38.

35 D. B. Heath, Land Reform in Bolivia, „Interamerican Economic Affairs” 1959, nr 4, 
s. 12.
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sność powstawała wcześniej, niż uzyskiwała jakiekolwiek zna czenie 
ekonomiczne.

*

Podobnie jak myśl o potrzebie rozbicia la Rosca, tak i myśl o refor-
mie rolnej nurtowała w reformatorskim nurcie polityki boliwijskiej 
od dawna. Tristan Marof (właśc. Gustavo Navarro) ukuł wspomina-
ny już w rozdziale 2 slogan „Ziemia ludowi, kopalnie państwu”. Kon-
gres studencki, zgromadzony w  Cochabambie w  1928 r. podno sił 
potrzebę ograniczenia systemu latyfundialnego.

W latach trzydziestych i czterdziestych różne lewicowo zorien-
towane grupy starały się o kontakty na wsi. Czy to one, czy misjona-
rze, założyli kilka szkółek wiejskich. PIR uzyskała liczące się wpły-
wy w dolinie Cochabamby, gdzie ludzie tej partii założyli np. szkółkę 
wiejską w Ucureña w 1937 r. Zapewne nieprzypadkowo ta właśnie 
miejscowość będzie aktywna w  ruchu chłopskim i  w  działa niu na 
rzecz reformy rolnej (nie dziwi, że wśród buntowników chło pskich 
i zarazem indiańskich, podejmujących działania przeciw Bia łym, na 
dobrym miejscu znaleźli się ci, którzy relatywnie bardziej niż inni 
zbliżyli się do kultury tychże Białych)36.

Za rządów Toro mówiło się o oświacie dla Indian i eksperymen-
talnie podzielono pomiędzy nich trochę ziemi jednego z majątków 
w dolinie Cochabamby37. W 1938 r., za rządów Buscha, wprowadzo-
no zasadę, iż „latyfundia leżące odłogiem z winy swych właścicieli 
mogą być wywłaszczone celem podzielenia ich i oddania pod upra-
wę ludności rolniczej”38. Konstytucja ogłoszona w 1938 r. stwierdza-
ła, że nikt nie może być zniewolony do pracy i to bez wynagrodze-
nia. Cytowany w rozdziale 3 program MNR z 1942 r. także podnosił 
sprawę stosunków w rolnictwie.

Paz Estenssoro w 1944 r. mówił w parlamencie o potrzebie prze-
prowadzenia reformy rolnej. Przygotowywanie kongresu indiań-

36 Malloy, op. cit., s. 198.
37 Ibidem, s. 89.
38 Rawlins, La Paz 13 X 1938, PRO, FO 371, 21418, k. 383.
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skiego za Villarroela i sam kongres z jego proindiańskimi rezolucja mi 
oraz ogłoszonymi jednocześnie antyfeudalnymi (skądinąd papiero-
wymi) dekretami były wyrazem myślenia o wsi w nurcie moderni-
zacyjnym.

Hasło reformy rolnej znalazło się wśród haseł MNR podczas wy-
borów 1951 r. (dokładnie: „MNR da ziemię chłopom” i „To MNR 
wyemancypuje Indianina sprowadzonego do stanu poddaństwa 
przez właścicieli”)39. Gdy Paz Estenssoro wrócił do La Paz z Buenos 
Aires po zwycięstwie rewolucji 1952 r., witające go tłumy wznosiły 
okrzy ki wzywające nie tylko do nacjonalizacji wielkich koncernów 
wydo bycia minerałów, ale także do przeprowadzenia reformy rolnej. 
W kilka dni po rewolucji Ministerstwo Spraw Chłopskich przypo-
mniało, iż dekrety Villarroela o obaleniu darmowych posług chłop-
skich zachowują ważność i policja winna współpracować w wymo-
żeniu ich przestrzegania. W  lipcu 1952 r. rewolucyjny rząd wydał 
dekret zezwalający chłopom korzystać bez różnicy z pastwisk nale-
żących do właścicieli majątków. Inne dekrety dały właścicielom 60 
dni na zorganizowanie w ich majątkach szkół dla dzieci chłopskich, 
ustanawiały trybunały wiejskie, określały zasady, jakich należa-
ło przestrzegać w wypadku usunięcia chłopa przez właściciela oraz 
amnestionowały uczestników chłopskich (indiańskich) powstań 
i ruchawek (por. wyżej).

Ostatecznie została powołana komisja mająca za zadanie przy-
gotowanie reformy rolnej, a w szczególności opracowanie koncepcji

organizacji systemu własności i  posiadania ziemi, podziału ziemi 
w celu pod niesienia poziomu życia chłopów, intensyfikacji produkcji 
rolnej i rozwoju gospo darki narodowej, likwidacji latyfundiów stano-
wiących formę półfeudalnej eksploata cji na wsi, form produkcji, form 
pracy, wynagrodzenia i ochrony pracowników wiejskich, mieszkalnic-
twa wiejskiego, pomocy technicznej i kredytowej dla rolnic twa, wyko-
rzystania i ochrony zasobów naturalnych40.

39 Fain, La Paz 11 V 1951 i Ambasada Francji, La Paz 17 IV 1951, AD, B. Amérique 
1944–1952, Bolivie, vol. 4, k. 193, 217.

40 J. Vellard, Civilisation des Andes. Evolution des populations du haut-pla teau bolivien, 
Abbeville 1963, s. 203. Także: Lomax, La Paz 31 III 1953, PRO, FO 371, 103626.
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Tendencja do zmiany sytuacji na wsi niewątpliwie więc istniała 
w ruchu zmierzającym do modernizacji Boliwii, ale nie była jedna-
kowoż tak silna, jak by mogło wynikać z przytoczonego nagroma-
dzenia faktów. Nie zaskakuje to. Niejeden latynoamerykański ruch 
reformatorsko-modernizacyjny zatrzymywał się na granicy miast 
i myślał bardziej o robotnikach niż o chłopach. W Boliwii bardziej 
interesowano się kwestią etniczną niż agrarną. W  jakiejś warstwie 
myślenia zdawano sobie sprawę z powiązania jednej z drugą, ale ide-
olodzy nurtu modernizacyjnego obracali się w kręgu mimo wszys-
tko relatywnie zmodernizowanym i jego sprawy widzieli lepiej oraz 
postrzegali jako bardziej palące niż sprawy wsi. Jeśli już, to bardziej 
chciano likwidować to, co uważano za nadużycia wobec Indian, niż 
zmieniać strukturę agrarną. W  programie MNR z  1942 r. została 
po ruszona sprawa indiańska – ale raptem w postaci zajęcia się nią 
przez jej przestudiowanie oraz w postaci ogólnych wyrazów dobrych 
inten cji. Przemawiając w parlamencie w 1944 r., Paz Estenssoro sku-
pił się na kwestii konieczności płacenia chłopu za jego pracę na rzecz 
ob szarnika. Na Kongresie Indiańskim 1945 r. była mowa o obaleniu 
obowiązków parafeudalnych, podczas gdy sprawa podziału gruntu 
nie stanęła (por. rozdz. 5). Nawiasem mówiąc, w  owym przejęciu 
się darmową pracą Indian (postrzeganą jako nadużycie) znajdowała 
kontynuację myśl Bolivara, który podobnie podnosił tę sprawę bar-
dziej niż inne – równie należąc do innego świata niż Indianie.

Reforma rolna jest w  ogóle sprawą politycznie i  technicznie 
znacz nie trudniejszą niż nawet najśmielsza zmiana stosunków wła-
sności w przemyśle. Własność w kopalnictwie była skoncentrowa-
na, a więc jeśli udało się uderzyć w potężnych magnatów, to spra-
wa była w pewnym sensie załatwiona. Trzej magnaci cyny świetnie 
nadawali się na sym bol systemu, który chciano zmienić. Można ich 
było przedstawić ja ko przedłużenie zagranicy. Reforma rolna musia-
ła natomiast uderzyć w interesy bardzo wielu rozproszonych lokal-
nych właścicieli, wśród których wcale licznie występowali członko-
wie MNR. Jeszcze za cza sów Buscha dyplomaci brytyjscy pisali, że 
jego polityka najpewniej uderzy w  właścicieli wielkich koncernów 
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wydobycia minerałów, ale nie dotknie właścicieli majątków rolnych, 
ponieważ „członkowie każdego tutejszego rządu są sami posiada-
czami ziemskimi”41. Sam Paz Estenssoro był posiadaczem ziemskim 
(2500 ha w prowincji Tarija). Victor Andrade, działacz MNR, który 
pełnił m.in. funkcję am basadora rewolucyjnego rządu w Waszyng-
tonie, opisał w pamiętni kach, jak to za młodych lat zwykł był od-
wiedzać rodzinny (od pokoleń) majątek. Siadał na fotelu ustawio-
nym na powietrzu, a chłopi podchodzili, klękali, całowali go w rękę 
i pozostawiali kurę lub ja kiś wyrób rękodzielniczy. Andrade był do-
brym panem; miło im odpowiadał i gładził po włosach niezależnie 
od wieku42.

Gdy reforma rolna zarysowywała się dopiero we wstępnych pro-
jektach, w doniesieniach z Boliwii pojawiał się motyw, iż nie tylko la-
tyfundyści i warstwy wyższe, ale prawie wszyscy działacze MNR wi-
dzą w tym pomyśle działanie komunistyczne43.

Reformę trzeba było przeprowadzić tak, by nie spowodować 
drastycznego spadku produkcji przeznaczonej na rynek. Nawet jeśli 
oczekiwano, że długofalowo zwiększy ona rynkową ofertę żywności, 
to przecież można było oczekiwać, iż bezpośrednio skutki będą prze-
ciwne. Chciano reformę przeprowadzać w ramach prawa, a można 
było oczekiwać, że już samo podniesienie sprawy wywoła działania 
samowolne. Rewolucja 1952 r. nie była wszak (co nawet zaskakuje!) 
rewolucją chłopską na podobieństwo rewolucji chińskiej, wietnam-
skiej czy algierskiej. Ci, którzy byli jej mózgiem, wcale nie chcieli, 
by się taką stała – wbrew zdarzającemu się w dyskursie rewolucyj-
nym określeniu „rewolucja agrarna i antyimperialistyczna”44. W ich 
intencji rewolucja agrarna miała zostać przeprowadzona „dla ludu” 
(a  przynajmniej dla ludu wiejskiego), a  nie „przez lud” (wiejski).

41 Rawlins, La Paz 26 II 1938, FO 371, 21418.
42 V. Andrade, My Missions for Revolutionary Bolivia. 1944–1962, ed. C. Blasier, 

Pittsburgh 1976, s. 131.
43 Heuman, La Paz 30 VI 1952, AD, Amérique 1952–, 14/9/2 Bolivie.
44 Mensajes…, s. 32.
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Trudno powiedzieć, w  jakim stopniu faktycznie reforma zosta-
ła oktrojowana, a  w  jakim stopniu jej przeprowadzenie wymogli 
chłopi (Indianie). Wszystko wskazuje, że sprawa aktywności chło-
pów przedstawiała się różnie w zależności od regionu. Mogła zaist-
nieć także sytuacja pośrednia: ludzie w stosunku do wsi zewnętrz-
ni poru szyli chłopów, ale ci wywarli realny nacisk na rewolucyjny 
estab lishment, wzmagając jego myślenie i  działanie w  pożądanym 
kierun ku (establishment, poczynając od jakiegoś momentu, mógł 
po prostu nie mieć już innego wyjścia).

Prawica boliwijska i dyplomaci akredytowani w La Paz kładli 
w swych analizach sytuacji duży nacisk na działanie na wsi lewico-
wych agitatorów, zachęcających chłopów do zajmowania ziemi ob-
szarniczej. Ambasador brytyjski uważał za bardzo prawdopodob-
ne, iż to właśnie presja owych agitatorów i ruch chłopski przymusiły 
rząd do utrzymania się przy haśle reformy rolnej45. POR i „elemen-
ty komunistyczne” oskarżano – być może zasadnie – o propagowa-
nie wśród Indian przeświadczenia, iż reforma jest równoznaczna ze 
swo bodnym zajmowaniem ziemi. Z kolei rząd oprócz lewicy oskar-
żał także prawicę – Falangę lub (i) prawdziwych czy rzekomych agen-
tów la Rosca o prowokacyjne działania w celu zaburzenia sytuacji.

W  rozdziale 5 była mowa o  mających swoją tradycję indiań-
skich ruchach protestu. Bez wątpienia, kwestia agrarna od dawna 
od grywała rolę w  ich katalizacji, a cóż dopiero gdy stanęła na po-
rządku dziennym. Nie ulega wątpliwości, iż stosunkowo łatwo było 
Indian poruszyć. Nie najmniej ważną sprawą były też bezpośrednie, 
osobi ste kontakty pomiędzy chłopami a  górnikami. Buntownicza 
dolina Cochabamby była częstym zapleczem rekrutacji górników. 
Występo wały tam wręcz sezonowe migracje do kopalń.

W  szczególności do doliny Cochabamby wróciło wielu górni-
ków, których wyrzucono z  kopalni Siglo XX po „przesianiu” tam 
personelu przez Patiño w  1947 r. Wyrzuceni byli tymi aktywniej-
szymi wśród górników i takimiż pozostali w swoich rodzinnych re-

45 Lomax, La Paz 31 III 1953, PRO, FO 371, 103626.
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gionach. Oni zakładali najaktywniejsze syndykaty rolnicze, na ogół 
zresztą tworzone przez ludzi zewnętrznych w stosunku do wsi46. Na-
wiasem mówiąc, powtarzała się w  ten sposób sygnalizowana już 
prawidło wość, że czołowymi buntownikami stawali się ludzie sto-
jący relatywnie bliżej kontestowanego systemu i  kontestowanej 
kultury.

Nie jest wykluczone, że w  powstaniu pierwszych związków 
chłopskich bezpośrednio po wojnie o  Chaco odegrali pewną rolę 
żoł nierze z niej wracający, czyli także ludzie przez mechanizm wo-
jenny wyrwani z izolacji i zbliżeni do dominującej cywilizacji.

Cała dolina Cochabamby reprezentowała zresztą nie tylko krzy-
czące niesprawiedliwości społeczne quasi-feudalnego systemu, ale 
była regionem relatywnie bliższym rynku i  sektora, nazwijmy go, 
nowoczesnego w boliwijskim społeczeństwie47.

Czy w tej dolinie, czy gdziekolwiek indziej, owa chłopska bun-
towniczość nie musiała układać się i nie układała się w jakieś wyraź-
nie ukierunkowane rewolucyjne parcie – ale tworzyła tło, które swo-
ją rolę odgrywało.

Doniesienia z  Boliwii doby rewolucji 1952 r. pełne są wspo-
mnianych już w rozdziale 5 informacji o  indiańskich powstaniach 
i ruchach agrarnych. Strach mógł mieć oczywiście wielkie oczy, te 
same fakty mogły być powtarzane w różnych informacjach, ale spra-
wa była wyraźnie gorąca. Nadto stawała się tym bardziej gorąca, im 
bardziej przedłużało się oczekiwanie na reformę.

Niepokój na wsi mógł przybierać bardzo różne formy. Nie mu-
siał wyrażać się nawet w  zajmowaniu ziemi obszarniczej. Chło-
pi po prostu odmawiali pracy na rzecz właścicieli, co wyrażało się 
w zmniej szeniu podaży produktów rolniczych, a wśród nich funda-
mentalnego artykułu, jakim były kartofle. W jakimś z raportów po-
wiedziano o  tym, jak to bliższe właścicielowi osoby spośród służ-
by uprzedziły go, by raczej zniknął 3 maja (1952 r.) nad jeziorem 
Titicaca, bo wiem, gdzie rozgrywał się ten epizod, owego dnia mia-
ło być celebrowane święto nominalnie katolickie, a w rzeczywistości 

46 Malloy, op. cit., s. 201; Magill, op. cit., s. 139.
47 Malloy, op. cit., s. 197.
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poświęcone Paca-mamie, Matce Ziemi48. Misjonarze sygnalizowali 
wzrost czarownictwa i  magii wśród Indian, co interpretowali jako 
sygnał wzra stającego niepokoju49.

Zdarzały się jednak także sytuacje ostrzejsze. Zwłaszcza w rejo-
nie Cochabamby właściciele i administratorzy dostawali od Indian 
sugestie wyniesienia się pod groźbą przejścia do czynów. Sygnalizo-
wano wypadki bezpośredniej agresji przeciwko właścicielom ziem-
skim. Ich stowarzyszenia zwracały się do rządu z przerażeniem, iż 
wszelka praca, a nawet pobyt w majątkach stały się dla nich niemo-
żliwe. W jednym z opisów z połowy lipca 1953 r. powiedziane jest:

Właściciele już prawie wszystkich większych majątków przestali pano-
wać nad swoim terenem. Jedyna różnica pomiędzy nimi polega na tym, 
że ci, którzy byli lu biani przez Indian, otrzymali grzeczną sugestię wy-
niesienia się i uczynili to, zabiera jąc meble oraz inne rzeczy, znienawi-
dzeni zaś uciekli przed śmiercią50.

W jednym z wypadków opisanych w raportach jako typowy, pięciu-
set uzbrojonych Indian pod przewodem szefów lokalnych związków 
chłopskich przyszło do majątku odległego o 7 km od Cochabamby 
i zażądało opuszczenia go przez administratora – zgodnie z parę dni 
wcześniej dostarczonym ultimatum. Ów człowiek został określony 
mianem „wroga klasy chłopskiej”. Administrator z  rodziną zdołał 
uciec i zaalarmować władze. Przedstawiciele tych ostatnich przybyli, 
wobec chłopów sformułowali pretensję, iż nie zwrócili się do nich… 
po czym obiecali, iż sami doprowadzą do wyniesienia się admini-
stratora z okolicy w ciągu trzech dni51.

Nawet jeśli chłopi bywali podburzani przez zewnętrznych agita-
torów, to sama możliwość efektywnej agitacji wskazywała na stan 

48 Fain, La Paz 5 V 1952, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
49 Report on Labour Affairs. Bolivia. December 1952, Lomax, La Paz 26 I 1952, PRO, 

FO 371, 103650.
50 Economic and Political Situation in Bolivia at the middle of July 1953, prze kazane 

przez Foreign Office do Ministry of Materials 10 sierpnia 1953 r., PRO, FO 371, 
103633 (memorandum bez podpisu, spisane przez inżyniera-górnika, nie Boliwij-
czyka i nie Anglika).

51 Rowell, La Paz 11 XII 1952, NA, DS, 824.062.
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napięcia panującego na wsi. 30 stycznia 1953 r. policja w Cochabam-
bie aresztowała ośmiu członków partii POR pod zarzutem zbie rania 
wśród chłopów składek i spiskowania z nimi celem przeprowa dzenia 
najazdu na miasto. Następnego dnia Indianie (według jednych da-
nych w liczbie tysiąca, według innych do 7 tys.), prowadzeni przez 
członków tejże POR i uzbrojeni w co się dało, weszli do Cochabam-
by, gdzie wzbudzili panikę. Kupcy barykadowali sklepy.

Tłum „najeźdźców” doszedł pod prefekturę, gdzie zażądał uwol-
nienia aresztowanych. Z balkonu przemówiła doń w języku kiczua (!) 
jedna z przywódczyń lokalnego MNR. Wzywała do powściągli wości 
w  imię „rewolucyjnej sprawy”. Indianie nie chcieli słuchać, doma-
gali się poszanowania swoich praw i, w szczególności, protestowali 
przeciw prawdziwej czy rzekomej defraudacji związkowych pienię-
dzy przez jednego z działaczy. Obwiniony nie zdołał dojść do gło-
su, zagłuszony dźwiękami rogów, w które Indianie dęli na znak bun-
tu, jak kazała tradycja. Z kolei jeden z przywódców POR nie zdołał 
przemówić w  obronie swych aresztowanych towarzyszy, gdyż zo-
stał zagłuszony sygnałami samochodów zaparkowanych w okoli cy, 
uruchomionymi przez mieszkańców Cochabamby. Przemawiają ca 
z balkonu działaczka MNR zarzuciła w tym momencie mówcy, ja-
koby był komunistą, i usiłowała doprowadzić do aresztowania tak że 
jego. Tłum otoczył go obronnym murem i krzyczał, iż ten czło wiek 
też jest członkiem MNR.

Niedługo potem na placu pojawiła się policja z gazami łzawią-
cymi. Po krótkim starciu Indianie ruszyli ku siedzibie lokalnej fede-
racji związków zawodowych, ale tam zamknięto przed nimi drzwi 
i wystawiono uzbrojoną straż. Oskarżony o malwersacje przywódca 
związkowy ogłosił przez lokalne radio, że tłumem kierują komuniści 
oraz że należy zdusić ruch, jakoby rzucający kłody pod nogi „rewo-
lucji narodowej”.

Po obiedzie przylecieli do Cochabamby Lechín i Ñulfo Chávez. 
Jednego działacza POR wypuścili na wolność, a pozostałych zdecy-
dowali zabrać do La Paz. Lechín potwierdził indiańskim przywód-
com, że sabotują rewolucję i  wezwał ich do powrotu do Ucureña, 
skąd przybyli. Indianie usłuchali go. W parę dni później, 4 lutego, 
ogłosili deklarację, iż tłum wcale nie był kierowany przez „agitato-
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rów”, a demonstracja nie była „wroga”, lecz zmierzała jedynie do po-
twierdzenia praw ludzi pracy. Stwierdzili, że uzbrojenie stanowiło li 
tylko środek zapobiegawczy na wypadek prowokacji ze strony la Ro-
sca. „Nie weszliśmy do miasta z zamiarem zabijania lub rabowa nia, 
a jedynie celem przestrzeżenia naszych wrogów, iż Indianie są goto-
wi do akcji w wypadku niebezpieczeństwa”. Władze prowincjo nalne 
ogłosiły deklarację w tonie dokładnie przeciwnym.

Tego samego dnia COB, w proklamacji podpisanej przez Lechi-
na, wypowiedziała się przeciwko ingerencji władz prowincjonalnych  
Cochabamby w działania syndykatów rolniczych, zażądała zwolnie-
nia aresztowanych przywódców chłopskich, zaapelowała do prezy-
denta o przypomnienie prowincjonalnym władzom praw rolniczych 
syndykatów do działania jako części praw świata pracy oraz wniosła 
o zwolnienie urzędników przeciwstawiających się związkom52.

Rząd wysyłał komisje, ogłaszał możliwość rejestrowania preten-
sji i  rewindykacji, wraz z  COB sprzyjał powstawaniu syndykatów 
rolnych, organizował spotkania chłopskie w  poruszonych regio-
nach, tłumaczył chłopom ich prawa i  obowiązki, reklamował ist-
nienie Ministerstwa Spraw Chłopskich jako arbitra, tworzył korpus 
inspekto rów rolniczych mających rozstrzygać spory na miejscu, roz-
strzygał konflikty zanoszone przez Indian aż do La Paz, ustami pre-
fektów i prokuratorów zapowiadał brak tolerancji jednocześnie dla 
nadużyć obszarników i dla „demagogicznego podniecania” chłopów, 
pisał upomnienia do obwinianych przez chłopów obszarników i li-
sty przy znające obszarnikom rację, gdy chłopi po prostu odmawiali 
pracy. Od władz lokalnych rząd domagał się aresztowania agitato-
rów, skąd inąd usunął z  funkcji jednego z podprefektów jedynie za 
wezwanie oddziału policji dla przywrócenia spokoju w jakimś kon-
flikcie agrar nym, zapraszał przywódców chłopskich do La Paz, żą-
dał od Indian cierpliwości i nieuchylania się od pracy w oczekiwaniu 
na dekret o reformie, szukał kompromisów, uwalniał zbuntowanych 
Indian od odpowiedzialności jako działających w imię rewolucji… 

52 Lomax, La Paz 10 II 1953, PRO, FO 371, 103628; Rowell, La Paz 13 II 1953, NA, DS, 
824.06; Report on Labour Affairs. Bolivia. February 1953, Lomax, La Paz 17 III 1953, 
PRO, FO 371, 103650.
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W sumie rząd usiłował prośbą i groźbą hamować ruchy buntowni-
cze. Na latyfundystów padł jednakowoż strach. Był on zasady.

W lipcu 1953 r., a więc w przeddzień ogłoszenia dekretu o re-
formie, dyplomaci USA donosili, iż przez dolinę Cochabamba idzie 
fala zamieszek chłopskich z ofiarami53 oraz konkludowali:

Znacząca liczba majątków została już zajęta przez Indian, a właściciele 
nie ma ją możliwości odwołania się do jakiejkolwiek agendy rządowej 
bądź skorzystania z normalnych procedur prawnych. Bardzo niebez-
piecznie zarysowuje się perspekty wa, że gdy reforma przyjdzie, India-
nie nie będą oglądać się na prawo, rząd zaś nie będzie miał ani chęci, 
ani możliwości udzielić pomocy rzeczywistym właścicie lom54.

Liczni właściciele ziemscy uciekali do miast, gdzie mimo wszy stko 
czuli się bezpieczniej:

Cochabamba jest przepełniona właścicielami ziemskimi, którzy zostali 
wyrzu ceni przez Indian. Ich majątki zostały splądrowane, wiele zaś 
spalono. Lojalny wo bec nich personel uciekł. W  niektórych wypad-
kach sami osobiście oberwali. Nieza leżnie od tego, co ustanowi dekret 
o reformie rolnej, ci biedni ludzie nie widzą szans na odzyskanie ma-
jątków lub uzyskanie rekompensaty w ramach tego ustroju. Stojąc wo-
bec definitywnej utraty jedynego źródła dochodu, wielu z nich pragnę-
łoby wziąć sprawy we własne ręce. Wskutek tego kolejne powstanie 
może skończyć się masa krą – tyle, że nie Białych, lecz Indian. Gdzienie-
gdzie intensywnie słychać głosy separatystyczne i mowa jest o popro-
szeniu Argentyny o interwencję. Trudno oczy wiście ocenić, na ile takie 
projekty są poważne, ale nie ulega wątpliwości, że właści ciele ziemscy 
w całym kraju są poruszeni i nie mają zaufania, iżby rząd był w stanie 
otoczyć ich ochroną55.

53 Bridgett, La Paz 21 VII 1953, NA, DS, 824.00. Podobnie: Monthly Eco nomic Sum-
mary. Bolivia. July, Bridgett, La Paz 27 VIII 1953, NA, DS, 824.00; Report on La-
bour Affairs. Bolivia. July 1953, Lomax, La Paz 21 VIII 1953; Teissier, La Paz 9 VII 1953, 
AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.

54 Rowell, La Paz 15 VII 1953, NA, DS, 824.20.
55 Lomax, La Paz 27 VII 1953, PRO, FO 371, 103626. Także: Ambasada Francji,  

La Paz 20 I 1953, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie; Monthly Economic Sum-
mary. Bolivia, July, Bridgett, La Paz 27 VIII 1953, NA, DS, 824.00.
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Podobnie w  innych miastach, z  La Paz włącznie, było dużo 
wła ścicieli ziemskich, którzy nie odważali się wrócić do swoich 
mająt ków.

*

W pracach nad koncepcją reformy przyjęto początkowo założenie, iż 
zostaną zwrócone rolnikom wspólnotowe grunty indiańskie, zajęte 
przez latyfundystów po 1900 r. Myśl o odtworzeniu dawnych wspól-
notowych posiadłości indiańskich szybko jednak zarzucono – odmien-
nie niż w  swoim czasie w  Meksyku. Trudno było wszak budo wać 
na tej podstawie, skoro Boliwia miała się stać nowoczesna (a więc 
w  tym fragmencie rzeczywistości nie socjalistyczna, lecz rynkowa 
i burżuazyjna).

Pożądany system miał się, być może, bezwiednie zbliżać do za-
istniałego np. na Łotwie czy w Estonii w okresie międzywojennym – 
nawiasem mówiąc, podobnie powstałego w wyniku reformy rolnej, 
w dużym stopniu kierującej się grupie posiadaczy odmiennej etnicz-
nie od chłopstwa (niemieckiej).

Reforma w  ostatecznie przyjętej wersji była kompromisem 
w stosunku do radykalnych, choćby wspomnianych w rozdziale 5, 
pojawiających się na forum COB postulatów lewicowych oraz w sto-
sunku do słyszanych czy domniemywanych postulatów chłopskich 
(indiańskich). Była jednak także kompromisem w stosunku do po-
czątkowych zamiarów podzielenia za rekompensatą jedynie najwię-
kszych i  leżących odłogiem latyfundiów, czego zwolennikiem był 
podobno sam wiceprezydent-przewodniczący komisji reformy oraz 
minister spraw chłopskich.

Formułując dekret, dołożono starań dla podkreślenia, iż tak-
że rolnictwo Boliwii pozostaje w  orbicie gospodarki kapitalistycz-
nej. Podobnie jak nacjonalizacja wielkich koncernów wydobycia 
minera łów, reforma rolna nie miała oznaczać zakwestionowania 
własności prywatnej jako takiej. To miała być korekta sytuacji w kie-
runku stworzenia bardziej dojrzałego kapitalizmu56. W przemówie-

56 Malloy, op. cit., s. 282–283.
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niu do mieszkańców Cochabamby Paz Estenssoro apelował, ażeby 
nie oba wiali się, iż Indianie wezmą pod uprawę główny plac miasta, 
lecz by pozytywnie myśleli o perspektywie, jaką reforma rolna stwa-
rza dla rozwoju burżuazji57.

Obok istoty projektu rewolucyjnego MNR, który nie przewidy-
wał wszak rewolucji socjalistycznej, umiarkowany charakter dekre-
tu mógł być dyktowany przez obawę o opinię Boliwii w zachodnim 
świecie, niechęć do wzmocnienia własnej skrajnej lewicy (starającej 
się zapuszczać korzenie na wsi), niechęć do antagonizowania pro-
wincjonalnej prawicy oraz, co nie najmniej ważne, poczuwanie się 
do ochrony interesów właścicieli ziemskich należących do MNR. 
Prawda, że po dekrecie o reformie oczywiście natychmiast ogłoszo-
no, iż majątek ziemski Paza Estenssoro będzie podlegać parcelacji na 
równi z innymi.

Dekret o  reformie rolnej został podpisany przez prezydenta 
Paz Estenssoro 2 sierpnia 1953 r. w miejscowości Ucureña w do-
linie Cochabamba, gdzie, co ciekawe, chłopi wzięli już sobie zie-
mię sami. W końcowej formule napisano, że dekret podpisuje się 
„w  imieniu Rewolucji Narodowej”58. Minister Spraw Chłopskich 
Ñulfo Chávez zapowiedział, że wyzwoleni chłopi już niedługo będą 
obrabiać zie mię traktorami59. Tysiące (160 tys.?) uzbrojonych chło-
pów wiwato wało60.

Chłopskie wiece odbywały się w tym samym czasie w całym kra-
ju. Tłumy Indian i górników przybyły do La Paz. Szacowana na 
100 tys. masa uzbrojonych górników, chłopów i robotników wysłu-
chała Paza Estenssoro i Ñulfo Chaveza, gdy ci wrócili samolotem do 
stolicy. Dzień ogłoszono dniem świątecznym; w rzeczywistości świę-
towano przez tydzień.

Mocą dekretu delegalizowano wszelkie formy posług osobistych 
i świadczeń darmowych (powoływano się przy tym na wnioski Kon-
gresu Indiańskiego z 1945 r.). Likwidowano zadłużenia narosłe z te-
go tytułu. Indianie stawali się właścicielami swoich działek. Dotych-

57 Paz Estenssoro, El pensamiento…, s. 24–25.
58 Lomax, La Paz 4 IX 1953, PRO, FO 371, 103638.
59 Bridgett, La Paz 4 VIII 1953, NA, DS, 824.16.
60 Ambasada Francji, La Paz 3 VIII 1953, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
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czasowe posiadłości rolne podlegały podziałowi pomiędzy nich za 
odszkodowaniem dla właścicieli.

Właścicielom pozwolono zachować części majątków jako go-
spodarstwa mniejszej skali. Wyłączono z reformy majątki nowoczes-
ne, określone jako „przedsiębiorstwa rolnicze”. Ziemia wywłaszczo-
na miała być spłacana w bonach państwowych do wykupienia w ciągu 
25 lat. Ponieważ nie były one zabezpieczone przed inflacją (oprocen-
towanie 2%!), przyjęta w  ten sposób zasada stanowiła raczej sym-
boliczną dekorację dekretu, ale symbole nie są najmniej ważne we 
wszelkiej rewolucyjnej logice.

Chłopi mieli swoje nadziały wykupywać również w ciągu 25 lat – 
w wypadku potrzeby na kredyt i faktycznie też korzystając z „pre mii 
inflacyjnej”. Te wspólnoty indiańskie, które mimo wszystko odzyski-
wały ziemię kolektywnie, zwolniono z obowiązku wykupu. Nawia-
sem mówiąc, zarówno postanowienie o odszkodowaniu, jak i o wy-
kupie, pozostały całkowicie martwymi literami.

Operacja reformy miała zostać przeprowadzona przez Krajową 
Służbę Reformy Rolnej, ustanowioną 27 sierpnia 1953 r., z Krajową 
Radą Reformy na czele.

*

Reforma rolna okazała się sprawą bardzo trudną technicznie. Z dnia 
na dzień ustało wykonywanie darmowych posług osobistych na 
rzecz właścicieli. Prawda, że ci, gdy zaczęli płacić za świadczoną pra-
cę, nieraz robili to raczej w  naturze niż w  pieniądzu, ale sytuacja 
zmieniła się w tym zakresie zasadniczo. Sprawa podziału ziemi ry-
sowała się natomiast znacznie trudniej. Ministerstwo Rolnictwa sza-
cowało, że 90% właścicieli majątków na wszelki wypadek opuściło 
je już przed ogłoszeniem dekretu61. Mimo to trwało podniecenie na 
wsi. Nawet jeśli było mniejsze niż to, którego się obawiano, i nawet 
jeśli nie nastąpiła jakaś eksplozja społeczna, którą szeroko przewidy-

61 W. E. Carter, Comunidades aymaras y reforma agraria en Bolivia, México 1967, 
s. 17.
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wano, to przecież chłopi nie posłuchali apelu o spokój, jaki skiero-
wał do nich Paz Estenssoro w dniu podpisania dekretu o reformie.

Powodem do rozruchów mogło stać się wszystko. W jakimś mo-
mencie chłopi w pobliżu Cochabamby zablokowali drogę, gdyż do-
szło do nich, że ciężarówki miały przywieźć różne maszyny rolnicze 
celem zademonstrowania ich62. Najpewniej uczynili to na wszelki 
wypadek, nie wiedząc, czym grozi coś nieznanego. W grudniu 1953 r. 
kilkuset uzbrojonych chłopów zajęło prowadzoną przez Ameryka-
nów eksperymentalną stację rolniczą o nazwie Belen. Byli to ludzie 
mający gospodarstwa na terenie stacji, a dołączali do nich Indianie 
z okolicy. Żądali oddania im stacji. Stopniowo wypuścili schwyta-
ne kobiety i dzieci, ale zagrozili zabiciem mężczyzn, gdyby wojsko 
podjęło przeciwdziałanie. Przybyłemu lokalnemu dowódcy wojsko-
wemu podobnie zagrozili, że go zabiją. Pertraktacji próbowali kolej-
no przedstawiciele Ministerstw Spraw Chłopskich oraz Rolnictwa, 
a także Amerykanie, z których jeden znał nawet język aymara. Osta-
tecznie Indianie wypuścili cały personel, ale pozostali w stacji. Jako 
przyczynę swych działań z czasem podawali okoliczność, iż lokalny 
Urząd ds. Reformy Rolnej przeprowadzał pomiary ziemi bez poin-
formowania ich, po co to czyni. Doszli więc do wniosku, że będą 
musieli opuścić uprawiane przez siebie ziemie i zajęli stację, by prze-
ciwdziałać63.

W  wielu wypadkach chłopi zabierali całość zbiorów wypro-
dukowanych w  danych majątkach – jako wytworzonych ich ręka-
mi. Zgodnie z obawami, często zajmowali majątki, potraktowawszy 
ogłoszenie dekretu o reformie jako sygnał przyzwolenia. Nie chcieli 
czekać na realizację długotrwałej procedury prawnej. Często przy-
właszczali sobie potrzebny kawałek ziemi i po prostu przestawali pra-
cować poza nim. Nawet na tym, co stawało się ich własnością, nieraz 
minimalizowali wysiłek zamiast dążyć, jak oczekiwano, do zwięk-
szenia dochodu. Apele władz, by chłopi „pracowali więcej, produko-
wali więcej oraz współdziałali z rządem”64, nie zyskiwały wdzięczne-

62 Heath, Land Reform..., s. 11.
63 Green, [La Paz ?] 16 XII 1953, NA, DS, 724.00.
64 Bridgett, La Paz 28 IX 1953, NA, DS, 824.16.
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go audytorium. Ministerstwo Rolnictwa postawiło więc sprawę tak, 
że prace polowe w majątkach są obowiązkowe, tyle że chłopi mieli za 
nie otrzymywać wynagrodzenie (ustalono stawki mi nimalne).

Dekret o reformie uznał osobowość prawną sąsiedzkich społecz-
ności indiańskich i związków chłopskich, którym przyznał prawo do 
udziału w realizacji reformy. W wielu wypadkach to one rozpoczy-
nały procedurę, składając wnioski w imieniu chłopów. Na wielu tere-
nach syndykaty chłopskie rościły sobie jednak pretensje do zastąpie-
nia władz państwowych, tych, które miały przeprowadzić reformę, 
a nieraz nawet wszelkich. Prezydent słał telegramy przestrzegające 
ludzi nielegalnie przywłaszczających sobie ziemię. Pisał, że ziemia 
powinna wprawdzie należeć do tych, którzy ją uprawiają, ale niele-
galne jej zajmowanie „może tylko zaszkodzić realizacji celów Rewo-
lucji oraz doprowadzić do chaosu i anarchii w wytwarzaniu”65. Syn-
dykatom przypominano, że nie pełnią funkcji administracyjnych, 
lecz powinny sprzyjać spokojowi i  wznowieniu prac rolniczych. 
Tworzo no mobilne oddziały, mające zapewnić „bezpieczeństwo” 
na wsi, składające się z wojskowych rezerwistów, oraz ustanowiono 
specjal ną policję administrowaną przez wiejskie syndykaty.

Na przełomie lipca i sierpnia 1953 r. utworzono Confederación 
Nacional de Trabajadores Campesinos, co – podobnie jak utworzenie 
COB – było wyrazem tyleż chęci zorganizowania chłopów, ile ujęcia 
ich w ramy i powiązania z systemem politycznym. W kierownictwie 
Konfederacji zasiedli m.in. prezydent, wiceprezydent oraz Lechín, 
zaś minister spraw chłopskich, Ñulfo Chávez, został jej Sekreta-
rzem Wykonawczym. W skład kierownictwa weszli jednakowoż tak-
że fa ktyczni przywódcy chłopscy (prawda, że raczej bliscy MNR). 
Podpi sujący się pod deklaracją wyrażali zamiar walki z „fałszywy-
mi przy wódcami chłopskimi, którzy przeszkadzają działaniu kla-
sy chłopskiej dla zaspokojenia jej pretensji”66. Autorzy tekstu mieli 
zapewne na myśli aktywnych na terenach wiejskich i często w syn-
dykatach rolniczych działaczy POR i  innych skrajnie lewicowych.

65 Bridgett, La Paz 10 XII 1954, NA, DS, 824.16.
66 Bridgett, La Paz 30 VII 1953, NA, DS, 824.062.
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W myśl dekretu o reformie funkcyjni wszelkich wiejskich orga-
nizacji oraz członkowie ciał zarządzających szkołami i kooperatywa-
mi winni byli faktycznie żyć na terenie danych wsi. Teoretycznie 
miało to zapewnić ich reprezentatywność i związek z gromadą; w is-
tocie stawało się zabezpieczeniem przed dostępem zewnętrznych 
agi tatorów do funkcji znaczących w życiu wiejskim.

Utworzona Konfederacja nominalnie – ale też jedynie nominal-
nie – grupowała ogromną część chłopów boliwijskich. Nigdy nie sta-
ła się ona jednak ciałem o stopniu zwartości COB i takim, które było-
by zdolne panować nad sytuacją oraz nadawać kierunek zmianom67.

Do przeprowadzenia reformy brakowało katastru, map, podsta-
wowych danych, archiwów. Brakowało maszyn do pisania, lokali na 
urzędy i wszelkiego wyposażenia. Brakowało nade wszystko wykwa-
lifikowanych ludzi, w tym mierniczych. Służba Reformy nie zawsze 
musiała mieć czyste ręce. Jej szefem został Federico Alvarez Plata, 
w jakimś momencie minister gospodarki. W związku z pomówienia-
mi o przekupstwo w okresie pełnienia owej funkcji, jego nazwisko 
zmieniano złośliwie – inna sprawa, czy zasadnie – na Alvarez Oro68.

Indianie nie znali wprowadzonego prawa. W uproszczonej wer-
sji opublikowano je w ich językach, ale oni nie umieli czytać. Mało 
przejmowali się też legislacyjnymi subtelnościami. Procedura była 
skomplikowana, a sprawy majątkowe zagmatwane. Właściciele mo-
gli nie mieć formalnych tytułów własności, granice posiadłości zaś 
bywały często umownie, czy w ogóle mętnie określone. Chłopi oraz 
ich związki nieraz nie przejmowali się prawami, które dekret o refor-
mie gwarantował właścicielom; wyrzucali ich, gdy się dało bądź (i) 
nie dopuszczali do ich powrotu.

Teoretycznie podlegające zwrotowi ziemie dawnych wspólnot 
indiańskich bywały zajęte nie tylko przez obszarników. Nieraz go-
spodarowali na nich osadnicy – czy to wprowadzeni tam przez obszar-
ników, czy zasiedlający je z innych powodów. Odpowiedni dekret przy-

67 P. P. Lord, The Peasantry as an Emerging Political Factor in México, Boli via, and 
Venezuela, The Land Tenure Center, Wisconsin 1967, s. 50; Magill, op. cit., s. 174.

68 Lomax, La Paz 31 III 1953, PRO, FO 371, 103626; Lomax, La Paz 4 IX 1953, PRO, 
FO 371, 103638. W zmianie nazwiska jest gra słów: plata znaczy srebro, także 
pieniądze; oro znaczy złoto.
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znał ostatecznie pierwszeństwo ludziom efektywnie gos podarującym 
na takiej ziemi, ale cała sprawa przysparzała dużo złej krwi.

Nie było jasne, czy prawo do udziału w reformie mieli chłopi, 
których np. właściciel wyrzucił uprzednio z majątku, o co niejedno-
krotnie szczególnie się starał w okresie bezpośrednio poprzedzają-
cym ogłoszenie dekretu.

Gdzie nie było szans na nadzielenie większym gospodarstwem, 
chłopi, mający tylko bardzo małe działki, winni byli czekać na przy-
znanie im ziemi tam, gdzie uda się ją dla nich znaleźć. W praktyce 
wielokrotnie oznaczało to, iż na reformie zyskiwali „jedynie” uwol-
nienie od pańszczyzny i  posług; prawda, że zyskiwali też bezpie-
czeństwo korzystania ze swego kawałka ziemi bez obawy, że właści-
ciel ich stamtąd wyrzuci.

Procedura podziału majątku winna była być wszczynana na 
wniosek chłopów; tych zaś właściciele mogli zastraszyć. Nieraz chło-
pi stwierdzali, że akt nadania woleliby mieć od właścicieli niż z rąk 
prezydenta Republiki69. Zdarzało się, że więcej inicjatywy na polu 
prawnym przejawiali właściciele, którzy chcieli potwierdzić swoje 
tytuły własności.

Często niejasno rysowało się rozróżnienie pomiędzy „nieproduk-
tywnym latyfundium” a  przewidzianym do zachowania „przedsię-
biorstwem rolniczym”. Zdarzało się, że ze szkodą czyszczono ziemię 
ciężkim buldożerem, by zrobić dobre wrażenie. Zdarzały się też wy-
padki niszczenia niezłych przedsiębiorstw przez głupotę lub złą wolę.

Działacze MNR mieli większe możliwości wybronienia swoich 
majątków. Badacz, prowadzący badania terenowe w Boliwii w latach 
1956–1957 twierdził, że do tego momentu ekspropriacja praktycz-
nie nie dotknęła członków i  sympatyków MNR70. Lokalni działa-
cze związków chłopskich czasem obracali sytuację na swoją korzyść. 
W praktyce mogło się to nawet układać tak, że lokalny przywódca 
związkowy kierował pracą w majątku w miejsce dawnego ekonoma, 
a system pracy się nie zmieniał – nawet jeśli, co nie najmniej ważne, 
część produkcji szła już jednak dla chłopów.

69 Heath, Erasmus, Buechler, op. cit., s. 133.
70 Heath, Land Reform in Bolivia…, s. 9.
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Zdarzały się wypadki sporów o ziemię pomiędzy różnymi gru-
pami Indian. Na terenach wiejskich realna władza nieraz dostawa-
ła się w ręce różnorakich kacyków, którzy długotrwale zdominowali 
różne regiony i z pewnością nie stanowili elementu pożądanej mo-
dernizacji kraju. Dekret uzależniał wielkość nadzielanej ziemi od re-
gionu, ale nie określał limitów bezdyskusyjnie.

*

W  sumie reforma postępowała znacznie powolniej, niż oczekiwa-
no. Przyspieszenie nastąpiło pod koniec rządów Silesa Zuazo i  za 
drugie go mandatu Paza Estenssoro.

Przyspieszenie reformy zostało wywołane potrzebą szukania 
oparcia w chłopstwie. Skoro porewolucyjny establishment zaostrzał 
politykę wobec górników, to do kogoś musiał się zbliżyć. Siles Zu azo 
uczynił nawet lokalnego związkowego przywódcę chłopskiego z do-
liny Cochabamby, José Rojasa, ministrem spraw chłopskich.

Jak swego czasu milicje chłopskie wspomogły Paz Estensso-
ro podczas wspominanych w  rozdziale 2 działań Falangi, tak też 
popie rały go stosunkowo najdłużej, zdecydowanie dłużej niż górni-
cze, a nawet dawały się użyć przeciw górnikom (1959, 1963). Jesz-
cze później gen. Barrientos (por. rozdz. 4) uzyskał polityczne korzy-
ści z  reformy rolnej. Gdy w kopalniach górnicy walczyli z  „siłami 
po rządku”, a w ubogich przedmieściach La Paz i na charakteryzują-
cym się przewagą minifundium Płaskowyżu myślano o generale jak 
naj gorzej, mógł on liczyć na poparcie chłopstwa, które skorzystało 
na reformie w regionach o uprzedniej dominacji latyfundium. Mógł 
li czyć na poparcie zwłaszcza w dolinie Cochabamby, gdzie, jak się 
zdaje, w wyniku reformy wytworzyła się warstwa relatywnie bogat-
szego chłopstwa.

W ciągu całego 1965 r., kiedy to gen. Barrientos rozprawiał się 
z górnikami, chłopi z doliny Cochabamby nie przestawali manifesto-
wać swego poparcia dla niego i dla rewolucji, którą on w ich przeko-
naniu uosabiał. Sam generał był może zresztą bliższy owym in-
diańskim, dotychczas zniewolonym chłopom, niż intelektualiści 
boliwij scy, budujący swój nacjonalizm na fundamencie porównań 
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ze świa tem. W każdym razie pochodził z Cochabamby i znał wieś le-
piej niż ludzie z La Paz, językiem kiczua zaś mówił swobodnie. Kon-
taktował się z różnymi lokalnymi kacykami, którzy dominowali nad 
chłop stwem. Może dlatego też w momencie, gdy zdecydował się na 
za mach stanu, chłopskie milicje nie wystąpiły w obronie Paza Estens-
soro, choć ten na nie liczył. Gdy Barrientos wziął władzę w ręce, od-
wiedzał każdy kąt kraju i kontaktował się z chłopami.

Tabela 1. Realizacja reformy rolnej

Rok Wydane tytuły 
własności

Liczba rodzin 
nadzielonych

Nadzielona 
powierzchnia 
(w hektarach)

1955 3400 2809 51 811
1956 4463 3963 47 183
1957 11 400 8028 276 396
1958 9193 5709 201 998
1959 18 380 12 091 320 502
1960 38 897 22 410 852 771
1961 45 511 28 210 1167 821
1962 50 227 28 843 1280 742
1963 47 461 40 641 1363 591
1964 18 317 11 295 565 443
1965 15 600 9 652 388 282
1966 16 892 10 498 928 757
1967 12 082 7404 460 986

Źródło:  D. B. Heath, Ch. J. Erasmus, H. C. Buechler, Land Reform and Social 
Revolution in Bolivia, New York–Washington–London 1969, s. 374.

*

Bilans reformy układał się oczywiście różnie w zależności od regio-
nu – wynikało to również z ogromnego zróżnicowania geograficzne-
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go kraju. Generalnie w wyniku reformy chłopi przestali być zniewo-
leni jak dawniej. W  regionie, gdzie w  1948 r. chłop, który rzucił 
w  obszarnika kamieniem, został rozstrzelany, w  1957 r. właścicie-
le ziemscy zamordowali pięciu działaczy związkowych. W  odpo-
wiedzi dwustu uzbrojonych chłopskich związkowców naszło posia-
dłości, splądrowało je, pozabijało bydło, a właścicieli dostarczyło do  
La Paz, gdzie poszli do więzienia. Prawda, że po roku czy dwóch wy-
szli na wolność, ale mimo wszystko była to już sytuacja odmienna 
od dawnej71.

Szacuje się, iż mimo wszystkich ułomności reformy ⅓ ludno-
ści kraju skorzystała na niej w sensie jak najbardziej bezpo średnim – 
dzięki redystrybucji ziemi72. Bardzo wielu skorzystało na obaleniu 
pracy darmowej i posług osobistych.

Ekonomiczne rezultaty reformy rolnej nie były natomiast spekta-
kularne. Na skutki reformy rolnej w zakresie zwiększenia produkcji 
trzeba czekać nawet w najlepszym wypadku. W Boliwii na wyniki 
niekorzystnie oddziałało skupienie autorów projektu na kwestii laty-
fundium – przy pomijaniu spraw minifundium. Złe skutki miało też 
skoncentrowanie się na skądinąd fundamentalnej sprawie stosun-
ków agrarnych – przy pominięciu różnorodnych elementów polityki 
rolnej (takich jak doradztwo, wyposażenie gospodarstw, praktyczne 
możli wości zbytu produktów i stworzenie zachęt w tym kierunku). 
Zanie dbanie kwestii dostępności kredytów dla chłopstwa spowodo-
wało, iż miejsce banku zajmował lichwiarz, który miał tę przewagę, 
że nie wymagał podań, poręczeń i zabezpieczeń. Pewną pomoc re-
formowanemu rolnictwu starały się okazać Servicio Agricola Intera-
mericano oraz Misja Andyjska ONZ i MOP. Zakładały one punkty 
lekarskie, szkółki, warsztaty rzemieślnicze, starały się rozpowszech-
niać wiedzę i  umiejętności rolnicze. Ich możliwości były jednak 
ograniczone. W sumie zaznaczający się od 1958 r. wzrost produkcji 
rolnej z tru dem nadążał za wzrostem ludności.

Bezpośrednio na skutek reformy podaż komercjalizowanej żyw-
ności chyba nieco zmalała. Posiadacze dużych majątków ograniczali 

71 Heath, Erasmus, Buechler, op. cit., s. 126.
72 Ibidem, s. 373.
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produkcję (co następowało via facti bądź celowo). Niejeden efektyw-
nie pracujący majątek został zniszczony, chłopi zaś więcej przejadali. 
Załamała się struktura komercjalizacji, która, w  stopniu w  jakim 
w  ogóle funkcjonowała, była związana z  właścicielami majątków 
(transport, sklepy, organizacja). Potem owa struktura odradzała się 
raczej poprzez mniejsze chłopskie targi i jarmarki niż poprzez skle-
py w La Paz, często należące do latyfundystów.

Pozytywne skutki reformy dawało się jednak zaobserwować na 
samej wsi. Nawet jeśli na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych szacunkowa średnia dzienna wartość kaloryczna pożywienia 
Boliwijczyka wciąż sytuowała się wśród najniższych w Ameryce Ła-
cińskiej (1880 kcal), to w regionie Cochabamby chłopi zaczęli jed-
nak le piej jeść73. W 1966 r. dane komisji poborowych mówiły o po-
prawie wzrostu i wagi rekrutów w stosunku do okresu przed reformą 
rolną74. Nieraz polepszył się stan chałup chłopskich i  stopień tro-
ski chłopów o własne gospodarstwa. W niektórych regionach zaczę-
ła powstawać warstwa nieco lepiej sytuującego się chłopstwa. Poja-
wiło się więcej drobnych kupców; niektórzy chłopi zaczęli przynosić 
więcej towa rów na rynek. Pojawiło się trochę nowych ośrodków – 
małych, ale zbliżonych charakterem do miast, spełniających funkcje 
rynkowe oraz zaspokajających potrzeby prestiżowe wzbogaconych 
ludzi ze wsi. Zaobserwowano zwiększony napływ kobiet na miejski 
rynek pracy. To uwolnione od posług na rzecz pana córki chłopskie 
szuka ły zarobku i w jakiejś proporcji go znajdowały75.

Zaczęła się zwiększać konsumpcja artykułów przemysłowych 
przez Indian (rowery, radia, czasem nawet wyroby tekstylne, artyku-
ły budowlane, patefony)76. W  przebadanych przez jednego z  ba-
daczy okolicach departamentu La Paz wartość artykułów, w  które 
chłop zaopatrywał się na rynku, wzrosła ponad trzykrotnie w okre-
sie 1951– 1966, osiągając w 1966 r. wielkość 100 USD. Zaobserwo-

73 J. V. Lynch, P. J. Ferree, The Agricultural Economy of Bolivia, Washing ton 1961,  
s. 1; Zondag, op. cit., s. 211.

74 Clark, op. cit., s. 164.
75 J. Gumucio Granier, Evaluación del desarrollo social en Bolivia, „América Lati-

na” 1968, nr 3, s. 127.
76 Zondag, op. cit., s. 209, 248; Clark, op. cit., s. 169.
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wano zmniejszanie się wartości transakcji wymiennych na korzyść 
gotówkowych77.

Od tego wszystkiego daleko było jeszcze do zaawansowanej ryn-
kowej integracji Indian. Do dziś w reportażach pojawia się mo tyw 
chłopskich targów wymiennych78. Jakieś kroki zostały na tej dro-
dze jednak postawione. Prawda, że dziś rynkowa integracja chło-
pa (Indianina) następuje nieraz, zwłaszcza w regionie Cochabam-
by (dokładniej Chapare), przez produkcję koki z przeznaczeniem 
w  ostatecznym rachunku na kokainę spożytkowywaną daleko od 
Bo liwii79.

*

Powstały wówczas w  Boliwii system zbliżył się do zdefiniowanego 
przez Michała Kaleckiego „ustroju pośredniego” – łamiącego laty-
fundystów, wspierającego się na relatywnie bogatszym chłopstwie 
i  warstwie średniej, przeciwstawiającego się zaś najbiedniejszym. 
W wypadku boliwijskim w rolę tych ostatnich, w innych sytuacjach 
według Kaleckiego pełnioną przez biedne chłopstwo, weszli górni-
cy i oni byli brani w ryzy. Zwrot ku chłopom i polityczny zwrot na 
pra wo był w  gruncie rzeczy normalizacją „ustroju pośredniego”80.

*

W kierunku modernizacji kraju miały również oddziaływać posunię-
cia na rzecz integracji poszczególnych jego części oraz zagospodaro-
wania regionów słabo dotychczas użytkowanych. Kraj bez możliwo ści 

77 Clark, op. cit., s. 161, 169.
78 H. Jerzmański, Wśród Indian Ajmara. O pracy ojca Adama Pirożka w Boliwii, 

„Misjonarz” 1988, nr 1, s. 19.
79 D. Dhombres, Les Nations unies aident la Bolivie à remplacer les planta tions 

de coca par des cultures légales. Les Etats-Unis veulent une éradication totale.  
Le gouvernement de La Paz hésite, „Le Monde” 8 II 1995; K. Schimmel, W ojczyź-
nie „mama coca”, „Tygodnik Powszechny” 3 XII 1995.

80 M. Kalecki, Uwagi o społeczno-gospodarczych aspektach „ustrojów po średnich”, 
w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1985, passim; M. Kalecki, M. Kula, Boliwia: przy-
kład „ustroju pośredniego” w Ameryce Łacińskiej, w: ibidem, passim.
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komunikacyjnych oraz z wielkimi obszarami praktycznie dziewiczy-
mi nie mógł aspirować do nowoczesności. Trzeba pamię tać, że we-
dług danych z przedednia rewolucji (1948) Boliwia, kraj trzy razy 
większy od Polski lub inaczej mówiąc, o powierzchni bliskiej Fran-
cji, Hiszpanii i Portugalii razem wziętych, miała zaledwie 2756 km 
szlaku kolejowego oraz 24 816 km dróg. Linie kolejowe, zbudowane 
dla eksportu rud nie powiązały poszczególnych dzielnic Boliwii mię-
dzy sobą. Jeden z autorów napisał, że dla Santa Cruz budowa kolei 
była porównywalna z hipotetycznym przeniesieniem tego departa-
mentu na drugą półkulę81. Drogi były skoncentrowane na obszarze 
Płaskowyżu i dolin andyjskich (razem co najwyżej 30% powierzchni 
kraju). Jedynie 10–15% spośród nich nadawało się do wykorzystania 
niezależnie od warunków atmosferycznych82. Nawet droga z Płasko-
wyżu do Cochabamby była niewiarygodnie zła, a i tak powstała do-
piero w związku z potrzebami wojny o Chaco. Wpierw istniała tam 
jedynie ścieżka dla mułów, od czasów hiszpańskich łącząca Płasko-
wyż z Santa Cruz via Cochabamba. Co najmniej do 1939 r. w rejonie 
Santa Cruz istniał zwyczaj zamykania dróg podczas ulewnych de-
szczów i w dniu następnym, by ciężkie, ciągnione przez woły wozy 
ich nie rozjeżdżały.

Potrzeba rozwoju budownictwa kolejowego i  drogowego była 
podnoszona przez prezydentów Toro i  Buscha. Postulat polepsze-
nia sytuacji komunikacyjnej kraju pojawiał się w programie MNR 
z 1942 r. Gdy Paz Estenssoro już w okresie porewolucyjnym myślał 
o odtworzeniu nowej armii, miał na uwadze m.in. zatrudnienie jej 
jednostek przy budownictwie drogowym.

*

Plany poprawienia stopnia integracji terytorium miały na uwa-
dze cel, nazwijmy go, państwowy. Prezydent Busch niepokoił się 
wzrastają cym w  kraju regionalizmem. Odległe tereny wschodnie 

81 Osborne, op. cit., s. 98.
82 Development of Agriculture in Bolivia, UN ECLA 1951, s. 90.
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były niemal jedynie nominalnie częścią państwa. Konfiguracja geo-
graficzna, od ległości, brak komunikacji oraz brak potrzeb (żyw-
ność importowana) oddzieliły je fundamentalnie. Był to inny świat. 
W przeddzień rewo lucji 1952 r. ambasador brytyjski opisywał San-
ta Cruz jako ośrodek o całkowicie apatycznej ludności, posiadają-
cy raptem z tuzin nowo czesnych budynków (należących do cudzo-
ziemców), rezydencję pre fekta przypominającą stajnię („i niewiele 
bardziej od niej higieniczną oraz nadającą się do mieszkania”), ulice 
nieprzejezdne po deszczu nawet dla samochodów terenowych, nie-
dostateczną ilość wody pitnej mimo niedalekiej rzeki i prymitywne 
oświetlenie83. Badania prowa dzone w Santa Cruz w 1948 r. wykazy-
wały, że teoretycznie obowią zujący system metryczny nie wypierał 
tam lokalnego, skomplikowa nego systemu kolonialnych miar hisz-
pańskich, co było wymownym dowodem izolacji regionu84.

Tendencje separatystyczne Santa Cruz – jeśli nie wręcz ciążenie 
tego regionu ku Brazylii lub Argentynie – były istotnym problemem 
całego nurtu modernizacyjnego. Już płk Busch chciał wzmocnienia 
armii m.in. na wypadek, gdyby prowincja Santa Cruz się buntowała. 
Podczas powstania, jakie wybuchło za sprawą MNR w 1949 r., San-
ta Cruz zafunkcjonowało pod nazwą „Wschodniej Republiki San-
ta Cruz” (por. rozdz. 1), co pozwalało domniemywać, iż nie tylko 
program tej partii chodził po głowach tamtejszych buntowników. 
W końcu niejedno państwo w Ameryce Łacińskiej powstało z odłą-
czenia się; wystarczy wspomnieć nasuwającą się na myśl przez bli-
skość nazwy „Wschodnią Republikę Urugwaju”.

Charakterystycznym wyrazem intencji przeciwdziałania po 1952 r. 
wybujałym lokalnym patriotyzmom było pomieszczenie w dekrecie 
o  reformie rolnej ustępu, który mówił, iż pożądana migracja rolni-
ków, mająca na celu bardziej równomierne rozmieszczenie ludności 
rolniczej na obszarze kraju, winna wzmocnić jego jedność oraz eko-
nomicznie zintegrować obszary wschodnie z zachodnimi85.

83 Lomax, La Paz 24 XI 1949, PRO, FO 371, 74505.
84 O. E. Leonard, Santa Cruz. Estudio económico social de una región, La Paz 1948, 

s. 68.
85 Heath, Land Reform in Bolivia…, s. 19.
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*

Istotnym celem działania władz rewolucyjnych w  kierunku inte-
gracji terytorium było wyrównanie niezwykle nierównomierne-
go zaludnie nia kraju. Płaskowyż Boliwijski, obejmujący 16% po-
wierzchni pań stwa, w  przeddzień rewolucji 1952 r. skupiał 60% 
ludności. Wielkie doliny andyjskie, tj. 14% terytorium, skupiały 30% 
ludności. Niziny zaś, które stanowią 70% obszaru, skupiały pozosta-
łe 10% ludności. Gęstość zaludnienia wahała się od 7–9 osób na km2 
w departamentach Cochabamba i La Paz do 0,3–0,5 w Beni i Pan-
do. Nad brzegami je ziora Titicaca gęstość zaludnienia dochodziła do 
50–60 osób na km2.

Sygnalizowane dysproporcje były tym bardziej znaczące, że kon-
centracja ludności występowała na terenach mniej nadających się 
dla rolnictwa niż obszary niedoludnione. Dekret o reformie rolnej 
wymieniał wśród jej celów doprowadzenie do migracji ludności rol-
niczej w imię rozgęszczenia jej dotychczasowych skupisk i uzyska nia 
racjonalnego rozmieszczenia ludzi na obszarze państwa86.

Z powyższych przesłanek zrodziło się kilka projektów koloniza-
cji wewnętrznej, wśród których najważniejszym był tzw. „projekt 
Santa Cruz”. Zwiększenie zaludnienia na obszarach słabo zagospoda-
rowanych oraz lepsze ich ekonomiczne wykorzystanie miało nastą-
pić poprzez inwestycje, budownictwo drogowe przy udziale wojska, 
osadnictwo wojskowe oraz imigrację osadniczą, na którą, jak była 
mowa wyżej, liczono od dawna i która w historii niejednego kraju 
latynoamerykańskiego była traktowana jako efektywny instrument 
rozwoju gospodarczego i modernizacji.

*

Rezultaty podjętych wysiłków były niewielkie, przynajmniej do cza-
su. W 1954 r. zainaugurowano budowane od dawna połączenie kole-
jowe z Brazylią, obsługiwane np. przez lokomotywy opalane drew-

86 Ibidem.
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nem87. Nawet jeśli korzystne dla rozwoju Santa Cruz, znów kierowało 
się ono jednakowoż ekscentrycznie z punktu widzenia środka cięż-
kości kraju (tyle, że tym razem na wschód). Skądinąd w  1964 r.  
eksploatację tej linii zresztą zawieszono.

Wraz z  Argentyną budowano linię kolejową z  Yacuiba (grani-
ca argentyńsko-boliwijska) do Santa Cruz. Kontynuowano też prace 
nad budową linii kolejowej Cochabamba – Santa Cruz, o której mó-
wiło się i czasem coś w tym kierunku robiło od czasów wojny.

W  zakresie budownictwa drogowego inwestowano zwłaszcza 
w przyzwoitą drogę Cochabamba – Santa Cruz. Stanowiło to bardzo 
ważne przedsięwzięcie, ale ciągnęło się latami i było jednym z nie-
wielu w morzu potrzeb. Budowę odcinka Cochabamba – Santa Cruz 
zapoczątkowano z  pomocą USA w  latach czterdziestych, kiedy to 
w  sprzyjających warunkach dawało się przejechać go w  dwa i  pół 
dnia, w porze deszczowej w cztery dni lub więcej, a w wypadku wy-
jątkowego pecha w miesiąc; w okresie ulewnych opadów komunika-
cję między obydwoma miastami po prostu zawieszano. Owa nowo-
czesna droga miała być bodajże pierwszą niezależną od pogody 
drogą w Boliwii. Dokończono ją w 1953 r. przy pomocy USA, od 
dawna interesujących się tą sprawą ze względów strategicznych (jak 
sądzili dyplomaci francuscy, z uwagi na dostęp do boliwijskiego za-
głębia naftowego)88.

Imigranci z  zagranicy masowo nie napłynęli – i może dobrze, 
gdyż tereny, które zaproponowano np. Polakom przed wojną, nie 
były przygotowane do osadnictwa, nie miały wyjaśnionych stosun-
ków własności, były odległe, mocno izolowane, a transport pomię-
dzy nimi oraz ośrodkami „cywilizacji” nieraz mógł się odbywać je-
dynie na grzbietach mułów; żyły tam tygrysy i inne drapieżniki oraz 
wrodzy wobec Białych Indianie. Nawet jeśli w latach pięćdziesiątych 
warun ki były lepsze, to też nie były to przedsięwzięcia łatwe.

87 Heath, Erasmus, Buechler, op. cit., s. 249.
88 Opracowanie Quai d’Orsay, Paryż 1 IX 1950, AD, B. Amérique 1944–1952, Bolivie, 

vol. 4, k. 116–118.
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W latach 1952–1956 1500 rodzin z zagranicy osiedliło się w re-
gionie Santa Cruz89. Na tę liczbę złożyły się przede wszystkim dwie 
duże osady świeżych imigrantów japońskich oraz cztery mniejsze 
Mennonitów przybyłych z Kanady, Meksyku i Paragwaju90. Indianie 
z relatywnie gęsto zaludnionego Płaskowyżu, a nawet z dolin andyj-
skich, nie spieszyli się do przenoszenia się na tropikalne niziny. Do 
1962 r. do Santa Cruz przybyło około 3 tys. rodzin migrantów we-
wnętrznych91, czyli mało w stosunku do zamiarów. Może to i dobrze, 
gdyż masowy transfer ludności przedstawiałby ogromne trudności 
organizacyjne, techniczne i ekonomiczne. Wbrew pozorom rolnicze 
zagospodarowanie tropików wcale nie jest łatwe; nawet jeśli, zgod-
nie z przysłowiowym powiedzeniem, kij wetknięty w ziemię zakwi-
tałby tam, to według niektórych geografów ziemie tropikalne nale-
żą do najtrudniejszych do zagospodarowania rolniczego. Ci chłopi, 
któ rzy się przenosili, źle znosili brak dotychczasowej społeczności, 
kło poty zagospodarowywania się, odmienność klimatu, nieunik-
nioną odmienność ubioru, konieczność zmiany wielu elementów 
pracy rol niczej, konieczność zmiany pożywienia92. Generalnie mi-
gracje osad nicze, jeśli nie następują spontanicznie bądź – przeciw-
nie – pod ka rabinami, rzadko dochodzą do skutku na większą ska-
lę. Na dobro boliwijskiej elity rewolucyjnej trzeba powiedzieć, że 
opracowany program kolonizacji wewnętrznej był jedynie projek-
tem komplemen tarnym wobec reformy rolnej, mającym ją wspo-
móc przez stworze nie dodatkowej podaży ziemi, a nie ją zastępują-
cym, jak w wielu krajach „Trzeciego Świata”.

Idea państwowo-narodowej integracji terytorium rozsypała się 
o tyle, że w miarę występujących z biegiem lat kłopotów kraj dezin-
tegrował się politycznie. Wielokrotnie władze z La Paz miały bardzo 

89 D. A. Eastwood, H. J. Pollard, The Development of Colonization in Lowland 
Bolivia: Objectives and Evaluation, „Boletin de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe” 1985, nr 38, s. 68. Według innych danych liczba ta wynosiła 750 rodzin 
do 1962 r. (Zondag, op. cit., s. 160).

90 F. Monheim, Junge Indianer Kolonization in den Tiefländern Ostboli viens, 
Brauschweig 1965, s. 121–122.

91 Zondag, op. cit., s. 160 
92 S. Sariola, A Colonisation Experiment in Bolivia, „Rural Sociology” 1960, nr 1, s. 76.
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mało do powiedzenia na prowincji rządzonej przez lokalnych kacy-
ków. Wcześniej była mowa, jak to na tle niepokoju agrarnego poza 
Płaskowyżem rodziły się myśli o poddaniu się Argentynie. Tenden-
cje separatystyczne Santa Cruz pojawiały się co pewien czas. Nie 
najmniej ważnym czynnikiem opozycji tego regionu wobec La Paz 
było dążenie do zapewnienia sobie większego udziału w dochodach 
z wydobycia ropy naftowej93. W październiku 1957 r. rozruchy, jakie 
tam wybuchły, miały wydźwięk na tyle separatystyczny, że rząd bo-
liwijski zaczął mówić o wpływach cudzoziemskich. Itamarati energi-
cznie dementowało94. Incydenty, jakie miały miejsce w Santa Cruz 
w 1959 r. w wyniku nominacji nowego prefekta, też miały silne ak-
centy skierowane przeciw La Paz; za sprawą Falangi powstał w mie-
ście Komitet Obrony Santa Cruz, rozgłaszający, jakoby rząd miał 
przysłać tam milicje chłopskie. Rząd wysłał „tylko” milicje górnicze.

Prawda jednak, że w  wyniku działań podjętych po rewolucji 
1952 r. produkcja ryżu i cukru w regionach wschodnich poważnie 
się rozwinęła; w dziesięć lat Boliwia stała się samowystarczalna w za-
kresie tych produktów95. Prawda, że po okresie początkowej fluktu-
acji migrantów wewnętrznych, pewna – choć niewielka – ich liczba 
ustabilizowała się, podobnie jak wspominani osadnicy cudzoziem-
scy. Prawda, że mimo ogromnych fluktuacji pewna, niewielka liczba 
mi grantów wewnętrznych osiedliła się również w ramach projektów 
osadniczych rozwijanych w departamentach innych niż Santa Cruz. 
Od 1952 r. do początku lat osiemdziesiątych do wszystkich obsza-
rów, gdzie rozwijano projekty kolonizacji wewnętrznej, przeniosło 
się około 70 tys. rodzin (300 tys. ludzi), z czego, co charakterystycz-
ne, aż 70% uczyniło to w ramach ruchu spontanicznego. Nie zrów-
noważyło to w istotny sposób geografii rolniczego zaludnienia Boli-
wii – zwłaszcza, że jej ludność wzrosła do 4,6 mln do 1976 r. – ale 
oczywiście bez referowanego procesu brak równowagi byłby jeszcze 
większy96.

93 G. Flores, R. Laserna, Movimientos Regionales en Bolivia, „IFDA Do ssier” 1985, 
nr 46, s. 19–20.

94 Hardion, Rio de Janeiro 8 XI 1957, AD, Amérique 1952–, 14/7/1 Bolivie.
95 Zondag, op. cit., s. 153.
96 Eastwood, Pollard, op. cit., s. 79.
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Prawdą pozostaje w końcu, że mimo wszystko departament San-
ta Cruz jest dziś bardziej zintegrowany z resztą kraju niż dawniej – 
choć może to być oczywiście bardziej zasługą nowych środków ko-
munikacji niż porewolucyjnej polityki. Prawda też, iż nowa armia, 
odbudowana przez porewolucyjny establishment, zaczęła lepiej niż 
dawniej działać jako instrument integracji wszystkich obywateli kra-
ju – z czasem stając się może i pierwszą instytucją ogólnonarodową.
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epilog

W 1967 r. rozegrała się w Boliwii epopeja Che Guevary. Do dziś nie 
jest całkiem jasne, dlaczego ten najbliższy przyjaciel i współpracow-
nik Fidela Castro wyjechał z Kuby. Chyba nie jest całkowicie jasne 
także to, dlaczego wybrał Boliwię jako teren dalszej walki. Wszyst-
ko wskazuje, że nie szło mu specjalnie o Boliwię, lecz chciał zrealizo-
wać ideę rewolucji kontynentalnej. Wynikać to mogło nie tylko z za-
sadniczej strategii globalnej, ale z  okoliczności konkretniejszych. 
Brak zaangażowania się ZSRR w wojnę w Wietnamie kazał kierow-
nictwu kubańskimu zaniepokoić się politycznym zabezpieczeniem 
własnych dokonań1. Rewolucja kontynentalna leżała w interesie Ku-
by – jak ruch ku zachodowi Europy w 1920 r. zdawał się leżeć w in-
teresie rewolucyjnej Rosji, skądinąd oczywiście też rysując się jako 
realizacja logiki dziejów. Nurtująca zapewne wśród kubańskich stra-
tegów myśl o podtrzymaniu partyzantki, jaka jeszcze niedługo przed-
tem miała miejsce w Peru, była swoistym „odpowiednikiem” bolsze-
wickiego działania na rzecz podtrzymania rewolucji w Niemczech2. 
Swoisty paradoks – a może właśnie logika historii – chciały, że tym 
razem ZSRR był niezadowolony z prób rozpętywania rewolucji kon-
tynentalnej i, jeśli późniejsze świadectwa rosyjskie są wiarygodne, 
wręcz przeciwstawiał się przedsięwzięciu Guevary. W lipcu 1967 r. 
w Hawanie premier Kosygin miał jakoby nawet grozić zerwaniem 
z Kubą w wypadku wspomagania Che3.

Położenie Boliwii w sercu kontynentu oraz posiadanie przez nią 
wspólnych granic z Brazylią, Paragwajem, Argentyną, Chile i Peru, 
prawdopodobnie predestynowały ją (w  przekonaniu Guevary) do 

1 K. S. Karol, Les guérilleros au pouvoir. L’itinéraire politique de la révolution cu-
baine, Paris 1970, s. 488.

2 Na prawdopodobną chęć podtrzymania partyzantki w Peru zwrócił mi uwagę 
Tadeusz Łepkowski w marcu 1969 r.

3 W. Jagielski, Moskwa zdradziła Che Guevarę, „Gazeta Wyborcza” 19 IX 1997.
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odegrania roli zapalnika. Takie postawienie sprawy tłumaczyłoby, 
dlaczego Guevara nie poszedł np. do północno-wschodniej Brazy-
lii, gdzie wówczas występował zaostrzony problem agrarny i trwała 
tra dycja działalności „Lig Chłopskich” Francisco Julião. Last but not 
least, mógł Guevara postrzegać Boliwię jako kraj niedawnej rewolu-
cji, w którym nadal wrzało i gdzie można było liczyć na przyłącze-
nie się do oddziału nie tylko biednych chłopów, ale i górników – cze-
go pragnął4.

Przybywszy do Boliwii drogą prowadzącą przez pół świata, po-
przez ruchy partyzanckie w Kongu i Tanzanii, Guevara skierował się 
w leśne ostępy na wschodzie kraju (Ñacahuasu na południu departa-
mentu Santa Cruz). 20 marca miało miejsce pierwsze starcie jego 
Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (Armii Wyzwolenia Na-
rodowego Boliwii) z wojskiem. W tym mniej więcej czasie rząd bo-
liwijski był już w posiadaniu informacji, że Guevara działa na ziemi 
boliwijskiej. W początku kwietnia naczelny dowódca armii, gen. Al-
fredo Ovando Candia przejął kierownictwo walki przeciwko party-
zantom. 8 października oddział Guevary został otoczony przez 5 tys. 
żołnierzy. Ranny guerrillero dostał się do niewoli, a następnie został 
zamordowany. Jego zwłoki ukryto. W ten sposób w Boliwii załamała 
się nadzieja rewolucjonistów kubańskich na geograficzne rozszerze nie 
ich ruchu – jak nadzieja bolszewików załamała się nad Wisłą w 1920 r.

W 1969 r. zamordowano przewodnika oddziałów, które schwy-
tały partyzantów. Według jednej wersji za swą usługę dostał wtedy 
parę dolarów i  czekoladę5. Według innej otrzymał w  nagrodę tyle 
pieniędzy, że zbudował sobie dom w Santa Cruz6. Może zresztą naj-
pierw dostał czekoladę, a potem pieniądze? Może też było w końcu 
dwóch różnych ludzi i każdy z nich dostał nagrodę?

W 1997 r. odnaleziono doczesne szczątki Che, ekshumowano je, 
przewieziono na Kubę i tam pochowano z honorami. Dla niejasnej 
przyczyny pogrzebano je nie w Hawanie, lecz w Santa Clara – mie-

4 [E.] Che Guevara, Dziennik z Boliwii, wstęp F. Castro, przekład i przypi sy R. Ka-
puściński, Warszawa 1969, s. 345–348 (manifest „Do górników Boliwii”).

5 R. Kapuściński, Guevara i  Allende, w: idem, Kirgiz schodzi z  konia. Chrystus 
z karabinem na ramieniu, Warszawa 1988, s. 223.

6 „Le Monde” 16 VII 1969.
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ście, które zdobył 31 grudnia 1958 r. i skąd blisko czterdzieści lat te-
mu wyruszył w marsz ku stolicy Kuby.

W boliwijskiej wsi La Higuera, gdzie zastrzelono Guevarę, od-
słonięto z kolei pomnik ku jego czci. Na uroczystość przybyli licz-
ni politycy i  buntownicy z  całego świata. Za dojście do miejsca 
grobu musieli zapłacić miejscowym władzom po 2 bolivianos (nie-
spełna pół dolara) oraz wnieść opłatę drogową w wysokości pięciu 
bolivianos na punkcie kon trolnym, jaki ustawiła policja7. Tego sa-
mego dnia, o kilkaset kilome trów dalej, prezydent Boliwii odsłonił 
pomnik upamiętniający żołnie rzy poległych swego czasu w  walce 
z partyzantami.

*

We wszechstronnych analizach tragedii Guevary należałoby wziąć 
i bierze się pod uwagę plusy i minusy wyboru przezeń miejsca dzia-
łania. Trzeba by wziąć i bierze się pod uwagę błędy taktyczne popeł-
nione przez partyzantów, ułomności funkcjonowania miejskiej sieci 
wspomagającej, politykę lokalnej partii komunistycznej, efektyw-
ność służb specjalnych USA, w końcu nieostrożności uczestników 
walki czy proste przypadki. Nie tu miejsce na omawianie wszyst-
kich tych spraw. Z punktu widzenia analizy rewolucji 1952 r. epizod 
partyzan tki Guevary jest interesujący jedynie jako rzucający świa-
tło na jej bi lans.

Guevarze nie udało się nawiązać ściślejszych kontaktów z  lud-
nością. W jego dzienniku wielokrotnie powtarza się motyw, iż nie 
udaje się przyciągnąć chłopów do partyzantki. Tymczasem Bar-
rientos w  Cochabambie zakładał własną partię chłopską i  tworzył 
chło pskie oddziały do walki z partyzantami. Podobno były wypad-
ki roz dawania broni bezpośrednio chłopom przeciw Guevarze. Sko-
ro generał-prezydent nie wahał się uzbrajać chłopów, to musiał być 
pe wien, że broń nie zostanie użyta ani przeciwko lokalnemu cie-
miężycielowi, ani przeciw siłom państwa. W  końcu w  niedawnej 

7 K. Lipski, Hasta la victoria siempre? Rewolucyjna ideologia Che Guevary i jego 
wpływ na lewackie organizacje końca lat 60., „Teka Historyka” 1998, z. 12, s. 143.
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historii można wskazać wypadki, w których rządy nie zdecydowa-
ły się uzbroić chłopów nawet w  chwilach szczytowego zagrożenia 
zewnętrz nego (np. w Egipcie w czerwcu 1967 r.). W sytuacji, o któ-
rej mowa, lokalnego ciemiężyciela widać nie było, a władza cieszy-
ła się chło pskim zaufaniem lub przynajmniej okazywano jej posłu-
szeństwo. Barrientos był swój, mówił w  języku Indian, dowodził 
indiańskimi żołnierzami. Partyzanci byli odlegli i obcy8. Na dodatek 
propagandyści Barrientosa rozpowszechniali pogląd, że partyzanci 
mordują żoł nierzy i chłopów, podczas gdy on sam pracuje dla ludu9.

Wydaje się, że Guevara nie doceniał skutków rewolucji 1952 r. 
Guevaryzm był w  ogóle bardzo woluntarystyczny – na podobień-
stwo niejednego dziewiętnastowiecznego ruchu rewolucyjnego. 
Mało brał pod uwagę specyfikę otaczającej rzeczywistości. Rewolu-
cjonista we własnym przeświadczeniu najlepiej wiedział, czego chcą 
i czego po trzebują ci, na których liczył.

Gdy to wszystko się działo, wśród górników trwało napięcie. 
W czasie, kiedy Guevara rozpaczliwie i bezskutecznie szukał opar-
cia społecznego oraz pragnął przyjścia górników do siebie, w kopal-
niach miały miejsce opisane w rozdziale 4 strajki i starcia. W kopal-
niach Barrientos nie próbował organizować żadnych swoich grup. 
Górni kom nie rozdawał broni, wprost przeciwnie. I  tak napraw-
dę, to Bar rientos przestraszył się nie partyzantki, lecz ruchu, który 
całkowicie niezależnie od działającego w  głębi kraju oddziału wy-
buchł w kopal niach w czerwcu 1967 r. Tu było centrum wypadków. 
Tu było praw dziwe centrum opozycji. Guevara nie mógł się jednak 
przyłączyć do górników, gdyż na terenie kopalń, zwłaszcza przy ta-
kiej ich konfigu racji jak w  Boliwii, nie zwyciężyłby żaden otwarty 
ruch powstańczy. Chociaż więc Régis Debray, swego czasu interpre-
tator myśli Guevary, pisał na krótko przedtem, iż Boliwia jest jedy-
nym krajem Amery ki Łacińskiej, gdzie istnieją szanse na rewolucję, 
która dzięki rucho wi górników przebiegłaby zgodnie z  marksow-
skim modelem rewolucji proletariackiej, Guevara realizował sfor-
mułowaną przez siebie i  rozpropagowaną skądinąd również przez 

8 Kapuściński, Guevara i Allende…, s. 223.
9 R. Vásquez Diáz, La Bolivie à l’heure du Che, Paris 1968, s. 9.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



367EPILO G

Debraya koncepcję partyzanckiego ogniska10. Liczył, że raz założo-
ne rozpali się dużym ogniem. Liczył, że przez swoje istnienie ogni-
sko doprowadzi do du żego kryzysu w  Boliwii. Znał prawdę, sfor-
mułowaną potem przez Henry Kissingera, iż „Partyzantka wygrywa, 
gdy nie przegrywa. Re gularna armia przegrywa, gdy nie wygrywa”11.

Stało się jednak tak, że wojsko wygrało. Duży w  tym udział 
miał fakt, że chłopstwo pozostało wierne narodowej rewolucji boli-
wijskiej. Trudniej powiedzieć, dlaczego górnicy nie napływali do je-
go oddziału. Może byli zbyt daleko w sensie geograficznym i psy-
chologicznym. Skądinąd ich przybycie też by mało zmieniło, gdyż 
partyzantka na terenach wiejskich nie jest w stanie przeżyć bez opar-
cia w chłopstwie.

*

W  czerwcu 1969 r. zginął w  katastrofie lotniczej gen. Barrientos. 
Zgodnie z ustalonym trybem władzę objął wiceprezydent Siles Sali-
nas Vega. 26 września armia dokonała zamachu stanu, który posta-
wił na czele rządu gen. Alfredo Ovando Candię. Nie jest wykluczo-
ne, że czynnikiem katalizującym decyzję o zamachu była wznowiona 
od stycznia działalność towarzysza broni Guevary, „Inti” Peredo i je-
go śmierć w starciu z policją 9 września.

Generał Ovando uwolnił z więzień przywódców związkowych 
i do puścił do otwartej działalności związkowej federacji górników po 
pięciu latach jej faktycznej delegalizacji. W kwietniu 1970 r. odbył się 
jej zjazd, który oddał kierownictwo w ręce Lechina, dotychczas prze-
bywającego na wygnaniu. Federacja chłopska uznała gen. Ovan do 
za swego przywódcę12. Prezydent Ovando zapowiedział dalsze posu-
wanie reformy rolnej oraz anulował kodeks naftowy z 1955 r., który 
zmierzał do przyciągnięcia obcych kapitałów. Ostatnie z wymienio-
nych posunięć było skierowane przede wszystkim przeciw Gulf Oil, 

10 R. Debray, Latin America: the long march, „New Left Review” 1965, nr 33; idem, 
Revolución en la revolución?, La Habana 1967.

11 Cyt. za: „Polityka” 16 VIII 1969.
12 G. Lora, A History of the Bolivian Labour Movement. 1848–1971, ed. L. Whit-

head, Cambridge 1977, s. 358.
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które to przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane przez nowe wła-
dze; dzień, w którym to nastąpiło, nazwano „Dniem godno ści”. Pre-
zydent opowiedział się za powrotem Kuby do OPA oraz nawiązał, 
bądź wznowił stosunki dyplomatyczne z ZSRR, Rumunią i Polską. 
Wszystkie te posunięcia mogły być reakcją na negatywne wrażenie, 
jakie na kontynencie wywołała śmierć Guevary. W Ame ryce Łaciń-
skiej i szerzej na świecie rozwinął się wszak wówczas kult jego osoby, 
a towarzyszyła mu fala niechęci do generałów. Omawia ne posunię-
cia mogły być też fragmentem wieloletniego zjawiska bo liwijskiego: 
politycznego szamotania się różnych sił pomiędzy dzie dzictwem re-
wolucji 1952 r. a odwrotem od jej tradycji. Prawda, że mogły one 
(już?) być też jedynie wyrazem zjawiska znacznie banalniejszego: 
walk o  władzę, powierzchniowej gry polityków, którzy muszą wy-
głaszać pokupne hasła, ale nawet jeśli w nie może czasem wierzą, to 
nie ma to większego znaczenia dla ludzi zagubionych w codzienno-
ści i zarazem w wirze historii13.

Rządowi gen. Ovando nie było dane długo się utrzymać. W lip-
cu 1970 r. najbliższy współpracownik prezydenta, dowódca armii 
gen. Torres został zmuszony do ustąpienia pod naciskiem sił konser-
watywnych. Był on wówczas czołowym przedstawicielem nurtu re-
formistycznego w siłach zbrojnych. W kilka dni później, w związ ku 
z  sygnałami o  wznowieniu działalności przez partyzantów odwo-
łujących się do tradycji Guevary, rząd wprowadził stan wyjątko-
wy. Niewiele mu to jednak pomogło i został obalony przez kolejny 
woj skowy zamach stanu. 6 października gen. Ovando zrezygno-
wał ze stanowiska. W odpowiedzi gen. Torres dokonał kontrzama-
chu i 7 paź dziernika został zaprzysiężony jako „rewolucyjny prezy-
dent Boli wii”. Zapowiedział kontynuowanie linii rewolucji 1952 r. 
Propono wał górnikom udział w rządzie, usiłował powołać pozapar-
lamentarne ciało pod nazwą „Zgromadzenie Ludowe”, próbował iść 
na czele po chodu pierwszomajowgo (ale pochód nie poszedł za nim, 
lecz skręcił w boczną ulicę).

13 Takie wrażenie powstaje z opowiadania Kapuścińskiego o tych wydarzeniach 
(R. Kapuściński, Chrystus z  karabinem na ramieniu, w: idem, Kirgiz schodzi 
z konia…, s. 147–167).
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Opozycja przeciw Torresowi była reprezentowana przede wszyst-
kim przez wojskowych. Ogłoszona przezeń w grudniu amnestia dla 
więźniów politycznych, m.in. dla skazanego za kontakty z partyzan-
tką Guevary Francuza Régisa Debraya, skatalizowała działanie pra-
wicowych środowisk armii. Już w styczniu 1971 r. prezydent musiał 
stawić czoła pierwszej próbie przewrotu, zorganizowanej m.in. przez 
płk. Banzera, kilka dni przedtem usuniętego ze stanowiska komen-
danta Akademii Wojskowej w La Paz. Po pierwszej próbie przyszły 
dalsze i ostatecznie Torres został obalony w sierpniu 1971 r. – mimo 
pomocy, jaką próbowali mu okazać górnicy i robotnicy, co doprowa-
dziło nawet do walk w mieście. Prezydentem został płk Banzer. Lu-
dzie mu nieprzychylni, czyniąc aluzję do jego nazwiska, mówili 
o nim „Panzer-president”. Wiele krajów Ameryki Łacińskiej znalaz-
ło się wówczas pod wojskowymi rządami silnej ręki; Boliwia nie by-
ła w tym względzie wyjątkiem.

Ciekawe jednak, że również w  polityce płk. Banzera występo-
wały charakterystyczne niejednoznaczności, może będące wyrazem 
wspomnianego miotania się między dziedzictwem rewolucji 1952 r. 
a  jego odrzucaniem. W  1974 r. prezydent powołał do życia ciało 
o nazwie „Rada Reform Strukturalnych”, podpisał kontrakt z ZSRR 
na budowę huty cyny w Oruro, wysłał delegację górniczą do Chin 
i przyjął w Boliwii m.in. polską misję gospodarczą. W tymże roku 
ogłosił kodeks górniczy, stwarzający dogodne warunki dla obcych 
inwestycji. Już w dwa lata później ogłosił jednak dekret o przejęciu 
pod kontrolę państwa wszystkich złóż rudy żelaza i manganu oraz 
anulował koncesje udzielone obcym przedsiębiorstwom, jeśli te nie 
podjęły eksploatacji. Skądinąd rozpoczął realizację wspomnianego 
w rozdziale 5 planu osadzenia w Boliwii 30 tys. rodzin białych wy-
chodźców z Rodezji, Namibii i RPA, który to plan miał posmak ra-
sistowski (marzenie o wybieleniu Boliwii, podanie ręki zagrożo nym 
Białym). W 1973 r. zwolnił z więzienia szefa Gestapo w Lyo nie, Bar-
bie-Altmanna i odrzucił napływające z zagranicy wnioski o jego eks-
tradycję. W  1974 r. deportował do Paragwaju m.in. Paz Estensso-
ro, który wrócił do Boliwii, rzecz ciekawa, po objęciu wła dzy przez 
płk. Banzera po 7 latach nieobecności w kraju.
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Jak niekoherentna była polityka Banzera, tak różnoraka była 
opozycja przeciw niemu. Za jego rządów miały miejsce rozruchy 
chłopskie (1974, Cochabamba), strajki studenckie i górnicze (1976), 
strajki głodowe różnych grup społecznych w  kilku miastach kraju 
(1977). Trwała opozycja prawicowa. W Santa Cruz zerkano ponow-
nie w stronę Brazylii (bunt wojskowy w 1974 r.). Może dla przeciw-
ważenia tych problemów prezydent powrócił do tradycyjnego w Bo-
liwii hasła – uzyskania dostępu do morza. Rozmowy z Chile, Peru 
i Ekwadorem załamały się w 1976 r., a póki co Boliwia uzyskała uła-
twienia tranzytu przez porty brazylijskie, strefę wolnocłową w por-
tach urugwajskich oraz w argentyńskim porcie Rosario na rzece Pa-
rana. Z tego punktu widzenia trwało więc przeorientowanie punktu 
ciężkości kraju ku wschodowi.

Pod koniec 1977 r. Banzer – już jako generał – zapowiedział 
przeprowadzenie w kraju wyborów. Posunięcie to miało najpewniej 
na celu rozładowanie napięć wewnętrznych. Wybory odbyły się w li-
pcu 1978 r. Zwyciężył w nich – choć nie jest to najwłaściwsze okre-
ślenie – gen. Juan Pereda. Trybunał wyborczy uznał jednak zasad-
ność zarzutów w  kwestii uczciwości wyborów i  nie zaakceptował 
wyników. 21 lipca gen. Pereda doszedł jednakowoż do władzy dzię-
ki buntowi wojska. Rządził niedługo. W listopadzie tegoż roku został 
z kolei obalony przez gen. Padillę, naczelnego dowódcę armii. Ten 
zapowiedział przeprowadzenie „wolnych” wyborów.

Kolejne wybory odbyły się w  lipcu 1979 r. Rozgrywka toczy-
ła się tym razem pomiędzy dwoma byłymi prezydentami, niegdyś 
czo łowymi postaciami rewolucji 1952 r.: Hernanem Silesem Zuazo 
i  Victorem Pazem Estenssoro. Niewielką większością wygrał pier-
wszy. W tej sytuacji wyboru miał ostatecznie dokonać parlament.

Parlament nie zdołał podjąć decyzji. Tymczasowym prezyden-
tem został więc mianowany przewodniczący Senatu, Walter Guevara 
Arze. W listopadzie 1979 r. został obalony przez zbliżonego do Ban-
zera płk. Natuscha Buscha. Tegoż listopada wojsko wróciło jed nak 
do koszar i funkcję tymczasowego prezydenta podjęła Lidia Gueiller. 
Doprowadziła ona do nowych wyborów pod koniec czerw ca 1980 r. 
Konkurowali w nich: Paz Estenssoro, Siles Zuazo i gen. Banzer. Zwy-
ciężył Siles Zuazo – ale nie było mu dane rządzić.
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W lipcu 1980 r. do władzy doszło znów wojsko. Szefem junty zo-
stał gen. Luis García Meza, dowódca armii. Zamachowcy uzyskali 
aktywne poparcie Argentyny, której rządzący establishment odczuł 
do nich żywą sympatię ideologiczną. Nowe władze wojskowe przed-
stawiły przewrót jako zakończenie ery złych polityków i „marksisto-
wskiego raka”. Powstały rząd ogłosił się rządem „odbudowy narodo-
wej”. Wzorem dla „odbudowy” było działanie gen. Pinocheta. 
Generał García Meza stwierdził nawet, iż między obu krajami nie 
powinno być powodów do zadrażnień – co nie było mało, zważyw-
szy hipote kę obciążeń istniejących pomiędzy Boliwią a Chile. Nowy 
prezydent podjął ostre działania represyjne. Złamawszy opór prze-
ciw zamacho wi, który wystąpił np. w kopalni Siglo XX, przystąpił do 
zlikwido wania związków górników. Determinacja wskazywała, że 
tym razem miał to być prawdziwy koniec rewolucji 1952 r.

O zakończeniu pewnej epoki można było wszakże mówić jesz-
cze z jednego powodu. Czas płynął, świat się zmieniał. Większa część 
hasłownika, z którego korzystali rewolucjoniści z 1952 r., przestawa-
ła być atrakcyjna. Idea rewolucji, koncepcja zmiany wszy stkiego raz 
a dobrze, wizja uporządkowanego i planującego społe czeństwa, na-
cjonalizacje i  interwencjonizm państowowy, myśl o  ega litaryzmie, 
przejęcie się losem biednych krajów i  ludzi… wszystko to już od-
chodziło w przeszłość. Może nie na zawsze (ktoż to wie?!) – ale od-
chodziło. Dyktatorskie rządy latynoamerykańskie podejmowa ły li-
beralną politykę w gospodarce. Potem, już niedługo w stosunku do 
referowanych wydarzeń, miała przyjść epoka demokracji polity-
cznej, z którą demokracja proponowana przez rewolucję 1952 r. też 
nie miała wiele wspólnego – nawet jeśli to w jej ramach ludzie doty-
chczas politycznie niemi otrzymali prawo głosu.

*

Rewolucja 1952 r. w jakimś stopniu zmieniła kraj w sprawach, w któ-
rych kiedyś, tak czy inaczej, musiał się zmienić. Dominacja trzech 
magnatów cyny była trudna do wyobrażenia sobie à la longue. Na-
wet jeśli koncepcje rewolucyjnego establishmentu ostatecznie nie 
sprzyjały, jak czas pokazał, wzrostowi gospodarczemu, to przecież 
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nie sprzyjałoby mu też trwanie stosunków postfeudalnych w rolnic-
twie. Pozostaje jednak faktem, że boliwijska bieda przetrwała rewo-
lucyjne rządy, a kraj wciąż balansował na krawędzi gospodarczej za-
paści. Bilans rewolucji był w sumie marny. Ponieważ sam nigdy nie 
byłem w Boliwii, zapytałem żartem znajomego, który akurat odwie-
dził ten kraj, czy on naprawdę istnieje. Odpowiedział: „Rzeczywiście 
istnieje, ale co to za istnienie…” Było to w 44 lata po rewolucji, która 
miała wszystko zmienić na lepsze.

Zobaczymy, czy bilans obecnej polityki neoliberalnej będzie po-
zytywniejszy. Osobiście w to wątpię. Nie mam wprawdzie wątpliwo-
ści, że uzyska się lepsze tempo wzrostu, co jest rzeczą nie do pogar-
dzenia. Już się je zresztą uzyskuje – i  to, co warto zauważyć, przy 
poważnym ograniczeniu inflacji. Nie mam wątpliwości, że ten, kto 
będzie miał pieniądze, również w Boliwii znajdzie się w przyje mnym 
świecie obfitości. Obawiam się jedynie, że nie zostanie roz wiązany 
podstawowy problem bytu ludzi, którzy pieniędzy nie mają i  nie 
będą mieli. Gdy Jan Paweł II przybył do Oruro 11 maja 1988 r., nie-
opłacalne kopalnie były już zamknięte. Stara Indianka weszła na po-
dium i pokazała papieżowi pusty garnek. Przewodniczący związku 
zawodowego, Victor López Arias, wręczył mu list, w którym oskar-
żył neoliberalny rząd o zamknięcie kopalń. Mówił: „Syren szybów 
już tu nie słychać, tylko płacz głodnych dzieci”. Jakiś, w widoczny 
sposób wzruszony górnik, włożył papieżowi na głowę hełm, dzięku-
jąc za „uznanie teologii wyzwolenia” (sic!). Biskup Julio Terrazas, wi-
tając papieża, mówił: „Ci ludzie czekają na wyzwolenie, ale ono zni-
kąd nie nadchodzi”14.

Jeśli polityka liberalna będzie stosowana w  całej rozciągłości, 
to typowe dla krajów ubogich kontrasty i podziały społeczne mają 
szan se trwać. Będzie to wciąż skazywać Boliwię na „trzecioświato-
wość” – podobnie jak inne kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie przecież 
dziel nice nędzy w miastach nie zmniejszają się. Ponieważ jednak lu-
dzie muszą jakoś żyć, można oczekiwać, że biedni z czasem zaczną 
się znów buntować – zwłaszcza iż kiedyś najpewniej ponownie po-
jawią się jacyś ideolodzy buntu. Póki bunt nie jest w modzie, będą 

14 M. Viatteau-Kwiatkowski, Ciernisty szlak, „Przegląd Katolicki” 29 V 1988.
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się natomiast zapewne uciekać do prób rozwiązywania niedogodno-
ści eg zystencji przez przestępczość w miastach lub, zwłaszcza w Bo-
liwii, poprzez produkcję narkotyków. Stany Zjednoczone domagają 
się od rządu boliwijskiego ukrócenia tego, już ogromnie rozwinięte-
go, pro cederu. Chcą, by go podciąć u źródła, na poziomie produk-
cji – zwła szcza że walkę z samym handlem utrudnia zaangażowanie 
się weń pewnej liczby skorumpowanych boliwijskich polityków. Ła-
twiej jed nak postulować likwidację produkcji niż do tego doprowa-
dzić. Ty siące rodzin chłopskich żyje wszak dziś z uprawy koki, zara-
biając przy tym dziesięć razy więcej z hektara i mniej się męcząc niż 
przy innych uprawach.

Przy okazji jednej z  amerykańsko-boliwijskich konferencji na 
te mat walki z  narkotykami, gdzie Stany domagały się całkowitego 
za kazu produkcji koki (nawet tej tradycyjnej, od „zawsze” istnie-
jącej), dotychczasowi zaś legalni wytwórcy, produkujący na rynek 
wewnę trzny, odwoływali się do religijnych obyczajów Inków zwią-
zanych z tą używką i mówili o „imperializmie” oraz „ludobójstwie”, 
w dzienniku „Le Monde” ukazał się wymowny rysunek. Mały, roze-
śmiany Indianin z workiem liści koki stał naprzeciwko wysokiego 
urzędnika amerykańskiego w okularach i pytał: „Czy nie słyszał Pan 
o prawach rynku?”15

15 D. Dhombres, Les Nations unies aident la Bolivie remplacer les planta tions 
de coca par des cultures légales. Les Etats-Unis veulent une éradication totale.  
Le gouvernement de La Paz hésite, „Le Monde” 8 II 1995 (rysunek autorstwa 
„Pancho”).
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wykaz skrótów

 AAN –  Archiwum Akt Nowych, Warszawa
 AD –  Archives Diplomatiques, Paryż
 APRA –  Alianza Popular Revolucionaria Americana  
  (Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, Peru)
 CEPAL –  Comisión Económica para América Latina  
  (Komisja Ekonomiczna do spraw Ameryki Łacińskiej)
 CGT – Confederación General de Trabajadores  
  (Ogólna Konfederacja Pracujących, Argentyna)
 CNTFB – Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de  
  Bolivia (Boliwijska Krajowa Konfederacja Robotników  
  Fabrycznych)
 COB –  Central Obrera Boliviana 
  (Boliwijska Centrala Robotnicza)
 COMIBOL – Corporación Minera de Bolivia 
  (Boliwijska Korporacja Górnicza)
 CSTB –  Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos  
  (Związkowa Konfederacja Pracujących Boliwii)
 DS –  Department of State
 FE –  Fondo Especial
 FO –  Foreign Office
 FSB, Falanga –  Falanga Socialista Boliviana     
  (Socjalistyczna Falanga Boliwijska)
 FSTMB –  Federación Sindical de los Trabajadores Mineros 
  de Bolivia (Związkowa Federacja Górników Boliwii)
 FUB –  Federación Universitaria Boliviana 
  (Boliwijska Federacja Uniwersytecka)
 JKM –  Jego (Jej) Królewskiej Mości
 KGPP –  Komenda Główna Policji Państwowej
 KPCh –  Komunistyczna Partia Chin
 LAB –  Lloyd Aéreo Boliviano
 LN –  Liga Narodów
 MKE –  Międzyministerialna Komisja Emigracyjna
 MNR –  Movimiento Nacionalista Revolucionario   
  (Narodowy Ruch Rewolucyjny)
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 MOP –  Międzynarodowa Organizacja Pracy
 MSZ –  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 MTO –  Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze
 NA –  National Archives, Waszyngton
 OPA –  Organizacja Państw Amerykańskich
 OUN –  Orhanizacja Ukrajinskych Nacionalistiw 
  (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów)
 PIR –  Partido de la Izquierda Revolucionaria 
  (Partia Lewicy Rewolucyjnej)
 POR –  Partido Obrero Revolucionario 
  (Robotnicza Partia Rewolucyjna)
 PRI –  Partido Revolucionario Institucional 
  (Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna, Meksyk)
 PRO –  Public Record Office, Kew k. Londynu
 Profintern –  Profsojuznyj Intiernacyonal 
  (Czerwona Międzynarodówka Związko wa)
 RADEPA –  Razón da Patria (Sprawa Ojczyzny)
 RFC –  Reconstruction Finance Corporation
 RM –  Rada Ministrów
 SA –  Die Sturmabteilung der Nationalsozialistischen   
  Deutschen Arbeiterpartei (Oddział Szturmowy NSDAP)
 SGH –  Szkoła Główna Handlowa
 SGPiS –  Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie SGH)
 TDP –  Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 YPFB – Yacimentos Petroliferos Fiscales Bolivianos 
  (Boliwijskie Skarbowe Złoża Ropy Naftowej)
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Mapa 1. Boliwia w Ameryce Północnej (s. 11)
Mapa 2. Boliwia. Podział na departamenty (s. 12)
Mapa 3. Boliwia. Przekrój pionowy wzdłuż linii x – x (s. 13)
Mapa 4. Boliwia. Wybrane ośrodki górnicze (s. 14).
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summary
The anatomy of national revolution  

(Bolivia in the 20th century)

20th-century Bolivia constitutes an important case in our study of 
revolutions, especially of revolutionary movements that combine elements 
of social liberation with the postulates of national emancipation. It is also 
important to our understanding of the process of modernization. The 
country gives us an opportunity to reflect on the key issues of modern 
general history. It is no wonder that the author, who is Polish and who first 
experienced the communist transformation and then the revolt against 
communism initiated by the Solidarity Trade Union, feels at ease when he 
observes Bolivians’ behaviour and their passions.

Bolivia exemplifies the change of orientation that has taken place 
around the world with regard to the issue of development. Once many 
thought that the necessary factors leading to development were the 
limitation of the power of the upper classes, state intervention, its control 
over resources and the means of production as well as economic planning. 
Nowadays the opposite view seems to be gaining increased popularity. The 
answer to the question of whether the new recipe is more effective than the 
old one will be of importance not only to Bolivia, but also to, for instance, 
the whole East European region.

The crucial moment in the history of 20th-century Bolivia was the 
1952 revolution; it is that event that became the axis of this book. The 
balance of the revolution is ambiguous. It changed some aspects of the 
country that sooner or later had to change anyway. The domination of three 
magnates, who had monopolized the extraction of the country’s strategic 
natural resource (tin ore), could not be imagined a  la longue. Even if the 
concepts of the revolutionary establishment did not in the end contribute 
to the country’s economic growth, the existence of, say, a postfeudal order 
in agriculture would not have been conducive to its development either. 
However, it is true that the Bolivian poverty outlived the revolutionary 
government and the country was still balancing on the verge of economic 
collapse.
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Neoliberal politics will certainly bring Bolivia a  better growth rate, 
which is not to be despised. Those having money will also in the shade of 
the Andes find themselves in the enjoyable world of abundance. It only 
seems that no solution will be provided to the basic problem of the existence 
of the people who have no money and no chance to earn it. Because they 
will have to survive somehow, they will resort to crime, drug production 
and dealing, and later, perhaps, to rebellion again. Some of these predictions 
are, unfortunately, already coming true.

The book is based on an analysis of documents produced by the 
diplomatic services of the USA, Great Britain, France and Poland which 
are kept at the National Archives in Washington, the Public Record Office 
at Kew near London, the Archives Diplomatiques in Paris and the Archives 
of New Documentation in Warsaw. The inclusion in the analysis of Polish 
documents is not merely an embelishment, despite the physical distance 
between the two countries. In the interwar period Poland was genuinely 
interested in Bolivia as a  potential emigration market and because of its 
membership in the League of Nations. The archival sources were also 
supplemented with printed materials, mainly from the British Library in 
London and the library of the London School of Economics.

Translated by Jacek Słupski
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resumen
Anatomía de la revolutión nacional  

(Bolivia en el siglo XX)

Bolivia en el siglo XX constituye un ejemplo importante para pro-
fundizar el conocimiento del fenómeno revolucionario, y sobre todo 
de los movimientos revolucionarios que unen la liberación social 
con los postulados de emancipación nacional. Sirve al mismo tiem-
po de importante ejemplo para estudiar el fenómeno de la moderni-
zación. Resumiendo, es un campo importante para reflexionar sobre 
los problemas claves de la historia universal contemporánea. El au-
tor conoció primero la experiencia de la transformación comunista 
en Polonia, y luego, la rebelión del movimiento „Solidaridad” con-
tra el comunismo. Por consiguiente, al contemplar la actividad de los 
bolivianos y el enfrentamiento de sus pasiones, demuestra una acti-
tud confortable que no es nada casual.

Con el ejemplo de Bolivia se ve claramente ese cambio de orien-
tación que se produjo en el mundo entero en relación con la proble-
mática del desarrollo. Primero, muchos observadores opinaban que 
los instrumentos indispensables del desarrollo eran la limitación del 
poder de las capas superiores, la intervención del estado, su dominio 
sobre los recursos y medios de producción y la planificación econó-
mica. En cambio, últimamente se ha hecho popular una actitud con-
traria. El tiempo dirá si la nueva receta resulta más eficaz, y esa res-
puesta será importante no sólo para la problemática boliviana, sino 
también para Europa del Este, por ejemplo.

El momento clave de la historia de Bolivia en el siglo XX fue 
la revolución de 1952 que constituye el eje del libro. El balance de 
esta revolución no es muy claro. A  consecuencia de ese aconteci-
miento se produjeron algunos cambios que de cualquier manera ha-
brían tenido que producirse. El dominio de los tres magnates que en 
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su tiempo habían monopolizado la extracción de ese producto cla-
ve que era para el país el mineral de estaño, era inimaginable a la lar-
ga. Suponiendo que los conceptos del establecimiento revoluciona-
rio en definitiva no eran favorables para el crecimiento económico, 
resulta evidente que la duración de las condiciones posfeudales en la 
agricultura tampoco lo habría favorecido. Sin embargo, el hecho es 
que la miseria en Bolivia ha sobrevivido a los gobiernos revolucio-
narios, y el país seguía balanceando al borde del abismo económico.

Dentro del marco de su política neoliberal, Bolivia alcanzará 
seguramente un ritmo más rápido de su crecimiento, lo cual no es 
nada desdeñable. El que tenga dinero, también al pie de los Andes 
vivirá en un mundo agradable de la abundancia. Sin embargo, me 
temo que no se resuelva el problema principal de la existencia de 
esas personas que no tienen dinero ni tienen posibilidad de ganar-
lo. Como tendrán que vivir de alguna manera, se dedicarán a la de-
lincuencia, a la producción de drogas y al narcotráfico, y más tarde, 
quizás, volverán a rebelarse. Algunos de estos pronósticos, desgra-
ciadamente, ya se han vuelto realidad.

La obra se apoya en el material procedente de los archivos de la 
diplomacia de los E.E.U.U., Gran Bretaña, Francia y Polonia, depo-
sitado en el National Archives de Washington, en el Public Record 
Office de Kew cerca de Londres, en los Archives Diplomatiques de 
París y en el Archivo de Actas Nuevas de Varsovia. El que se hayan 
considerado también las actas realizadas por la diplomacia polaca, 
no es un simple adorno, a pesar de la distancia que separa ambos 
países. En la época de entre guerras Polonia manifestaba un autén-
tico interés por Bolivia como un posible mercado emigratorio y por 
su participación en la Liga de las Naciones. Estas fuentes proceden-
tes de los archivos se completan con las impresas, recogidas princi-
palmente en la British Library y en la biblioteca de la London School 
of Economies.

Versión castellana de Zygmunt Wojski
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