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OBRAZ PARAGWAJU W POLSCE W KONFRONTACJI 

ZE ŹRÓDŁAMI HISPANISTYCZNYMI . GŁÓWNE TEMATY 1 
The Picture of Paraguay in Poland in Confrontation 

with Spanish Speaking Sources. Main Topics 

Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Paragwa-
ju w polskiej prasie naukowej i popularnej. Ma-
teriałami źródłowymi były zarówno encyklope-
die, jak i beletrystyka, które utrwalały pewne 
stereotypy w postrzeganiu Paragwaju. W okresie 
PRL, podróżnicy i dziennikarze prezentowali 
uproszczony obraz tego kraju. Paragwaj był 
przedstawiany jako ubogi, dwujęzyczny kraj z 
okrutną dyktaturą. Wiele pisano również o cza-
sach prosperity redukcji jezuickich, jak również 
o yerba mate jako swoistym symbolu Paragwaju. 
Jednak polityka brała górę nad kulturą. W Polsce 
Państwo to jest postrzegane jako egzotyczny kraj 
przemocy i ignorancji.  
 

Summary 
This article deals with Paraguay in Polish scientific 
and popular press. It comprises encyclopaedic writings 
as well as fictitious literature in which Paraguay appe-
ars as a stereotype. During the socialist period, the 
travellers and journalists described Paraguay as a rela-
tively idealised place. Paraguay was presented as 
a country under cruel dictatorship, while poverty and 
bilingualism were emphasised. The authors also refer-
red to the prosperous Jesuit era describing persistent 
traditions, with yerba mate as an emblem. The politics 
prevailed over the culture. Also, the Polish accepted 
more frequently critical texts on Paraguay. They still 
perceived the country as a half-exotic state as well as 
half-lost in the mist of violence and ignorance.  
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Nazwa 

W historiografii po raz pierwszy termin „Paragwaj” pojawił się w pewnej no-
tatce Alvaro Núñez Cabeza de Vaca (Comentarios, 1555). Najwcześniejszym określe-
niem tych terenów było la terra roxa (czyli „czerwona ziemia”, w języku starokastylijs-
kim). Warto nadmienić, że w nazewnictwie historycznym część Oceanu Atlantyckiego 

                     
* Dr Maksymilian Drozdowicz – adiunkt w Katedrze Romanistyki Uniwersytetu Ostrawskiego 
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u wybrzeży Brazylii i Argentyny była nazywana niekiedy Mar del Paraguay, Morzem 
Paragwajskim, zgodnie z opiniami wybitnego historyka paragwajskiego Efraíma Cardo-
zo2. Ciekawe jest pochodzenie samej nazwy paraguay w języku guaraní: według trady-
cji ma wiele znaczeń, między innymi: „rzeka, która ma początek w morzu”, „ukorono-
wana rzeka”, „ogon morza”, „rzeka mieszkańców morza”, „rzeka doliny papug”3. 
W guaraní nazwa kraju brzmi Paraguái, gdy tymczasem Paraguay oznacza miasto 
Asunción4. 

Geografia 

Pierwszym geografem Paragwaju – jak podaje Lugon – był ojciec Quiroga, au-
tor dzieła Description du Rio Paraguay5. Zwykle odkrywcy nowych ziem wyruszali 
w ten rejon w celu sporządzenia map lub nawiązania bezpośredniej komunikacji między 
Południem a Peru. To oni następnie torowali drogę misjonarzom, którzy zakładali nowe 
ośrodki misyjne wśród jeszcze wolnych ludów indiańskich. W okresie Oświecenia euro-
pejskiego, w pierwszej i słynnej Encyklopedii oświeceniowej, jak dostrzega Moisiej S. 
Alperowicz, „(...) udzielono Paragwajowi dwukrotnie więcej miejsca niż znacznie 
większemu pod względem powierzchni i liczby mieszkańców wicekrólestwu Peru”6. 
Prawdopodobnie żaden inny kraj latynoski nie cieszył się w wieku XVIII tak wielkim 
zainteresowaniem w świecie, jak Paragwaj7. Spowodowane ono było występowaniem 
na obszarze tej kolonii hiszpańskiej misji (redukcji) jezuickich. Działalność tych placó-
wek szczególnie interesowała uczonych przed Rewolucją Francuską – wiadomości takie 
spotykamy u Monteskiusza, Diderota, D’Alemberta, Raynala i Helvetiusa.  

Obraz terenów La Platy, w szczególności Paragwaju oraz wiedzy o nim, były 
pochodną zainteresowania Europejczyków Nowym Światem. W związku z oddaleniem 
geograficznym od głównych centrów myśli naukowej, informacje o obszarach z dorze-
cza La Platy docierały do Polski ze stosunkowo dużym opóźnieniem. Paragwaj znajdo-

                     
2 Zob.: B. López-Tapia, „La Gran Historia del Paraguay. Cuatro obras capitales del más importan-
te historiador paraguayo”, ABC Color − Suplemento Cultural, 31.05. (1998), s. 2. Więcej 
szczegółów zob. także w R. Bareiro Saguier, Literatura guaraní del Paraguay, Biblioteca Ayacu-
cho, Caracas 1980, s. 238. 
3 W: V. Verón, Paraguay. Informaciones generales y turísticas, Dirección de Turismo, Asunción 
1997, s. 10. 
4 N. Krivoshein de Canese, F. Acosta Alcaraz, Diccionario guaraní-español, español-guaraní, 
Universidad Nacional de Asunción, Asunción 1997, s. 79. 
5 C. Lugon, Chrześcijańska Komunistyczna Republika Guaranów 1610-1687, wyd. 2, przeł. 
Z. Glinka, Pax, Warszawa 1971, s. 268. 
6 M. Alperowicz, Dyktatura doktora Francii w Paragwaju 1814-1840, przeł. R. Maksymiuk, Os-
solineum, Wrocław 1981, s. 198. 
7 Ibidem, s. 197. 
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wał się bowiem od zawsze z dala od głównych szlaków, był niedostępnym krajem po-
śród gęstej puszczy. Taka konkluzja jest możliwa po lekturze znanej w polskim prze-
kładzie powieści argentyńskiego pisarza Antonio di Benedetto, zatytułowanej Zama 
(1976). Bohater, żyjący w okresie schyłkowym Kolonii urzędnik-Metys, daremnie 
oczekujący awansu i wyjazdu do innej stolicy, Diego de Zama, podkreśla, że Asunción 
to „ośrodek najbardziej cywilizowany”, bo przynajmniej tutaj „tubylców mniej było, niż 
przybyszów i (...) nie jadano ludzkiego mięsa”8. W utworze tym polski czytelnik mógł 
się doszukać opisów realiów geograficznych Paragwaju i przekonać się o istnieniu tego, 
nieszczęsnego dla administracji hiszpańskiej, kraju uważanego za miejsce przeznaczone 
dla zesłańców. Niemniej jednak już osiemnastowieczne zapiski Félixa de Azara wska-
zują na dobrze zorganizowane struktury administracyjne terytorium Guaranów, zasie-
dlonego według wytycznych Hiszpanii9.  

Obraz Paragwaju jest kształtowany u czytelnika w Polsce dzięki przede 
wszystkim literaturze docierającej w ramach boomu. Praktycznie istnienie Paragwaju 
w świadomości polskiej uzależnione było od ówczesnej polityki wewnętrznej PRL, jej 
ideologii i ustaleń decydentów od polityki wydawniczej. Zakładało się często – jako 
oczywistą – ignorancję Polaków na temat Paragwaju, kojarzonego głównie ze wspólną 
z Polską pierwszą literą alfabetu w nazwie i futbolem, albowiem kraj ten zawsze 
uczestniczył aktywnie w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich. Także należało 
do popularnej wiedzy to, że kraj ten zalicza się do jednego z niewielu sojuszników Sta-
nów Zjednoczonych na kontynencie południowoamerykańskim, ma politykę wymierzo-
ną przeciwko socjalizmowi obok zaledwie garstki innych państw: Peru, Ekwadoru i Ko-
lumbii10. Jest i był nazywany najbiedniejszym członkiem strefy wolnego handlu Merco-
sur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj)11. 

W gazetach Paragwaj kojarzony jest albo z krajem ogarniętym dyktaturą albo 
stanowi miejsce niecodziennej turystyki, tej bardziej wymagającej, z dala od przetartych 
szlaków. Wśród miejsc o znaczeniu turystycznym Paragwaju wylicza się Caacupé – du-
chową stolicę z jej narodowym sanktuarium maryjnym, a także San Bernardino oraz 
pozostałości redukcji jezuickich na wschodzie kraju, w rejonie Itapúa i Misiones12. 

Czytelnik polski przed 1989 rokiem ma do dyspozycji ograniczoną możliwość 
poznania realiów tego regionu – prasa codzienna, magazyny literacko-społeczne oraz 

                     
8 A. di Benedetto, Zama, przeł. Z. Chądzyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 38. 
9 F. de Azara, Escritos fronterizos, ed. M. Lucena Giraldo, A. Barrueco Rodríguez, C.S.I.C – 
ICONA – F. Barth, Madrid 1994, s. 158. 
10 T. Surdel, „Bush z Chavezem twarzą w twarz. Szczyt Ameryki w Mar del Plata”, Gazeta Wy-
borcza, 258 (2005), s. 7. 
11 T. S., „Fundusze strukturalne w Mercosurze”, Gazeta Wyborcza, 148 (2005), s. 26. 
12 Na przykład por. E. Oleszkiewicz, „W sercu Latynoameryki”, Gazeta Wyborcza – Poznań, 81 
(2002), s. 8. 
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niekiedy publikacje popularno-naukowe dawały jedynie fragmentaryczny obraz rze-
czywistości. Sami Polacy nieczęsto odwiedzali Paragwaj, co wynikało z oddalenia geo-
graficznego oraz braku kontaktów handlowych. Emigranci dziewiętnasto- i dwudzies-
towieczni wybierali raczej Argentynę, Chile czy Brazylię, gdzie mieli ułatwiony dostęp 
do ziemi i wszelkie ulgi w osadnictwie ze strony władz tych państw. W czasie zaborów 
odnotowano jednak kilka świadectw podróżników polskich odwiedzających te ziemie. 
Spośród pierwszych odwiedzających Paragwaj wymienić trzeba Józefa Siemiradzkiego. 
W latach 1882-1883, 1891-1892 oraz 1896-1897 przebywał on wśród Indian Patagonii 
i La Platy. Był pierwszym polskim badaczem systematycznie i długofalowo zajmują-
cym się kulturami tubylczymi Ameryki Południowej, dążąc do ich całościowego opra-
cowania. Interesujące jest, że swoimi badaniami objął także Guaranów13. 

Do badaczy ziem paragwajskich z początków XX wieku należą: Mieczysław 
Fularski, Mieczysław Bohdan Lepecki oraz Stefan Barszczewski14. Lepecki, podczas 
swoich sześciu podróży w latach 1923-1962, zebrał niezwykle różnorodny materiał et-
nograficzny i wydał drukiem własne obserwacje dotyczące między innymi Indian 
z Gran Chaco15. Relacje polskich badaczy przedstawia też publikacja Paradowskiej 
(1979). Autorka tej antologii wskazuje na kilka etapów zainteresowań Ameryką wśród 
Polaków, do których historycznie należała emigracja z XIX i XX wieku, a także niektó-
rzy uczeni-podróżnicy. Paradowska prezentuje relację Stanisława Kłobukowskiego znad 
Parany (Brazylia), gdzie w poszukiwaniu Polaków spotyka się on z grupami Indian Gu-
araní16. Podobnie Tadeusz Chrostowski opisuje mieszkańców puszczy brazylijskiej 
w pobliżu granicy z Paragwajem17. Opisu geograficznego Paragwaju dostarczają kore-
spondencje prasowe, jak na przykład ta z 1971 roku, autorstwa Jolanty Klimowicz. Au-
torka zauważa, że wschodnia część kraju dominuje gospodarczo nad resztą kraju, bo-

                     
13 J. Jaskulski, Polacy na indiańskich ścieżkach, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 
1995, s. 13. 
14 Najważniejsi autorzy, do których możemy się odwołać: M. Lepecki, Co to jest Paragwaj?, 
Wydawnictwo „Rój”, Warszawa 1927; M. Lepecki, W sercu czarnego lądu, Instytut Wydawniczy 
„Bibljoteka Polska”, Warszawa 1927; M. Fularski, Argentyna – Paragwaj – Boliwja. Wrażenia 
z podróży, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929; S. Barszczewski, Na ciemnych wodach Pa-
ragwaju, Książnica Atlas, Lwów – Warszawa 1931; M. Lepecki, Ameryka Południowa, cz. I. Pa-
ragwaj, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1936; M. Lepecki, W selwasach Para-
gwaju, Tow. Wyd. „Rój”, Warszawa 1962. 
15 Kontakty Polaków z Ameryką na przestrzeni wieków i współcześnie omawia wyczerpująco 
J. Jaskulski, Polacy na indianskich ścieżkach, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 
1995.  
16 M. Paradowska (red.), Śladami Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Połu-
dniowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, ss. 102-104. 
17 Ibidem, ss. 105-111. 
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wiem na wschodzie „ziemie są (…) urodzajne, a łagodny klimat sprzyja uprawom rol-
nym i hodowli bydła”18.  

W dziewiętnastowiecznej encyklopedii Orgelbranda spotkamy opis ukształto-
wania terenu oraz rolniczej działalności Paragwaju. Autor hasła poświęconemu temu 
krajowi stwierdza: 

(...) wielka część powierzchni pokryta [jest – MD] lasem dziewiczym, gdy po innej tra-
wiaste rozpościerają się stepy. Rolnictwo produkuje na potrzeby wewnętrzne, zboże, 
bawełnę, cukier i tytoń. Handel herbatą paragwajską, czyli yerba mate (liściem krzewu 
ilex mate) przedtem więcej ożywiony19. 

W tejże encyklopedii odnajdziemy opis dziewiętnastowiecznej struktury admi-
nistracyjnej kraju i jego prymitywnej ekonomii. Wspomniana encyklopedia stwierdza 
zwięźle: 

(...) dochody państwa wynoszą około półtora miliona dolarów, prócz z poboru niewielu 
podatków i ceł wchodowych i wywozowych, wpływają głównie z dziesięcin od wszel-
kich płodów ziemnych, z monopolu herbaty (Yerbales) i intraty 40 wielkich estancias 
i tyluż posiadłości gruntowych miejskich20. 

Do dochodów należy też „wartość pracy około 1 000 niewolników (dziedzic-
two pojezuickie)” i jedna trzecia „wartości pracy osiedlonych Indyjan”. Oni to, zdaniem 
autora, „w licznych i skupionych żyją osadach i pracują pod dozorem rządowym; 
wszystko co zarobią i posiądą, staje się wspólną ich gminy własnością” 21. 

Jedną z pierwszych encyklopedii w niepodległej Polsce jest Ilustrowana Ency-
klopedja Trzaski, Everta i Michalskiego pod redakcją Stanisława Lama, w której także 
figuruje hasło poświęcone Paragwajowi22. Zawarte w niej informacje wskazują na to, że 
jest to republika ze stolicą w Asunción, znajdująca się w dorzeczu rzek Parany i Parag-
waj zajmująca 253 100 km² powierzchni i licząca 1 milion mieszkańców, do których za-
licza się „mieszańców i Indjan”. Autorzy tej encyklopedii nie wyjaśniają, że jeden mi-
lion mieszkańców Paragwaju to pozostałość zaledwie trzeciej części ludności sprzed za-
ledwie pół wieku, która przeżyła wielką rzeź zgotowaną przez trzy sprzymierzone pań-
stwa sąsiedzkie23. Na temat rolnictwa i przemysłu pisze się w ten sposób: „(...) wsch. 
część żyzna, zach. stepowa; uprawa zboża, trzciny cukr., tytuniu, kukurydzy; chów by-
dła; wielkie lasy; górnictwo (ruda żelazna, miedź)”. W encyklopedii Ultima Thule znaj-

                     
18 J. Klimowicz, „Żabia orkiestra”, Życie Warszawy, nr 213, 1971, s. 6. 
19 Encyklopedja Powszechna, t. XX, S. Orgelbrand, Warszawa 1865, s. 371. 
20 Ibidem, s. 372. 
21 Ibidem. 
22 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, red. S. Lam, t. IV, Firma Trzaska, 
Evert i Michalski, Warszawa 1928, ss. 64-65. 
23 Ibidem, s. 64. 
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dujemy, oprócz dokładnych danych geograficznych i zarysu historycznego, taki oto opis 
fauny paragwajskiej: „Świat zwierzęcy wykazuje wielkie podobieństwo z brazylijskim. 
Wiele pum i jaguarów, opossum, śmierdziele, pancerniki, mrówkojady, jeleń Cervus pa-
ludosus. (...) Mrówki i moskity są prawdziwą plagą kraju”24. 

Także Lepecki podaje charakterystykę geograficzną, klimatyczną oraz gospo-
darcze zagospodarowanie Paragwaju. Podróżnik odnotowuje, że jest to kraj pastersko-
rolniczy, a ludność żyje wyłącznie „z płodów ziemi i hodowli”, uprawiając kukurydzę, 
ryż, trzcinę cukrową, tytoń i orzechy ziemne, pomarańcze i cytryny, „a ponadto eks-
ploatuje drzewa herbaty paragwajskiej (Ilex paraguayensis) oraz drzewa kebraczowe, 
rosnące w lasach, w stanie naturalnym”25. Świat roślinny charakteryzuje „niezwykła 
bujność i różnorodność”, a na tym terenie spotyka się prawie wszystkie gatunki zwie-
rząt Ameryki Południowej. Mieczysław Lepecki w podobny sposób podkreśla egzotykę 
tego obszaru, która kusić może potencjalnych turystów: 

Mało już jest w tej części świata krajów, w których język krajowców rozbrzmiewa pow-
szechnie, gdzie na wielkich obszarach żyznych ziem rządzą kacykowie i gdzie żyją na 
wolności strusie, jaguary i tapiry. Toteż, chociaż Paragwaj to kraj zacofany, do którego 
cywilizacja nieprędko przeniknie, warto go zwiedzić26. 

Lepecki zwraca uwagę na wiejski charakter całego Paragwaju, charakteryzując 
go jako kraj „stepowy, zaledwie przy brzegach rzek nieco zalesiony. Wielkie stada by-
dła rogatego snujące się po pokrytych trawą równinach stanowią jego jedyne, lecz wiel-
kie bogactwo”27. Nie ma w tym kraju praktycznie przemysłu i nowoczesnych urządzeń. 
Istnieje tam zaledwie jedna linia kolejowa, która prowadzi z Asunción przez En-
carnación i Posadas, a potem dalej, do Buenos Aires. „Długość jej wynosi 377 kilomet-
rów, a więc niewiele więcej niż odległość Warszawa-Katowice” – zaznacza autor. Po-
nadto, „[o]prócz tej linii istnieje jeszcze kilka tak zwanych ramales, czyli niewielkich 
kolejek miejscowych, łącznej długości sześciuset kilkudziesięciu kilometrów”28. Stan 
dróg w latach trzydziestych XX wieku jest opisany lakonicznie: „Dróg o powierzchni 
trwałej – niema, istnieją jedynie drogi gruntowe”29. Cała więc komunikacja przez kraj 
odbywa się przede wszystkim rzekami: Paragwaj, Pilcomayo i Paraná30. Inny autor, Jó-

                     
24 Encyklopedja Powszechna Ultima Thule, ed. Stanisław Fr. Michalski, t. VIII, Ultima Thule, 
Warszawa 1937, s. 250. 
25 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 58. 
26 M. Lepecki, W selwasach..., s. 247. 
27 Ibidem, s. 158. 
28 Ibidem, ss. 9-10. 
29 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 59. 
30 Wiedzę o północnym Paragwaju, zwłaszcza o Chaco, polski czytelnik w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XX wieku mógł czerpać z popularno-naukowych opracowań Borysa Mal-
kina, publikowanych w czasopiśmie Poznaj Świat. Dużym rozgłosem cieszył się też w polskich 
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zef Kreuzer, opisując topografię Rejonu Wschodniego, widzi wielkie znaczenie tak 
zwanych pikad, czyli ścieżek wyrąbanych w lesie, po których podróżuje się konno.  

Jednym z najbardziej znanych przez młode pokolenie Polaków bohaterów lite-
rackich, który spenetrował Paragwaj, był Tomek Wilmowski, eksplorator Gran Chaco, 
bohater wielu powieści Alfreda Szklarskiego. W interesującym nas utworze31 wnikliwie 
przedstawione zostaje środowisko życia oraz zwyczaje Guaranów. Przy opracowywaniu 
materiału do Tomka w Gran Chaco Szklarski, jak sam przyznaje, obficie czerpał między 
innymi z relacji Lepeckiego32. W tej powieści zwracają uwagę obfite przypisy, nadające 
utworowi charakter znacznie bardziej naukowy niż inne ówczesne książki przygodowe. 
Utwór sprawia niekiedy wrażenie fabularyzowanej encyklopedii, w której podkreśla się 
głównie aspekt przyrodniczo-etnologiczny kraju stanowiącego aktywne tło dla przygód 
bohatera. Objaśniona zostaje specyfika geograficzna Paragwaju, podaje się słownictwo 
związane z fauną i florą, a także nawiązuje do historii tego obszaru. 

Historia 

Mało wiadomo o prehistorii ziem dzisiejszego Paragwaju. Bohumir Roedl 
określa nawet ten fakt jako „białą plamę w historii Paragwaju”33. O Guaranach sprzed 
podboju hiszpańskiego pisze Mieczysław Lepecki jako o tubylcach nie znających prawa 
własności. Wiadomo bowiem, że: 

Pracowali wspólnie i wspólnie korzystali ze swych wysiłków. (...) Żyli w niewielkich 
gromadach-wspólnotach, utrzymując mały kontakt z sąsiadami. Jedynie podczas sporów 
i wojen, wynikających najczęściej wskutek porywania sobie wzajemnie kobiet, kontakt 
ten się zwiększał, ale w formie nie przynoszącej żadnej ze stron korzyści34. 

 

                                                                                                           
kinach lat dziewięćdziesiątych film Misja w reżyserii Rolanda Joffé, będący ekranizacją powieści 
Roberta Bolta i opowiadający o ostatnich latach jezuitów w redukcjach nad La Platą. Film ten 
w 1986 roku otrzymał Złotą Palmę na Festiwalu w Cannes. 
31 A. Szklarski, Tomek w Gran Chaco, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1987. 
32 Por. Ibidem, s. 39, przyp. 16. 
33 W oryginale: Bílé místo v dějinách Paraguaye (B. Roedl, Dějiny Paraguaye, Nakladatelstvi 
Lidové noviny, Praha 2013, s. 10). Także czytamy dalej: Prehistorie dnešního území Paraguaye 
zůstává dosud jen minimálně zodpovězena. Potwierdza to też paragwajski antropolog Miguel 
Chase-Sardi, twierdzący, że praktycznie nie istnieje arecheologia paragwajska (por. ibidem, 
s. 11). 
34 M. Lepecki, ,,Z północy na południe kontynentu”, w: M. Paradowska (red.), Śladami Indian. 
Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1979, s. 145. 
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W XVI wieku obszarami nad La Platą35 zarządzał Pierwszy Adelantado Pedro 
de Mendoza i jego następcy. W 1560 roku spod tego zarządu odłączyło się miasto Santa 
Cruz de la Sierra (dzisiaj we wschodniej Boliwii) i pozostało 8 miast nadal będących 
pod władzą jednej osoby w sprawach cywilnych i duchownych: Buenos Aires, Santa Fe, 
Corrientes, Concepción del Bermejo, Asunción, Santiago de Jerez, Ciudad Real i Villa 
Rica del Espíritu Santo. W 1617 roku, zgodnie z zarządzeniem królewskim, dokonano 
podziału wspomnianego terytorium na dwie jednostki: Rząd Rzeki La Plata (Gobierno 
del Río de La Plata) z miastami: Trinidad, Santa María de Buenos Aires, Santa Fe, Cor-
rientes, Concepción del Bermejo oraz rząd Guairá (Gobierno de Guayrá) z Asunción 
del Paraguay, Villa Real, Villa Rica del Espíritu Santo, Santiago de Jerez. W 1621 roku, 
w ślad za podziałem cywilnym, ustanowiono odpowiednie jednostki kościelne i biskup 
ze świątyni Trójcy Św. w Buenos Aires został odpowiedzialnym za Prowincję La Platy, 
a biskup Asunción – za cały obszar Guairá. Granica między tymi dwiema jednostkami 
przebiegała wzdłuż rzek: Bermejo, Paraná aż do Misiones, Urugwaj, Iguazú oraz grani-
cą dzisiejszego brazylijskiego stanu Santa Catarina. 1 sierpnia 1776 roku, a ostatecznie 
27 października 1777, z rozkazu króla Karola III powstało Wicekrólestwo La Platy, sta-
nowiąc wielki obszar zajmowany obecnie przez państwa: Argentynę, Urugwaj, Boliwię, 
południe Brazylii, północne wybrzeże Chile i Paragwaj. Z czasem utworzyły się pro-
wincje w ramach tego wicekrólestwa, w tym Prowincja Paragwaju. Zjednoczone Pro-
wincje utworzyły niepodległą Konfederację Argentyny, a z czasem przekształciły się 
w Republikę Argentyny36.  

W 1810 roku Prowincja Paragwaju ogłosiła odłączenie się od Zjednoczonych 
Prowincji pod zarządem Buenos Aires i stworzyła pierwsze niepodległe państwo, Para-
gwaj. Olgierd Budrewicz twierdzi, że kraj ten jest uważany przez sąsiadów z południa 
za zbuntowaną prowincję, która „(...) od pierwszej chwili (...) zdradzała cechy odrębno-
ści, a nawet skłonność do izolacjonizmu. Z biegiem lat zmieniał się status kraju, zmie-
niali się jego władcy, lecz – dziwna rzecz – upodobanie do «wspaniałego odosobnie-

                     
35 Pojęcie „obszarów, terenów nad La Platą” ma dwa zakresy: wąski i szeroki. Pierwsze nie ulega 
wątpliwości, bo jest to wielka rzeka wyznaczająca granicę Argentyny, Brazylii i Urugwaju i sta-
nowiąca ważną arterię komunikacyjną, łączącą Ocean Atlantycki ze środkiem Ameryki Połu-
dniowej. Przyjęło się także nazywać obszarem La Platy tereny nad tą rzeką i jej dorzecza. W dru-
gim znaczeniu mówimy o administracji kościelnej i cywilnej, a mianowicie o Prowincji La Platy, 
o czym wspominał prof. P. Nawrot SVD w recenzji wspomnianej rozprawy. 
36 Cytujemy tu i streszczamy fragmenty studium: Alejandro Audibert, Los límites de la antigua 
Provincia del Paraguay, Buenos Aires: Iustoni Hnos. y Cía., 1892, cap. IX-XIV http://www.por-
talguarani.com/obras _autores_detalles.php?id_obras=15000 (11.03.2013). Szczegółowiej na te-
mat Paragwaju z czasów kolonialnych w: Félix de Azara, Descripción e historia del Paraguay 
y del Río de La Plata, http://www. biblioteca.org.ar/libros/130467.pdf (07.03.2013-03-07). O his-
torii tego kraju godne polecenia są szczególnie: J. M. García Alvarado, J. Gutiérrez Puebla, 
Paraguay, Ediciones Anaya, Madrid 1988; oraz B. Roedl, Dějiny.... 
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nia»37 pozostało”38. Izolacja tego kraju trwa jednakże dalej, co potwierdza Roedl39. Do 
niepodległości przyczynił się i został pierwszym Dyktatorem Wieczystym José Gaspar 
Rodríguez de Francia (1814-1840). Wydają się interesujące szczegóły dotyczące pierw-
szego dyktatora, nazywanego przez lud El Supremo, który „mieszkał sam z czterema 
służącymi, śpiąc co noc w innym pokoju swego rozległego domostwa, aby wróg nie 
wiedział, gdzie go dosięgnąć i zasztyletować we śnie. Zatrudniał nawet szpiegów, do 
szpiegowania szpiegów”40. Przywódca ten był bardzo proguaranijny i nawet zakazał że-
nić się Hiszpanom z kobietami białymi, nakazując związki z Indiankami lub Mulatka-
mi41. Alperowicz wspomina, że reformy społeczne, podjęte przez tego dyktatora, okaza-
ły się przedwczesne, ponieważ „nie było niezbędnych przesłanek do ich przeprowadze-
nia”42. Reformy te, chociaż zapomniane, zajmują jednak poczesne miejsce w historii Pa-
ragwaju.  

Alperowicz prezentuje opinie o Paragwaju na Zachodzie oraz tendencje w spo-
sobie opisywania tego kraju, jak również dołącza wyczerpującą bibliografię przedmiotu. 
Zwraca uwagę, że Paragwaj opisywano w pewnych blokach tematycznych. Jak zazna-
cza w posłowiu, „[p]rzykład Paragwaju jest znamienny właśnie dlatego, że z wielu 
przyczyn obiektywnych i subiektywnych udało się tam w pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia dokonać więcej niż w innych krajach latynoskich”43. Przy oczywistych niedo-
godnościach, jakie przynosi społeczeństwu każda dyktatura, przypadek rządów parag-
wajskich z początku XIX wieku ma jednak – co dobitnie podkreśla przetłumaczony na 
język polski radziecki autor – aspekty bardzo pozytywne, zważywszy na skomplikowa-
ną sytuację polityczną krajów sąsiednich. Historyk ten wyraża się też z uznaniem o war-
tości dyktatury Francii: 

(...) rząd Paragwaju nie mógłby liczyć na tak znaczne sukcesy w dziedzinie ekonomicz-
nej i społecznej. (...) Nie należy ponadto zapominać o ograniczonym i przejściowym 
charakterze wymienionych osiągnięć. (...) Paragwaj nie utracił swej państwowości – 
i na tym polega niewątpliwa historyczna zasługa doktora Francii44. 

                     
37 Termin przypisywany doktorowi Gasparowi Rodríguezowi de Francia („El Supremo”) [przyp. 
– OB]. 
38 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, Przekrój, 1062 (1965), s. 6. 
39 Dosłownie pisze czeski badacz: „Izolovanost této latinskoamerické republiky se projevovala a 
projevuje dodnes i v celkem nepatrném ekonomickém styku České republiky s Paraguayí” 
(B. Roedl, Dějiny..., s. 6). 
40 H. Miller Bailey, A. P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, przeł. K. Szerer, PWN, Warszawa 
1965, s. 448. 
41 Ibidem, s. 449. 
42 M. Alperowicz, Dyktatura..., s. 230. 
43 Ibidem, s. 228. 
44 Ibidem, ss. 229-230. 
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Historia i polityka Paragwaju są scharakteryzowane w polskiej encyklopedii 
z 1928 roku w następujący sposób: „Odkryty przez Hiszpanów i przez nich skolonizo-
wany [ten kraj – MD]; od 1608-1768 stanowił komunistyczne państwo pod władzą Je-
zuitów; od 1811 samodzielne państwo z prezydentem, obieranym na cztery lata, z Izbą 
Deputowanych i Senatem”45. Znamienne jest, że w tej charakterystyce pomija się cał-
kowicie postać Gaspara de Francii i jego dyktaturę, okres prosperity za Carlosa Antonia 
Lopeza i ruinę kraju wskutek Wielkiej Wojny (1864-1870). Charakterystykę Paragwaju 
niepodległego, czyli lata 1811-1863, przedstawia inny podróżnik, Jan Szemiński. Opi-
sując rządy doktora Francii i Carlosa Antonia Lopeza, zaznacza, że był to czas wielkiej 
prosperity, ale to „wojna zadecydowała, że Paragwaj jest do dziś krajem skrajnie zaco-
fanym”46. Adam Komorowski, opierając się na badaniach Alperowicza, formułuje 
wniosek, że w porównaniu z liczbą ofiar w Latynoameryce tamtego czasu, Paragwaj na-
leżał do najbezpieczniejszych krajów, a nawet w ciągu całej swej historii „jest oazą 
spokoju na kontynencie”47. W stanie zapaści ekonomicznej Paragwaj pozostaje prak-
tycznie do dziś. O innym konflikcie, wojnie paragwajsko-boliwijskiej o Chaco (1932-
1935) wspomina chociażby Edward Luttwak48. Błędna jest u niego data tej wojny, jak 
i liczba poległych. Najwyraźniej autor z Waszyngtonu pomylił Wojnę o Chaco z Wielką 
Wojną49. Szklarski wskazuje poprawnie, że w latach 1932-1935 w wojnie z Paragwajem 
Boliwia utraciła trzy czwarte swego terytorium50.  

Redukcje jezuickie 

Pochodzenie słowa „redukcja” w odniesieniu do misji franciszkańskich i je-
zuickich w Ameryce Łacińskiej ma swe korzenie w drugim Konsylium Limeńskim 
(1567), kiedy ustalono, że Indianin żyjący w stanie wolnym nie mógł być „cywilizowa-
nym”, ani tym bardziej stać się chrześcijaninem. Należy zaznaczyć, że – zgodnie z wy-
kładami prowadzonymi przez o. Bartomeu Melià w Centrum CEP „Antonio Guasch” 
w Asunción w 1997 i 1998, których uczestnikiem był autor tej pracy51 – słowo „re-

                     
45 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, s. 64. 
46 J. Szemiński, „O wojnie paragwajskiej, czyli jak duży i bogaty Paragwaj stał się mały i bied-
ny”, Mówią Wieki, nr 5, (1977, s. 22. 
47 A. Komorowski, „O modalnosci dyktatury”, Miesięcznik Literacki, nr 4, 1983 s. 148. 
48 Edward Luttwak, „Pokój rodzi się w bólu. Iracka wojna domowa: mimo wszystko sygnał na-
dziei?”, Tygodnik Powszechny, nr 22, 2006, s. 24. 
49 Ibidem. Zob. uwagi do tego tekstu w Tygodniku Powszechnym, nr 27, 2006, autorstwa 
M. Drozdowicza. Kwestią wojny między Boliwią a Paragwajem zajmuje się między innymi 
A. Bartnicki, „Wojna między Boliwią a Paragwajem 1932-35”, Mówią Wieki, nr 7-8, 1965, s. 41. 
50 A. Szklarski, Tomek..., s. 180, przyp. 91. 
51 Na jednej z konferencji poświęconych inkulturacji w siedzibie CEPAG, w 1998 roku, prof. 
Bartomeu Melià SJ analizował dokładnie ten fenomen jezuickich redukcji. 
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dukcja” może być zamieniane synonimicznie przez „doktrynę” albo „misję”. Nowe for-
my gromadzenia tubylców na terenie La Platy zwyczajowo nazywa się „misjami”, co 
oddaje istotę dokonywanych tam działań apostolskich, polegających na misjonowaniu, 
czyli przepowiadaniu niewierzącym Chrystusa. „Misja” ma zatem wskazywać na dzia-
łalność apostolską ojców, zaś „redukcja” (od łacińskiego reductio) odnosi się do sposo-
bu tworzenia tychże misji, polegającego na zbieraniu, gromadzeniu, przyuczaniu do 
wspólnotowego życia w świetnie zorganizowanym i sprawnie funkcjonującym społe-
czeństwie, zamkniętym przed wpływami z zewnątrz i przed wrogimi plemionami oraz 
łowcami niewolników (tzw. bandeirantes) z terenów dzisiejszej Brazylii. W takich 
osiedlach usiłowano chrystianizować Indian, czyniąc z nich najpierw adeptów „poli-
tycznego” życia w zespołach mieszkalnych o pewnym stopniu urbanizacji. Pojęcie 
„doktryna” nawiązuje bezpośrednio do faktu, że w tych misjach głoszono naukę Ko-
ścioła, Ewangelię i prowadzono duszpasterstwo. Geoffrey A. P. Groesbeck podaje, że 
używa się głównie terminu „redukcja”, rzadziej „doktryna”52. Spotkamy się też z zapi-
sem: „jezuickie misje «redukcje»”53. 

Do rozkwitu dzieł redukcji przyczynili się zwłaszcza jezuici, którzy przybyli 
do Paragwaju w 1585 roku na zaproszenie gubernatora Hernando Arias de Saavedra 
(krewnego Miguela Cervantesa), nazywanego Hernandarias54. Lugon za datę rozpoczę-
cia działalności jezuitów w tym rejonie uważa rok 1586, gdy przybyli oni do Salta na 
zaproszenie Francisco de Vittoria, dominikanina i biskupa Tucumán. W roku następ-
nym, twierdzi autor, jezuici przybyli do właściwego Paragwaju, zgodnie z życzeniem 
biskupa Asunción, zaś w 1588 r. trzech ojców misjonarzy pojawiło się w stolicy. Oj-
cowie jezuici mieli czyste intencje i nie kierowała nimi chęć dominacji w dżungli czy 
stworzenia bliżej nieokreślonego państwa z Guaranami jako posłusznymi obywatelami, 
ale otaczająca ich zła atmosfera, zawiść innych zakonów, np. franciszkanów mających 
w stolicy Asunción swojego biskupa odpowiedzialnego za te ziemie, a także opisany fe-
nomen „czarnej legendy” w Europie począwszy od Woltera, sprzyjały wypaczonej wizji 
dzieła misji w rejonie La Platy. Nawrot pisze: 

Jezuickie misje Prowincji Paragwajskiej uwzględniały także wspólnoty Indian zamiesz-
kujące inne tereny, niż te w bezpośredniej bliskości rzeki La Plata, a będące jednocześ-
nie częścią Prowincji o tej samej nazwie, La Plata (misje Indian Chiquitos, na przy-
kład)55. 

                     
52 Marco Ramerini, Geoffrey A. P. Groessbeck (wersja angielska) The Jesuit Missions  in South 
America, www.colonialvoyage.com/boliviamission.html (data dostępu: 27.12.2007). 
53 Ibidem. 
54 Por. Augusto Roa Bastos. Antología narrativa y poética. Documentación y estudios, presenta-
ción y selección de textos de Paco Tovar, Anthropos – Ministerio de Cultura, Barcelona-Madrid 
1991, s. 44. 
55 Cyt. ze wspomnianej recenzji. 
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Najbardziej znaną literacką postacią mającą do czynienia z Paragwajem epoki 
jezuickiej jest Kandyd z jednej z powiastek filozoficznych Woltera pod takim samym 

tytułem56. Służący Kakambo posiada pewne doświadczenie i obycie w świecie, poznaje 
też dzieło jezuitów paragwajskich i oto jak je przedstawia: 

(...) znam mocarstwo ojczulków jak ulice Kadyksu. Cudowna rzecz to ich królestwo. 
Ma więcej niż trzysta mil średnicy: podzielone jest na trzydzieści prowincji. Ojcowie 
mają tam wszystko, a ludy nic: to arcydzieło rozumu i sprawiedliwości. Co do mnie, nie 
widzę nic równie boskiego jak los padres (...)57. 

Wolter poświęcił trzy rozdziały swego Kandyda, by ukazać perypetie wśród je-
zuitów paragwajskich. Rozdział XIV tego dzieła jest pełen złośliwości wobec jezuitów 
paragwajskich, co stanowiło jednak osobistą kwestię urażonej dumy filozofa, którego 
jezuici wcześniej potępiali. Także w korespondencji Woltera można odnaleźć wątki pa-
ragwajskie, zwłaszcza opinię, że „instytucja chrześcijaństwa w Paragwaju wydaje się 
pod wieloma względami triumfem człowieczeństwa”58. 

Tak zwaną „jezuicką republiką guarańską” zachwycali się inni jeszcze myśli-
ciele Oświecenia, a także dziewiętnastowieczni utopijni socjaliści. Nawet sam zięć Ka-
rola Marksa przyznał, że „państwo jezuitów należy do najbardziej nadzwyczajnych eks-
perymentów społecznych wszechczasów”59. Po wypędzeniu jezuitów z Ameryki i ka-
sacie zakonu nowi kolonizatorzy urządzali polowania na Indian i „całe wioski sprzeda-
wano na rynkach niewolników w Brazylii”, zaś biblioteki jezuitów (zawierające także 
teksty w języku guaraní) służyły za opał60. W konsekwencji represji tysiące Indian po-
nownie zaczęło chować się po lasach, wracając do stylu życia swoich przodków61. Do 
sensacyjnych dziejów „republiki jezuickiej” odwołuje się także Budrewicz, który w la-
tach sześćdziesiątych widzi już tylko pozostałości, „strzępy zakonnego imperium, jakieś 
ruiny kościołów, nieliczne resztki łacińskich napisów”62. W pewnym australijskim ty-
godniku polonijnym w 2004 roku Marek Baterowicz skupia się na prezentacji ustroju 
i funkcjonowaniu jezuickich osiedli – redukcji, na które spogląda jako na dzieło nie ma-
jące sobie równych63. 

                     
56 Wolter, „Kandyd czyli optymizm”, tłum. i wstęp: T. Żeleński-Boy, w: Wolter, Powiastki filo-
zoficzne, PIW, Warszawa 1984 
57 Ibidem, s. 119. 
58 Za: M. Baterowicz, „Oblicza Paragwaju”, Tygodnik Polski, nr 18, 2004. 
59 Idem. 
60 M. Baterowicz, „Oblicza Paragwaju”, Tygodnik Polski, nr 25, 2004. 
61 Por. także J. Gać, Raj utracony. Pierwsze misje jezuitów w Ameryce, WAM, Kraków 2006, 
ss. 161-194. 
62 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, Przekrój, nr 1063, 1965, s. 13. 
63 M. Baterowicz, op. cit. O „eksperymencie” jezuickim polski czytelnik mógł też przeczytać 
w pracach: W. Wójcik, Nie zabijaj Indianina, czyli rzecz o dwóch kulturach, Ludowa Spółdzielnia 
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Na czytelniczym rynku polskim w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku do-
stępne było opracowanie dwóch badaczy, Miller i Nasatira, poświęcone dziejom Ame-
ryki Łacińskiej, w którym nie zabrakło rozdziału dotyczącego Paragwaju64. W opinii 
autorów, historia Paragwaju to dzieje „fascynujące, ale trzeciorzędnego znaczenia”, 
a sam kraj jest „całkowicie niemal indiański, z najstarszym w rejonie La Platy miastem 
hiszpańskim Asunción, ośrodkiem największych sukcesów jezuitów”65. Według auto-
rów, społeczność misji (redukcji) była braterska, zaś braterstwo znajdowało swe prak-
tyczne potwierdzenie w ustroju i sposobie zarządzania własnością tej niezależnej od 
władz cywilnych jednostki administracyjnej. Clovis Lugon oddaje też sprawiedliwość 
twórcom redukcji, kontestując wrogie opinie i nastawienie części opinii publicznej. 
Czyni też tak Azara, który zauważał, że „jezuici używali swego autorytetu z godną po-
dziwu łagodnością i umiarem”66. Nadmienić należy, że ostrze krytyki wymierzone było 
w stronę jezuitów głównie przez tych, którzy z powodu systemu misji jezuickich pono-
sili straty w handlu niewolnikami lub odczuwali zbytni wpływ tych zakonników na eu-
ropejskich dworach.  

Misje jezuickie osiągnęły bardzo ciekawy rezultat. Poprzez narzucenie języka 
guaraní pomogły one utrzymać przy życiu język Indian jako język ludowy prowincji, 
przez co zdołał on przetrwać do dzisiaj w kraju, o którym niektórzy badacze mówią, że 
stanowi jedyny przykład dwujęzyczności w Ameryce Łacińskiej67. Baterowicz dostrze-
ga specyfikę Paragwaju jako tego szczególnego kraju, w którym dzięki działalności mi-
sjonarzy przetrwał język rodzimy68. Prawdą jest, że jezuici z redukcji misyjnych w Pa-
ragwaju nie kształcili Indian dla celów Kolonii, ale raczej dbali o to, by tubylcy nie mie-
li kontaktu z białymi ludźmi. W tym celu nie dali im najsilniejszego instrumentu komu-
nikacyjnego, jakim jest język hiszpański, starając się zachować w redukcjach język gua-
raní. Dlatego też inteligentnie wspierali kulturę i język tubylców, nie niszcząc ich, ale 
raczej – uważa Roa Bastos – przyswajając do potrzeb religii chrześcijańskiej69. Towa-
rzystwo Jezusowe, twierdzi Miłkowski70, pragnęło zgromadzić wspólnoty tubylcze 

                                                                                                           
Wydawnicza, Warszawa 1974, rozdz. III; J. Płaza, „Ad libertatem reducti”, Hemispheres, nr 3, 
1986, ss. 5-24; M. Kozłowski, „W państwie jezuickim”, Argumenty, nr 9, 1987, ss. 1 i 13. 
64 H. Miller Bailey, A. P. Nasatir, Dzieje..., ss. 446-453. 
65 Ibidem, ss. 446-447. 
66 Za: C. Lugon, Chrześcijańska..., s. 97. 
67 Np. R. Bareiro Saguier, „Spotkanie kultur”, przeł. H. Woźniakowski, w: C. Fernández Moreno 
(koord.), Ameryka Łacińska w swojej literaturze, przeł. zespół, t. I, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1979, ss. 45-46. 
68 M. Baterowicz, „Odwet Kalibana”, Tygodnik Powszechny, nr 39, (1979, s. 8. 
69 A. Roa Bastos, ,,Pasión y expresión de la literatura paraguaya”, Universidad, nr 44, 1960, 
s. 161. 
70 T. Miłkowski, Indianie i zakonnicy. Studia z dziejów Kościoła w kolonialnej Ameryce Łacińs-
kiej, CESLA, Warszawa 1999, ss. 36-66. 
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i kierować nimi w sposób ojcowski i tolerancyjny, aby mogły one w pełni się rozwijać, 
prawie bez żadnej ingerencji ze strony konkwistadorów czy władz politycznych. Mił-
kowski drobiazgowo przedstawia zabiegi asymilacyjne misjonarzy dokonywane pośród 
Guaranów, które obejmowały wszystkie aspekty życia społecznego w sposób integralny 
w ramach religijności chrześcijańskiej. Misje jezuickie ocaliły podstawy i naczelne za-
sady organizacji społecznej Guaranów, stanowiąc w ten sposób wyzwanie dla interesów 
kolonistów. Miłkowski stara się być obiektywny, podając wady i zalety tego ekspery-
mentu cywilizacyjnego w Paragwaju71.  

Po roku 1989 otwarły się granice Paragwaju na kraje z dawnego bloku wschod-
niego i zintensyfikowana została eksploracja tych ziem. Dwaj polscy badacze, Dariusz 
Piwowarczyk i Piotr Nawrot ze Zgromadzenia Misjonarzy Werbistów prowadzą szero-
ko zakrojone badania nad kulturą tego kraju. Prace ich stanowią przykład pogłębionego 
odkrywania historii Paragwaju i bogactwa kulturowego Guaranów. Piwowarczyk pro-
wadził badania etnologiczne wśród Indian Aché w kolonii Chupapou, zaś Nawrot pra-
cowicie rekonstruuje od lat muzykę z redukcji franciszkańskich i jezuickich i przybliża 
ją w serii koncertów muzyki baroku misyjnego organizowanych w cyklu festiwali czy 
też poprzez nagrywanie płyt. Opracował na przykład jeden z pierwszych w świecie 
zbiór manuskryptów muzycznych powstałych w redukcjach Paragwaju i Boliwii 
w XVII i XVIII wieku. Wydał tę pracę drukiem w Waszyngtonie w 1994 roku pod ty-
tułem „Música de vísperas en las reducciones de Chiquitos – Bolivia” (1691-1767). 
W opinii Nawrota, większość anonimowych kompozytorów redukcji rekrutowała się 
spośród uzdolnionych muzycznie Indian Guaraní, których talentem zachwycali się ów-

cześni duszpasterze. Opinię tę potwierdza także Janusz Jaskulski72. Najnowszym opra-
cowaniem dotyczącym historii redukcji jezuickich w Ameryce jest, wspominana także 

w bibliografii do niniejszego tekstu, praca Jana Gacia73. Swoje opracowanie autor 
wzbogaca zdjęciami, mapami oraz stosownym słowniczkiem terminów związanym 
z działalnością jezuitów74. 

                     
71 Warto też wspomnieć o ostatniej i mało znanej próbie stworzenia redukcji w Paragwaju, które 
starali się utworzyć na początku XX wieku na wschodzie kraju misjonarze werbiści. Problemy 
z zaopatrzeniem drogą wodną z Buenos Aires, choroby, dojmująca samotność, uniemożliwiły tym 
razem kontynuację wielkiego dzieła uczniów św. Ignacego Loyoli. 
72 Janusz Jaskulski, Polacy na…, s. 19. 
73 Jan Gacia, Raj utracony. Pierwsze misje jezuitow w Ameryce, Wam, Kraków 2006. 
74 Cytowana w tym dziele rozprawa Eberhardta Gotheina, Der christlich-sociale Staat der 
Jesuiten in Paraguay, b/w, Leipzig, 1883, stała się punktem wyjścia dla dalszych opracowań 
dotyczących redukcji paragwajskich. Praca cytowana też w: William Foster, Zarys polityczny 
historii Ameryki, przeł. K. Kęplicz, Z. Janczewski, S. Przegonia-Kryński, Z. Kosidowski, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1956. 
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Nierzadko odnaleźć można studia i opinie krytyczne, określające redukcje jako 
system zniewolenia Indian, utrzymywania ich w ciemnocie i nieświadomości. Wielkim 
krytykiem redukcji był Wolter i inni autorzy Oświecenia. Rozpowszechniona była 
wówczas w Europie pogłoska o niejakim Mikołaju I, królu Mameluków, którego sława 
dotarła do Europy i wzmogła i tak niekorzystne nastroje względem jezuitów, oskarża-
nych już wtedy o działalność niezgodną z interesami Korony hiszpańskiej. Demitolo-
gizacji tego i innych mitów podejmuje się Félix Becquer75 w swym studium postaci do-
mniemanego wodza indiańskiego z redukcji. W opinii swych wrogów jezuici byli de-
spotami, ale prowadzone przez nich plantacje yerba mate spowodowały ekonomiczny 
przełom i dotychczas rosnąca w lasach roślina stała się podstawą ekonomii misji76. 

Z czasem, w wyniku stałego zagrożenia ze strony łowców niewolników, re-
dukcje wyposażono w broń i amunicję, by odizolowane i skryte w lasach społeczności 
mogły się bronić, nie licząc na nieprzychylne im władze duchowne i cywilne w Asun-
ción. Osady indiańskie tworzone pod kuratelą zakonników były także osadami wolnymi 
od wpływów kultury konkwistadorów, miejscami kultywowania języka i budowania no-
wej moralności, opartej na chrześcijańskiej utopii „dobrego dzikusa”, która utrzymy-
wała zgromadzonych tubylców w stanie permanentnej niedojrzałości – jak ujmują to 
niektórzy, krytycznie nastawieni badacze oraz podróżnicy, jak chociażby O. Budrewicz, 
Z. Czajkowski, M. Kozłowski i inni. Krótko wspomina też o pracy Towarzystwa Jezu-
sowego w Ameryce Południowej historyk Miloslav Stingl, który twierdzi, że faktem jest 
istnienie jezuickiego „państwa”: „Paraquaria – jezuickie państwo, a zarazem przedsię-
biorstwo handlowe – dzięki niewolniczej pracy swych indiańskich owieczek osiągała 
dziewięćset procent czystego zysku rocznie!”77.  

W konsekwencji przemyślanej polityki jezuitów mowa Guaranów stała się ję-
zykiem ludu paragwajskiego. Redukcje – w opinii Tazbira – nie stanowiły realizacji za-
sad społeczeństwa komunistycznego czy utopii Morusa albo Campanelli, lecz swoisty 
typ „szkółki niedzielnej z internatem”78, opartej na założeniu, iż wychowankowie zaw-
sze pozostaną ludźmi niedojrzałymi, którymi należy się nie tylko opiekować, ale i ich 
kontrolować79. W odniesieniu do Lugona, Tazbir zauważa, że jezuici nie spostrzegli 
w porę, kiedy ich indiańscy wychowankowie stali się na tyle dojrzali, by tęsknić za sa-

                     
75 F. Becquer, Un mito jesuítico: Nicolás I Rey del Paraguay, C. Schauman Editor, Köln 1987. 
76 C. Lugon, Chrześcijańska..., s. 123. Recenzję dzieła Lugona przedstawia Z. Czajkowski, „Eks-
peryment chrześcijańskiego komunizmu”, Życie i Myśl, nr 7/8, 1971, ss. 96-99. 
77 M. Stingl, Indianie bez tomahawków, przeł. P. Godlewski, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 
1987, s. 204. 
78 J. Tazbir, „Jezuickie państwo w Paragwaju”, Mówią Wieki, nr 3, 1973, s. 7. 
79 Warto wskazać na przykład, że sam Augusto Roa Bastos wyrażał się krytycznie o działalności 
jezuitów, a zwłaszcza o zakazywaniu przez nich używania języka hiszpańskiego w redukcjach. 
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modzielnością80. Ważne jest też to, że w czasach PRL polskiemu czytelnikowi poda-
wano „słuszny” obraz duchowieństwa, podkreślając ujemne aspekty życia „zredukowa-
nego” Indian, ich indoktrynację i zniewolenie. W opinii socjologów, fenomen za-
kazywania używania języka hiszpańskiego w redukcjach jezuickich będzie oceniany 
negatywnie z racji szkód społecznych, jakie z tego wynikają, ale etnolodzy przyklasną 
temu pomysłowi, albowiem broniło się w ten sposób naturalną kulturę, język, obycza-
jowość i sztukę Guaranów. „Wyobcowanie” Paragwaju dotyczy języka guaraní, albo-
wiem jego przetrwanie do dzisiejszych czasów może sugerować, że hiszpańszczyzna – 
zakazywana w redukcjach – pozwoliła na niepohamowany rozwój autochtonicznego, 
mało „przydatnego” języka. Bartomeu Melià, nawiązując do słowa „redukcja”, nazwie 
nawet guaraní językiem „zdobytym i zredukowanym”81. 

Język 

Przed najazdem hiszpańskim na kontynencie amerykańskim istniały dwie 
główne grupy języków etnicznych: tak zwana warstwa starsza obejmująca języki samo-
głoskowe, na przykład język guaraní z Paragwaju i części Brazylii, posiadający dwana-
ście samogłosek i pięć spółgłosek nosowych (63% wszystkich fonemów) oraz warstwa 
młodsza, reprezentowana np. przez język keczua (spółgłoski ustne stanowią w nim 
70,5% fonemów). W obrębie warstwy starszej wyodrębnia się trzy rodziny językowe: 
tupi-guaraní (oba brzegi dolnej Amazonki), karibi (górna Amazonka) oraz arawak (wy-
sokie Andy, Karaiby i Floryda)82. Historycznie trzy główne grupy języka guaraní na 
kontynencie Ameryki Łacińskiej to: ñ’ẽe ngatu (tupí w wersji amazońskiej), tupí z wyb-
rzeża Brazylii oraz ava ñeẽ̀, czyli guaraní paragwajski. Pottier dzieli tupí na dwie duże 
grupy: tupí i tupí-guaraní, czyli tupí śródziemny. Tupí guaraní był używany w charakte-
rze lingua franca przez misjonarzy w czasach kolonialnych na całym obszarze wschod-
nim Południowej Ameryki, pierwotnie zamieszkałych na terytorium Boliwii, Argenty-
ny, Urugwaju i Paragwaju83. León Cadogan uważa z kolei, że w Rejonie Wschodnim 
Paragwaju istnieje pięć języków guarańskich: „guaraní paragwajski”, mbyá-guaraní, 
chiripá, guayakí i paï-kaiguá (nazywany pãĩ-tavytera). Badacz nazywa „guaraní-
paragwajski” „hybrydycznym językiem mówionym w Paragwaju i strefach przygra-

                     
80 Krótki szkic o „eksperymencie” redukcji przedstawia też Małgorzota Tryc-Ostrowska w latach 
dziewięćdziesiątych: M. Tryc-Ostrowska, „Misje w argentyńskiej dżungli”, Rzeczpospolita, nr 20, 
1993. 
81 Zob.: B. Melià, El guaraní conquistado y reducido, CEADUC − CEPAG, Asunción 1997. 
82 E. Stala, „Wyrazy południowoamerykańskie w języku polskim”, Studia Iberystyczne, nr 3, 
2004, s. 258. 
83 J. Rubin, Bilingüismo nacional en el Paraguay, przeł. R. G. Montes, N. Parés, Instituto Indige-
nista Interamericano, México 1964, s. 67. 
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nicznych” albo „guaraní z La Platy, czyli wysoki”84. Według badań Marcosa Morínigo, 
w guaraní, w latach trzydziestych XX wieku, występowało 1 188 hispanizmów, stano-
wiących już trzon języka tubylczego85. Późniejsze badania, na przykład Antonio Gonza-
leza, mówią już o 4 500 do 5 000 słów hiszpańskich86.  

Decydującym czynnikiem zachowania języka guaraní przy życiu aż do dnia 
dzisiejszego była pokojowa i skryta natura Guaranów, którzy przedkładali życie w la-
sach nad rolnictwo i emigracje do miast, zaś brzemienna w skutkach okazała się dział-
alność zakonów. Dla Indian – przyznaje Ferrer Agüero – słowo miało wagę religijną 
oraz polityczną. Liderem grupy zostawał wybierany ten, kto cechował się krasomów-
stwem. Język tubylczy posiada zatem podwójny sens, stwierdzają Ruben Bareiro Sagu-
ier i Pierre Clastres87, ponieważ jest on narzędziem poddania (jak było to w misjach je-
zuickich), a jednocześnie i sposobem na podkreślenie własnej tożsamości Guaranów. 
Augusto Roa Bastos powiada, że dla jego użytkowników język guaraní jest „jedynym 
językiem, którego nie można splądrować, ukraść, powtórzyć, poddać plagiatowi, sko-
piować” 88. Autor Ja, Najwyższego apeluje, aby dokładnie poznać guarańsko-hiszpańską 
strefę językową, co polegać ma nie tylko na zrozumieniu tekstów, ale też, jeśli to moż-
liwe, na odczuciu naturalnego ich brzmienia, zrozumieniu podtekstów w nich zawar-
tych89. Proces przechodzenia guarańszczyzny z etapu mówionego do etapu zapisu 

                     
84 L. Cadogan, ,,Algo más sobre el guaraní-paraguayo”, Alcor, 34 (1965), ss. 7, 44-45; L. Cado-
gan, ,,En torno al «guaraní-paraguayo» o colquial”, Caravelle, 14 (1970), w: L. M. Ferrer Agüero, 
El universo narrativo de Augusto Roa Bastos [praca doktorska], Universidad Complutense, Ma-
drid 1981, s. 93. 
85 M. A. Morínigo, Hispanismos en el guaraní. Estudio sobre la penetración de la cultura 
española en la guaraní, según se refleja en la lengua, Colección de Estudios Indigenistas, No. I, 
Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 1931. 
86 A. Tovar, „Español y lenguas indígenas, algunos ejemplos”, w: Presente y futuro de la lengua 
española, Actas de la Asamblea de la Filología del I Congreso de Instituciones Hispánicas, Edi-
ciones Cultura Hispánica, Madrid 1964, s. 225, cytowane w: L. de Gasperi (ed.), Presente 
y futuro de la lengua española en el Paraguay, vol. II, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid 
1964.  
87 R. Bareiro Saguier, P. Clastres, ,,Aculturación y mestizaje en las misiones jesuíticas del 
Paraguay”, Aportes, 14 (1969), s. 14.  
88 (...) el único lenguaje que no se puede saquear, robar, repetir, plagiar, copiar (A. Roa Bastos, 
Yo el Supremo, edición de M. Ezquerro, 3 ed., Cátedra, Madrid 2003, s. 158, a w polskim 
przekładzie w: tenże, Ja, Najwyższy, przeł. A. Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, 
ss. 72-73. Cytat wykorzystany także w: B. Siebzehner, ,,De la hegemonía política a la pluralidad 
cultural: el discurso educativo en la transición democrática en Paraguay”, Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 10, 1 (1999), s. 96. 
89 Na temat bilingwizmu i literatury paragwajskiej odsyłamy też do J. C. Ghiano, ,,Bilingüismo – 
el conflicto esencial de la literatura paraguaya”, La Nación, 25-03 (1969); J. Plá, ,,Español 
y guaraní en la intimidad de la cultura paraguaya”, Caravelle, 14 (1970), ss. 7-21; C. Pacheco, 
,,La binariedad como modelo de concepción estética en la cuentística de Augusto Roa Bastos”, w: 
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wprowadza głębokie zmiany w systemie komunikacji, której język ten dotychczas słu-
żył. Nie można jednak powiedzieć, że istnieje w Paragwaju literatura guarańska, lecz 
zaledwie literatura w guaraní – twierdzą badacze90.  

Odsetek ludności indiańskiej w Paragwaju (w 1950 roku 2%, a całość sza-
cowana w 1960 roku na 40 000 ludzi), nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji języ-
kowej. W 1982 roku jedynie sześć procent całej ludności Paragwaju mówiła wyłącznie 
tylko po hiszpańsku, a z drugiej strony czterdzieści procent mówiło tylko w guaraní, zaś 
47% mówiło w obu językach91. Paragwaj jest krajem dwujęzycznym i dwukulturowym 
o dwóch językach oficjalnych: hiszpańskim i guaraní. Według spisu ludności z 1950 r. 
40,1% ogółu jest jednojęzyczna – guaraní, 53,8% dwujęzyczna – guaraní i hiszpański, 
4,7% jest jednojęzyczna – hiszpański. W Polsce ważne studium poświęcone sytuacji 
bilingwalnej Paragwaju ukazało się niedawno, a jej autorką jest Magdalena Frątczak92. 
Wedle danych przytoczonych przez Frątczak ze spisu powszechnego w 1992 roku, tu-
bylcy stanowią mniej niż 2% ludności93. Język tubylców zachował się wśród Paragwaj-
czyków z terenów wiejskich, w zadziwiająco dużym stopniu, a powodem takiego stanu 
rzeczy była nie tylko nieatrakcyjność wspomnianego obszaru pod względem rzadkiego 
występowania pożądanych w przeszłości cennych minerałów kopalnych, ale i oddalenie 
od ważnych szlaków handlowych, występowanie puszcz, które dopiero w drugiej poło-
wie XX wieku dały się ujarzmić przez rabunkowy wyrąb i wywóz drewna za wschodnią 
granicę. 

                                                                                                           
F. Burgos (ed.), Las voces del Karaí: estudios sobre Augusto Roa Bastos, EDELSA – EDI 6, 
Madrid (1988), ss.158-159; B. Melià, La lengua guaraní del Paraguay. Historia, sociedad y lite-
ratura, Mapfre, Madrid 1992; B. Melià, El guaraní conquistado y reducido, CEADUC – CEPAG, 
Asunción 1997; B. Melià, Una nación – dos culturas, CEPAG, Asunción 1997; C. Fernandes, 
,,Des caractères que je reconnus être guarani”, w: Ch. Lagarde (ed.), Ecrire en situation bilingue. 
Actes du colloque des 20, 21, 22 mars 2003, CRILAUP – Presses Universitaires, Perpignan 2004; 
G. Gómez, ,,Écrire en situation bilingue au Paraguay: stratégie discursive ou acte spontané?”, w: 
Ch. Lagarde (ed.), Ecrire..., i M. Drozdowicz, „El bilingüismo paraguayo y su literatura en guara-
ní”, Studia Romanistica, nr 1, 2009. 
90 Na przykład F. Miralles Meliá, ,,Sociolingüística como «socioescritura» en Roa Bastos. (La 
difícil elección de una lengua)”, w: Augusto Roa Bastos. Antología narrativa y poética. 
Documentación y estudios, presentación y selección de textos de Paco Tovar, Anthropos. Antolo-
gías temáticas, 25, Anthropos – Ministerio de Cultura, Barcelona – Madrid 1991, s. 201. 
91 B. Carbajal, Historia ficticia y ficción histórica: Paraguay en la obra de Augusto Roa Bastos, 
przeł. D. Iglesias Kennedy, Editorial Pliegos, Madrid 1996, s. 22. 
92 M. Frątczak, „El guaraní y el español en el Paraguay actual. La identidad nacional a través del 
bilingüismo”, w: M. Nalewajko (red.), Identidades: etnias, culturas, naciones, Instituto de Estu-
dios Ibericos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Warszawa 2004, ss. 207-218. 
A. Houaiss, „Wielojęzyczność”, przeł. M. Jurewicz-Galińska, w: C. Fernández Moreno (koord.), 
Ameryka Łacińska w swojej literaturze, przeł. zespół, t. I, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1979, s. 86. 
93 M. Frątczak, „El guaraní y el español...”, ss. 207-208. 
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Redaktor fundamentalnej na gruncie polskim pracy poświęconej kulturowej 
tożsamości Ameryki Łacińskiej, César Fernández Moreno, postrzega Paragwaj w jego 
szczególnym aspekcie dwujęzyczności, a towarzyszy mu opinia innych autorów, jak 
chociażby Rubena Bareiry Saguiera. Pisze Fernández Moreno, że „istnieje kraj, który 
jest dwujęzyczny: to Paragwaj”94. Jednakże w rzeczywistości jest on ojczyzną ludzi, 
z których prawie nikt naprawdę dwujęzyczny nie jest, ponieważ nie obserwuje się częs-
to swobodnego posługiwania w jednakowym stopniu obu tymi językami. Dla Roa Bas-
tosa społeczeństwo paragwajskie jako jedyne na kontynencie amerykańskim jest „całko-
wicie dwujęzyczne” (totalmente bilingüe)95, z czym nie zgadza się Hugo Rodríguez Al-
calá, dowodzący, że w Paragwaju nie można mówić o idealnym bilingwizmie, ponieważ 
Paragwajczycy w różnym stopniu władają obu językami jednocześnie, a niekiedy znają 
jeden z nich stosunkowo słabo. Ponadto wszyscy pisarze paragwajscy znający dobrze 
guaraní, z reguły piszą znakomicie po hiszpańsku. Są na przykład w literaturze para-
gwajskiej przypadki – jak na przykład poety Manuela Ortiz Guerrero (1894-1933) – gdy 
twórca nie zna dobrze języka hiszpańskiego i słabo pisze w tym języku, ale jest wybit-
nym poetą guarańskim. Rodríguez-Alcalá sugeruje, by podjąć dyskusję nad znaczeniem 
terminu „dwujęzyczność”. Krytyk zauważa, że zbyt łatwo nazywa się guaraní „praw-
dziwym” językiem Paragwaju i gdyby dwujęzyczność miała być rzeczywistością nie 
ulegającą wątpliwości, nie dochodziłoby do konfliktu między tymi językami w twór-
czości wielu pisarzy96. Domniemany bilingwizm w Paragwaju jest przejściowym sta-
dium języka paragwajskiego do momentu, gdy nie wykształci się powszechnie używany 
wariant języka guaraní zrozumiały dla wszystkich. Gdyby Paragwaj był rzeczywiście 
dwujęzyczny, mógłby wyrażać po hiszpańsku głęboką mądrość dwóch języków, a nie 
tylko jednego – podkreśla Rodríguez-Alcalá97. 

Społeczeństwo paragwajskie znajduje się wśród dwóch języków, które mają na 
siębie wzajemny wpływ. Jopará – aktualna wersja języka paragwajskiego, zbudowana 
z guaraní i naleciałości hiszpańskich, jest nową formą możliwego języka. Słowo jopará, 
które oznacza pewną potrawę98, ale też i ogólnie mieszaninę rzeczy, używa się w odnie-

                     
94 C. Fernández Moreno, „Wprowadzenie”, w: C. Fernández Moreno (koord.), Ameryka 
Łacińska..., s. 23. 
95 H. Rodríguez-Alcalá, Augusto Roa Bastos. Premio Cervantes 1989, Ñandutí, Asunción 1990, 
s. 132. 
96 Por. Ibidem, s. 134. 
97 Ibidem, s. 135. 
98 Yopará ma formę gulaszu i jest złożona z wody, prażonej cebuli, kukurydzy locro, marchwi, 
mięsa i mleka. Dane przytoczone za: I. Baca de Espínola, E. Espínola Benítez, ,,Léxicos 
guaraníes en Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos”, Letras, Vol. 48, No. 72, 2006. 
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sięniu do interferencji pomiędzy wieloma językami – twierdzi Joan Rubin99. Melià za-
uważa, że w miarę jak Paragwaj przestaje być w głównym stopniu „wiejski”, jego język 
poddawany jest innowacjom coraz szybszym i bardziej problematycznym, a jopará sta-
nie się owym trzecim językiem, który był widoczny już w XVIII wieku poprzez tenden-
cję do akumulacji i zmieszania systemów, obecnie jeszcze bardziej zarysowanych100. 
Zdaniem Pottiera, jopará wykazuje podobieństwo ze zjawiskiem code-switching, czyli 
naprzemiennym stosowaniem dwóch różnych języków w jednej wypowiedzi. Orzeka 
Ferrer Agüero, iż jopará odnosi się do specyficznej mieszanki guaraní z castellano 
w codziennej konwersacji101. Przypuszcza się, że jopará jest na razie dość przypadkową 
i konieczną mieszanką języków hiszpańskiego, guaraní, a miejscami też i por-
tugalskiego brazylijskiego, ale w trakcie ewolucji stanowić może podstawę dla przy-
szłego, ujednoliconego języka Paragwaju.  

Antonio Tovar w studium na temat dialektu hispano-guaraní w Paragwaju wy-
powiada proroctwo tyczące „języków, które mogą się narodzić w Ameryce”102. Opiera 
się na nadziei, że przynajmniej w zaczątkach dzisiaj marginalizowanych, w owych głę-
bokich i przebogatych złożach tradycji utrzymuje się żywa i aktywna płodna fuzja kul-
tur i mieszanina języków103. Dwujęzyczność Paragwaju wraz z towarzyszącą temu 
dwukulturowością odzwierciedlona została w słynnym określeniu Bartomeu Melià, 
znajdującym się w tytule jedej z jego książek: „jeden naród – dwie kultury”. Livieres 
Banks i Dávalos104 uważają, że Paragwaj jest krajem podzielonym na dwa światy języ-
kowe, pozostające ze sobą w nie do końca uświadomionym konflikcie, który nie do-

                     
99 J. Rubin, Bilingüismo nacional en el Paraguay, przeł. R. G. Montes, N. Parés, Instituto Indige-
nista Interamericano, México 1964. Język ten, jak przypominają badacze, jest zaadaptowanym do 
potrzeb nowoczesnego świata guaraní, zmieszanym z hiszpańskim paragwajskim. To swoisty wa-
riant guaraní, ponieważ posługuje się składnią guarańską, poddającą się jednak coraz bardziej 
składni hiszpańskiej. Morfologia jopará jest czysto guarańska, jednak zastosowana zostaje do 
leksyki hiszpańskiej – powie Zajícová (L. Zajícová, ,,Interacción entre español y guaraní: desarro-
llo y situación actual”, El Hispanismo en la República Checa, No. II, 2001, s. 112. 
100 B. Melià, La lengua guaraní del Paraguay..., s. 181. 
101 W: B. Pottier, ,,La situación linguistique du Paraguay”, Caravelle, No. 14, 1970, s. 43. 
102 A. Tovar, „Español y lenguas indígenas...”. 
103 R. Bareiro Saguier, „Spotkanie kultur…”, s. 55. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ba-
dania czeskiej autorki Lenki Zajícovej dotyczące też ustroju oraz dwujęzyczności w redukcjach 
jezuickich Paragwaju (L. Zajícová, ,,Algunos aspectos de las reducciones jesuíticas del Paraguay: 
la organización interna, las artes, las lenguas y la religión”, Actas Universitatis Palackianae Olo-
mucensis, 1999, ss. 145-157) oraz sytuacji językowej w argentyńskiej części Misiones (L. 
Zajícová, „El guaraní, el castellano y el portugués en Misiones (Argentina): aspectos históricos, 
políticos, educativos”, El Hispanismo en la República Checa, IV (2002). 
104 L. Livieres Banks, J. A. Dávalos, ,,Las lenguas del Paraguay”, Mundo Nuevo, No. 35, 1969, 
s. 22. 
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prowadził jeszcze do syntezy dającej spójną linię kultury paragwajskiej. Nie ma w Pa-
ragwaju dwujęzyczności konkretnej, twierdzi Bartomeu Melià. Jest raczej abstrakcyjna, 
którą określił jako dilingüismo105. W przypadku przechodzenia z języka na język, w za-
leżności od sytuacji, w której ma zastosowanie jeden bądź drugi język, mamy do czy-
nienia z dyglosją. O sytuacji językowej Paragwaju i o przyczynie zacofania literatury 
paragwajskiej trafnie mówi Josefina Plá: „(...) pisarze paragwajscy, kiedy zaczynają po-
jawiać się w drugiej połowie wieku XIX, czują się zmuszeni do pisania w hiszpańskim 
normatywnym, który przestał być paragwajskim i w guaraní, który już nie jest gua-
raní”106. Problemem Paragwaju nie jest to, że język guaraní włącza się do oficjalnego 
sposobu mówienia, ale że dalej nie pozostawia on wielu śladów w hiszpańskim para-
gwajskim. 

Na gruncie polskim odnośnie dwujęzyczności paragwajskiej Mieczysław Le-
pecki stwierdza, że bardzo niewielu jest Paragwajczyków „czystej krwi białej”, z kolei 
„sfery wykształcone używają języka hiszpańskiego, lud zaś – języka guarani”107. Ol-
gierd Budrewicz, relacjonując swój pobyt w Paragwaju w latach sześćdziesiątych, po-
daje charakterystykę językową kraju, w którym się znalazł. Na ulicach Asunción więk-
szość ludzi mówi w języku guaraní, a uogólnienie stąd wynikające jest następujące: 

Paragwaj jest jedynym południowo-amerykańskim krajem, gdzie język Indian zachował 
się w mowie i piśmie i jest – wraz z hiszpańskim – językiem oficjalnym państwa. Stało 
się to za sprawą zakonu jezuitów, co jest jedynym bodaj śladem ważnej niegdyś roli, ja-
ką odegrali w Paragwaju108. 

Lepecki także w innej relacji pisze o kwestiach językowych kraju Guaranów. 
Wskazuje na olbrzymią siłę języka tubylczego, wobec którego ustępuje język europejski 
w różnych aspektach życia społecznego w sferze publicznej:  

Urzędowym językiem jest hiszpański, ale tylko na papierze. W rzeczywistości cała 
niemal ludność mówi po guarańsku, i to bez względu na odcień skóry i pochodzenie. 
Językiem urzędowym można się porozumieć tylko w miastach; w głębi kraju mało kto 
zna piękny język Cervantesa. Miałem niejednokrotnie sposobność zauważyć, że nawet 
w urzędach, policji i wojsku używa się stale guarańszczyzny. Językiem hiszpańskim, 
czyli jak go tam nazywają kastylskim, mówi wyłącznie niewielka grupa arystokracji, 

                     
105 B. Melià, Una nación..... 
106 Los escritores paraguayos cuando empiezan a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX se 
ven obligados a escribir en un castellano normativo que ha dejado de ser paraguayo y en guaraní 
que ya no es guaraní (w: T. Barrera, ,,Augusto Roa Bastos: la ejemplaridad de la escritura”, w: 
Dónoan i in., Augusto Roa Bastos: Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de 
Cervantes» 1989, Anthropos – Ministerio de Cultura, Barcelona-Madrid 1990, s. 24). 
107 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 56. 
108 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, nr 1063, s. 13. 
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trzymająca w swych rękach rządy i nie pozwalająca równouprawnić języka krajowców. 
Wytępić go jednak nie potrafiła109. 

Podróżnik ten podaje wielokrotnie przykłady typowych dialogów guarańskich, 
przedstawiając je niekiedy w wersji dwujęzycznej, na kształt fragmentu rozmówek. Nie 
dba w zapisie o ortografię, posługując się zapisem fonetycznym według własnego uzna-
nia i spolszczając. Oto jeden z dialogów: 

– Mbaejszapa ne koe!? Jak powitaliście poranek?! – pozdrowiłem ich w języku guarani. 

– Ypona, nde? Dobrze, a ty? – odpowiedzieli chóralnie. 

– Astimaitè ndeve, ypona! – Dziękuję wam, dobrze!110 
 
Dołączone słowniczki, objaśnienia i przypisy nie wyczerpują jeszcze całej zło-

żoności tysiącletniej kultury Guaranów, składającej się na tkankę kulturową dzisiejsze-
go Paragwaju i autor, dbający widocznie o przejrzystość przekazu, może zaledwie przy-
znać: „Brzmiało to oczywiście po guarani inaczej, no ale nie mogę tu zbyt wiele gua-
rańszczyzny przytaczać” 111. Jak widać, dla Polaka język guaraní nadal pozostaje nie-
znany, co dobrze odzwierciedla powyższe zdanie Lepeckiego. Uwidacznia się zatem 
problem znajomości języka przez obcokrajowców i wiążący się z tym ułatwiony proces 
poznawania uniwersum guarańskiego. Pewne jest, że człowiekowi, który nie docenia ro-
li guaraní w życiu społeczeństwa tego podzwrotnikowego kraju, trudno jest wejść 
w sposób myślenia Paragwajczyków.  

Podobnie rzecz się ma z mitologią, albowiem tylko połączenie tych dwóch 
elementów, języka i mitu, zapewnia „wgląd w duszę ludu tutejszego”112. Jozef Kreuzer 
na podstawie zasłyszanych przykładów podaje argumenty na rzecz dwujęzyczności Pa-
ragwaju jako faktu stałego i obserwowalnego na terenie bez mała całego kraju. 
U Kreuzera dwujęzyczność dochodzi do głosu poprzez cytowane charakterystyczne 
słowa w języku tubylczym. W jego pracy występują terminy w guaraní, na przykład: 
Caagapê, czyli Caacupé, miasto z najsłynniejszym maryjnym sanktuarium narodowym 
w departamencie Cordillera113; una noche tobatina – gdy człowiek w noc deszczową 
znajdzie się w czystym polu (s. 31); pai – ksiądz, ojciec (s. 13) – zastosowane w wyra-
żeniu: Coina ape îa pai – „oto przyszedł ksiądz” (s. 32); Oga ipype – „tam, za domem” 
(s. 14); Anemosarai – „pobawię się z nim” (często niemoralnie, według J. K.) (s. 14). 
 
                     
109 M. Lepecki, W selwasach..., s. 11. 
110 Ibidem, s. 104. 
111 Ibidem, s. 130. 
112 J. Kreuzer, Dziwy paraguajskie, słowo wstępne ks. F. Dachowski, „Bóg i Ojczyzna”, Kurytyba 
1959, s. 24. 
113 Ibidem, s. 22. 
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Paragwaj wspomniany jest w czołowym dziele Georga Steinera przetłumaczo-
nym na język polski w roku 2000. Językoznawca wspomina, że sytuacja tego południo-
woamerykańskiego kraju jest mu bliska, bowiem: „[m]ój naturalny stan to kondycja po-
ligloty, podobnie jak w przypadku dzieci urodzonych w Val d’Aosta, krainie Basków, 
niektórych częściach Flandrii, czy pośród osób posługujących się językiem guaraní 
i hiszpańskim w Paragwaju”114. Warto jeszcze nadmienić, że istnieją rejony trójjęzycz-
ne, na przykład na pograniczu paragwajsko-brazylijskim (rejon miasta Ciudad del Este 
i tereny wiejskie nad rozlewiskami elektrowni wodnej Itaipú), gdzie codziennością jest 
słyszeć dialogi portugalsko-hiszpańsko-guaraníjęzyczne.  

Dyktator 

W kwestiach ustroju politycznego w latach przedwojennych pisał Mieczysław 
Lepecki: „Paragwaj jest republiką centralistyczną, o ustroju prezydencjalnym, wzoro-
wanym na argentyńskim. Władza wykonawcza spoczywa w rękach rządu, odpowie-
dzialnego wobec prezydenta; władzą ustawodawczą jest senat i parlament”115. Szerszy 
obraz paragwajskiej rzeczywistości społecznej polski czytelnik mógł znaleźć u Edwarda 
Paciorkowskiego116. Paragwaj we wspomnianym tekście zostaje nazwany jednym z kra-
jów o bardzo nieskomplikowanym i prymitywnym życiu gospodarczym. Są też – co cie-
kawe – dwa pozytywy tak częstych niepokojów politycznych i wystąpień zbrojnych. 
Zauważa autor, że „wskutek rewolucyj Paragwaj nie zna zmory biurokracji (...). Przez 
rewolucje życie w Paragwaju jest pełne treści dla każdego prawie obywatela”117.  

Dość nieznaczną obecność na łamach czasopism polskich zaznaczył Paragwaj 
we wczesnych latach PRL, co uzasadnione było koncentracją polskich władz na konso-
lidacji systemu i otwarciu się przede wszystkim na ustrój i kulturę ZSRR. Czasami poja-
wia się drobny tekst, wskazujący na „nieprawidłowości” ustrojowe innych krajów spoza 
bloku socjalistycznego. Opatrzony pseudonimem K. Ś. tekst z 1959 roku w Tygodniku 
Powszechnym ukazuje „coraz żywsze prądy demokratyczne na kontynencie południo-
wo-amerykańskim”, które zaczynają przenikać do dotychczas „najodporniejszego bas-
tionu dyktatury”, jakim jest Paragwaj. W kraju tym pojawiają się postaci bojowników 
o wolność i reformy społeczne, spośród których wyróżnia się duchowny katolicki, ks. 
Ramón Talavera118. W latach sześćdziesiątych można było w oficjalnych źródłach prze-

                     
114 G. Steiner, Po wieży Babel, przeł. O. i W. Kubińscy, TAiWPN Universitas, Kraków 2000, 
s. 173. 
115 M. Lepecki, W selwasach..., s. 57. 
116 E. Paciorkowski, „Rewolucje w Paragwaju”, Przekrój, nr 116 (1947), ss. 6-7. 
117 Ibidem, s. 7. 
118 W tekście tym odnajdujemy błąd dotyczący faktów historycznych: „(…) w latach 1865-1870 – 
Paragwaj uwikłał się w tragiczną w skutkach wojnę z koalicją argentyńsko-brazylijsko-
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czytać o specyfice Paragwaju – kraju, który miał wiecznego pecha do złych ludzi 
u władzy i wielką niestabilność polityczną. Zenon Lang zajął się szkicowaniem stanu 
polityki wewnętrznej tego kraju, przytaczając dane liczbowe, dobitnie ilustrujące stan 
rzeczy. Korespondent zwraca uwagę na dużą emigrację polityczną. Padają informacje 
o strajku robotników trustu mięsnego i w „przedsiębiorstwach amerykańskich towa-
rzystw akcyjnych”119. Powinny także zwracać uwagę dane dotyczące rozmiarów nies-
prawiedliwości społecznej: chłopi mają zaledwie 1% ziemi uprawnej spośród 40 mi-
lionów hektarów, zaś w rejonie „Caaguas” [Caaguazú – MD] „kilka tysięcy chłopów 
zajęło ziemię obszarniczą” 120 i zażądało przeprowadzenia reformy rolnej. Dziesiątki 
członków partii komunistycznej znalazło się w „kazamatach” i są tam mordowani bez 
sądów i śledztwa. Nazywa ich autor „zabitymi zza węgła”, zaś partię komunistyczną – 
awangardą, dzięki której istnieje szansa na rewolucję demokratyczną i obalenie dyktato-
ra121.  

W podobnym duchu utrzymana jest relacja z 1970 roku122. Znany dziennikarz 
przeprowadza wywiad z działaczem nielegalnej Komunistycznej Partii Paragwaju, Gu-
stavo Dolmanem, który denuncjuje terror i niesprawiedliwość panującą w kraju, gdzie 
na ulicach „mundury żołnierzy paragwajskich wyglądały jak kopia mundurów hitle-
rowskich”, a „Paragwaj jest jednym z najbardziej po faszystowsku rządzonych krajów 
na świecie”123. 

Etap PRL i przynależności Polski do bloku socjalistycznego spowodował mar-
ginalizację wielu zagadnień związanych z Ameryką Południową, rządzoną wówczas 
w większości przez dyktatorów i junty wojskowe. W oficjalnej prasie podkreślano je-
dynie te wydarzenia, które świadczyły o imperialistycznych wpływach krajów kapitalis-
tycznych na ten kontynent, prześladowaniach socjalistycznej opozycji lub biedzie klasy 
robotniczo-chłopskiej. W kontekście paragwajskim postać i długoletnie panowanie ge-
nerała Stroessnera (1954-1989) stanowiły dogodną okazję, by – idąc w ślady prasy ra-
dzieckiej – piętnować krwawe rządy dyktatora i wyzysk klasy robotniczej oraz denun-
cjować wywołane taką formą rządów zacofanie kraju. Kraj Guaranów przedstawiany 
był wtedy w polskiej prasie jako przykład terenu nieznanego, egzotycznego, który kon-
frontowany był ze współczesną wiedzą Polaków o świecie. 

                                                                                                           
boliwiańską” [sic! – MD] (K. Ś., „Ksiądz i dyktator”, Tygodnik Powszechny, nr 45, 1959, s. 8), 
podczas gdy koalicjantami wtedy byli: Brazylia, Argentyna i Urugwaj. Datą rozpoczęcia konflik-
tu jest grudzień 1864 roku.  
119 Z. Lang, „Także w Paragwaju”, Trybuna Ludu, nr 200, 1965, s. 6. 
120 Idem. 
121 Idem. 
122 Z. Broniarek, „Co się dzieje w Paragwaju. Rozmowa z delegatem na zjazd FPK”, Trybuna 
Ludu, nr 49, 1970, s. 6. 
123 Idem. 
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Alfredo Stroessner był synem bawarskiego piwowara-emigranta. Urodził się 
w 1912 r. i „wcześnie zrozumiał, że dla ambitnego człowieka w zacofanym kraju jest 
miejsce tylko w armii”124. Jako młody oficer brał udział w wojnie z Boliwią o Chaco 
w latach 1931-1935. Po owej wojnie, gdy wojskowi doszli do władzy, utrwalił się mili-
tarny system rządzenia w Paragwaju. Uczestnicząc w kolejnych zamachach stanu, ce-
chując się wielkim sprytem politycznym, Stroessner w 1947 roku związał się z Partią 
Colorado – bez wyraźnej ideologii i konserwatywną, która w 1954 roku wyniosła go do 
władzy najwyższej, przedłużanej w kolejnych wyborach i zmianach konstytucji. W cza-
sach wojny domowej i w trakcie jego rządów z Paragwaju wyemigrowało kilka milio-
nów obywateli. Według Klimowicz125, Stroessner posiada przydomek „Dentysta” 
(El Dentista), chociaż nie jest sprecyzowane pochodzenie tego określenia, być może su-
gerujące tortury i bicie ofiar. Autorka prezentuje jego biografię z uwzględnieniem wiel-
kiej inteligencji w działaniu i umiejętności wybierania najlepszych rozwiązań politycz-
nych dla celów własnej kariery. Klimowicz nie omieszkuje wspomnieć o obcym kapita-
le rządzącym krajem. Generał Stroessner zmarł w Brazylii we wrześniu 2006 roku 
w wieku 93 lat i był najdłużej rządzącym prezydentem Paragwaju126.  

Stroessner to ostatni przedstawiciel nieco staroświeckich, krwawych i patriar-
chalnych tyranów, sportretowanych z mistrzostwem w Panu Prezydencie Asturiasa, Je-
sieni patriarchy Marqueza i Rozprawie o metodzie Carpentiera − pisze Budrewicz127. 
Na kanwie opisanych wydarzeń ten polski podróżnik i dziennikarz przytacza dane bio-
graficzne Stroessnera, „ambitnego człowieka w zacofanym kraju”128. Także inny autor, 
Jan Gitlin, stwierdza, że Stroessner rządzi „nadal ku zadowoleniu inwestorów amery-
kańskich i grupy bogatych Paragwajczyków”129. Podobnie inny autor twierdzi, że przy-
wódca ten „utrzymuje się jedynie przy pomocy Jankesów”130. W skrócie panorama spo-
łeczno-polityczna Paragwaju czasu stroessneryzmu przedstawia się tak: „Luksusowe 
warunki życia dla niewielu, nędza dla mas, okrutne represje (...)”. Stąd też nie dziwi na-
zwa ojczyzny nadawana przez niektórych Paragwajczyków: „ziemia bez ludzi”131.  

Negatywnymi reperkusjami rządów Stroessnera jest izolacja kraju, o której się 
pisze w ten sposób: „Niemal zupełnie odciął [Stroessner – MD] Paragwaj od świata, 
                     
124 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, Przekrój, nr 1064, 1965, s. 5. 
125 J. Klimowicz, „Paragwaj gen. Stroessnera”, Rzeczpospolita, nr 48, 1983, s. 6. 
126 Więcej o życiu i karierze generała Alfredo Stroessnera zob. P. Lewis, Paraguay bajo 
Stroessner, przeł. M. T. Góngora Barba, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México 1986, 
ss. 125-163, a spośród najnowszych publikacji odsyłamy do, cytowanego już powyżej, 
wydawnictwa czeskiego: B. Roedl, Dějiny..., ss. 214-218. 
127 O Budrewicz, „Z Paragwaju”, nr 1064, s. 5. 
128 Idem. 
129 J. Gitlin, „Asunción – miasto wiecznego strachu”, Trybuna Literacka, nr 9, 1959, s. 2. 
130 N. Delgado Peres, „Ziemia bez ludzi”, Zeszyty Teoretyczno-Polityczne, nr 6, 1965, s. 116. 
131 Idem. 
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ograniczając przyjazdy z okolicznych krajów i wprowadzając ścisłą kontrolę przy-
jezdnych, korespondencji i rozmów telefonicznych”132. Krytyczny wobec Stroessnera 
tekst autora o pseudonimie WR odnaleźć można w 1961 roku. „Ustrój bagnetów” to 
metafora rządów w Paragwaju, widzianego oczami dziennikarzy sąsiednich krajów. 
Oprócz przytaczania opinii z innych dzienników i omówienia stylu życia we wczesnych 
latach dyktatury, autor wskazuje na wzorce przywódcy Stroessnera, który „ustanowił 
reżim policyjny opierający się na wzorach hitlerowskich” i zbudował nawet – propagan-
dowo rzecz ujmując – obozy koncentracyjne w kilku miejscach kraju, w których prze-
bywają setki patriotów133. Inny tekst na temat tego kraju pojawił się w 1975 roku. 
W nim też dominującą sprawą jest okrutna dyktatura. Autor, kryjący się pod pseudoni-
mem A. M., zaprezentował w ogólnym zarysie Paragwaj jako kraj uciemiężony, nazy-
wając sytuację wewnętrzną „dyktaturą milczenia”134. Paragwaj jawi się zatem jako kraj 
dyktatury i niesprawiedliwie podzielonej między obywateli ziemi. Innymi sprawami po-
ruszonymi w tekstach o Paragwaju są: coraz większa izolacja kraju Stroessnera, tortury 
i ciężka sytuacja więźniów politycznych, dalszy wzrost opozycji, niedawne udaremnie-
nie spisku oficerów, a także sytuacje wykorzystywania wojska do tłumienia rozruchów 
na wsi135. 

W tekście przytoczone są fakty z niedawnej historii kraju, a podsumowanie te-
go spisu nieszczęść nasuwa się samo: „Paragwaj to jeden z niewielu krajów na świecie, 
do którego nie wpuszcza się nawet listów z krajów socjalistycznych”136. Okazją do na-
pisania kolejnego, poświęconego Paragwajowi tekstu, stało się uwolnienie i wizyta 
w Moskwie komunistycznych przywódców paragwajskich w 1977 roku. Mówi się 
w nim o nieustannym trwaniu stanu wojennego, przedłużanego już 92 razy od czasu ob-
jęcia władzy przez Alfredo Stroessnera w wyniku puczu wojskowego w 1954 roku137. 
Paragwaj nazywany jest „krajem, gdzie o demokracji nikt nie pamięta, bowiem dyktatu-
ra wydaje się czymś odwiecznym”138. W czasie rządów tego dyktatora „z paragwajski-
mi więzieniami zapoznał się już co dziesiąty mieszkaniec kraju”139. Są też i inne ponure 
opisy trzymilionowego Paragwaju za Stroessnera: „Sytuacja ekonomiczna jest bardzo 
trudna, o czym świadczyć może bezrobocie obejmujące 200 tys. osób, brakuje cukru 

                     
132 J. Gitlin, „Asunción ...”, s. 2. 
133 W. R. (tłum. i oprac.), ,,Ustrój bagnetów”, Polityka, nr 19, 1961, s. 10. 
134 A. M., „Dyktatura milczenia”, Trybuna Ludu, nr 4, 1975, s. 7. 
135 Zob.: A. Piasecka, „W krainie Alfredo Stroessnera”, Życie Warszawy, nr 133, 1986, s. 7. 
136 Idem. 
137 B. Mikołajczyk, „Akt oskarżenia. Konferencja prasowa patriotów paragwajskich”, Trybuna 
Ludu, nr 249, 1977, s. 2. 
138 A. Komorowski, „O modalności dyktatury”, Miesięcznik Literacki, nr 4, 1983, s. 147. 
139 Z. Marzec, „Upadek dyktatora”, Trybuna Ludu, nr 33, 1989, s. 5. 
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i mąki, a cena mięsa jest zbyt wysoka dla większości obywateli”140. Reżim charaktery-
zuje się torturami i „zoologicznym antykomunizmem”141, a wojskowi „są w końcu wła-
ścicielami całego państwa”, poza prawem, „nie płacą cła za sprowadzane z zagranicy 
samochody i mają po pięć nieślubnych żon”142.  

Nieco szerszym echem odbiło się w Polsce przełomowe w dziejach współcze-
snego Paragwaju wydarzenie, jakim było obalenie w nocy z 2 na 3 lutego 1989 roku 
rządów Alfredo Stroessnera i – w konsekwencji – jego wygnanie do Brazylii. Na trzy 
miesiące przed świętowaniem 35-lecia rządów w tym kraju dyktator został zmuszony 
do ustąpienia. Temat upadku dyktatury pojawia się na łamach Rzeczpospolitej i stanowi 
okazję do omówienia klimatu politycznego tej młodej demokracji. Dokonuje tego kore-
spondentka gazety, Małgorzata Tryc-Ostrowska, ukazując przedstawiciela wojska, Lino 
Oviedo, który został skazany za próbę nieudanego zamachu stanu, a przedtem wygry-
wał w notowaniach w kampanii prezydenckiej143. W opinii Zembrzuskiego urosło to do 
rangi symbolu, bo w ten sposób upadał „ostatni bastion autokratycznej władzy na kon-
tynencie amerykańskim”144, jeśli nie liczyć znajdującej się wówczas w stanie rozkładu 
dyktatury generała Pinocheta w Chile. Polski czytelnik dowiaduje się, że tym samym 
nastąpił koniec pewnej epoki w dziejach Ameryki Łacińskiej i śmierć pewnego typu 
sprawowania władzy145. Rzeczpospolita relacjonowała przełomowe wydarzenia z tego 
kraju w 1989 roku, już trzy dni po dokonaniu zamachu i wyjeździe sędziwego dyktatora 
na wygnanie do Brazylii146. Kilka dni później ten sam dziennik podał więcej szczegó-
łów pierwszych chwil bez dyktatury, pokazując „krajobraz po bitwie” i dokonując pod-
sumowania 35-letnich rządów przywódcy. Wspomniana jest na ogromną skalę prze-
prowadzona budowa elektrowni wodnej Itaipú, której zakończenie oznaczało „koniec 
stroessnerowskiego boomu gospodarczego”147.  

W innej polskiej wypowiedzi Paragwaj doby demokratycznej, tj. po 1989 roku, 
pogrążony jest „w potężnym kryzysie ekonomicznym, politycznym i społecznym”. Cie-
kawostką jest błędnie podane imię dyktatora, który przez 35 lat rządził krajem – Adolfo 
Stroessner – co może być interpretowane, nie bez racji naszym zdaniem, jako swoista 
„freudowska” pomyłka148. W pewnej relacji z roku 1990 przedstawia się krótki zarys 

                     
140 A. Piasecka, „W krainie...”, s. 7. 
141 Z. Antos, „Początek końca. Paragwaj”, Trybuna Ludu, nr 145, 1986, s. 5. 
142 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, nr 1063, s. 13. 
143 M. Tryc-Ostrowska, „Faworyt za kratkami”, Rzeczpospolita, nr 107, 1998, s. 9. 
144 S. Zembrzuski, „Żegnaj don Alfredo! Odejście ostatniego staroświeckiego patriarchalnego 
tyrana”, Polityka, nr 7, 1989, s. 13. 
145 Idem. 
146 dom, „Po przewrocie w Paragwaju”, Rzeczpospolita, nr 31, 1989, s. 7. 
147 M. J. Zalewski, „Zmiana dekoracji…!”, Rzeczpospolita, nr 40, 1989, s. 8. 
148 Zob. jan, „Zwycięstwo Duarte. Wybory w Paragwaju”, Gazeta Wyborcza, nr 99, 2003, s. 13. 
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warunków życia w Paragwaju na podstawie wspomnień malarza Zygmunta Kowalskie-
go z Posadas149. Wiadomo też, że w kraju tym znalazło schronienie wiele tysięcy zbrod-
niarzy hitlerowskich. Jako „więzienie Południowej Ameryki” postrzega Paragwaj Ol-
gierd Budrewicz150. Jest to państwo, „rządzone przez generała Alfredo Stroessnera, jed-
nego z hitlerków Ameryki Łacińskiej”, pozostaje zamknięte, nie utrzymuje stosunków 
dyplomatycznych z państwami bloku socjalistycznego i nie przyjmuje wizyt dyploma-
tycznych. O rządzącej Partii Colorado powiada pewien anonimowy autor o pseudonimie 
„dom”, że dyscyplinuje ona kraj151 i „na nieco ponad 3,5 mln ludności blisko 1,3 mln 
było członkami Partii Colorado. To także tłumaczy kolejne «wyborcze zwycięstwa» 
Stroessnera”152. W tym tekście kwestionowana jest tak zwana demokracja paragwajska, 
czego widocznym elementem było istnienie dużej grupy więźniów politycznych. W la-
tach panowania „demokracji” według recepty Stroessnera, od 1954 roku, w paragwaj-
skich więzieniach przebywało w sumie 360 tysięcy ludzi153. Do charakterystyki ogólnej 
Paragwaju Vidal dodaje fakt, że „od ponad 50 lat rządzi tu jedna partia – tzw. Colora-
do”154, która jest spadkobierczynią dyktatora Stroessnera. 

Krystyna Pisera-Balmaceda, działaczka polonijna w Paragwaju, przedstawia 
w zarysie sytuację polityczną w czasach transformacji demokratycznej. Ukazuje tło 
przewrotu, który usunął Stroessnera, sytuację polityczną po dyktaturze, wskazując na 
późniejsze perturbacje na scenie politycznej. „Nowy” Paragwaj cieszyć się może swo-
bodami politycznymi, wolnością prasy, czy działalnością związków zawodowych, jed-

                     
149 W. Krzyżanowski, „Nie chciani. Korespondencja własna z Paragwaju”, Przegląd Tygodniowy, 
27, 1990, s. 14. Na stronie 15 numeru 29 pisma znajduje się relacja o Polonii paragwajskiej. Dla 
pogłębienia tematu warto sięgnąć też do: W. Krzyżanowski, „Krew «made in Poland». Korespon-
dencja z Paragwaju, Ameryki Łacińskiej”, Przegląd Tygodniowy, nr 29, 1990, s. 13. 
150 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, nr 1064, s. 5. 
151 Niniejszy autor błędnie podaje rodowód tej partii, twierdząc, że  została  stworzona  przez 
Stroessnera, gdy tymczasem za jej założyciela uważany jest generał Bernardino Caballero, który 
w roku 1880 stworzył Asociación Nacional Republicana, zwaną później Partido Colorado (zob. 
P. Lewis, Paraguay bajo Stroessner, przeł. M. T. Góngora Barba, Fondo de Cultura Económica, 
Ciudad de México 1986, s. 45). 
152 dom, „Po przewrocie...”, s. 7. 
153 Inne teksty o reżimie paragwajskim to sprawozdania: J. Rojas, „Polityka terroru i represji”, 
przeł. b/n, Problemy Pokoju i Socjalizmu, nr 6, 1985, ss. 11-17; tenże, „Promień światła w «doli-
nie łez»”, przeł. b/n, Problemy Pokoju i Socjalizmu, nr 9, 1988, ss. 94-98 oraz recenzje: J. Labor-
de, „H. Campos, Paz y progreso en el Paraguay, Ediciones Actualidad, Buenos Aires 1977” [re-
cenzja], Problemy Pokoju i Socjalizmu, 7 (1978), ss. 145-147; A. Maidana, A. Acosta, „Problemy 
tworzenia antydyktatorskiego frontu w Paragwaju”, Problemy Pokoju i Socjalizmu, 6 (1978), ss. 
61-68; J. Klechta, „Eldorado dla colorado”, Przegląd Tygodniowy, nr 6, 1987, s. 11; M. Głogow-
ski, „Długowieczna dyktatura. Paragwaj”, Życie Warszawy, nr 33, 1989, s. 5. Podkreśla się, że 
wraz z upadkiem rządów don Alfredo w nocy z 2 na 3 lutego 1989 roku upadła „najstarsza dykta-
tura w Ameryce Łacińskiej” (Z. Marzec, „Upadek...”, s. 5). 
154 A. Vidal, ,,Smoking pancerny”, Polityka, nr 17, 1999, s. 36. 
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nak nie zrobiono dotychczas nic, by uleczyć problemy społeczne czy oddać ziemię 
chłopom155. Głośno również było o tak zwanym „marcu paragwajskim” w 1999 roku, 
czyli wydarzeniach związanych z intrygą, polegającą na fikcyjnym morderstwie, zmar-
łego wcześniej na zawał, wiceprezydenta Luisa Maríi Argañi. Zmuszono wtedy do 
opuszczenia kraju prezydenta Raula Cubasa, a wiceprezydent, generał w stanie spo-
czynku, Lino Oviedo znalazł azyl w Argentynie. Pisze o tych sprawach pewien spra-
wozdawca z Asunción156 oraz badacz czeski, Bohumír Roedl157. Przedstawia on obraz 
sceny politycznej tego czasu, konwulsyjnie zmieniającej się przez uzbrojone grupy inte-
resów, związane z dawnym otoczeniem stroessnerowskim. Autor podaje też kalenda-
rium dziesięciolecia transformacji demokratycznej. Spotykając Polaków w Asunción, 
inni polscy reporterzy przytaczają także obrazy z życia stolicy: 

– Paragwaj w tym czasie był prymitywnym krajem – opowiada Biłozur. – Na głównym 
placu w Asunción w biały dzień kucały Indianki, żeby załatwić fizjologiczne potrzeby. 
Widziałem to, gdy pojechałem odwiedzić Kobylańskiego. Gdy żona Kobylańskiego zo-
baczyła tę straszną nędzę w Paragwaju, zostawiła małe dziecko, męża i wróciła do Au-
strii158. 

W 2007 roku polska prasa donosi o Paragwaju w kontekście Fernando Lugo 
Mendeza, biskupa najbiedniejszej z paragwajskich diecezji, San Pedro, który zrezygno-
wał z pełnienia służby kościelnej, wybierając karierę polityczną i ogłaszając się kandy-
datem na prezydenta w wyborach 2008 roku. Ten 57-letni biskup-werbista, z którym au-
tor niniejszej rozprawy zetknął się osobiście, stał się bohaterem kilku polskich pism 
i stron internetowych159. Po kontrowersyjnych rządach Lugo, w czerwcu 2012 roku, 
parlament paragwajski dokonał swoistego impeachmentu, usuwając dotychczasowego 
prezydenta i powołując na to stanowisko jego zastępcę, Federico Franco160. Spośród 
istotnych i godnych odnotowania wydarzeń na scenie politycznej Paragwaju nie powin-
na być zapomniana tragiczna śmierć generała Lino Oviedo w wyniku katastrofy lotni-
czej w styczniu 2013 roku. Ranga tego wydarzenia zostaje podkreślona zwłaszcza przez 
fakt, że był on kandydatem na prezydenta w kolejnych wyborach. Wybrany 23 kwietnia 
2013 roku nowy prezydent Paragwaju, Horacio Cartes, stroniący zwykle od polityki re-
prezentant Partido Colorado, biznesmen, milioner i szef jednego z lokalnych klubów 
piłkarskich, porównywany niekiedy nieśmiało z dawnym premierem Włoch Silvio Ber-
                     
155 K. Pisera-Balmaceda, „Cień dyktatora”, Gazeta Wyborcza, nr 115, 1993, s. 6. 
156 A. Vidal, ,,Smoking...”, s. 36. 
157 B. Roedl, Dějiny..., ss. 221-222. 
158 M. Lizut, H. Recman, „Podwójne życie don Juana”, Gazeta Wyborcza, nr 149 – Duży Format, 
nr 24, 2004, s. 2. 
159 Na przykład: ekumenizm.pl, lewica.pl, radiovaticana.org, kościół.pl, racjonalista.pl, wiara.pl 
oraz Gazeta Wyborcza i Tygodnik Powszechny, nr 7, 2007, s. 2. 
160 Por. B. Roedl, Dějiny..., ss. 224-226. 
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lusconim161, nie zdołał się przedostać do polskich mediów, które, generalnie, przemil-
czały to wydarzenie na scenie politycznej tego kraju. 

Społeczeństwo 

Pobieżnej charakterystyki Indian Guaraní dokonuje ks. Józef Kreuzer. Jego o-
pis wywołuje u odbiorcy polskiego ciekawość z powodu egzotycznego obrazu miesz-
kańców z odległego kraju. Oto przedstawienie autochtonów paragwajskich: 

Indianin guarański jest wzrostu średniego. Istnieją jednak wśród nich dwa typy: Jeden 
bardzo prostacki, z nieco brutalnym wyrazem twarzy, wystającą szczęką, mongolskimi 
oczami, szerokimi ustami, wciśniętym nosem, o dużych oczach. Drugi jest ładniejszy, 
o szlachetnym wyrazie twarzy i pięknych rysach162. 

Bardzo prosta była struktura społeczna pierwszych mieszkańców Paragwaju, 
która przetrwała aż do początków dwudziestego wieku, a opierała się na wspólnej upra-
wie ziemi, wspólnych zbiorach, a Kreuzer powie nawet, że „panował pewnego rodzaju 
komunizm”163. Praca Dziwy paraguajskie Kreuzera posiada charakter quasi naukowy, 
łącząc relację z podróży i świadectwo językowo-etnologiczne, mające polskiemu czy-
telnikowi (na obczyźnie, w Argentynie zapewne) uprzystępnić w podstawowym zakre-
sie Paragwaj i dać ogólny obraz kultury guaraní. Być może zbyt ambitne cele postawił 
sobie autor tej niewielkiej książki, ale nie ulega wątpliwości, że oddanie „niesamowito-
ści Paragwaju” w znacznej mierze powiodło się księdzu Kreuzerowi. W encyklopedii 
Orgelbranda zauważa się, że w Paragwaju  

Mieszkańcy są częścią Indyjanie, głównie z plemienia Guarani, którego wszystkie nie-
mal pokolenia przez jezuitów ucywilizowane i do stałego osiedlenia przyprowadzonemi 
zostały, częścią mięszańcy piątą część całej ludności stanowiący (260 000) częścią biali 
Kreolowie. Język Guarani jest panującym. Szkoły i przemysł na bardzo niskiej stoją 
stopie164. 

Ważne dla zrozumienia kultury tego kraju jest to, że szczególnie zaważyła na 
nim cywilizacja Indian Guaraní, których potomkowie dzisiaj „żyją nieopodal stolicy na 
skraju Gran Chaco, to jest stepowych równin, które jeszcze nieco ponad trzydzieści lat 
temu były świadkami krwawej, okrutnej wojny o – naftowe pola”165.  

                     
161 R. Alaniz, „Horacio Cartes, presidente de Paraguay”, Litoral.com, 3 maja 2013, http://www. 
ellitoral.com/index.php/diarios/2013/04/23/opinion/OPIN-05.html (data dostępu 3.05.2013). 
162 J. Kreuzer, Dziwy..., s. 5. 
163 Idem. 
164 Encyklopedja Powszechna ..., s. 371. 
165 J. Klimowicz, „Żabia...”, s. 6. Jak przypomina Roedl, ropy naftowej na terenie spornym Chaco 
Boreal nigdy jednak nie odnaleziono (B. Roedl, Dějiny..., s. 197). 
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Mieczysław Lepecki w swej podróży po Paragwaju wzmiankuje pewne charak-
terystyczne elementy kultury tego kraju, a także ciekawostki, będące dla polskiego, nie-
obytego czytelnika, swoistymi odkryciami. Dwulicowość tubylców podkreślana jest na 
przykład w tym fragmencie relacji podróżnika: 

Również przedstawianie swojego kraju i swego społeczeństwa w jak najciemniejszych 
barwach należy do dobrego tonu. W takich wypadkach trzeba zawsze bardzo gorąco za-
pewniać, aby nie narazić się na to, że gospodarz zaraz po wyjściu gościa syknie przez 
zęby: „Przeklęty cudzoziemiec!”166. 

Zastanawiającym faktem jest prężne i bardzo samodzielne oraz odrębne życie 
wieśniaków na prowincji latynoamerykańskiej przy stosunkowo dużym zeuropeizowa-
niu głównych miast: stolic i ważnych ośrodków handlowych oraz przemysłowych (ko-
palnie, huty), jak i kulturalnych (duża rola uniwersytetów i kolegiów jezuickich). 
W 1970 roku, na łamach Homo Dei, krótką historię Polonii w Paragwaju przypomina 
ks. Antoni Brączek SVD, tamtejszy wieloletni duszpasterz167. Innym tekstem, który 
opowiada o pracy misjonarzy w Paragwaju jest na przykład artykuł z Przewodnika Ka-
tolickiego168. Aczkolwiek chrześcijaństwo zakorzeniło się w codzienność i obyczajo-
wość tubylczą, to jednak z braku pracy duszpasterskiej i osamotnienia, były to tylko śla-
dy odciśnięte w świadomości pokoleń. Mieczysław Lepecki powie o religii w Paragwa-
ju, że „religią powszechnie wyznawaną jest katolicyzm. Ludność wiejska odznacza się 
pobożnością. Kościół jest oddzielony od państwa”169. 

A oto ciekawa obserwacja Paciorkowskiego odnośnie roli, jaką odgrywali ofi-
cerowie w wojsku paragwajskim: 

Jak widzimy więc życie przeciętnego polityka paragwajskiego upływa pomiędzy spra-
wowaniem wielkich urzędów i przymusowym wygnaniem (...). W swoich garnizonach 
dowódcy odbywają zebrania oficerskie. Informują swych podkomendnych o powziętej 
decyzji w porywających mowach, od których paragwajczycy [sic! – MD] są wybitnymi 
specjalistami170. 

Takie stwierdzenia każą nam przypomnieć olbrzymią funkcję społeczną sza-
manów-mówców, którzy uwodzili duże grupy tubylcze wizjami „Ziemi-bez-Zła” i pro-
wadzili w nieznane obszary bezkrytyczne tłumy171. Zatem ludzie władzy w kontekście 

                     
166 M. Lepecki, W selwasach..., s. 145. 
167 A. Brączek, „Duszpasterstwo polskie wśród Polonii paragwajskiej”, Homo Dei, nr 2, 1970, 
ss. 151-154. 
168 A. Sujka, „Misjonarz w Paragwaju”, Przewodnik Katolicki, nr 4, 1993, ss. 10-11. 
169 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 57. 
170 E. Paciorkowski, „Rewolucje w...”, ss. 6-7. 
171 Por. A. Métraux, „Les Messies de l‘Amérique du Sud”, Archives de Socjologie des Religions, 
IV, 1957, s. 108, a także B. Roedl, Dějiny..., ss. 13, 14-15. 
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paragwajskim mogą być uważani za współczesnych szamanów i czarowników, spoty-
kają się powszechnie ze zrozumieniem jako ci, którzy posiedli tę starożytną umiejętność 
retoryki oznaczającej – w odczuciu wielu – ich silną pozycje społeczną. Dostrzegamy 
obecność tego mitu u Alfreda Szklarskiego, który w książce Tomek w Gran Chaco pisze 
o Guaranach („Gwaranach”), znanych pod nazwą Chiriguano, organizujących specjalne 
pielgrzymki, jakie odbyli w poszukiwaniu mitycznego kraju: „W dawnych czasach kil-
ka tysięcy Gwaranów podjęło długą wędrówkę na zachód (prawdopodobnie w poszuki-
waniu mitycznej Ziemi Praojców) i doszło aż do granic cesarstwa Inków”172, co także 
stanowi bezpośrednie nawiązanie do – obecnego także w polskich przekładach prozy 
Roa Bastosa – mitu o „Ziemi-bez-Zła”. W pewnej przełożonej na polski książce o tema-
tyce biblijnej można natknąć się na zdawkową informację z kręgu kulturowego Guara-
nów. Służy ona podkreśleniu wagi słowa mówionego w procesie nabywania wiary. Oto 
nawiązanie do wspomnianego mitu guarańskiego w kontekście zaufania Bogu, do ja-
kiego ma dążyć każdy wierzący: 

(...) mamy do czynienia w przypadku „szamanów” zamieszkujących obszar guarani, 
którzy – przed i po hiszpańskiej konkwiście – przemierzali wraz ze swym ludem wiel-
kie równiny południowo-amerykańskie w poszukiwaniu „ziem nie dotkniętych złem” 
w przekonaniu, że wypełniają nakaz bóstwa173. 

Bardzo czarny obraz Paragwaju rysuje w swym tekście Jan Gitlin, ukazując ja-
ko charakterystyczne obrazki stołecznej ulicy ubogie kobiety, nieprzyjemne zapachy,  
ogólnie panującą nędzę174. W ścisłym centrum Asunción „(...) po bruku i wybojach 
szwendają się gromady brudnych dzieci i łagodnych psów, gdzie – w dniach deszczu – 
spływają wody i nieczystości całego miasta, zalewając piwnice i mieszkania”175. Dzien-
nikarz Trybuny Ludu wylicza, że poziom kontrabandy we współczesnym Paragwaju od-
powiada „z grubsza połowie całego dochodu narodowego” i jest to najbardziej kwitnący 
przemysł, który nawet senne dotąd Asunción przekształcił w tętniący życiem ośrodek 
handlowy z licznymi wieżowcami176. Komorowski zauważa, że „już w zaraniu niepod-
ległości [Paragwaj – MD] posiadał niesłychanie homogeniczne społeczeństwo pod 
względem rasowym”177. O Paragwajczykach powiada, że w zdecydowanej większości 
rozumieją „j ęzyk Indian Guarani”, co jest rzeczą niespotykaną w innych krajach konty-
nentu178. Według relacji Jana Gitlina po ulicach Asunción przechadzają się bosonogie 

                     
172 A. Szklarski, Tomek..., s. 204, przyp. 106. 
173 F. E. Cisterna (red.), Kiedy zstąpisz na ziemię, przeł. A. Flisek, Palabra, Warszawa 2004, s. 18. 
174 J. Gitlin, „Asunción ...”, s. 2. 
175 O. Budrewicz, „Z Paragwaju”, nr 1063, s. 13. 
176 Z. Marzec, „Upadek...”, s. 5. 
177 A. Komorowski, „O modalności...”, s. 147. 
178 Idem. 
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Indianki, mające na sobie wiele spódnic i odziane w „grube, wojłokowe chusty na ra-
mionach”, bowiem wilgoć i zapalenie płuc oraz gruźlica „dziesiątkują naród”, zaś „każ-
da kobieta nosi na szyi duży krzyż, a w lewym kącie ust tkwi wiecznie fajka lub przy-
godnie zdobyte cygaro”. Otoczone są one gromadami dzieci „własnych i cudzych”, 
„wędrują z miasta do miasta” i „gnębią je komary, wszy i dziedziczny syfilis”179.  

Relacje Lepeckiego charakteryzują się jednak bardzo pozytywnym ustosunko-
waniem do tubylców i ich kultury. Z wielką dozą delikatności opisywane są ich, często-
kroć śmieszące z pozoru, obrzędy, a wędrówki przez wsie i leśne ostępy pozwalają 
przyjrzeć się złożoności i różnorodności kulturowej Paragwaju, kraju pozostającego 
jakby w letargu, ale zamieszkałego przez ludzi o prawdziwie głębokiej kulturze osobi-
stej. Autor podkreśla wielokrotnie takie walory osobowościowe rdzennych mieszkań-
ców, jak na przykład wesołość, bezinteresowność, grzeczność u „prawdziwego Para-
gwajczyka”, jak twierdzi podróżnik. „Dość było jakąkolwiek jego własność pochwalić, 
a natychmiast ofiarowywał ją na pamiątkę” – napisze ze zdziwieniem Lepecki180. Autor 
tych wspomnień jest świadomy, że w opinii czytelników element egzotyki będzie domi-
nujący w odbiorze i że sposób przedstawienia Paragwaju kojarzyć się będzie z bardzo 
odległą krainą, stanowiącą fenomen natury etnologicznej. Drobiazgowe opisy zwierząt, 
roślin, przytaczanie lokalnego nazewnictwa świadczyć mają o erudycji i przygotowaniu 
merytorycznym podróżnika, ale stanowi, jak się wydaje, dowód na nieprzystawalność 
tego obszaru do polskich realiów181. 

U Józefa Siemiradzkiego polski obraz Paragwaju został wzbogacony o dane 
szczegółowe w tym zakresie. Czytelnik polski mógł zatem przeczytać następujące infor-
macje, umieszczające Guaranów w szerszym kontekście świata indiańskiego: „Tupi-
Guarani [są – MD] (...) niscy, krępi o muskularnych nogach i ramionach. (...) Wskaźnik 
czaszki (...) u Tupi-Guarani 81,00 do 86,7”182. Element guarański stale był obecny nie 
tylko w czasie konsolidacji terytorialnej Paragwaju, nadawał także charakterystycznego 
wyrazu hiszpańskiej „pokojowej konkwiście” w postaci ludnych osiedli pośród nieprze-
bytej selvy w okolicach rzeki Parany. Oprócz zdolności botanicznych i umiejętności le-
czenia z wykorzystaniem ziół, Guaranowie cechują się niezwykłą umiejętnością opisy-
wania przyrody. Powiada się o ich wprost bajkowej łatwości w zapamiętywaniu każde-
go drzewa, krzaka czy rozwidlenia drogi i innych szczegółów. O wybitnej użyteczności 
języka guaraní do tego typu opisów przypomina Kreuzer, zachwycając się, że „do tego 

                     
179 J. Gitlin, „Asunción ...”, s. 2. 
180 M. Lepecki, W selwasach..., s. 145. 
181 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 67. 
182 J. Siemiradzki, w: M. Paradowska (red.), Śladami Indian. Antologia polskich relacji o In-
dianach Ameryki Południowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 90. 
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zaś nadaje się ich mowa «guaraní» znakomicie. Umieją oni to wszystko, tak jasno i wy-
raźnie opowiedzieć, iż człowiekowi się zdaje, iż ma rzeczywistość przed sobą” 183.  

Ziołolecznictwo było bardzo rozwinięte wśród Guaranów, mistrzów w sporzą-
dzaniu naparów zwanych yuyu184. Wielkim powodzeniem cieszył się tak zwany „balsam 
misjonarski”, sporządzany z rośliny aguaraybay, rozprowadzany nawet regularnie 
w Madrycie. Zwraca się uwagę na niektóre wybitne zdolności pierwszych mieszkańców 
Paragwaju. Znali się oni w doskonałym stopniu na roślinności i ziołach potrzebnych 
w leczeniu różnych schorzeń. Guaraní, dzięki leśnemu trybowi życia, posiedli zdolność 
nazywania i stosowania tysięcy nieznanych w Europie gatunków ziół, co znacznie 
wzbogaciło botanikę i do dziś w atlasach i zielnikach funkcjonują nazwy mnóstwa ro-
ślin w guaraní, z braku nazwy klasyfikacyjnej w łacinie. Wśród typowych dla tego kraju 
nazw Lepecki podaje mnóstwo określeń z dziedziny flory i fauny, a także niekiedy cyto-
wane słowa wypowiadane przez napotkanych tubylców. Polski czytelnik otrzymuje za-
tem bardzo szczegółowy obraz egzotycznego kraju, w którym przedstawiciele plemion 
współistnieją w harmonii z otaczającą przyrodą. Są też przedstawione kobiety para-
gwajskie, które „piekły z (...) mąki czypę, czyli placki z mąki maniokowej”185. Dla Le-
peckiego Guaranowie, a w jego tekstach „Guaranisi”, to ludzie „inteligentni i specjalnie 
uzdolnieni do muzyki oraz śpiewu”186, lubiący wszelakie zabawy, „podczas których 
upijają się chichą, czyli małoprocentową wódką z kukurydzy”. Lepecki potwierdza też 
prawa Paragwaju do znacznie większego obszaru Chaco, ponieważ „Paragwajczycy ja-
ko naród guarański roszczą sobie pretensje do wszystkich terytoriów zamieszkanych 
przez ich współplemieńców”187. 

Yerba mate 

Najlepszym przykładem rośliny upowszechnionej przez Guaranów jest yerba 
mate. Yerba mate (czyli Ilex paraguariensis) i napój z niej przygotowywany stanowią 
żelazny kanon podstawowej wiedzy o tym kraju i całym dorzeczu La Platy188. Naczynie 
z naparem yerby to podstawowy rekwizyt wszelkich spotkań, zebrań, codziennego re-
laksu na łonie rodziny czy dodatek do porannego posiłku, ale także bohaterowie literac-

                     
183 J. Kreuzer, Dziwy...,  s. 20. 
184 C. Lugon, Chrześcijańska..., s. 119. Nawet dziś, w potocznym języku w Paragwaju, określa się 
jako yuyo ogólnie chwasty oraz zioła stosowane w codziennej kuchni. 
185 M. Lepecki, W selwasach..., ss. 80-81. O tej potrawie powie też w tej książce, że są to „placki 
z tłuczonej kukurydzy” (s. 150). 
186 M. Lepecki, Ameryka Południowa..., s. 71. 
187 Idem. 
188 Rozpowszechniona w Argentynie, znalazła swój nieśmiertelny opis choćby w Grze w klasy 
Julio Cortazara (J. Cortázar, Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków-Wrocław 1985, s. 218). 
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cy (w tym ci od Roa Bastosa) z dużą częstotliwością popijają wywar yerba mate. Picie 
yerba mate (pisanej u Lugona jako yerba-maté) jest ważnym elementem społecznotwór-
czym, stanowiąc źródło poważnych dochodów dla Towarzystwa Jezusowego za czasów 
Kolonii. Jak zbadał autor, „sto lat po wypędzeniu jezuitów eksportowano jeszcze około 
pięciu milionów kilogramów maté (...), pochodzących głównie z dawnych terenów mi-
syjnych”189. Potwierdza też, że „[m]até stanowiła ulubiony napój Guaranów i wszyst-
kich mieszkańców Ameryki Południowej, zarówno Indian, jak i kolonistów”190.  

Ta kultowa roślina pojawia się w zapiskach Lepeckiego i nazywana jest prze-
zeń herwa, zaś jej zbieraczy Guaranów określa on „zbieraczami yerby”, a pole porośnię-
te tymi krzewami − herwal191. Należy zauważyć, że autor nie dodaje żadnych objaśnień 
do nazwy tej rośliny i nie jest konsekwentny w posługiwaniu się nazwami związanymi 
z tym najpopularniejszym napojem. Charakterystyczny i powszechnie uważany za na-
rodowy napój, yerba mate, jest przez Szklarskiego przedstawiony jako „herbata sporzą-
dzona z liści ostrokrzewu paragwajskiego”. Pisarz opatrzył te informację odpowiednim 
przypisem: „Napój ten, z ostrokrzewu paragwajskiego, pity był przez Indian jeszcze 
w czasach przedkolumbijskich. Krzew (Ilex paraguayensis) uprawiany jest od XVII w., 
obecnie głównie w Brazylii, Paragwaju i północnej Argentynie”192. 

Polski czytelnik mógł dowiedzieć się więcej na temat yerba mate z innych pub-
likacji, na przykład Ewy Lips, przetłumaczonej na polski przez Kazimierza Piesowi-
cza193. Przedstawiony jest tam sposób użycia i podstawowe wiadomości o tej roślinie, 
konieczne dla zrozumienia rzeczywistości codziennej krajów z Cono Sur. Oto cytat ze 
wspomnianego dzieła:  

Również słynna yerba, herbata z liści, rosnącego w Paragwaju, drzewa mate, które za-
wierają kofeinę, należy do indiańskich narkotyków. Przed najazdem Hiszpanów była 
ona znana jedynie w dorzeczach rzek Parany, Paragwaju i Urugwaju. Służyła czarowni-
kom do wprawiania się w trans oraz jako zioło lecznicze aplikowane przez nich chorym. 
Od XVII w. zaczęli j ą masowo pić biali i od tego czasu stała się tak popularna, że dziś 
jest codziennym napojem dwudziestu milionów ludzi. Proszek z liści rozrabia się 
w odrobinie zimnej wody, następnie zalewa się to wrzątkiem i pije przez srebrną bom-
billę, cieniutką rurkę, która starym zwyczajem wetknięta jest w małą przyozdobioną ty-
kwę194. 

Ewa Lips zwraca uwagę, że europejska wiedza o Paragwaju i kulturze Guara-
nów sprowadza się często do nazwy, a ta – przyjęła się na przykład jako nazwa medy-

                     
189 C. Lugon, Chrześcijańska..., s. 121. 
190 Idem. 
191 M. Lepecki, W selwasach..., s. 36. 
192 A. Szklarski, Tomek..., s. 210, przyp. 114. 
193 E. Lips, Księga Indian, przeł. K. Piesowicz, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1960. 
194 Ibidem, s. 85. 
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kamentu. Maść „Guarana” to środek od bólu głowy, wyrabiana z pnących krzewów 
Paullinia195. Inny polski podróżnik wskazuje, że zwyczaj picia yerba mate rozszerzył 
się także na inne plemiona, a także przeszedł transformację dziejową, rekwizyty uno-
wocześniły się, ale nadal pełnią swą funkcję. Na przykład u Indian Chamacoco z pół-
nocnego Chaco w użyciu są jeszcze bardzo pierwotne rurki do picia hervy mate, „złożo-
ne z kości ptasiej, na jednym końcu oplecionej siatką włókien bambusowych, podczas 
gdy dziś są u dzikich plemion w użyciu przeważnie metalowe, od białych nabyte rurki 
(bombillas)”196. Współcześnie powtarza się niektóre opinie o pożytkach płynących z pi-
cia yerba mate, a napój ten to „paragwajska herbata popularna na całym południu laty-
noskiego subkontynentu”197. Marek Baterowicz pisze z kolei o yerba mate, że jest to 
„napój o zaletach tonizujących i podobno leczniczych”198. Warto też przypomnieć, że 
yerba mate nie jest wyłącznie napojem paragwajskim, ale pije się go w całym dorzeczu 
La Platy, czego przykładem mogą być z pewnością liczne świadectwa dotyczące kuchni 
Argentyny, Urugwaju czy południowej Brazylii. Dowodem na znaczącą rolę tego napo-
ju na terenach pojezuickich jest częstotliwość odwołań do niego w jednym z popular-
nych wydań powieści Nad Río de la Plata Karola Maya, której akcja przebiega w Uru-
gwaju i obszarze Argentyny nad tytułową rzeką199.  

Zakończenie 

Biorąc pod uwagę charakterystyczną opinię Brenta Carbajala, dowodzącego, iż 
Paragwaj może być charakteryzowany przez triadę pojęć: wyobcowanie, dwujęzycz-
ność i wygnanie200, łatwo jest zauważyć, że wspomniane trzy cechy tego kraju sprowa-
dzają się do trzech kluczowych dla tożsamości Paragwaju pojęć: dwukulturowości, wła-
dzy i przemocy. Pochodną tej triady pojęć charakteryzujących dobrze kraj Guaranów 
może być tematyka materiału piśmienniczego dotyczącego tego obszaru i obecnego 
w świadomości czytelnika polskiego. Zagadnienia te można podzielić na kilka charakte-
rystycznych grup tematycznych, a są to: wiedza ogólna, czerpana z encyklopedii i opra-
cowań naukowych, aspekty geograficzne i historyczne oraz językowe (dwujęzyczność 
i jopará). Z zagadnień historycznych przeważa temat redukcji jezuickich oraz dyktatura 
Stroessnera. Na specjalną uwagę zasługuje emblematyczna yerba mate i rytuał jej picia, 
szeroko rozpowszechniony w przekazie docierającym do Polski. W polskojęzycznych 

                     
195 Ibidem, ss. 85-86. 
196 Ibidem, por. także J. Siemiradzki, s. 10. 
197 E. Oleszkiewicz, „W sercu...”, s. 6. 
198 M. Baterowicz, „Oblicza Paragwaju”, nr 18, s. 18. 
199 Leksemy yerba mate, yerbatero i mate znajdujemy w: K. May, Nad Río de la Plata, opr. 
M. Laudańska, Somix, Bydgoszcz 1991, ss. 21, 23, 25, 30, 63-65, 216, 302. 
200 B. Carbajal, Historia ficticia..., s. 12. 
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tekstach o Paragwaju ogólnie dominuje jednak pesymizm i pewne zaciekawienie, doty-
czące zwłaszcza kultury Guaranów. Poprzez filtr peerelowskiej polityki obraz Parag-
waju ulega uproszczeniu. Uwidacznia się jego duża bieda i bolesna historia. Geopoli-
tyczne położenie tego ciągle za mało znanego kraju wpływa na zbyt egzotyzujący dys-
kurs w opisywaniu Paragwajczyków201. 
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