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Da bi videli naprej, moramo gledati nazaj.
Leta 1930 je v južni Ameriki po vrsti neuspelih poskusov v mestih postalo jasno, da je treba 
indijanskega otroka poučevati v njegovem naravnem okolju, na podeželju. Bolivijski učitelj 
Elizardo Pérez je tako dobil nalogo, da poišče staroselsko vas, primerno za postavitev šole. 
Takoj se je spomnil na Warisato ob jezeru Titikaka, kjer je dobro desetletje prej spoznal 
karizmatičnega indijanskega učitelja Avelina Siñanija. Ta je bil takrat skoraj še fant. Sedel 
je na kupu kamenja, obkrožen s tropom otrok, ki so ga gledali kot začarani in poslušali z 
odprtimi usti. Smejali so se, se čudili, ponujali odgovore, pa spet pozorno prisluhnili... Ker 
je govoril v jeziku ajmara, Pérez ni razumel, kaj jim pripoveduje, vendar je bilo očitno, da 
jih o nečem poučuje. Prizor je bil tako osupljiv in tako lep, da je obstal v spoštljivi razdalji 
in samo tiho opazoval. »Zdelo se mi je, da sem priča obredu, pogovor med učiteljem in 
otroci je bil tako veličasten, da se mi je zdelo, da se odvija sveto, mitološko dejanje,« se 
je kasneje spominjal. 
Ko je bilo pouka konec, je domačin pozdravil prišleka: »Čakali smo te,« je rekel 
preprosto.

pregovor ljudstva Ajmara



Tako sta se spoznala moža, ki sta dvanajst let kasneje postavila najpomembnejši učni 
projekt Latinske Amerike, prvo pravo indijansko šolo, ki ni bila rezultat poskusa »civilizirati 
Indijance«, ampak je bil njen namen nasproten: obramba in ohranitev njihove lastne 
identitete. Za razliko od šol, ki so se razvile pod kolonialnim vplivom, je upoštevala realne 
potrebe in interese staroselskih kmetov Altiplana. Zastavljena je bila kot »šola-ayllu«, tj. 
šola, ki deluje kot staroselska skupnost, kjer ljudje živijo dobro. »Dobro življenje« pa za 
Andinca pomeni življenje v skupnosti, kjer prva oseba, kot velja za jezik ajmara, ni »jaz«, 
ampak »mi« – pri čemer »mi« ne vključuje le drugih ljudi, ampak tudi živali, rastline, reke, 
gore, vso vidno naravo in ves nevidni svet. Občutek, da je vse živo, da ima vse pomembno 
vlogo v prepletu življenja, da smo z vsem povezani, vodi h globokemu spoštovanju narave. 
Pomeni premik od prepričanja, da jo moramo varovati, ker jo potrebujemo, k občutenju, 
da je vse sveto in enako pomembno kot človek, ki je le njen majhen del. 

Warisata je zrasla tako rekoč iz nič, iz zemlje in iz ljubezni teh, ki so se hoteli učiti. Delovala 
je devet let, po andskem dojemanju časa je zaključila en cikel. To je bilo dovolj, da je 
prižgala iskro v številnih drugih državah Latinske Amerike, danes pa iste vrednote in 
poučuje skupnost Sariri, ki v prihodnjem letu načrtuje odprtje prve sodobne šole z »naravno 
metodologijo« po zgledu Warisate, v La Pazu. 





ALTIPLANO



Veriga visokih Andov loči puščavsko, peščeno, nerodovitno obalo Tihega oceana od 
tropskega deževnega gozda Amazonije. Ukleščen med zasnežene šestisočake leži 
bolivijski Altiplano, Visoka planota, ki se razteza od argentinske meje čez vso bolivijsko 
kordiljero naprej v Peru. Širna pampa je gola, pusta, brez drevja, povprečna temperatura 
na nadmorski višini nad 3800 in 4000 metrov je pet do deset stopinj Celzija. Med letnimi 
časi skoraj ni razlike – moker mraz in suh mraz. Pozimi, v sušni dobi, se temperature spustijo 
tudi do minus 20 stopinj, mraz pa je toliko neznosnejši, ker z gora piha oster veter, da 
zmrzuje voda v ceveh in se živali premražene stiskajo druga k drugi.
Poleti se pampa spremeni v cvetoči vrt. Relativna bližina ekvatorja dovoljuje, da še na tej 
višini rastejo redka drevesa, toplejša deževna doba pa omogoča obdelavo polj (Andi so 
domovina krompirja in kvinoje), čeprav je vegetacija sicer zelo skromna. Prevladuje divja 
trava, glavna hrana domačih lam in alpak ter ovc in krav, ki so jih v te kraje pripeljali iz 
Evrope. 
Čim pa dež poneha, se planjava zavije v sivkasto oker, ki je poleg modrega neba edina 
barva Altiplana. Hiše iz adobe (zidakov iz zemlje) se zlijejo s pokrajino; kamor sega oko, 
sama ravnina in nebo. Staroselski kmet je obdan s popolno tišino – skoraj ni ptic, malo 
žuželk, ni gozda, ki bi ves čas pokal in pel. Edini zvok je »pesem Altiplana«: žvižganje 
šopov žilave divje trave v vetru. Pokrajina se zdi večna, neskončna, nespremenljiva. Nebo 
je zaradi redkega višinskega zraka in širjave tako blizu, da človeka nehote obide mistično 
razpoloženje. Zvezde ponoči žarijo, da bi se jih lahko dotaknil z roko. Ni čudno, da se je 
tu razvila ena najstarejših, če ne najstarejša civilizacija južne Amerike.



Skupnosti, ki tu živijo, so razpršene, ločijo jih velikanske razdalje, včasih neprehodne zaradi 
topografije gora, kar je glavni razlog, da se je starodavna kultura v bolivijskih Andih 
ohranila manj okrnjena kot v drugih deželah današnje Latinske Amerike. Bolivija je država 
z največjim deležem staroselskega prebivalstva te celine. Od 36 ljudstev in etničnih skupin, 
od katerih vsaka govori svoj jezik, so najštevilnejši Ajmare, Kečua in nižinski Guaraníji. 
Območje jezera Titikake poseljujejo Ajmare, ki jih je nekaj več kot Slovencev. Živijo skromno, 
preprosto, predvsem od poljedelstva; njihov glavni pridelek je krompir. 



LJUBEZENSKA ZGODBA

Ko sta Pačamama in Pečakamak (ženski in moški princip življenja) ustvarjala svet, se je 
rodila cela vrsta otrok: vsi naši štirje dedje elementi (ogenj, voda, zemlja, zrak) ter sonce 
in luna. Sonce in luna sta bila neločljiva pri igri in bolj ko sta rasla, bolj sta se ljubila. Ko 
je napočil čas, sta starša vsakemu od otrok dodelila vlogo. Soncu sta tako naložila, naj 
osvetljuje zemljo podnevi, luni pa določila noč. Ljubimca je misel na ločitev strašansko 
potrla. Skušala sta prepričati mamo in očeta, naj ju pustita skupaj, a zaman: naloge so 
bile določene. Ker sta ju spoštovala, sta ubogala, še vedno pa se ves čas trudita, da bi 
se srečala. Včasih luna pohiti in se vzpne na nebo še podnevi, včasih sonce vzide zgodaj 
in dohiti luno, preden se ta skrije, a se vedno le gledata. Da bi se lahko dotaknila drug 
drugega, je luna vzela srebrno vedro in na zemljo zlila vodo. Tako je nastalo jezero 
Titikaka, velikansko zrcalo, v katerem se v čarobnem trenutku odsev lune stakne z odsevom 
sonca: takrat sta srečna.



ROJSTVO OB TITIKAKI



Altiplano je kraj, kjer ima vsak kamen zgodbo, vsak potok svojo zdravilno moč in je vsaka 
gora babica. Na tem nadrealističnem kraju, kjer se prebivalci pogovarjajo z vetrom in še 
znajo priklicati dež ali odgnati točo, kot so nekoč znali naši predniki, je nekoč uspevala 
civilizacija, ki je za južno Ameriko to, kar so egipčanske piramide ali monoliti Stonehenge 
za Evropo: velika kultura, ki je zaznamovala tisočletja. Čeprav je inkovski imperij, ki nam 
je časovno bližji (12. – 15. stol.), mnogo bolj znan in je arheoloških najdišč več in so lepše 
ohranjena, je resnično duhovno središče tega območja Tiwanaku. 
Tiwanaku leži dobrih 20 km od obale jezera Titikake. Tempelj, od katerega je ostalo zelo 
malo, datirajo tja do 15.000 let nazaj, zadnja od kultur, ki so gradile ena na drugi, je 
verjetno zaradi dolgotrajne suše propadla okrog 13. stoletja. Po tem, kar ima pokazati, 
se ne more primerjati z Machu Picchu ali majevskimi in mehiškimi piramidami – skrunilci so 
iskali legendarno zlato že pred prihodom Inkov, kasneje pa so Španci brezhibno obdelane 
kamne vgrajevali v cerkve, v času republike so z njimi tlakovali ceste in železnico, vojaki pa 
so monolite uporabljali kot tarče za strelske vaje.
To, kar osuplja, je skrito v astronomski natančnosti postavitve observatorija in zaenkrat 
nepojasnjeni tehnologiji, s katero so premikali sto, celo 400 ton težke kamnite bloke (največji 
tehta toliko kot 600 avtomobilov skupaj). Granit so znali obdelati z natančnostjo laserja in 
bloke zlagali kot lego kocke. Prilegajo se tako tesno, da med stikajoča se kamna ni mogoče 
potisniti niti rezila britvice. Takih struktur ne znamo izdelati danes niti z najmodernejšimi 
napravami. Stari Tiwanaku je poznal hidravliko, razvil kompleksne namakalne sisteme 
(izročilo pravi, da so stepo spremenili v cvetoča polja, raj na zemlji), poznali so vodotesno 



kanalizacijo in vodovodno napeljavo. Inki, ki zase trdijo, da izvirajo iz te iste civilizacije, so 
stare templje sicer podedovali, sami pa niso poznali tehnologije, s katero so jih sestavili. 
Tiwanaku je domorodnim Ajmaram še zmeraj vir mita o nastanku sveta in njih samih, njihove 
družbene ureditve, astronomskega znanja in naravne medicine. Ko arheolog najde kak 
posebno lep predmet, se kmet, ki pomaga pri izkopavanju, prikloni in takoj naredi preprost 
obred: zanj so ti predmeti sveti, pripadali so njegovim prednikom, pogosto jim pripisuje 
zdravilno moč; preko njih se povezuje s svojimi koreninami. 





Pri pouku zgodovine bolivijski 
šolar o indijanskih uporih ne 
izve praktično ničesar, šele v 
zadnjem času je na voljo nekaj 
malega literature. Tupac Katari 
in Bartolina Sisa sta leta 1781 s 
40.000 možmi obkolila La Paz in 
skoraj izstradala mesto. Nekatere 
skupine staroselcev Guaraní so 
podlegle šele globalizmu tega 
stoletja. Ajmara Zarate Willka je 
sprožil cel plaz vstaj potem, ko so 
staroselce, ki so pomagali končati 
državljansko vojno, izigrali in jih 
niso pustili k oblikovanju nove 
vlade. Nič od tega ni v šolskih 
učbenikih, tako kot se ne govori 
o množičnih pokolih, ki so jih 
nad rudarji zagrešile diktature 
preteklega stoletja.
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Ko so prišli leta 1532 v Ande Španci, je bila inkovska civilizacija, druga velika kultura na 
tem ozemlju, na vrhu razcveta. Inki so ustvarili močno državo. Njihov največji dosežek je 
bila kompleksna in zelo učinkovita družbena ureditev, podobna socializmu, ki je temeljila 
na skupnem delu, skupni lastnini in zapleteni mreži medsebojne pomoči. Špancem je tak 
red ustrezal: del zemlje, ki je bil prej določen inki, si je vzel španski kralj, del, namenjen 
svečeniškemu stanu, je pripadel cerkvi, preostanek pa je ostal v lasti staroselcev. Poleg 
dajatev so morali ti vsako leto poslati določeno število mož na delo v rudnike in talilnice 
rude. V nečloveških razmerah jih je pomrlo na milijone. Kljub visokim dajatvam in suženjski 
službi v rudnikih pa so prebivalci Altiplana s tem sistemom obdržali pravico do užitka 
skupne zemlje in s tem starodavni način življenja v skupnosti (ayllu).
Podrejeni položaj, ki ga je staroselcu vsilila kolonija, se je nadaljeval še v času republike. 
Še huje: sprememba sistema je postopno ukinjala zemljišča, ki so jih imele indijanske vasi 
v skupni lasti, in jih dala na javno dražbo. Začele so se širiti velike haciende, v nekaj letih 
je bilo prodanih na stotine vasi z ljudmi vred. Namesto španskega kralja so staroselske 
kmete zdaj enako neusmiljeno izkoriščali veleposestniki in lastniki rudnikov. Kmet je bil 
prisiljen delati skoraj zastonj, kot tlačan, za vsako neubogljivost je bil kaznovan z bičem 
in mučenjem. Kdor ni mogel plačati dajatev, je izgubil pravico do zemlje, razlaščeni pa 
niso imeli druge možnosti, kot da gredo za mizerno plačane hlapce, se preselijo v mesto 
ali rudnike, kjer tudi životarijo. V 18. stoletju so se zato začeli spontani upori, katerih vrh 
je velika indijanska vstaja 1781, ki sta jo vodila Tupak Katari in njegova žena Bartolina 
Sisa. Upor je bil krvavo zatrt. 



PREPOVEDANO ZNANJE
V začetku 20. stoletja je imela Bolivija 90% domorodnega prebivalstva, ki jim je vladala 
kreolska manjšina (kreoli: potomci Špancev z nekaj staroselske krvi). Staroselec ni imel 
niti statusa državljana niti ustavnih pravic. Te si je lahko pridobil, kdor je znal brati in 
pisati, znanje, ki je bilo indijanskemu kmetu nedostopno. Do konca 19. stoletja ni bilo 
sploh nobenega sistematičnega poskusa izobraževanja domorodnega ljudstva, nasprotno, 
poučevanje in učenje pisanja je bilo prepovedano, te, ki so poklic opravljali skrivaj, so 
preganjali, zapirali, zasmehovali in celo mučili ali ubili.
Kasneje je oligarhija bolivijskih mesticev ugotovila, da ji bolj ustreza, da je treba indijanca 
civilizirati, tj. prilagodi potrebam ekonomskega »napredka družbe«. Indijanca je bilo treba 
narediti učinkovitejšega. V La Pazu so tako po letu 1910 s pomočjo čilenskih pedagogov 
ustanovili dve normalki, ki naj bi staroselske fante izšolale za poklic vaških učiteljev. V 
internat so sprejeli fante s podeželja, a čeprav so jim nudili »vse vrste udobja«, so dečki 
množično uhajali. Šola je doživela popoln neuspeh. Otroke so skušali »civilizirati«, a se ti 
na zahodnjaški način življenja nikakor niso mogli navaditi. Namesto na žimnicah so raje 
spali na tleh, zaviti samo v odejo, zavračali so hrano, ki je niso bili vajeni in jedli na skrivaj, 
skupaj, v krogu okrog na tla pogrnjenega tkanega prta (aguaja). Poleg tega je pouk 
potekal v španščini, jeziku, ki ga niti niso vsi dobro razumeli. V kratkem času obstoja teh šol 
je bilo jasno samo eno: staroselskih otrok s kmetov je nemogoče izobraževati v mestih.



Nekateri kreolski učitelji (eden takih je bil Elizardo  
Pérez) so začeli iskati način, kako indijanske otroke 
poučevati tam, kjer živijo, se pravi v staroselski 
skupnosti. Ugotovili so, da se otrok ne da civilizirati 
na silo. Da je narobe, ker jih skušajo iztrgati iz 
domačega okolja. Šolo je treba postaviti tam, kjer 
živijo, ter jo prilagoditi njihovim potrebam, navadam 
in načinu življenja.

Mladi Santiago Poma je ustanovil skrivno vaško 
šolo. Nekdo ga je prijavil. »Navsezgodaj so prišli 
pome. Zvezali so me in me skupaj s še nekaj tovariši 
odgnali v mesto. Hodil sem privezan na vrvi za konji, 
na katerih so jezdili vojaki. Poslopje šole so uničili. 
Zaprli so me za tri leta, potem sem dosegel, da so 
me izpustili v zameno za zemljo, ki sem jo podedoval 
od družine. Ker nisem imel od česa živeti, sem moral 
služiti prav človeku, ki me je zaprl, me mučil in mi vzel 
vse, kar sem imel. Postal sem kolon brez zemlje, kar 
je isto kot suženj.« Kot starec je pomagal zgraditi 
šolo v Warisati, uresničenje svojih življenjskih sanj.



Najboljši trenutek, da zasiješ, je takrat, ko je vse naokrog tema.



Najboljši trenutek, da zasiješ, je takrat, ko je vse naokrog tema.

AVELINO SIÑANI
Avelino Siñani, karizmatični, neutrudni učitelj, ki je skupaj z Elizardom 
Perezom ustanovil šolo v Warisati, je bil Ajmara z bregov Titikake. 
Nikoli ni hodil v uradno šolo – ko je bil mlad, kot staroselec ni imel 
pravice do izobrazbe. Siñanijeva šola so bile stepe Altiplana in 
starci, ki so ga izbrali za poklic. Skrivaj se je naučil brati in pisati in 
potem začel učiti še druge. Ustanovil je tajno večerno šolo, a so ga 
odkrili in je moral skupaj z družino pobegniti. Mnoga leta za tem se 
je vrnil domov in ponovno odprl šolo. Spet so ga zaprli, obtožili so 
ga, da je agitator in ga mučili. 
Leta 1931 se je odzval Pérezovi zamisli o ustanovitvi šole in 
sovaščane prepričal, da se mu pridružijo. Umrl je 31. januarja 
1941, kmalu zatem, ko je kreolska oblast prevzela šolo in izgnala 
indijanske učitelje. Elizardo Pérez trdi, da človeka z več človeškimi 
vrlinami ni srečal nikoli: spokojen duh, jasna vizija, jeklena volja.
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TE Warisato so gradili, kot znajo graditi le Bolivijci – brez vnaprejšnjega načrta in 
organizacije dela. Dela sta se lotila Siñani in Pérez kar sama. Domačini so bili do Péreza, 
ki je bil belec, sprva skrajno nezaupljivi. Obljubili so, da pridejo pomagat, in ko so 2. 
avgusta 1931 slavnostno položili temeljni kamen, so se zbrali vsi. Naslednji dan, ko je 
bilo treba začeti izdelovati zidake iz zemlje (adobe), pa ni bilo nikogar. Učitelja sta 
sama garala do noči in tako še nekaj dni, velikansko 
delo, ki sta si ga zamislila, pa seveda ni napredovalo.
Adobe naredijo tako, da namočeno zemljo zmešajo 
s slamo in jo namečejo v kalupe iz desk, potem pa 
pustijo, da se posuši. Avgusta je na južni polobli zima, 
na Altiplanu zmrzuje. Bose noge, ki tlačijo zemljo, tudi. 
Pérez je začel obupovati. Jezil se je na Siñanija, češ 
da mu je obljubil, da bodo kmetje sodelovali. Indijanski 
učitelj se ni ustavil niti toliko, da bi ga pogledal. »Ti 
samo delaj. Stotine parov oči te opazuje. Hočejo videti, 
ali si resen ali samo govoriš. Vidijo, da z nami spiš, 
da ješ našo hrano, da z bosimi nogami tlačiš zemljo. Ti bodo že začeli zaupati. Ti samo 
delaj.« Čez nekaj dni je bila na gradbišču vsa vas. Tako se je začela ljubezenska zgodba 
o Warisati. Domačini so kmalu dojeli, da gradijo zase in so delali, kot da morajo končati 
še isti dan. Zgradbi so priključili polja in zgradili delavnice – vse, kar so mogli, so pridelali 
ali izdelali sami. Česar niso znali narediti, so se naučili.



 »Včasih smo morali vstati sredi noči, ker je nepričakovani 
dež odnašal sveže postavljene zidake in jih je bilo treba 
pokriti s slamo. Ali si predstavljate, kaj pomeni vstati sredi 
noči na Altiplanu, ko brije veter in pada leden dež, da greš 
kopati jarek, ker grozi, da bo poplavilo polje? Termometer 
je kazal minus štirinajst, mi pa smo bosi čofotali po ledeni 
vodi, ki je pritekala z gore Illampu,« se spominja fotograf 
Carlos Sálazar Mostajo.
Država ni za gradnjo dala skoraj nič. Pogosto se je zgodil čudež in se je material kar 
pojavil – šele kasneje se je izvedelo, da so ti čudeži prihajali iz žepa samega Péreza, ki 
je za gradnjo porabil vso svojo plačo, prodal hišo na deželi in odnašal v šolo stvari celo iz 
lastnega doma. Nihče ni vedel, kakšen obseg bodo dobila dela, slutili  pa so, da ustvarjajo 
nekaj popolnoma novega.
Ko so risali načrt šolske zgradbe, so trčili na težavo. Skupna zemljišča domačinov so bila 
pomešana s temi, ki so si jih lastili veleposestniki. Rešitev je bila revolucionarna: staroselci 

so si vzeli, kar je bilo vedno njihovo, in 
preprosto razlastili lastnike haciend z 
argumentom, da si ti ozemlja niso pridobili 
zakonito. To je bilo prvo znamenje, kako bo 
odslej delovala Warisata.



Pérez je za prevažanje materiala nekje staknil star tovornjak, ki pa se je ves čas kvaril. Do Warisate takrat še ni 
bilo cest. Kraj loči od La Paza le dobrih sto kilometrov, a v tistih časih še ni bilo ceste, vožnja je v deževni dobi po 
razmočenem terenu trajala tudi več dni. Včasih so med eno samo vožnjo po petkrat razložili in nato spet naložili 
staro škripo, da so jo lahko porinili naprej. Nekoč je vozilo zatajilo na 4500 metrov visokem prelazu, Pérez in 
njegov brat, ki je bil šofer, sta skoraj zmrznila. Takrat je bilo učitelju dovolj in je bentil, da ga bo prodal ali 
zavrgel. Siñani je bil proti: »Naj avto ostane,« je rekel. »Parkiraj ga na trgu, tudi če ne dela. Tega nihče ne ve. 
Vsi pa vedo, da ima šola v Warisati avto! Avto je pomemben. Zaradi avta bodo vsi vedeli, kaj tu delamo.« Avto 
je bil v tistih časih nekaj tako posebnega, kot če bi danes neka slovenska šola imela lastni helikopter! In tako je 
pokvarjeni tovornjak postal simbol naprednosti šole v Warisati.



VSE JE ŽIVO, VSE JE POVEZANO
Andski dedje so preučevali naravo, da bi živeli z njo v čim večji harmoniji.

Zahod jo preučuje, da bi jo izkoriščal.

Ayni (izg. ajni) je princip recipročnosti, eno najpomembnejših načel andskega pogleda na 
svet. Je univerzalni zakon, ki trdi, da je življenjenje popolno, da je vse povezano z vsem in 
da v tej čudoviti sestavljanki ne sme manjkati niti košček, ne da bi se porušilo občutljivo, ves 
čas pretakajoče se ravnotežje. Nič ni samoumevno in nič ni nepomembno, ker se vse med 
seboj dopolnjuje, bi rekel andski starec. Vsaka stvar, vsak pojav, vsako bitje, tudi človek, 
ima pomembno nalogo: prispeva k ravnovesju. 

Življenje vidi kot neprestano gibanje in spreminjanje, neprestano izmenjevanje dajanja in 
sprejemanja tako, da se ves čas vzpostavlja ravnovesje. Fizična raven je le odraz duhovne, 
nevidne ravni, pravijo, in tudi ti sta povezani z zakonom recipročnosti. Če nekaj spremenimo 
v nevidnem svetu, se bo odzval z ustrezno spremembo tudi vidni svet. Modrec, ki razvije 
tankočutnost, bo zaznal najmanjšo spremembo in v vsakem trenutku deloval tako, da se 
znova vzpostavi ravnovesje.





Kako naj se vrnemo k temu naravnemu 
sobivanju z vsem, k zavesti, da smo vse, 
da je vse pomembno, da ima vsako bitje 
svojo vlogo v naravi? Ded z Altiplana bi 
rekel, da moramo znova vzpostaviti stik z 
naravo. V naravi spet začutimo svoje mesto 
v procesu življenja, povezanost vsega z 
vsem. Enako pomembno je povezovanje z 
drugimi ljudmi: z družino, sosedi, sošolci, 
sodelavci, z ljudmi, ki jih poznamo le bežno. 
Zanimanje za drugega odklene lupino 
našega srca, da se zavemo, da nismo sami 
in da s svojim bitjem in zavestnim odnosom 
prispevamo k harmoniji vseh. Vse, kar nas 
obdaja, ljudje, predmeti, zemlja, voda, 
veter, sonce, rastline, živali, vse bi moralo 
biti deležno naše ljubezni in pozornosti. 
Vse je del dinamičnega ravnovesja in 
vseobsegajoče harmonije. Énako radi bi 
morali imeti sebe, se zavedati, da drug 
drugega dopolnjujemo. 



Ayllu (skupnost, izg. ajlju) se rodi iz 
zavesti, da ne obstajam osamljeni jaz, 
ti ali on, ampak samo »mi«. V jeziku 
ajmara prva beseda, ki se je otrok 
nauči, ni »jaz«, ampak »mi«, »jiwasa«. 
V andski skupnosti so vsi odgovorni za 
dobrobit vseh. Po teh načelih je delovala 
Warisata. Ayllu preprosto pomeni živeti 
v harmoniji z vsem in zavedanje, da smo 
soodgovorni za dobro drugega. Pomeni 
zavest, da ni dovolj, če je dobro meni 
– ne morem mirovati, dokler ni dobro 
vsem. Tak odnos poraja neprenehno 
prizadevanje za skupno dobro. To ne 
pomeni zanikanja svojih lastnih potreb. 
Nasprotno, v skupnosti človek živi z 
zavestjo, da ni sam in da si za njegovo 
dobro prizadevajo tudi drugi. Vsak 
prispeva po svojih zmožnostih in vzame, 
kolikor zares potrebuje, vedoč, da na 
svetu ni sam. 



tradicionalna skupnost potrošniška družba
krožno dojemanje časa čas teče naprej, mineva 
cikličnost: vse se vrača linearni razvoj k vedno večji popolnosti
ravnovesje, harmonija hierarhičnost, tekmovalnost         
občutenje nevidnega, skrivnostnega verjame le, kar vidi
spoštuje raznolikost, različnost teži k homogenosti (globalizem)
vse se dopolnjuje, ima svojo vlogo ekskluzivnost, človek je krona stvarstva
vse je živo deli naravo na živo in neživo
v središču je skupnost v središču je posameznik
pomembno je življenje pomemben je denar
spoštovanje do narave plenilski odnos do narave, narava je le vir
prizadevanje za dobro skupnosti prizadevanje za lastno dobro
občutek povezanosti občutek osamljenosti, strah

Včasih se ustavim in se vprašam: 



tradicionalna skupnost potrošniška družba
krožno dojemanje časa čas teče naprej, mineva 
cikličnost: vse se vrača linearni razvoj k vedno večji popolnosti
ravnovesje, harmonija hierarhičnost, tekmovalnost         
občutenje nevidnega, skrivnostnega verjame le, kar vidi
spoštuje raznolikost, različnost teži k homogenosti (globalizem)
vse se dopolnjuje, ima svojo vlogo ekskluzivnost, človek je krona stvarstva
vse je živo deli naravo na živo in neživo
v središču je skupnost v središču je posameznik
pomembno je življenje pomemben je denar
spoštovanje do narave plenilski odnos do narave, narava je le vir
prizadevanje za dobro skupnosti prizadevanje za lastno dobro
občutek povezanosti občutek osamljenosti, strah

Kako vplivam na ta svet?



UCENJE ZA ŽIVLJENJE
v



Že od začetka namen šole v Warisati ni bil zgolj učenje branja in pisanja, še posebej, ker to 
poteka še zdaj le v španščini. V tridesetih letih preteklega stoletja je bila šola popolnoma 

oddaljena od življenjske resničnosti ljudi, ki jim je bilo 
šolanje namenjeno, v Warisati pa se rodi spoznanje, da 
ne more biti indijanske šole, ki ne bi bila tudi kmetijska 
šola. »Otroka je treba pripraviti na življenje,« 
je ves čas ponavljal Pérez. Indijanski kmet je globoko 
povezan z zemljo in šola mora to povezavo utrjevati, 
jo usmerjati in ji dajati pozitiven pomen. Povezava 
z zemljo pomeni preživetje, a tudi identiteto. Boj za 
pravico do izobraževanja staroselskega prebivalstva 
se je spontano zlil z bojem za svobodo in vrnitev 
odvzete skupne zemlje. 

Prišel sem, da bi jih učil, na koncu sem se pa jaz od njih več naučil kot oni od mene.
Naučil sem se živeti.

Elizardo Pérez



Pouk je potekal vse dni v tednu, pri gradnji in pri delu na poljih so sodelovali vsi, tudi 
najmlajši in učitelji. Po načelu »naj vsi hodimo skupaj, naj nihče ne ostane zadaj« je bila 
za uspeh vsakega od učencev odgovorna vsa vas – šola je tako uspešna, kot je uspešen 
najslabši učenec. Če nekomu torej ni šlo, so mu bili drugi dolžni pomagati in ga podpreti. 
K pouku je spadala osebna higiena (kopanje v reki) in gojenje narodne identitete (sploh 
v okviru kulturnega kluba). Pouk je potekal v jeziku ajmara, španščina je bila na drugem 
mestu. 
Profesionalni del šolanja se je skrčil na dve leti. Največja težava pri izobraževanju v 
revnih krajih je osip: šolarji si ne morejo privoščiti šolanja, ker morajo delati, vzdrževati 
sebe in družino. Število let so nadomestili z dolgim dnem, »od zore do zarje«, včasih so 
s predavanji in kulturnimi dejavnostmi nadaljevali še ponoči. V praksi je to pomenilo, da 
učitelji niso imeli delovnega časa, ampak so bili tako rekoč vedno na voljo. Poleg tega so 

Pouk



skrčili učni načrt, ki temelji na pomnjenju podatkov, in bolj poudarjali razvoj ustvarjalnosti, 
sočutja, veselja in marljivosti. Otrok, ki ima te lastnosti, bo v življenju že našel informacije, 
ki jih morda še potrebuje za opravljanje svojega poklica. Potrebuje samo eno: okolje, 
ki zbuja navdušenje in omogoča življenje v polnosti, kjer lahko najde upanje in pogum. 
Vzgajati je pomembneje kot poučevati.

Temelj šole je bila trilogija »delavnica, razred in polje«. Delavnica ni bila namenjena 
samo učenju, ampak so imeli otroci tam možnost, da dejansko nekaj izdelajo. Vse, kar so 
se naučili, so takoj prenesli v prakso, tako uspešno, da je s polji in delavnicami šola postala 

Otrok se uči z delom 



praktično samozadostna. V obrtnih delavnicah so izdelovali kovinska ogrodja za postelje, 
slamnjače, pohištvo, vrata in okna najprej za svojo šolo, potem pa še za podružnice, ki 
so se takoj začele odpirati po drugih provincah. Dekleta so sama sešila šolske uniforme, 
stkala odeje za internat itd. Pridelali so toliko hrane, da so vzdrževali internat s skoraj 
dvesto učenci. Shramba je bila vedno polna.
Čeprav je revni vaški šoli dejstvo, da je vse pridelala 
sama, olajšalo delovanje, je bilo pomembnejše 
to, kar je z delom pridobil otrok: naučil se je, da 
je najvišja oblika sobivanja delo. Vedel je, da je 
treba vsako delo opraviti dobro. Zavedal se je, da 
prispeva k skupnemu dobremu, da je pomemben 
del družbe in da je lahko ponosen nase. Razvil je 
celo vrsto vrlin: vztrajnost, pogum, solidarnost in 
iznajdljivost, odrastel je brez strahu pred naporom. 
V tradicionalnih skupnostih je popolnoma naravno, 
da se otrok uči z delom in zelo mlad postane 
samostojen. Delo je najvišja oblika učenja.

Svet modrih
Šolo je nadziral svet modrih. Vaška zborovanja s 
starci na čelu pomenijo zametek obujanja starodavne 

  Svet modrih



ureditve. Eden največjih dosežkov šole v Warisati je bil dvigniti občutek lastne vrednosti 
staroselca. Prvič po stoletjih si je vzel pravico do svobode govora ter določeno stopnjo 
samouprave. Šola se je iz razreda razširila v skupnost, ali kot je rekel Siñani: »To ne bo 
navadna šola. To bo šola-ayllu, šola, ki bo integrirana v družbo!« Warisata je postala 
nekakšno »osvobojeno ozemlje«, veleposestnik ni imel več oblasti.

Širitev
Warisata je delovala kot jedro in pognala številne hčerinske enote. Že od začetka so ji 
domačini pravili »taika«, mati – simbol materinske zaščite in solidarnosti. V Warisato so 
romali z vseh koncev. Vsak je prinesel, ne da bi ga kdo prosil, kar je mogel odtrgati lastni 
revščini – žakelj suhe trave za izdelovanje zidakov, hrano za otroke v internatu, nekaj lesa 
– kot daritev, ki je imela skoraj religiozni značaj. Kdor ni nič prinesel, je pomagal z delom. 
Predvsem pa so prišli poljubit sveto zemljo, na kateri je stala Mati.
Konec desetletja je imela matična Warisata 33 osnovnih šol. Vse so bile postavljene s 
skupnim delom po principu ayni in skoraj brez državne pomoči, po istem modelu pa so po 
vsej staroselski  Boliviji postavili še petnajst matičnih šol. Pojavila se je potreba po učiteljih, 
zato so osnovnim stopnjam dodali še prvo normalko, kjer so bodoči indijanski učitelji poleg 
učiteljske prakse dobili znanje, kako postaviti šolo, in vodstvene sposobnosti. Warisata je 
razvila prepričanje, da mora indijanska šola izučiti svoje lastne učitelje, ki ne smejo biti 
odrezani od skupnosti, kjer bodo poučevali, tako kot šola ne sme biti ločena od skupnosti, 
kjer stoji.

Širitev



Zadnji dan. Ljudje so jokali. Avelino Siñanii je tega dne zbral učence in rekel: »Šolo so 
zaprli, a niso zaprli vaših src. Veliko ste se naučili in hvaležnost lahko izrazite samo na en 
način: vsak, ki se je šolal v Warisati, ima dolžnost, da to, kar se je tu naučil, nauči še devet 
drugih. Pojdite domov, vzemite semena starih sort rastlin in sejte. Ne pozabite, kaj ste se 
naučili.« In jih je odslovil. Naslednjega dne je umrl, počilo mu je srce.



UNICENJE ŠOLE

Oblast je kmalu ugotovila, da so jim indijanske šole ušle izpod nadzora in postale gojišče 
opozicije, seme odpora proti režimu. Konec 30-ih so veleposestniki, ki so sestavljali 
kreolsko oligarhijo, uspeli vložiti toliko tožb,  protestov in spletk (samo Perez je imel na mizi 
več kot 30 pozivov na sodišče), da je ministrstvo za šolstvo indijanske šole razglasilo za 
»izobraževalni polom« in odredilo, da se jih zapre.

12. januarja 1940 je v Warisato prispela preiskovalna komisija in našla kup napak, češ 
da  otroci v zvezkih niso imeli robov začrtanih z rdečo tinto, ni bilo dobavnic za šolsko 
skladišče – čeprav  je bilo to zvrhano do stropa. Učitelji da poučujejo brez priprav in se ne 
drže učnega načrta. »Prekršili smo vse tabuje dotedanjega bolivijskega izobraževanja,« 
je priznaval Carlos Salazar Mostajo. V nekaj dneh se je podrlo vse, kar so domačini 
zgradili s toliko truda in odrekanja. Novo vodstvo je najprej odstavilo Péreza in Siñanija 
ter večino učiteljskega zbora, nekateri so odšli sami. Zaprli so delavnice, zmanjšali proračun 
in ustavili gradnjo Mehiškega paviljona, ki se jim je zdel preveličasten za zanikrno vas 
sredi Altiplana.

v



Po prevzemu so iz šole naredili običajno normalko, vendar je tako pohabljena Warisata 
izgubila duha, ki jo je postavil. V nekaj mesecih je nova direkcija opustošila šolo, izpraznila 
skladišče, odnesli so celo mize iz razredov. Dograditev Mehiškega paviljona je kasneje 
plačala mehiška vlada.

Elizardo Pérez je preostanek svojega življenja prebil preganjan po sodiščih in reven 
kot cerkvena miš. Ni imel denarja niti za odvetnika. Kasneje je bil zelo cenjen v tujini: v 
Mehiki so po zgledu Warisate odprli vrsto šol v predelu, kjer živi majevsko prebivalstvo, 
Pérez sam pa je na področju šolske vzgoje nekaj časa svetoval predsedniku Lazaru 
Caredenasu. Gvatemala je v polnosti sprejela model šole-ayllu, njegove koncepte so 
udejanjali v Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju. Umrl je v dolgoletnem izganstvu v Buenos Airesu 
v Argentini.

Danes v Boliviji za Warisato ne ve skoraj nihče, v šolskih učbenikih je ne omenjajo. Poslopje 
je še zmeraj mogočno kot nekoč, v prvi stavbi gosti »indijansko univerzo« (novost, s katero 
skušajo v zadnjih letih izobraževanje približati staroselskemu prebivalstvu), v Mehiškem 
paviljonu pa je državno učiteljišče. Stara Warisata in njen pomen za staroselsko skupnost 
sta v Boliviji obdana s tišino, kot da ju nikoli ne bi bilo, čeprav je šola spremenila zgodovino 
pedagogike Latinske Amerike in je še vedno najboljši primer transformativnega in 
emancipatornega šolstva na svetu.





SKUPNOST SARIRI
Skupnost Sariri je svojo uradno pot začela kot center za raziskovanje andske kozmovizije. 
Njen ustanovitelj, Fernando Huanacuni Mamani, izhaja iz dolge verige saririjev, tradicionalnih 
potujočih učiteljev Altiplana, ki so nekoč hodili iz skupnosti v skupnost in poučevali življenjsko 
modrost. Danes sariri deluje v mestu. Okrog jedra, ki ga je ustvaril, se je razvila skupnost, 
ki se danes ukvarja predvsem z izobraževanjem. Prirejajo tedenska javna predavanja 
in tečaj andske kozmovizije. Spremljajoče dejavnosti so obredi, povezani z andskim 



koledarjem, predavanja, predstavitve, obiskovanje šol in mednarodne izmenjave. Občasno 
izdajo časopis Sariri, kako skripto in knjigo. Z delovanjem skupine je povezana tudi šola 
kitajskih borilnih veščin, kung-fuja in tajčija.
Prihodnje leto bodo odprli osnovno šolo. Izkoristili bodo možnost, ki jo zakon dovoljuje 
zasebnim »eskperimentalnim« šolam, da do določene mere prilagodijo organizacijo šole, 
način poučevanja in vsebine predmetov ter vpeljejo alternativne, sodobnejše pedagoške 
prijeme. Razvijajo t.i. »naravno pedagogiko«. Struktura, ki jo najdemo v naravi, je skupnost, 
kjer so vsi deli med seboj povezani. Šola, ki je osnovana na principih narave, mora zato 
nujno delovati kot skupnost, kjer vsak od članov goji zavest, 
da s svojim ravnanjem vpliva na vse druge in je zato zanje 
soodgovoren (tudi učenec za učitelja ali za šolsko poslopje, 
ki je ravno tako del skupnosti).
V sodobni, razkosani, odtujeni družbi je ena najpomembnejših 
vzgojnih nalog prav razvijanje občutka povezanosti. Zato so 
v šoli potrebne »točke srečanja«, priložnosti za druženje, 
včasih z delovno nalogo (na primer okopavanje vrta, 
pleskanje šole), včasih pri igri, pogosto pri hrani (apthapi). 
Učenci bodo sodelovali pri vseh opravilih, ki jih zmorejo, tudi 
(ali še posebej) pri čiščenju prostorov. V običajni šoli starši 
prihajajo le na govorilne ure. V šoli, ki deluje kot skupnost, 
pa se od njih pričakuje, da aktivno sodelujejo pri odločanju in 



vsakodnevnem delovanju šole. Otrok se uči z zgledom, 
družbena angažiranost pa je ena najpomembnejših 
vrednot, ki jih gojijo Saririji.

Načrtovane spremembe in 
dopolnitve učnega načrta
Namesto verouka (cerkev je šele pred kratkim ločena 
od države) bodo uvedli učenje izvorne andske duhovne 
tradicije, pri biologiji bodo razvijali občutenje, da 
je vse živo in da se narave ne deli na živo in mrtvo. 
V pouk zgodovine bodo uvedli do zdaj potlačene 
vsebine (visoka stara civilizacija Tiwanaku, zgodovina 
indijanskih uporov). Pod vprašaj bodo postavili tudi 
zahodnjaško prepričanje, da čas teče linearno, in 
spoznavali, kako čas dojemajo njihovi andski predniki 
(v vseh tradicionalnih družbah velja, da čas kroži in 
da se ravna po določenih zakonitostih ali vzorcih, 
ki vplivajo tudi na človeško zgodovino). Uvesti 
nameravajo dnevno telesno vadbo, več umetnosti in 
učenje domačega jezika (v La Pazu bo to jezik ajmara). 
Precej pozornosti bodo namenili šolskemu vrtu.





Dobro življenje (Suma Q’amaña – Vivir Bien) 
pomeni živeti polno, živeti v ravnovesju in 
harmoniji – v harmoniji s cikli Matere zemlje, 
očeta vesolja, z naravo, družbo in samim 
seboj, s cikli zgodovine. Pomeni zavest, 
da je vse živo, povezano in soodvisno, da 
ima vse svojo vlogo v tkanini življenja in je 
zato pomembno. Pomeni živeti v skupnosti, 
spoštovati vse oblike življenja; znati živeti 
in sobivati.
• znati jesti
• znati piti
• znati plesati
• znati spati
• znati delati
• znati meditirati
• znati misliti
• znati ljubiti in biti ljubljen
• znati poslušati
• znati govoriti
• znati sanjati
• znati hoditi
• znati dajati in sprejemati

VODILA DOBREGA ŽIVLJENJA



Apthapi je andski skupni obrok, 
kjer vsak prinese, kar ima, vsak 
prispeva po svoji zmožnosti. Vsa 
hrana se zloži skupaj. Vsi navzoči 
se zberejo v krogu, se zahvalijo za 
hrano, jo blagoslovijo in potem si 
vsak vzame, kolikor potrebuje, da se 
nasiti. Nihče ne gleda, kdo je koliko 
prinesel in kdo koliko pojedel: vsak 
po svojih zmožnostih in potrebah. 
Apthapi je struktura življenja, način 
sobivanja, razumevanje sveta. V duhu 
recipročnosti vsak prinese, kar lahko 
da, vsak vzame, kolikor potrebuje.

Naj vsi hodimo skupaj,
naj nihče ne ostane zadaj,
naj vsi imamo vse, kar potrebujemo,
naj nikomur nič ne manjka.

APTHAPI
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PEDAGOŠKI PROGRAM
Ob razstavi smo pripravili zanimiv pedagoški program za različne starostne skupine:

Indijanska učna ura v naravi 
- povezava skupine,  pozdrav
- indijanska hoja
- pogovor z dedom vetrom
- poslušanje zemlje
- ples dreves
- zvoki gozda
- vaje zaupanja
- (in še kaj, prilagojeno vsaki skupini posebej)

Učna ura intuicije 
- delo s simboli (risanje z levo roko: uravnovešanje možganskih polovic)
- delo s simboli (barvanje: prebujanje kolektivnega spomina naših prednikov, arhetipov)
- igra za razvijanje intuicije s kartami s tiwanaškimi številkami
  (izboljšuje intuicijo, koncentracijo, sposobnost vizualizacije)
- pogovor o prednikih (razvija občutek povezanosti in hvaležnosti)
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