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Streszczenie:  
Artykuł przedstawia najważniejsze głosy krytyki 
hiszpańskojęzycznej i polskiej dotyczące najważ-
niejszych bloków tematycznych w interpretacji 
dzieła Augusto Roa Bastosa i przedstawia polską 
recepcję dzieła tego paragwajskiego pisarza. Ze-
stawia się w tekście opinie dotyczące tylko trzech 
książek przetłumaczonych na język polski: dwóch 
powieści Syn człowieczy i Ja, Najwyższy oraz zbio-
ru Kurupí i inne opowiadania. Inną kwestią jest 
umieszczenie twórczości Augusto Roa Bastosa 
w kontekście boomu oraz „nowej powieści latyno-
amerykańskiej”. Ważnymi tematami są przede 
wszystkim kwestia dwujęzyczności i dwukulturo-
wości w pisarstwie Roa Bastosa. Pisarstwo Roa 
Bastosa stanowi świadectwo o kulturze i domaga 
się także sprawiedliwości społecznej, wpisując się 
w tak zwany „społeczny realizm magiczny”. To 
szkic o Roa Bastosie jako nieco zapomnianym kla-
syku literatury latynoamerykańskiej XX wieku, 
z uwzględnieniem zwłaszcza najnowszych badań 
i opracowań na gruncie polskim. 
 

Abstract:  
This article presents the most important Hispanic 
and Polish voices of criticism concerning the 
most important thematic blocks in the interpreta-
tion of works by Augusto Roa Bastos and pre-
sents the Polish reception of the works by this 
Paraguayan author. Summarized in the text are 
opinions concerning only the three books trans-
lated into Polish: two novels Son of Man, and 
I, the Supreme, and the collection Kurupí and 
other tales. Another issue is to place the works 
of Augusto Roa Bastos and in the context of 
boom as well as „new Latin-American novel”. 
Important topics are first and foremost a matter 
of bilingualism and biculturalism in the writings 
of Roa Bastos. The writings of Roa Bastos are 
a testimony about the culture and also a demand 
for social justice, by typing in the so-called “so-
cial magic realism”. This is a sketch about Roa 
Bastos as a somewhat forgotten twentieth centu-
ry Latin American literature classic.  
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1. Autor 

Augusto Roa Bastos (1917-2005), w przekonaniu Ewy Łukaszyk i Niny Pluty 
najwybitniejszy pisarz Paragwaju1, należy do pokolenia tworzącego fundamenty litera-
tury swego kraju. W Polsce ukazały się jedynie trzy książki tego autora: dwie powieści, 
Syn człowieczy (1972 i 1977) (Hijo de hombre, 1960) i Ja, Najwyższy (1982) (Yo el Su-
premo, 1974) oraz zbiór krótkich form zatytułowany Kurupí i inne opowiadania 
(1984)2. Tytułowy utwór z Kurupí i innych opowiadań, „Kurupí”, wszedł do antologii 
Piętnaście opowiadań iberoamerykańskich, w wyborze Marii Kaniowej i z posłowiem 
Rajmunda Kalickiego, w przekładzie Zofii Chądzyńskiej, Janiny Z. Klawe, Andrzeja 
Nowaka, Andrzeja Sobol-Jurczykowskiego, Kaliny Wojciechowskej3. W języku hisz-
pańskim znany jest, zamieszczony w pewnej antologii pod redakcją Grażyny Grudzińs-
kiej, utwór „El ojo de la muerte”4. Oprócz samych dzieł pisarza paragwajskiego ukazały 
się także prace krytyczne, poświęcone jego roli w literaturze latynoamerykańskiej i pub-
likowane w polskiej prasie. Nazwisko tego pisarza paragwajskiego figuruje w prze-
tłumaczonych na język polski pracach krytycznych, do których należą między innymi 
studia Césara Fernándeza Moreno, Gordona Brothersona lub historie literatury autor-
stwa Enrique A. Imberta czy Francisca Pacurariu5. Osobne miejsce zajmują polskie 
opracowania krytyczne oraz podręczniki. W tym miejscu należy wymienić zbiór szki-
ców Jerzego Kühna i cytowany już podręcznik Ewy Łukaszyk i Niny Pluty. W tekście 
niniejszym6 omówione zostaną główne linie interpretacyjne jego dorobku według kry-
tyki polskiej, rozpatrywanego w kontekście boomu latynoamerykańskiego, z którym się 
pojawił w Europie. Jak potwierdza José Vicente Pieró Barco, doskonale wiadomo, że 
Augusto Roa Bastos jest jedynym autorem, którego dzieła znane są poza granicami 

                     
1 E. Łukaszyk, Nina Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 
248. 
2 A. Roa Bastos, Syn człowieczy, 1 wyd., przeł. Zygmunt Wojski, PAX, Warszawa 1972; tenże, 
Syn człowieczy, 2 wyd., przeł. Zygmunt Wojski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977; tenże, 
Ja, Najwyższy, przeł. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982; tenże, Kurupí i 
inne opowiadania, wybór i przekład Andrzej Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984. 
Pojawił się także fragment powieści Ja, Najwyższy zatytułowany „Spowiedź. Fragment powieści 
Yo el Supremo”, w przekładzie Andrzeja Tchórzewskiego (zob. bibliografia). 
3 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. 
4 Literatura hispanoamericana. Antología, Wyd. UW, Warszawa 1982. 
5 Cyt. za: M. Drozdowicz, „Literacki zapis mowy potocznej ludu paragwajskiego w polskich 
przekładach prozy Augusto Roa Bastosa”, w: J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzik, 
M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, XII „Głos i dźwięk w 
przekładzie”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 87 i nn.  
6 Artykuł ten powstał na podstawie fragmentu mojej niepublikowanej pracy doktorskiej Językowy 
obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa (2007), napisanej pod 
kierunkiem dr. hab. Wojciecha Solińskiego. 
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swego kraju7. Roa Bastos niezwykle precyzyjnie kreśli wizje i kojarzy liryczno-magicz-
ny charakter z surowością i rzetelnością reportażu, bowiem jest nie tylko poetą i pisa-
rzem, ale i dziennikarzem oraz scenarzystą filmowym8.  

Jako dziecko, Roa Bastos spędził pierwsze lata w Iturbe, wiosce we wschod-
nim Paragwaju, mając intensywny kontakt z ludnością tubylczą. Chociaż jego ojciec 
zakazywał mu posługiwania się językiem guaraní, młody Augusto nauczył się go w co-
dziennym kontakcie z rówieśnikami, z którymi dzielił swój wolny czas. Uczestnik woj-
ny o Gran Chaco (1932-1935) i emigrant z roku 1947, większą część życia spędził na 
emigracji. Ukoronowaniem jego pozycji w kontekście kontynentalnym jest przyznanie 
mu Nagrody im. Cervantesa w 19899. Poświęcono wtedy na świecie temu pisarzowi 
sympozja, konferencje, zbiory esejów i szkiców, numery specjalne czasopism literac-
kich. Jego bibliografia stała się bardziej dostępna i ciągle rośnie10.  

Jorge Enrique Adoum wskazuje, że Roa Bastos, obok Asturiasa, Carpentiera 
i Marechala, należy do grona odnowicieli prozy realistycznej, zdobywając sobie w ten 
sposób w świecie latynoskim miano autora humanizmu chrześcijańskiego i społecznego 
realizmu magicznego11. Jako twórca obdarzony misją, jest urodzonym poetą, który pi-
sanie wierszy zamienił na zaangażowanie społeczne. Pozostaje nieco na uboczu głów-
nego nurtu prozy latynoamerykańskiej, przynajmniej jeśli chodzi o popularność, ale 
warsztatowo znajduje się na równi z Garcíą Marquezem, Vargasem Llosą czy Fuente-
sem, i wszedł do panteonu pisarzy XX wieku, jak zaznacza jeden z komentatorów Ga-
zety Wyborczej12. Także Ewa Łukaszyk i Nina Pluta w swej nowej publikacji umiesz-

                     
7 M. Drozdowicz, „Las conexiones literarias entre España y Paraguay”, w: Zdzisław Wąsik, 
Małgorzata Kolankowska (ed.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación, Philologica 
Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana, 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 99. 
8 A. Nowak, „Posłowie”, w: Augusto Roa Bastos, Syn człowieczy, 2. wyd., op. cit., s. 285. 
9 Jak twierdzi Literatura na Świecie pod koniec lat osiemdziesiątych, nagroda ta przyznawana 
miała być pisarzom posługującym się językiem hiszpańskim jako ukoronowanie ich twórczości, 
ale w rzeczywistości dostawali ją dotychczas tylko pisarze hiszpańscy. Zob. notatka w: Literatura 
na Świecie, 5/6 (1989), s. 631. 
10 Szczególnie godne polecenia są: „Bibliografía de y sobre Augusto Roa Bastos”, w: Augusto 
Roa Bastos. Premio «Miguel de Cervantes» 1989, Editorial Anthropos/ Ministerio de Cultura, 
Barcelona 1990, ss. 125-135; „Bio-bibliografía de Augusto Roa Bastos”, Cuadernos Hispano-
americanos, 493/494 (1991), ss. 331-359; Milda Rivarola (ed.), „Bibliografía de y sobre Augusto 
Roa Bastos”, w: Augusto Roa Bastos. Antología narrativa y poética. Documentación y estudios, 
presentación y selección de textos de Paco Tovar, Anthropos – Antologías Temáticas, 25 (1991), 
ss. 148-165.  
11 Jorge Enrique Adoum, „Realizm innej rzeczywistości”, przeł. Małgorzata Jurewicz-Galińska, 
w: César Fernández Moreno (koord.), Ameryka Łacińska w swojej literaturze, przeł. zespół, t. I, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 321. 
12 Mirosław Banasiak, „Karaibski «Kandyd»”, Gazeta Wyborcza – Książki, 11, 266 (1994), s. 5. 
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czają tego pisarza wśród pisarzy zaliczanych do realizmu magicznego – obok prekurso-
ra Asturiasa: Artura Uslara Pietriego, Gabriela Garcíę Marqueza13. Jednocześnie autor 
Ja, Najwyższego poszerza granice realizmu magicznego o element analizy władzy i au-
torytaryzmu, jak uczynił to chociażby García Márquez czy Asturias, Aguilera-Malta, 
Carpentier, Vargas Llosa, Andahazi. Podstawowe dzieło Roa Bastosa o dylematach 
władzy to właśnie Ja, Najwyższy14. 

Adam Elbanowski dostrzega u Roa Bastosa pewne oddalenie od kanonów „re-
alizmu magicznego” i lo real maravilloso oraz brak uniwersalizmu. Pisarz ten, w opinii 
krytyka, nie tylko nie pozostaje w cieniu boomu (jak Onetti, Bioy Casares, Scorza, 
Asturias, Alegría czy Arguedas), ale wymowne jest prawie całkowite pominięcie jego 
twórczości, podobnie jak prawie żadnym echem nie odbiły się w Polsce utwory Rulfo, 
Lezamy Limy, Sábato, Azueli czy Revueltasa. Roa Bastos znalazł się zatem, zdaniem 
Elbanowskiego, w doborowym towarzystwie wielkich niedocenionych, „którzy docze-
kali się zaledwie kilku i to raczej ogólnych analiz”15. Zaistnienie na polskim gruncie 
polskiego przekładu Syna człowieczego, zdaniem Małgorzaty Gaszyńskiej-Magiery, 
przeczy jednak często powtarzanej tezie, że pisarze latynoamerykańscy nie mieli szans 
na zaistnienie na rodzimym kontynencie, o ile nie odnieśli sukcesu w Hiszpanii16.  

Inna grupa polskich recenzentów upatruje w powieściach Roa Bastosa formuły 
pisania historii poprzez pryzmat grup pokonanych, co staje się jednym z haseł post-
boomu. Z tego powodu tego autora paragwajskiego zalicza się czasami do tej grupy 
(José Donoso, a na gruncie polskim Carlos Marrodán Casas i Elżbieta Skłodowska)17. 
Zdaniem Skłodowskiej, niektórzy pisarze boomu zaczęli eksperymentować w sposób 
śmiały, poszukując form bardziej pojemnych, nieograniczonych, stąd pojawiły się utwo-
ry o ambicjach „dzieł totalnych”, takie jak: Palinuro de México Fernanda del Paso, Ter-
ra nostra Carlosa Fuentesa, czy właśnie Ja, Najwyższy Roa Bastosa, a dyskurs tego 
trendu zbudowany został na wydawniczej bazie boomu i w nieustannym dialogu z jego 
założeniami18.  

                     
13 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 364. 
14 Ibidem, ss. 400-401. 
15 Adam Elbanowski, „Odkrywanie Ameryki. Literatura iberoamerykańska w przekładach”, 
Literatura na Świecie, 12 (1975), s. 302. 
16 Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce 
w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 51. 
17 Według José Donoso, Roa Bastos należy do trzonu boomu w jego podgrupie „wielkich i doce-
nionych w różnym stopniu” (zob. J. Donoso, Moja osobista historia boomu, przeł. E. Komarnic-
ka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 99). Dla Skłodowskiej post-boom, czyli post-ma-
condistas, to etap, gdy podejmowana jest tematyka będąca kombinacją „tradycji i zdrady”, dzie-
dzictwa i innowacji. Odsyłam do: E. Skłodowska, „Ardiente paciencia y La casa de los espíritus: 
traición y tradición en el discurso del post-boom”, Estudios Latinoamericanos, 13 (1990), s. 316. 
18 E. Skłodowska, „Ardiente paciencia..., op. cit., ss. 319 i nn.  



STUDIA – ESEJE  Maksymilian Drozdowicz  
 

34 Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 30-76 

Wzorem innych pisarzy latynoamerykańskich, Roa Bastos wskazuje na eksplo-
atację Indian, którzy są prawowitymi właścicielami ziem, cierpią i umierają za swoje te-
rytoria wolności. Umieszczany często w nurcie neoindygenistycznym, pisarz zbliża się 
w pewnych aspektach do innych twórców tego nurtu, José Maríi Arguedasa i Juana Rul-
fo. Odchodzi jednak od czystego realizmu, mnożąc głosy i subiektywne rodzaje narra-
cji, zderzając wizje wydarzeń i odwołując się do myślenia mitycznego, przez kopiowa-
nie myślenia indiańskie19. Tak samo jak Juan Rulfo czy Ciro Alegría, Roa opisuje świat 
indiańskiego chłopa, jeszcze mocno osadzony w pewnej tradycji magicznej i przeciw-
stawiony miastu. Jest to świat z wciąż żywą kulturą prekolumbijską. To zainteresowanie 
Roa Bastosa kulturą Guaranów wychodzi naprzeciw ogólnemu rozwojowi wiedzy 
o kulturach indiańskich, szczególnie ponownemu odkryciu i ocenie indiańskich tekstów 
literackich20. W kontekście „indiańskości” paragwajskiego pisarza, znany w Polsce kry-
tyk Gordon Brotherson przedstawia swe stanowisko, widząc wiele podobieństw między 
autorem Ja, Najwyższego a José Maríą Arguedasem. Obaj pisarze latynoamerykańscy 
wykazali znacznie więcej zainteresowania obecnym problemem Indian z ich żywą tra-
dycją ustną i pisaną i przeobrażeniem indiańskich mitów. Niewątpliwie dzielą oni 
z Asturiasem oczarowanie „klasyczną” literaturą indiańską: pod tym względem dawna 
liturgia Guarani i prekolumbijscy Keczua są dla Roa Bastosa i Arguedasa tym, czym 
stare księgi Majów dla Gwatemalczyka. Niemniej obaj ci pisarze o wiele bardziej starali 
się podkreślić znaczenie tych tekstów w świecie obecnym21. 

Stosunkowo mało znany jest etap poetycki tego pisarza, od młodości tworzą-
cego teksty klasycyzujące, wzorowane na Złotym Wieku hiszpańskim i twórczości Fe-
derica Garrcíi Lorki. Andrzej Nowak, przedstawiając literacką sylwetkę pisarza w „Po-
słowiu” do Syna człowieczego, przypomina, że Roa Bastos jest nie tylko prozaikiem, ale 
także poetą i dziennikarzem22. Także inny autor podaje, że pisywał on sonety, eglogi 
oraz klasycyzujące madrygały, stosujące się z łatwością do XVI i XVII-wiecznej hisz-
pańszczyzny, naśladując Garcilasa czy Argensolę23. Artysta w latach czterdziestych na-
leżał do znanej grupy poetyckiej Vy’á raity (co oznacza w guaraní: „gniazdo radości”), 
współtworząc ją między innymi z Josefiną Plá, Héribem Camposem Cerverą i innymi 
poetami24. Jako twórca reprezentujący tradycyjną poetykę, Roa Bastos opublikował tom 

                     
19 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., ss. 242-243, 364. 
20 Jerzy Kühn, Ojcowie i ojcobójcy. Szkice o literaturze Ameryki hiszpańskiej, Czytelnik, 
Warszawa 1984, s. 36. 
21 Gordon Brotherson, W granicach samotności. Nowa powieść Ameryki Łacińskiej, przeł. Kalina 
Wojciechowska, Czytelnik, Warszawa 1977, ss. 50-51. 
22 Andrzej Nowak, „Posłowie”, w: Augusto Roa Bastos, Syn człowieczy, 2. wyd., op. cit., ss. 285-
286. 
23 Cyt. w: M. Drozdowicz, „Las conexiones...”, op. cit., ss. 97-98. 
24 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 315.  
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wierszy El naranjal ardiente25. W 1949 roku porzucił poezję na rzecz prozy. Jednakże 
pozostał poetą a w jego prozie wyczuwa się pewną poetyckość. Hugo Rodríguez-Alcalá 
nawet dostrzega frazeologię i główne motywy poezji Lorki chociażby w Ja, Najwyż-
szym. W latach czterdziestych Roa Bastos napisał bardzo przypominającą teksty Lorki, 
sztukę teatralną zatytułowaną El niño del rocío, a w pierwszym tomie opowiadań, El 
trueno entre las hojas (1953), pojawia się tekst zatytułowany Carpincheros, gdzie uka-
zane są postaci bardzo podobne do tych występujących u Lorki – łowcy kapibar, którzy 
nazywani są wręcz „wodnymi Cyganami”26. W roku 1998 zasłużone wydawnictwo El 
Lector w Asunción rozpoczęło wydawanie wielotomowego zbioru całego piśmiennic-
twa Paragwaju La Gran Enciclopedia de la Cultura Paraguaya, a pierwszym tomem 
jednej z serii Grandes poetas paraguayos były właśnie Poesías reunidas (Poezje zebra-
ne) Augusto Roa Bastosa27.  

2. Interpretacje 

Zarysowane już kwestie stanowią jakby wprowadzenie do innych, bardziej 
szczegółowych rozważań. W światowej krytyce twórczości Roa Bastosa wyróżnić moż-
na ujęcie ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące analizy poszczególnych utworów. Za-
gadnienia dotyczące interpretacji ogólnej Augusto Roa Bastosa można podzielić na trzy 
bloki tematyczne: obraz Paragwaju, język bohaterów i przemoc. W kolejnych partiach 
materiału zostanie omówiona także mityczność i religijność ludowa. Roa Bastos, nie-
odrodny syn swej ojczyzny, spadkobierca Rafaela Barretta poprzez tworzenie dzieł po-
dejmujących temat tzw. „bólu paragwajskiego”28, jak w soczewce skupia w swym pi-
sarstwie nie tylko przeżycia osobiste, ale stara się udowodnić istnienie ciągłości między 
dominującą w czasach przedkolumbijskich starą kulturą guaraní a obecnymi chłopami 
w Paragwaju. Na recepcję dzieła pisarza z Paragwaju mogła mieć wpływ osoba tłuma-
czy i ich kompetencje, życie i publiczność literacka oraz horyzont oczekiwań. Tak jak 
w przypadku wielu książek tłumaczonych na język polski, czytelnik prozy Roa Bastosa 

                     
25 Rzadko wspomina się o poetyckim debiucie Roa Bastosa – książce El ruiseñor de la aurora 
y otros poemas (Asunción 1942). Na jego twórczość poetycką składają się także następne tomy 
poezji: El naranjal ardiente. Poemas del destierro (Asunción [1960] 1983), Silenciario (Madrid 
1983) i Poesías reunidas (Asunción 1995). 
26 W: M. Drozdowicz, „Las conexiones...”, op. cit., s. 98. Skłodowska oraz Łukaszyk i Pluta 
podają nazwę polską zbioru opowiadań El trueno entre las hojas (Buenos Aires 1953) jako 
Grzmot wśród liści (Elżbieta Skłodowska, „Powieść południowoamerykańska i ludzie bez 
historii”, Życie Literackie, 32 (1984), ss. 511-512; E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., 
s. 248). 
27 M. Drozdowicz, „Niezwykłe życie i świetna twórczość Josefiny Plá”, Odra, 3 (2002), s. 62. 
28 M. Drozdowicz, „Las conexiones...”, op. cit., s. 101. 
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uruchamia posiadaną wiedzę o Paragwaju, mniej lub bardziej świadomie wypełniając 
„luki informacyjne” pozostawione w tekście przez nadawcę29. Jednakże biorąc pod 
uwagę ogólną tendencję w polskich tekstach krytycznych dotyczących prozy iberoame-
rykańskiej, w tekstach Roa Bastosa dostrzega się przede wszystkim tzw. „egzotykę” 
i pisze się o nich bardzo ogólnikowo30. 

2.1. Opis kraju 

Rzeczywistość Paragwaju jest u Roa Bastosa zaledwie umowna. Oprócz udo-
kumentowanych miejsc i odniesień historycznych, mamy do czynienia z fikcją, która 
wielokrotnie dla polskiego czytelnika jest tożsama ze stereotypem. W utworach para-
gwajskiego prozaika nie chodzi tyle o ukrycie elementów o inspiracji realistycznej, ile 
o nieaktualność paktu mimetycznego w obliczu zapotrzebowania na wytworzenie obra-
zu takiej rzeczywistości, która zgodna byłaby z odpowiednim projektem literackim. Pi-
sarz, przez wieloletnie i przymusowe oddalenie od ojczyzny, „zachowuje głęboko w 
sercu wszystkie jej krajobrazy, wszystkie sprawy i wizerunki zamieszkujących ją lu-
dzi”31. Książki Roa Bastosa, według Skłodowskiej, pozornie tylko kultywują mit Ame-
ryki magicznej, ale ich oddziaływanie na polskiego czytelnika jest na tyle silne, że 
„zdołały one pogłębić kanon realizmu magicznego (…) dzięki zastosowaniu optyki 
z obrzeży kultury i historii”32.  

Roa Bastos bywa określany jako eksperymentator, który wprowadza do swych 
dzieł tematy nawiązujące do tendencji dziewiętnastowiecznych, czego przykładem mo-
że być opis wojny o Chaco (1932-1935) czy leśnych przygód uciekinierów z plantacji 
yerba mate w Synu człowieczym. Jeśli jednak mówić o Roa Bastosie jako realiście, to 
należy pamiętać, że jego realizm cechuje się szczególnego typu poetyckością, na co już 
wcześniej zwróciła uwagę chociażby Jean Franco33 i inni, wspomniani wyżej autorzy. 
Luis María Ferrer Agüero dostrzega zaś w technice pisarskiej Roa Bastosa pokrewień-
stwa z Faulknerem, zwłaszcza w kwestii dygresji temporalnych34. Polski przekład 
pierwszej powieści wielkiego Paragwajczyka nieoczekiwanie w oczach krytyki zaczął 

                     
29 Por. M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., s. 23. 
30 Ibidem, ss. 136 i 164. 
31 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 127. 
32 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 513. 
33 Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la independencia, Ariel, 
Barcelona 1999, ss. 311-315. 
34 Zob. w: M. Drozdowicz, „La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de 
Augusto Roa Bastos y en su poesía en castellano”, w: L. Franco Cercós García, C. J. Molina 
Rivero, A. de Ceballos Escalera-Gila (coord.), Congreso Internacional «Retos del Hispanismo en 
la Europa Central y del Este», Cracovia 14-15 de octubre de 2005, Palafox & Pezuela, Madrid 
2007, s. 828. 
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spełniać rolę przewodnika po kulturze Paragwaju, a tacy autorzy, jak np. Jerzy Mazur 
wskazywali, że opisuje on realia tego kraju w okresie dyktatury Stroessnera35.  

Wzorem wielu pisarzy latynoamerykańskich, Roa Bastos traktuje swoją ojczy-
znę jako „ziemię nieszczęścia”, a przyczyny tego stanu rzeczy jest mu trudno wymienić 
od razu, więc woli opisywać wyobrażoną rzeczywistość paragwajską z wymownym na-
turalizmem. Ciągłe „powroty” pisarza do Itapé i Manorásą potrzebą psychiczną i swo-
istą terapią. Pisarz paragwajski stosuje technikę udziwnienia krajobrazu, podążając za 
teorią gatunku fantastycznego Tzvetana Todorova czy też Zygmunta Freuda, kiedy na 
przykład pośrodku wioski Manorá umieszcza dom w stylu japońskim zaprojektowany 
przez Ottavio Dorię dla głównej bohaterki Lágrimy González. W ten sposób miejsco-
wość ta jawi się jako drugie Macondo36. W twórczości Roa Bastosa-emigranta jest pre-
zentowana pewna utopijna reprezentacja narodu i Innego. Teksty Roa Bastosa czasem 
projektują utopię paragwajską (np. w powieści Madama Sui, 1995). Autor włącza 
aspekt fantastyki, problematyzującej założone z góry tożsamościowe cechy narodu37. 
W tym, co odnosi się do podejścia do cech etnicznych, Roa Bastos znajduje się pomię-
dzy Garcíą Marquezem i Aną Maríą Shua38. W podsumowaniu Muñoz twierdzi, że po-
wieść Madama Sui jest stosunkowo mało dokładna w portretowaniu kobiecości i tego, 
co etniczne, ale wchodzi jednak w grę z ustalonymi stereotypami literatury Zachodu39. 

2.2. Język 

Od początku swej twórczości Roa Bastos stoi przed nie lada problemem lite-
rackim: z jednej strony musi poszukiwać wyrażeń najodpowiedniejszych i najbardziej 
związanych z opisywaną rzeczywistością, a z drugiej ma na uwadze realny krąg czytel-
ników, do których się zwraca. Zatem: 

jego twórczość jest głęboko związana z Paragwajem, krajem (…), gdzie tylko 8% lud-
ności mówi po hiszpańsku, a reszta jest albo dwujęzyczna, al.bo posługuje się będącym 
w tym kraju drugim językiem oficjalnym guarani. Twórczość tego pisarza jest przenik-
nięta świadomością, że będąc pisarzem paragwajskim tworzy w języku hiszpańskim, 
języku mniejszości. Stąd charakterystyczne dla języka jego prozy przenikanie się skład-
ni, liczne zapożyczenia40. 

                     
35 M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., s. 125. 
36 J. I. Muñoz, „Orientalismos fantásticos e insularidades japonesas en Madama Sui de Augusto 
Roa Bastos y Gaijin de Maximiliano Matayoshi, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 52, 1/2 
(2009), ss. 137-138. 
37 Ibidem, s. 147. 
38 Ibidem, s. 134. 
39 Ibidem, ss. 139, 140, 145. 
40 A. N., „Augusto Roa Bastos. Od tłumacza”, Literatura, 5 (1984), s. 49. 
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Powieściopisarz stał przed dylematem, w którym języku pisać, ponieważ gu-
aní jest językiem mówionym. Paragwajczycy borykają się do dzisiaj z trudnościami 
wynikłymi z braku systematyzacji gramatycznej tego języka41. W dziełach Roa Bastosa 
guaraní jest używany i tłumaczony na sposób poetycki, ale też czasami ekwiwalenty 
w castellano wyposażone są w komentarze metalingwistyczne. O dwóch językach para-
gwajskich, tworzących trzeci, zwany jopará, mówią tacy badacze, jak na przykład Bar-
tomeu Melià.  

W jednej ze swych wypowiedzi pisarz stwierdza, że kultura paragwajska ma 
inny komponent, a jest nim dominujący na terenach wiejskich przekaz ustny (oralidad). 
Pierwsze wiersze Roa Bastosa pisane były także w guaraní, a niektóre mieszały oba ję-
zyki paragwajskie. Wyjątkowość tego autora pod względem stylistycznym polega jed-
nak na tym, że jako pierwszy spośród znaczących prozaików latynoamerykańskich zajął 
się ukazywaniem języka hiszpańskiego „zguaranizowanego”, charakterystycznego dla 
przeciętnego Paragwajczyka. Odtwarza mityczne myślenie paragwajskiego wieśniaka-
analfabety, a kiedy zaś autor użycza mu głosu, usiłuje oddać jego widzenie świata. Łu-
kaszyk i Pluta charakteryzują Roa Bastosa jako tego, który przedstawia świat Indian 
Guarani z zastosowaniem rozwiązań narracyjnych nawiązujących do antropologicznych 
i religijnych źródeł ich kultury. Mit w rozumieniu tego prozaika staje się fabułą o cha-
rakterze sakralnym, która porządkuje językowo doświadczenia pokoleń. Obserwuje się 
„guaranizację” prozy przez Roa Bastosa, która jednocześnie poddana jest indiańskiej 
konceptualizacji świata. Tematykę indygenistyczną Roa Bastos przetwarza poprzez filtr 
języka, który oddaje indiańskie widzenie rzeczywistości. Opis życia wieśniaków nasy-
cony zostaje u niego specyficzną symboliką, w której animizm kultury Guaraní może 
mieszać się z chrześcijaństwem. I tak na przykład „koliber może być interpretowany ja-
ko Duch Święty”42. 

Jerzy Kühn napisze: „Roa Bastos wniesie do hiszpańskiego tok wypowiedzi 
i system myślowy języka guaraní”43. Właśnie ów synkretyzm kulturowy decyduje 
o wybitnych walorach i liryzmie prozy tego pisarza44. Zgodnie z wielokrotnymi zapew-
nieniami Roa Bastosa, w Paragwaju język guaraní jest uważany za „prawdziwy”, to 
znaczy nadaje on smak tysiącletniej kulturze paragwajskiej, w przeważającej formie 

                     
41 „Dwie dekady po ustanowieniu guaraní językiem oficjalnym kraju nie opracowano jeszcze jego 
ortografii, gramatyki, brak też oficjalnego słownika” (A. Kaganiec-Kamieńska, „Zarys problema-
tyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej”, Ameryka Łacińska, 1 (79), 2013, s. 14). Więcej 
zob. B. Melià, El guaraní conquistado y reducido. Ensayos de etnohistoria, Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica, Asunción 1997 oraz tenże, Una nación – dos cultu-
ras, CEPAG, Paraguay 1997. 
42 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., ss. 248-249. 
43 J. Kühn, Ojcowie i ojcobójcy..., op. cit., ss. 35-36. 
44 A. N., „Augusto Roa Bastos. Od tłumacza”, op. cit., s. 3. 
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ustnej, ale zderza się z kulturą elit, która wyobcowuje tych, którzy nie sprawują władzy 
lub przynajmniej jej nie wspierają. Stąd też inni mówią cicho, szeptem, jak czynili to 
starcy z opowiadania „Kurupí”. Język guaraní, najczęściej używany w zaciszu domo-
wym, jest często lekceważony przez władze. Uzasadnione jest zatem jego wymawianie 
szeptem albo milczenie bohaterów (patrz: Cristóbal Jara z Syna człowieczego). 

Znana jest opinia, że w ogólnym zarysie ludzie biedni, prości, przedstawiani są 
przez Roa Bastosa w korzystnym świetle, zaś bogaci, politycy i wojskowi zostają wypo-
sażeni w cechy negatywne45. O literaturze Roa Bastosa powie się wręcz, że jest zaanga-
żowana do szpiku kości w przeznaczenie człowieka46, wskazując jednoznacznie na nie-
obojętność pisarza na sprawy społeczne. Oprócz postaci sportretowanych realistycznie, 
jak wieśniacy paragwajscy, w pewnych tekstach, zwłaszcza w Ja, Najwyższym, mamy 
do czynienia z postacią jako wielopoziomowym konstruktem zbudowanym z cudzych 
sądów i fragmentów tekstów. Jest nią, oczywiście, sam Najwyższy Dyktator – literackie 
przetworzenie historycznego przywódcy Paragwaju, Gaspara Rodrigueza de Francia. 
W omówionej pokrótce przez Łukaszyk i Plutę powieści Vigilia del Almirante (1992), 
Kolumb sportretowany wieloaspektowo jest postacią fantasmagoryczną, wzorowaną na 
ludzkim bohaterze jednej z późnych powieści Aleja Carpentiera Harfa i cień47. 

W powieści Madama Sui (1996) z kolei istnieje postać o charakterze alego-
rycznym, w której ważną rolę odgrywają pewne strategie narracyjne kwestionujące po-
jęcie narodu. Postać eponimiczna Sui jawi się jako symbol całego narodu paragwajskie-
go. W tej bohaterce jest niemożliwym do uchwycenia podział na to, co reprezentuje ona 
na poziomie społecznym i w swym prywatnym życiu. W niej zlewa się w jedno podział 
na to, co indywidualne z tym, co zbiorowe. O niej można mówić jako o alegorii naro-
dowej, będącej wynikiem studiów nad feminizmem i zagadnieniami etnicznymi. 
W kontekście hispanoamerykańskim badacz dostrzega pewną prefigurację Sui w posta-
ciach z Rzeczy o mych smutnych dziwkach Garcíi Marqueza48. 

3. Historia przemocy 

Argumentu dla uwydatnienia problematyki przemocy dostarcza publicysta Ga-
zety Wyborczej:  

Ameryka Łacińska rodziła wojskowych tyranów równie łatwo jak wybitnych pisarzy. 
Świat uciemiężony, nie przedstawiony, który w połowie lat dziewięćdziesiątych opisy-

                     
45 M. Drozdowicz, „Literacki zapis...”, op. cit., s. 89. 
46 Cytowana przez M. Sánchez Ragueirę wypowiedź Roa Bastosa w: M. Drozdowicz, ,,Literacki 
zapis...”, op. cit., s. 89. 
47 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 483. 
48 J. I. Muñoz, „Orientalismos…”, op. cit., ss. 133-134. 
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wali w naszym wesołym realsocjalistycznym baraku Adam Zagajewski i Julian Korn-
hauser, po drugiej stronie Atlantyku, w jego znacznie okrutniejszej wersji prawicowych 
militarnych tyranii, opowiadali wielcy prozaicy: Augusto Roa Bastos, Miguel Ángel 
Asturias, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Gabriel Garcia Márquez49. 

Roa Bastos tak naprawdę nie opowiada historii, ale historyczne wydarzenia po-
jawiają się u niego głównie na kartach obu spolszczonych powieści jakby na marginesie 
w formie wspomnień, aluzji. Jednak należy zauważyć, że „owa marginalność to tylko 
pozór, bo tak naprawdę właśnie historia jest obsesją tego pisarza”, który przebywał i pi-
sał na emigracji. W wizjach Roa Bastosa, trwanie kultury i narodu odbywa się z dala od 
spektakularnych zwycięstw, a więc jest intrahistorią w ujęciu Unamuno. Łukaszyk 
i Pluta sugerują, że Roa Bastos stwarza Itapé jako „(...) mikroświat, w którym skupiają 
się problemy regionu, takie jak kataklizmy wojenne i naturalne oraz dyskryminująca In-
dian polityka rządu, polegająca m.in. na narzucaniu przymusowych prac i wcielaniu do 
wojska”50. 

Na kartach utworów Roa Bastosa szczególnie często występują dwie grupy 
społeczne: żołnierze i duchowni, a to dowodzić może, że kraj opisywany pod takim ką-
tem może być interpretowany jako państwo o dyktatorsko-wojskowym, czy nawet reli-
gijnym charakterze. Odwołania do dyktatury Alfredo Stroessnera są tutaj jak najbardziej 
uzasadnione i wokół postaci tego przywódcy powinna skupić się wiarygodna analiza 
świata przedstawionego prozy Paragwajczyka. Jedna z postaci, główna bohaterka po-
wieści Madama Sui, przyjmuje za swój wzorzec postępowania samą Elisę Lynch, ko-
chankę marszałka Francisco Solano Lopeza, oraz Evitę Perón, a ukoronowanie Sui na 
najpiękniejszą kobietę Paragwaju potwierdza jej wartość jako symbolu całego narodu. 
Jej sytuacja życiowa zostaje bezpośrednio związana z całą historią paragwajską, a to za 
przyczyną „Wielkiego Człowieka”, dyktatora będącego domniemanym cieniem Alfredo 
Stroessnera51.  

4. Polska recepcja dzieł 

Obecność na polskim gruncie twórczości Augusto Roa Bastosa była możliwa 
dzięki szerszemu zjawisku, jakim był boom, a zwłaszcza jego apogeum, przypadające 
na lata siedemdziesiąte. Dzieła Roa Bastosa w Polsce otrzymywały najczęściej miano li-
teratury spowitej w mit i egzotykę i nawet w kwestiach formy i stylu dostrzega się pew-
ne krzywdzące uogólnienia. Niekiedy polscy krytycy próbują posługiwać się niezbyt ja-

                     
49 M. Stasiński, „Yoani pyta: dlaczego?, Gazeta Wyborcza, 24 maja 2013, http://wyborcza.pl/-
magazyn /1,132519,13976536,Yoani_pyta_dlaczego_.html (data dostępu: 25.10.2013). 
50 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 248. 
51 J. I. Muñoz, „Orientalismos…”, op. cit., s. 130.  
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sną kategorią „iberoamerykańskości” i tak, według Borkowskiej, Syn człowieczy miał 
być bardziej iberoamerykański od Ja, Najwyższego, jak również od opowiadań z tomu 
Kurupí52. 

Roa Bastos jest autorem wielu wybitnych dzieł, w tym utworów poetyckich, 
dłuższych i krótszych utworów prozą, czekających na spopularyzowanie53. W porówna-
niu z innymi pisarzami Ameryki Łacińskiej, twórca ten zawsze był odbierany z większą 
rezerwą, a czasem wręcz pomijany. Małgorzata Gaszyńska-Magiera54 przypomina waż-
ne studia poświęcone analizie polskiego boomu, w których zaznaczono niekiedy, mię-
dzy innymi, obecność tekstów Paragwajczyka55. Krakowska badaczka zaznacza, że kry-
tycy i teoretycy polscy zajmujący się prozą iberoamerykańską nie wypracowali żadnych 
oryginalnych narzędzi badawczych pozwalających na spojrzenie na tę prozę z polskiej 
perspektywy i zmuszeni zostali do posługiwania się metodami zapożyczonymi od kry-
tyki hiszpańskojęzycznej. Jednak zaskakiwać powinno, twierdzi autorka, że w latach 
siedemdziesiątych nawet nie próbowano odwołać się do osiągnięć tzw. polskiej szkoły 
komunikacji literackiej, której reprezentantami byli Stefan Żółkiewski, Janusz Sławiń-
ski, Janusz Lalewicz, Janusz Ankudowicz czy Maryla Hopfinger56. Ponadto skala re-
cepcji literatury latynoamerykańskiej w danym kraju w dużym stopniu zależy od tego, 
czy istnieje tradycja związków kulturalnych i literackich z Ameryką Łacińską, jak ma to 
miejsce na przykład w Hiszpanii, a co w znikomym stopniu możemy stwierdzić na 
gruncie polskim57. W latach osiemdziesiątych, gdy wydania pozycji literatury boomu 

                     
52 M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., s. 165, powołując się na recenzję 
Elżbiety Borkowskiej w Nowych Książach, 4 (1985), s. 77. 
53 C. Marrodán Casas, „Literatury iberoamerykańskie”, Rocznik Literacki (1976), s. 6. 
54 W przytaczanym studium: M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów.... op. cit. 
55 Należy wymienić za autorką (głównie ze stron 12-13) następujące pozycje: M. Adamczyk 
(red.), Percepción y recepción. Polonia – La Península Ibérica – Latinoamérica, Cátedra de 
Estudios Ibéricos UW, Warszawa 1994; E. Milewska i inni, La presencia de la literatura lati-
noamericana en Polonia, Estudios y Memorias, 5, CESLA UW, Warszawa 1992; T. Pindel, 
Zjawy, szaleństwa i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej, 
Universitas, Kraków 2004; J. Biedemann i inni (red.), Realizm magiczny. Teoria i realizacje 
artystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007; K. Mroczkowska-Brandt, 
Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2009; E. Nawrocka, Opowieści o raju utraconym: przemiany topiki 
Raju w hispanoamerykańskiej powieści o selwie, Wyd. UJ, Kraków 2010; a także encyklopedię 
Literatura świata: literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki, PWN, Warszawa 2007. 
Najpełniejszym opracowaniem, przed ukazaniem się studium Gaszyńkiej-Magiery, była praca 
E. Skłodowskiej, „La literatura hispanoamericana en la crítica literaria polaca”, w: M. Adamczyk 
(ed.), Percepción y recepción. Polonia – La Península Ibérica – Latinoamérica, Cátedra de 
Estudios Ibéricos, UW, Warszawa 1994 (w: M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. 
cit., s. 48). 
56 M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., ss. 13-14. 
57 Ibidem, s. 53. 
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uzyskały już charakter epigoński, redaktorzy próbowali jeszcze ratować sytuację, wyda-
jąc dzieła autorów o znanych nazwiskach. Do nich, oprócz takich sław jak Fuentes, Do-
noso, García Márquez, czy Lezama Lima, należał także Roa Bastos58. 

Obiektywnie rzecz ujmując, recepcja Augusto Roa Bastosa w Polsce może zo-
stać podzielona na dwa etapy: czas PRL i ten późniejszy, gdy autorzy mieli możność 
korzystania z szerszej literatury przedmiotu. Wskazuje się na dominującą linię interpre-
tacyjną, jaką stała się wykładnia społeczno-polityczna, odpowiadająca ówczesnemu za-
potrzebowaniu władz PRL: Paragwaj prozy Roa Bastosa to kraj dyktatury Gaspara de 
Francii, pełen nierówności społecznej i wyzysku, a najważniejsze postaci głoszą socja-
lizm utopijny zakorzeniony w  tradycyjnej mitologii. W świetle dostępnych mi źródeł 
czasopiśmienniczych w odniesieniu do całokształtu twórczości tego pisarza, a nie tylko 
w odniesieniu do konkretnych dzieł, w polskiej recepcji teksty Roa Bastosa opisują 
przede wszystkim ginącą kulturę guaraní i stanowią przykład prozy realizmu magiczne-
go, zaś styl pisarza przesiąknięty jest językiem guaraní (po 4 opinie). Nieco mniej popu-
larnym zagadnieniem w recenzjach była dyktatura jako główny temat pisarstwa Roa 
Bastosa, a także styl Roa Bastosa – zdaniem recenzentów zawikłany (po 3 opinie). Po 
dwie opinie skupiają się na analizie relacji fikcji do historii, która według polskich re-
cenzentów ma dominować u paragwajskiego pisarza, na opisie historii ludu „bez histo-
rii”. Także dwie recenzje wskazują na obsesję historyczną u pisarza, poszukiwanie toż-
samości narodowej i na wielką rangę Roa Bastosa jako pisarza latynoamerykańskiego. 

4.1. Syn człowieczy ([1972] 1977) 

Przy omawianiu i recenzowaniu Syna człowieczego w Polsce dominowały na-
stępujące tendencje: powieść ta to szeroko rozumiana saga pewnej małej osady (pięć 
opinii), przypowieść biblijna (trzy), pamiętnik, relacja z dramatycznych losów Paragwa-
ju w XX wieku (dwie). Zwraca się uwagę także na odkupienie bohaterów literackich 
poprzez śmierć; ziemię nieszczęścia, jaką jest Paragwaj oraz kult walki i życia bohate-
rów (dwie opinie). Podkreśla się też ucisk i prześladowanie oraz dyktaturę Francii-
Stroessnera (po dwie opinie). Publikacja tej powieści spowodowana była przede 
wszystkim „walorami humanizmu chrześcijańskiego”. Stanowiła bardzo istotny wkład 
w polski obraz kontynentu Ameryki Łacińskiej, cechującego się „jednością i różnorod-
nością” kulturową59.  

Recenzje na temat dzieł Roa Bastosa, w porównaniu z tekstami na temat in-
nych pisarzy boomu, są nieliczne i nie ukazują pogłębionego spojrzenia na jego dzieło 

                     
58 Ibidem, s. 74. 
59 I. Rymwid-Mickiewicz, E. Skłodowska, „Recepción del libro hispanoamericano en Polonia 
(1945-1985)”, Estudios Latinoamericanos, 12 (1989), ss. 281-282. 
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pisarskie w Polsce. Po pierwszym wydaniu Syna człowieczego w Polsce odzew był mi-
nimalny. Dla Carlosa Marrodana Casasa wznowienie Syna człowieczego w innym wy-
dawnictwie w 1977 roku jest oddaniem pełnej sprawiedliwości dziełu, które w pierw-
szym wydaniu przeszło bez większego echa. Utwór ten stanowi (albo miał stanowić) je-
den z filarów serii „Proza Iberoamerykańska” i Grażyna Grudzińska tak o nim napisze:  

(…) w swej pierwszej powieści Syn człowieczy (1959), o prostym i jasnym stylu na tle 
historycznym Roa Bastos odmalowuje smutki, niedole i nadużycia, których stał się 
ofiarą lud paragwajski. Roa Bastos, człowiek o humanitarnych uczuciach, pisze dzieła 
o ludzkiej głębi, która nabiera powszechnego znaczenia i wpisuje się w całościową pro-
blematykę człowieka naszej epoki60. 

Dla Ewy Borkowskiej Syn człowieczy to najlepsza książka Roa Bastosa i jedna 
z najbardziej znaczących powieści iberoamerykańskich. Mimo że krytyka za najlepszą 
powieść Roa Bastosa uważa Ja, Najwyższego, autorka przyjmuje względem Syna czło-
wieczego sformułowania: „najbardziej bliska” i „wytwarzająca najsilniejsze pole przy-
ciągania”61. Dla Enrique Andersona Imberta, Syn człowieczy:  

(...) jest powieścią nierówną pod względem stylu, tonacji i treści, ale osiąga jedność 
dzięki temu, że nad całością panuje współczucie, jakim autor darzy swych bohaterów. 
Przykładowo, we fragmentach dotyczących wojny o Chaco autor nie zasypuje czy-
telnika nacjonalistycznymi szczegółami ani łatwymi hasłami politycznymi, lecz daje 
wstrząsający opis łaknienia i niepotrzebnych cierpień62. 

Technika pisania jest niejednolita, występują tu bowiem stylizacje na biblijną 
przypowieść, monolog wewnętrzny, opis realistyczny a nawet konwencja pamiętnika, 
charakteryzująca się sprawozdawczością oraz prywatną refleksją. Krąg tematyczny zo-
stał wyznaczony już w pierwszym rozdziale i się nie poszerza. Recenzentka uzasadnia 
ten zabieg tendencją panoramiczną. Borkowska zauważa epizodyczność luźno powią-
zanych ze sobą rozdziałów, które zachowują jednak daleko idącą autonomię. W utworze 
zaciera się granica między „naturalistycznym wyolbrzymieniem” a „nadrealistyczną de-
formacją”, a jednocześnie utwór posiada swój rygor i surowość przedstawiania typową 
dla reportażu. Reportażowość i sprawozdawcza zwięzłość wzmaga wyrazistość i ostrość 
rozgrywanych dramatów, a przejawem tego zabiegu literackiego jest dążenie do skrótu 
i syntezy w opisywaniu postaci, wydarzeń i w całej narracji63. 
 

                     
60 G. Grudzińska, Literatura hispanoamericana. Antología, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1982, s. 100. 
61 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 127. 
62 Idem. 
63 E. Borkowska, „Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 283. W dalszej części cytowane będzie – jeśli nie 
zaznaczono inaczej – wydanie Syna człowieczego z 1977 roku. 
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Borkowska zauważy, że „stop” trzech literackich profesji Roa Bastosa: poezji, 
prozy i filmu, zaważy dodatnio na pierwszej powieści Roa Bastosa, „podnosząc jej no-
śność znaczeniową i artystyczną wartość”64, zaś Skłodowskiej spodoba się epizodyczny 
na pozór układ Syna człowieczego, cechujący się „spójnością linii narracyjnej”, której 
trudno poszukiwać w Kurupí i innych opowiadaniach65. Na poziomie narracji z kolei 
Ewa Rodé zauważa cechę charakterystyczną utworu: odsłania on skuteczność jednych 
i demaskuje nieskuteczność innych typów narracji66. Powieść ta nie jest, co prawda, 
dziełem tak nowatorskim, jak proza Cortázara, Marqueza czy Vargasa Llosy i ustępuje 
Stu latom samotności mniejszą sugestywnością, tkwiąc gdzieś pomiędzy tymi klasycz-
nymi już powieściami a książkami Ciro Alegríi czy Yañeza67. Syn człowieczy sięga aż 
do czasów niepodległości w 1811 roku, przedstawia zapiski Miguela Very złożone 
z pewnych niechronologicznych części podporządkowanych archaicznej wizji czasu ja-
ko kontynuacji powtórzeń, w tym przypadku nieszczęść dotykających Paragwaju jako 
pewnego zagubionego w przestrzeni narodu68. 

4.1.1. Struktura 

Syn człowieczy to „epopeja spełniająca w pewnym względzie klasyczne wy-
mogi gatunku”69, której bohaterem jest cała społeczność departamentu Guairá, ukazana 
w momentach przełomowych nie tylko dla niej jako całości, ale także w losach po-
szczególnych jej przedstawicieli. Jest to nawet coś więcej niż epopeja, ponieważ „po-
głębienie, wyjaskrawienie faktów i przydanie im wymiaru metaforycznego nadaje jej 
również cechy sagi i przypowieści”. Autorzy wskazują na charakter fragmentaryczny 
Syna człowieczego, który dla José Miguela Oviedo jest „rapsodią trudnego i bolesnego 
życia w Paragwaju, wykorzystującą środki konwencji klasycznego realizmu, kroniki, 
poezji, dziennika wojennego, legendy ludowej itp.”70. Syn człowieczy, w dziewięciu po-
łączonych ze sobą epizodach, jest świętą reprezentacją historii Paragwaju, a jednocze-
śnie krytyczną próbą jej wyjaśnienia71. Pisarz w Synu człowieczym niszczy strukturę 
klasycznej powieści, co już wcześniej postulował Barthes72. 

                     
64 Ibidem, 282. 
65 E. Skłodowska, „Opis przemocy” [recenzja], Tygodnik Kulturalny, 16 (1985), s. 9. 
66 E. Rodé, „Wielka panorama maleńskiej osady” [recenzja], Kultura, 23 (1972), s. 9.  
67 C. Marrodán Casas, „… powtarzające się śmierci mojego życia” [recenzja], Nowe Książki, 16 
(1972), s. 35. 
68 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit, s. 249. 
69 E. Borkowska, „Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 282. 
70 Ibidem. 
71 P. Trigo, El pueblo y la Iglesia en la novela „Hijo de hombre”, CEPAG, Asunción 1989, s. 15. 
72 O stylu powieściowym Roa Bastosa pisze także de la Puebla. Odsyłam do: M. de la Puebla, „El 
estilo de la tierra en la narrativa de Augusto Roa Bastos”, w: H. F. Giacoman (ed.), Homenaje a 
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Roa Bastos nie usiłował nadać Synowi człowieczemu pełnej formy powieści, 
tym bardziej powieści epickiej. Powieść ta, podobnie jak pierwszy jego zbiór opowia-
dań, El trueno entre las hojas (1953), prezentuje model tradycyjnej narracji. Zdaniem 
niektórych krytyków dzieło to pisane jest z trudem i posiada wiele niedopowiedzeń73. 
Każdy z rozdziałów Syna człowieczego może być traktowany jako odrębne opowiada-
nie, jak zapewnia Ewa Rodé, ale jednocześnie każde z nich stanowi wstęp do rozdziału 
następnego albo jest zapowiedzią jego zawartości treściowej. Wszystkie rozgrywające 
się wydarzenia związane są z określonym miejscem, czasem, jej bohaterem zbiorowym 
i bohaterem indywidualnym. Książce przyświeca idea fikcyjnego autora, który w dwóch 
rozdziałach, „Dom rodzinny” i „Zesłańcy”, mówi osobistym głosem. Tu ukrywa się nar-
rator, w innych częściach schowany za opisem wydarzeń. W obu tych rozdziałach nar-
rator pozostaje wewnątrz świata przedstawionego, ale jego tożsamość zostaje ujawniona 
dopiero w rozdziale ostatnim. Okazuje się na końcu, że cała książka stanowi zbiór zapi-
sków Very, niejednokrotnie bezładnych, pisanych w różnych okolicznościach74. 

W opinii krytyków, Syn człowieczy to ważna książka należąca do nurtu „nowej 
powieści latynoamerykańskiej”, opowieść – „wielka panorama maleńkiej osady”75. Pi-
sząc Syna człowieczego, Roa Bastos stworzył swego rodzaju realistyczną sagę ziemi 
Guairá, powiada Andrzej Nowak76. Powieść ta jest „dokumentem społecznym, epopeją 
świadomości narodowej i sagą współczesnych Guaraní”77. To także epopeja kultury Pa-
ragwaju chłopskiego i wyraża wiarę w jej moc – by rzec za Pedrem Trigo78. Według 
Ewy Nawrockiej, autorki hasła o Roa Bastosie w Słowniku pisarzy świata pod redakcją 
Juliana Maślanki79, Syn człowieczy przedstawia „dramatyczne losy narodu paragwaj-
skiego od połowy XIX wieku do czasów wojny o Chaco”80. Syn człowieczy to także:  
 

 

                                                                                                           
Augusto Roa Bastos. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Anaya – Las Américas, 
Madrid – New York 1973, s. 50. 
73 M. Drozdowicz, „Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa 
Bastosa”, w: A. Szczęsny i K. Hejwowski (red.), Językowy obraz świata w oryginale i w 
przekładzie, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, Siedlce 2007, s. 40. 
74 E. Borkowska, „Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 283. 
75 E. Rodé, „Wielka panorama …”, op. cit., s. p. 
76 A. Nowak, „Posłowie”, w: Syn człowieczy..., op. cit., s. 286. 
77 Ibidem, ss. 285-290. 
78 P. Trigo, El pueblo..., op. cit., s. 15. 
79 E. Nawrocka podaje tylko wydanie z 1972 roku, zaś u Łukaszyk i Pluty pojawia się rok 1977. 
Zob.: E. Nawrocka, „Roa Bastos Augusto...”, op. cit., s. 669; E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., 
op. cit., s. 249). 
80 E. Nawrocka, „Roa Bastos Augusto”..., op. cit., s. 669. 
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(…) piękna legenda o bezsilności ludzi, którzy wierząc w odkupienie poprzez apokalip-
tyczną zagładę, mimo to szukają wyjścia poza śmierć – śmierć nic nie znaczącą, jedną 
z wielu. (…) odkupienia można szukać tylko w walce81. 

Charakterystycznym elementem powieści jest, według Marrodana Casasa, wa-
gon w lesie obok Sapukai. Wprowadzony do puszczy, stanie się miejscem zbliżenia lu-
dzi pragnących wskrzesić bunt ojców, tak samo, jak miejscem połączenia się ludzi 
w akcji może być więzienie czy wojna o Chaco82. 

Rozwijając myśl Ewy Rodé, która stwierdza, że dominujący i prowadzący nar-
rację Macario Francia traktuje przeszłość osady jako „wstęp do jej następnych dni” i nic 
nie dzieje się tu bez przyczyny, dostrzegam za recenzentką, że dzięki swej ślepocie Ma-
cario wszystko spostrzega lepiej i jaśniej, niż inni, ale z kolei jest niejasny i wieloznacz-
ny w swych wypowiedziach przypominających biblijne przypowieści. Gdy zaczyna 
przemawiać właściwy narrator i bohater powieści, pół-inteligent Miguel Vera, to – zda-
niem Ewy Rodé – powieść upodabnia się do Umarłych ze Spoon River Edgara Lee Mas-
tersa, czyli staje się historyczną i współczesną panoramą pewnej osady83.  

Dla Enrique Andersona Imberta, którego podręcznik przetłumaczono na język 
polski, akcja Syna człowieczego płynie kilkoma nurtami czasu, wydarzenia następują po 
sobie, a innym razem dzieją się w kolejności odwrotnej czy równolegle84. Czas powie-
ści obejmuje życie dwóch pokoleń – lata z początków XX wieku do czasu zakończenia 
wojny z Boliwią o Chaco – ale też odsyła wstecz do „wielkiej wojny“85. W aspekcie 
chronologicznym Syn człowieczy opisuje pierwszą połowę wieku dwudziestego, po-
cząwszy od momentu przelotu komety Halley’a na niebie, poprzez rewolucję chłopską 
w 1912 roku i wojnę z Boliwią o Chaco w latach 1932-1935. To świat porucznika Very, 
mieszkańców Itapé, żyjących wciąż traumatycznymi przeżyciami w Sapukai z 1912 ro-

                     
81 C. Marrodán Casas, „... powtarzające się śmierci...”, op. cit., s. 36. 
82 W recenzji pojawia się jako błąd literowy forma „Chasco”. 
83 E. Rodé, „Wielka panorama...”, op. cit., s. 9. Zauważam, że Macario Francia jest nazywany 
błędnie w tej recenzji „Franco”. 
84 E. A. Imbert, Historia literatury latynoamerykańskiej, t. 1., przekład Bolesław Szmidt, PIW, 
Warszawa 1986, s. 390. 
85 E. Borkowska, „Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 285. Wyjaśniając kwestię tej „tajemniczej” wojny 
trzeba wiedzieć, że dla przeciętnego Paragwajczyka rzecz dotyczy lat 1864-1870, czyli tzw. 
Guerra de la Triple Alianza, chociaż Borkowska sugeruje, że chodzi o lata z początku niepodleg-
łości Paragwaju (1811-1813), powielając błędną interpretację Andrzeja Nowaka. Od czasu 
„wielkiej wojny” Paragwajczyków cechować ma „szczególna mentalność (…), łącząca niezbyt 
chyba jasno uświadomiony kompleks winy z wybujałym nacjonalizmem” (E. Borkowska, 
„Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 285). Gdy wziąć pod uwagę, jak olbrzymie straty poniósł Paragwaj 
w wojnie z Triple Alianza, stanowiącej narodową tragedię aż po dziś dzień i synonim ruiny kraju, 
ów „nacjonalizm” wydaje się bardzo uzasadniony. Autorka tragedię narodu paragwajskiego 
upatruje tylko w wojnie o Chaco, która – jako zwycięska – przynosi jednak jego mieszkańcom 
powody do dumy. 
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ku. Nad wszystkimi, którzy zetknęli się z tą tragedią lub tylko o niej słyszeli, ciąży ja-
kieś fatum i „wszyscy próbują włączyć się z powrotem do historii, jakby to była jedyna 
możliwość spełnienia Apokalipsy i wskrzeszenia zmarłych, połączenia się z nimi”86.  

Roa Bastos w opinii Imberta tworzy przekonujące postaci, na przykład Migu-
ela Very, odsłaniającego naturę człowieka słabego i przegranego87. Bohater albo szcze-
gół, z początku potraktowani jako epizody, w następnych częściach stanowią elementy 
pierwszoplanowe. O narratorze Rodé powie, że „należy do świata przedstawionego po-
wieści i nie wie o omawianych wydarzeniach nic ponad to, co wiedzą” czytelnicy. Ma 
jednak „nad czytelnikiem przewagę tego, który wie «jak to się skończyło»”88. Chwyt 
ten odgrywa niebagatelną rolę i rozpiętość w czasie sprowadza się do wymuszonej 
„umowy” między czytelnikiem a narratorem. 

4.1.2. Język 

Językiem, jakim posługują się prawie wszyscy bohaterowie Syna człowieczego, 
jest guaraní. U nich ważną rolę odgrywa słowo, nawet gdy, jak w rozdziale pierwszym 
Syna człowieczego, jest ono wyrazem religijnego myślenia i postrzegania świata. Pod-
kreślone zostają te miejsca, gdy następuje wypowiedź w języku oficjalnym, obcym, 
niepasującym do kontekstu życia wiejskiego i ludzi z tak zwanych „dołów społecz-
nych”. Ukazuje to Casiano rozmawiający ze swym synem Cuchuí (s. 276). Licznie po-
jawiają się u Roa Bastosa odwołania do tradycji ustnej i uwagi dotyczące wartości sło-
wa mówionego u Guaranów. Można stwierdzić z całym przekonaniem, że postaci u Roa 
Bastosa w Synu człowieczym myślą i mówią w guaraní, chociaż prawie cała opowieść 
jest napisana po hiszpańsku. Stała obecność języka tubylców podkreślona jest poprzez 
stwierdzenia „zawsze mówił w guaraní”, „to ostatnie powiedział w guaraní”, „powie-
dział do niego w języku guaraní”, jak na przykład w odniesieniu do Taní Caceré (s. 50). 
Roa Bastos przy każdej okazji chce podkreślić, że nie sposób zrozumieć Paragwaju bez 
jego składnika guarańskiego. Pisanie dzieła u Roa Bastosa pochodzi ze słuchania – słu-
chania dyskursu, który może być przywoływany wcześniej w pamięci. I tak na przy-
kład: „Sierżantowi niełatwo było wysłowić się po hiszpańsku. Robił przerwy po każ-
dym zdaniu, jakby tłumaczył w myśli na obcy język to, co ma powiedzieć” (s. 201). 

 

 

                     
86 C. Marrodán Casas, „… powtarzające się śmierci...”, op. cit., s. 35. 
87 E. Anderson Imbert, Historia…,  op. cit., s. 390. 
88 E. Rodé, „Wielka panorama…”, op. cit., s. 9. 
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4.1.3. Przemoc 

Trzykrotnie w powieści wykorzystywany motyw odkupienia przez śmierć – 
uważa Ewa Rodé – odsyła do tytułu i pierwszego rozdziału utworu. Świat Syna człowie-
czego jest specyficzny i trudny, bo „umrzeć” znaczy tu urodzić się po raz drugi, a czy-
telnik ma wejść weń, aby zrozumieć ten skomplikowany i uciskany naród amerykański. 
Podkreślenie fatalizmu w Synu człowieczym ma miejsce na przykład, gdy jeden z boha-
terów „jedną stopą bosą dotykał ziemi nieszczęścia” (s. 76)89. Bohater wiejski, tak po-
gardzany nawet przez swe własne otoczenie, jest u Roa Bastosa wyrazicielem najważ-
niejszych prawd, które stanowią leitmotiv opowiadań i Syna człowieczego. Okrucień-
stwo przyrody i otoczenia wyzwala w człowieku wielką aktywność, chęć działania i pęd 
życia, bowiem prozaik paragwajski wierzy w człowieka: w jego możliwości i siły. Ma-
rian Golka sugeruje nawet, że stanowi to o jakimś kulcie życia, walki i woli u niego90. 
W Synu człowieczym narrator powie nawet, że „nasz kraj to jedne wielkie koszary” 
(wyd. 1972, s. 60; wyd. 1977, s. 58) i do tej opinii próbuje nakłonić czytelnika91. Po-
wieść ta także daje świadectwo „tego tak zniesławionego narodu Ameryki, który przez 
całe wieki bezustannie oscylował między buntem i akceptacją ucisku, między hańbą 
swych oprawców i proroctwem swych męczenników…” (s. 280)92, by zacytować zna-
mienne podsumowanie pochodzące z końcowych partii tego utworu. Syn człowieczy, 
zdaniem Nowaka, to szeroka panorama aktów ucisku społecznego, przemocy ze strony 
skorumpowanych caudillos jak i duchowieństwa oraz wojskowych. Rewolucje, jak to 
jest typowe dla powieści iberoamerykańskiej, w Synu człowieczym „zjadają wszystko 
i więżą mężczyzn”93. 

U Roa Bastosa dostrzec można identyfikację z biedną ludnością indiańską swe-
go kraju i swoistą familiarność w jej traktowaniu. Cierpienie jej jest już smutną normą, 
cechą stałą, „bólem paragwajskim”94, który pozwala podążać ciągle naprzód. W chwi-
lach doświadczeń, bohaterowie wiejscy, tacy jak Casiano i Natividad z Syna człowie-
czego, którzy: z Syna człowieczego, którzy „(...) łączyli się i wspierali w owym pokor-
nym rozumieniu roślin, zwierząt, istot oczyszczonych nieszczęściem”. Mają też poczu-
cie solidarności i misji: „Ich życie mogło się rozbić jednocześnie, ale nie mogło się roz-
dzielić. Może właśnie uczucie nakazywało im w to wierzyć” (s. 85). 

                     
89 E. Rodé, „Wielka panorama...”, op. cit., s. 9. 
90 M. Golka, „Społeczeństwo we współczesnej prozie latynoamerykańskiej”, Miesięcznik 
Literacki, 3 (1977), s. 53. 
91 E. Nawrocka, „Roa Bastos Augusto“..., op. cit., s. 669. 
92 A. Nowak, „Posłowie”, w: Syn człowieczy..., op. cit., s. 290. 
93 Ibidem, s. 286. 
94 Jest to termin w oczywisty sposób nawiązujący do głośnego tomu artykułów polemicznych 
R. Barretta, El dolor paraguayo (1909). 
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4.1.4. Obecność mitu 

Ta powieść-parabola i literacka wędrówka przez historię Paragwaju, jednocze-
śnie mitologizująca go, ukazuje poszukiwanie indiańskiej Ziemi-bez-Zła. W świecie 
przedstwionym prozy Roa Bastosa mamy do czynienia z synkretyzmem wierzeń tubyl-
czych, zmieszanych z chrześcijańską formułą, która mniej lub bardziej przebija z war-
stwy tekstowej. Stąd zrozumiałe jest twierdzenie Nowaka, że pierwszy rozdział Syna 
człowieczego ma charakter guarański i przepleciony jest synkretyzmem „Boga euheme-
ryzowanego w myśl wierzeń guarańskich”95. Znanym przykładem potwierdzającym ów 
synkretyzm, który czerpie z bogatej tradycji ustnej Indian, jak i z Biblii czytanej w do-
mu rodzinnym pisarza są dwa cytaty stanowiące motto do Syna człowieczego. Utwór ten 
stanowi zaledwie pierwszy krok zstępowania w guarańskie myślenie, czego wskaźni-
kiem jest fragment z Biblii i drugi, z guarańskiego hymnu, pełniące rolę motta powieści. 
Oto wspomniany fragment (s. 5): 

Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu drażniącego... (XII, 2) 
...chleb twój jedz z trwogą, ale i wodę twoją pij 
   z pośpiechem i ze strapieniem (XII, 18) 
I położę oblicze moje przeciw owemu człowiekowi, 
i dam go na przykład i na przypowieść, 
i wygubię go spośród ludu mego (XIV, 8) 
(Ezechiel) 
...Muszę uczynić tak, by głos znów płynął w kościach... 
I uczynię, że mowa znów stanie się ciałem... 
Wtedy gdy przeminie ten czas i nowy czas nastanie... 
(Guarański hymn umarłych) 

Podczas gdy słowa biblijne podkreślają tu raczej potrzebę poddania się cierpie-
niu, tekst guarański oferuje nadzieję polepszenia poprzez ponowne odrodzenie w przy-
szłości. Dwujęzyczne i dwukulturowo nacechowane motto wskazuje, że autor poprzez 
skrupulatną pracę zapisywacza dąży do wskrzeszenia życia zmierzającego do śmierci 
i naznaczonego śmiercią. Fragment wersji oryginalnej Hymnu zmarłych, zamieszczone-
go na początku w Synu człowieczym, „– Che yvyrá’i-kangá a mo ñee’ri yevy va’erá…”, 
pojawia się także w zbiorze opowiadań (zob. Kurupí..., s. 109). 

Tematem Syna człowieczego jest poszukiwanie „anty-życia” (contra-vida). Ta-
ki wzorzec posiada na przykład życie Macaria, mające dla ludu Guaraní wartość religij-
ną, ponieważ jest płodne i dające owoce w przyszłych pokoleniach. Mityczna przestrzeń 
Itapé jest równie pojemna, jak Macondo, bowiem „żywi i umarli, oprawcy i ofiary, 
dzieci i staruszkowie przełamują tu bariery czasu i logiki i przemawiają tu głosem do-

                     
95 A. Nowak, „Posłowie”, w: Syn człowieczy..., op. cit., s. 287. 
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bywanym z najgłębszych pokładów podświadomości i najbardziej odległych warstw 
pamięci zbiorowej i jednostkowej”96. Według Łukaszyk i Pluty, powieść Syn człowieczy 
za głównego bohatera uznaje biblijne odpowiedniki typu Macario Francia jako typ sta-
rotestamentowego proroka wcielonego w kulturę guaraní, zaś krzyż i cierpienie ozna-
czają los mieszkańców Itapé jako „ludu wybranego“, który „trwa jedynie dzięki wspól-
notowej solidarności”97. Wiara i tragizm przeplatają się wzajemnie. Dzięki konotacjom 
nowotestamentalnym, w Synu człowieczym poszczególnych bohaterów pozytywnych 
(ubogich wieśniaków) utożsamia się z Chrystusem (figura z drewna, imię Kiritó dla 
Cristobala Jara określające Chrystusa, jego narodzenie w nieprzyjaznych okoliczno-
ściach), Apostołami lub innymi postaciami ewangelicznymi. Jakby dla podkreślenia 
tragicznego losu swej ojczyzny, kapitan Miguel Vera, jedna z głównych, negatywnych 
postaci Syna człowieczego (wojskowy, inteligent), poszukuje jakiegoś rozwiązania tra-
gicznej sytuacji, ale będąc guarańskim Judaszem, zdradza swych kolegów partyzantów, 
załamuje się w końcu i umiera, bo nie dowierza, że „musi być jakieś wyjście z tego po-
twornego paradoksu człowieka ukrzyżowanego przez człowieka” (s. 279).  

Wielu krytyków nie dostrzega, że w pierwszym rozdziale Syna człowieczego 
Roa wyprzedza myśl teologiczną, domagając się wprowadzenia w życie teologii zaan-
gażowanej, co uczyniła dopiero konferencja w Medellín w 1968 roku98. Podkreśla to też 
w pewnym wywiadzie paragwajski prozaik Ruben Bareiro Saguier99, twierdząc, że au-
tor Syna człowieczego zapowiada prefigurację tematyczną Chrystusa Trędowatego 
w odniesieniu do Kościoła zaangażowanego na rzecz ludu, a ten model Kościoła poja-
wił się „w Medellín i Puebli z inspiracji Jana XXIII i dając początek teologii wyzwole-
nia, która ma swe korzenie w pobożności ludowej naszych najbardziej odrzucanych 
grup społecznych”. W sumie, Syn człowieczy to, by użyć słów Borkowskiej, „świadoma 
próba usprawiedliwienia narodu paragwajskiego” w aspekcie także politycznym100. Pe-
dro Trigo posługuje się tezą z czasów oświecenia socjalistycznego, dowodząc, że mit 
posiada wartość strategiczną, bowiem kanalizuje rewolucyjnie siłę ludu aż do momentu, 
gdy ten dojrzeje do tego stopnia, aż będzie się mógł obejść bez mitu. Mity guarańskie 
i wierzenia ludowe służą więc umocnieniu, ale ich kontynuacją jest zawsze działanie 
przekazywane następcom jako misja. Juan Manuel Marcos, ku którego teorii bardziej 
się skłaniam, twierdzą także, że Roa Bastos antycypuje ruch odnowy Kościoła latyno-
amerykańskiego i w Synu człowieczym dostrzega elementy wręcz rewolucyjne duszpa-

                     
96 E. Skłodowska, „Ojcowie i ojcobójcy” [recenzja], Tygodnik Kulturalny, 42 (1985), s. 79. 
97 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 249. 
98 Za: J. M. Marcos, Roa Bastos, precursor del post-boom, Editorial Katún, México 1983, s. 64. 
99 R. Bareiro Saguier, Augusto Roa Bastos. Caídas y resurrecciones de un pueblo, Servilibro, 
Asunción 2006, s. 207. 
100 E. Borkowska, „Kuimbaé-rape...”, op. cit., s. 286. 
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stersko101, jak choćby potrzeba inkulturacji, które później zaowocują tezami z obu 
wspomnianych konferencji episkopatów latynoamerykańskich i w teologii wyzwolenia, 
czy współcześnie, w reformatorskim podejściu papieża Franciszka.  

4.2. Ja, Najwyższy (1982) 

W recepcji Ja, Najwyższego w Polsce dominuje teza, że jest to powieść o dyk-
taturze (ponad 12 opinii), powieść totalna (3), utwór o ciężkiej, niezrozumiałej fabule 
(3). Wskazuje się, że powieść ta nie jest relacją historyczną, ale quasi-historią, jej pozo-
rem, a nawet literaturą ubraną w historię (odpowiednio 4 i 3 opinii), zaś w dwóch re-
cenzjach mowa jest o tym utworze jako o rozważaniu politycznym. 

4.2.1. Struktura 

Ja, Najwyży, najważniejsze w dorobku pisarskim paragwajskiego klasyka dzie-
ło to „powieść totalna” i eksperyment formalny, wzorowany na francuskich osiągnię-
ciach „nowej powieści”102. Publikacja ta nie mogła pozostać bez echa w czasopiśmien-
nictwie polskim, chociaż jeden z głosów najnowszej historii recepcji tego pisarza na fo-
rum internetowym dowodzi, że z powodu braku jakiegokolwiek podziału na dialogi: 
„łatwo się zgubić, kto z kim rozmawia, kiedy zaczyna się kwestia Najwyższego, a kiedy 
jednego z obywateli. Wszystko pisane ciągiem jest bardzo męczące i chaotyczne. A sa-
ma książka do najłatwiejszych nie należy (...)”103. 

Ze względu na bogactwo treści, Ja, Najwyższy pozostanie niewątpliwie – jak 
już wcześniej wspomniano – jednym z najważniejszych dzieł literatury hispanoamery-
kańskiej naszych czasów poświęconych tematowi dyktatora, ale również niezależnie od 
tego tematu104. Stwierdza się, że Ja, Najwyższy jest powieścią „odkrywczą formalnie”, 
ale nie precyzuje się, na czym ta odkrywczość polega105. 

W Ja, Najwyższym, za pomocą techniki kolażu, stwarzany jest obraz dyktatora, 
który głównie prowadzi monologi, zwłaszcza te wygłaszane do swojego sekretarza i za-
usznika Policarpo Patiño. Opowiada w nich historię swojego życia, swoją walkę o nie-
podległość Paragwaju, ale dość duże partie tekstu pozostają, niestety zupełnie nieczy-
telne w przypadku nieposiadania dobrej wiedzy o wojnach i niepodległości państw 

                     
101 J. M. Marcos, Roa Bastos, precursor...., op. cit., s. 64. 
102 Cytowany przez Kühna Rajmund Kalicki tytułuje główne dzieło Roa Bastosa jako Ja z łaski 
Boga, zob. J. Kühn, Ojcowie i ojcobójcy..., op. cit., ss. 35-36. 
103 „Augusto Roa Bastos...”, op. cit. 
104 R. Bareiro Saguier, „Temat dyktatury...”,op. cit., s. 75.  
105 A. Pałłasz, (1982), „Postępowy dyktator i nie tylko” [recenzja], Tygodnik Kulturalny, 22 
(1982), s. 12. Także w : M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., s. 164. 



STUDIA – ESEJE  Maksymilian Drozdowicz  
 

52 Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 30-76 

Ameryki Łacińskiej. W końcu mówi o rządzeniu. W tak zwanej „wieczystej kurendzie” 
pisze „aby pouczyć funkcjonariuszy (...) o podstawowych faktach z historii naszego Na-
rodu” (s. 72).  

4.2.2. Styl i język 

Według Łukaszyk i Pluty, od połowy lat siedemdziesiątych, gdy „impet two-
rzenia «werbalnych mikrokosmosów» powoli słabnie”; dochodzi do głosu w tej deka-
dzie do głosu kilku autorów z powieściami gęstymi stylistycznie i o złożonej strukturze. 
Są nimi Roa Bastos z Ja, Najwyższym, Alejo Carpentier z Szaleństwem i metodą (1974), 
Gabriel García Márquez z Jesienią patriarchy (1975) i Fernando del Paso z Palinurem 
z Meksyku (1977)106. Styl książki Roa Bastosa pełen jest barokowego bogactwa, kwieci-
stych porównań, skomplikowanych wyliczeń, często naśladuje język mówiony. Roa Ba-
stos swoją prozą stara się oddać klimat paragwajskości poprzez używanie wyrażeń oraz 
słów lub hiszpańskich zwrotów frazeologicznych wzorowanych na języku guaraní107. 
Czasami widać zastosowanie pewnych form aglutynacyjnych, widocznych zwłaszcza 
w Ja, Najwyższym. Stosowanie guaraní w tej powieści daje miejsce stylistycznemu 
opracowaniu, chociażby w postaci refleksji teoretycznej na temat języka, literatury i du-
alizmu: pismo – przekaz ustny. 

Posługiwanie się raczej tradycją mówioną uczy nieufności do słowa zapisane-
go. Ja, Najwyższy mówi szeroko o tej problematyce, o zakłamaniu płynącym 
z przetworzenia słowa mówionego na pismo. Zachęca się tu do podważania autentycz-
ności pisma w takim między innymi stwierdzeniu, włożonym w usta Najwyższego Dyk-
tatora: „Pokładasz całą wiarę w luźnych arkuszach. W słowie pisanym. W złej wierze” 
(s. 136). Wykorzystywanie i nadużywanie pisma prowadzi bowiem do wypaczenia hi-
storii i jej relatywizacji, podczas gdy najważniejszym przedmiotem historii powinien 
być człowiek ze swoim cierpieniem i udręką. Powiada Najwyższy do swego sekretarza 
Patiño: „Ja ci dyktuję, a ty pisz. Odczytuję to, co mam ci podyktować, aby potem jesz-
cze raz przeczytać to, co ty napiszesz. W końcu pogrążymy się bez reszty w tym czyta-
nym / pisanym” (s. 20). Zamiarem każdego dyktatora, a tym bardziej Dyktatora Wie-
czystego jest kontrola słowa pisanego i zawładnięcie językiem. Jednak kontrola nie mo-
że się udać, bo tradycja ustna guaraní wymyka się zapisowi i to ją ratuje przed cenzurą 
oraz unicestwieniem. Pisarz stawia następujący cel, uwidoczniony w jednym z licznych 
dialogów Najwyższego z sekretarzem: „(…) byś w trakcie dyktowania nie próbował 
usztuczniać natury rzeczy, lecz starał się naturalizować sztuczność pewnych słów” 
(s. 73). W Ja, Najwyższym mowa guaraní oddaje istotę rzeczy, wykorzystując swe niu-

                     
106 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit,. s. 449. 
107 M. Drozdowicz, „Paragwaj w oryginale...”, op. cit., s. 41. 
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anse fonetyczne oraz ciszę: „Słowo mówione żyje w oparciu o ton, gesty, mimikę twa-
rzy, spojrzenia, akcent i tchnienie osoby mówiącej. We wszystkich językach najwyższe 
wykrzykniki są czymś nieartykułowanym” (s. 73). Pamiętajmy przestrogę narratora Ja, 
Najwyższego: „Pisze się wtedy, kiedy już nie można działać. Wypisuje się kłamliwe 
prawdy” (s. 59). Także wiemy, że zapisywanie słowa mówionego staje się przedsię-
wzięciem ryzykownym, bo, jak stwierdza Karaí Guasú, mówiąc do Policarpo Patiño: 
„Kiedy ci dyktuję, słowa mają określony sens. Lecz kiedy je przepiszesz – nabierają in-
nego. Tak jakbyśmy mówili w dwóch odmiennych językach” (s. 73). 

Są to ciągłe opisy czytania, pisania, mówienia, szczegółowa egzegeza słów, ak-
tów, hermenautyka znaczeń z odwołaniem się do etymologii. Polskie autorki, Łukaszyk 
i Pluta, zauważają w Ja, Najwyższym „parodystyczne nawiązania do Don Kichota i in-
nych dzieł literackich”. Dyskurs ten krąży jednak we własnej pustce, bowiem „(p)o 
śmierci władcy (...), słowa Najwyższego dalej dobiegają z nierealnej przestrzeni, w któ-
rej komunikacja nie jest już możliwa”, a nadmiar „słowa powoduje jego degradację, tak 
jak nadmierna kontrola niweczy porozumienia”. To także refleksja o języku i kodach 
odwołujących się do ludzkich doświadczeń. W sumie cała historia zawarta w Ja, Naj-
wyższym powinna być opowiedziana, chociaż zostaje uciszona, jak wszystkie inne dzie-
ła autorów, które despota Francia usiłował zagłuszyć108. 

4.2.3. Bohater 

Dla Skłodowskiej powieść Ja, Najwyższy to „zawikłana i wielopłaszczyznowa 
historia Najwyższego Dyktatora”109, a Najwyższy, to tytuł, jaki otrzymuje postać wzo-
rowana na José Gasparze Rodriguezie de Francia – Wieczystym Dyktatorze Paragwaju 
(1814-1840)110. Cała powieść to teoretycznie jego słowa zebrane z różnych pism, not, 
wystąpień, kurend, przekazów ustnych zarówno bliskich towarzyszy, jak i legend prze-
kazywanych wśród tłumu111. Z tego powodu narrator, przyjmując miano Kompilatora, 
może się wtrącać i objaśniać niektóre niezrozumiałe kwestie112. Kompozycja utworu 
opiera się na tym, że nieokreślony czytelnik znajduje ulotkę przyczepioną do drzwi ka-
tedry, zaś później ów oczywisty paszkwil jest czytany przez Najwyższego, który zresztą 
poprzez niemożliwe w rzeczywistości gesty, ton głosu, ruchy oraz wypowiedzi, stwarza 
równie niemożliwą rzeczywistość post mortem, dokonującą się już po jego śmierci113. 

                     
108 Por. E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 417. 
109 E. Skłodowska, „Opis przemocy”..., op. cit., s. 9. 
110 Łukaszyk i Pluta podają jako okres panowania tego dyktatora czas od 1817 do 1840. 
111 Ibidem, ss. 416-417. 
112 „Augusto Roa Bastos...”, op. cit. 
113 L. M. Ferrer Agüero, El universo narrativo de Augusto Roa Bastos [praca doktorska], 
Universidad Complutense, Madrid 1981, s. 95. 
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Stwierdzenie, że Ja, Najwyższy to „kompilacja”, wyjaśnia sprawę interpretacji, dowo-
dząc jednocześnie, że tekst przestaje być oryginalny, a jednocześnie stanowi wielkie 
wyzwanie interpretacyjne. Takie postawienie sprawy jest jednocześnie nawiązaniem do 
„niewidzialnej ręki” Cervantesa, usprawiedliwiającej paralelizm pomiędzy Kompilato-
rem „dwudziestu tysięcy” odezw, pism, dokumentów itp., z których wzięta została hi-
storia Najwyższego, a autorem Don Kichota, znalazcy zapisków arabskiego historyka 
Cide Hamele Benengeli114. Najwyższy zaczyna prowadzić śledztwo wśród swoich skry-
bów, by znaleźć twórcę tego paszkwilu. Jednak im bliżej końca, tym coraz mniej mamy 
pewności, czy aby testament nie jest jego tworem115. 

W Ja, Najwyższym rejestruje się także odzew, jaki wywołują w umyśle Kompi-
latora-autora niektóre świadectwa historyczne. Narrator ten proponuje rozpisanie tych 
głosów, ech i wspomnień w postaci zwykłej wypowiedzi dokonanej przez jednego z du-
chów doktora Francia. Cząstkami łamigłówki są: biografia doktora Francii, dokumenty 
panegirystów i tych, którzy go potępiali, tradycja ludowa przekazywana z ust do ust, 
a także wyobraźnia autora, który łączy różne elementy i kapryśnie układa lub rozrzuca 
poszczególne klocki116. Nie chodzi przy tym o bierny obrachunek historyczny, lecz ra-
czej o kreację literackiej postaci występującej na dwóch płaszczyznach. Na pierwszej, 
estetycznej, wprowadzony jest wszechświat powieściowy autonomiczny i jednolity, 
skoncentrowany wokół bohatera, którego oglądamy niby przez pryzmat rozbijający ob-
raz na cząstki, obraz wieloraki, podobny do jakiejś chaotycznej łamigłówki117. 

Kompilator sprawił, że dyktator jest wszystkowiedzący. Krytykuje też władzę, 
która utworzy się za parę lat, bezsensowną wojnę o Chaco w 1932 roku, a nawet elek-
trownię wodną Itaipú na rzece Paranie. Francia wkracza bowiem jak bóstwo opiekuńcze 
i jego wizja oraz komentarze dotyczą także dni obecnych. W wymiarze ponadczasowym 
przeżywa autentyczny fakt profanacji swych zwłok. Ogląd rzeczywistości z uprzywile-
jowanej pozycji ducha, jakim po 1840 roku staje się Najwyższy Dyktator, wskazuje na 
nieprzemijalność historii Paragwaju, ale i tradycji guarańskich. Szczególną wartość 
w powieści Ja, Najwyższy mają transgresje normy obiektywności tego, co rzeczywiste, 
umyślne złamanie umowy mimetycznej, gdy ukazuje się wyobrażeniowy i mitologiczny 

                     
114 Istnieją w Ja, Najwyższym pewne odwołania do dzieła Miguela Cervantesa: sama postać Cer-
vantesa (ss. 45 i 240 – fragment IX rozdziału I części Don Kichota), La Mancha (s. 188), Sancho 
Pansa (s. 508). Policarpo Patiño, osobisty sekretarz Najwyższego, porównywany jest nawet z 
giermkiem Kichota (s. 73), a „hełm Mambrina” przywołany został na s. 75 (por. Dorita Nouhaud, 
,,Para vivir de cuerpo ausente”, w: L. Schrader (ed.), Augusto Roa Bastos. Actas del Colloquio 
Franco-Alemán, Düsseldorf 1-3 de junio de 1982, Max Niemeyer, Tübingen 1984, s. 105.  
115 „Augusto Roa Bastos...”, op. cit. 
116 R. Bareiro Saguier, „Temat dyktatury w powieści Ameryki Łacińskiej”, przekład Kalina 
Wojciechowska, Literatura na Świecie, 9 (1978), ss. 74-75. 
117 R. Bareiro Saguier, „Temat dyktatury...”, op. cit., s. 74. 
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charakter narracji. W „Apendyksie” powieści odtwarza się dokumenty związane z wy-
darzeniami z 1961 roku, gdy szczątki Najwyższego Dyktatora przeniesiono na honoro-
we miejsce, do Panteonu w Asunción, przez co zaczęły one stanowić część dziedzictwa 
narodowego. 

Andrzej Nowak dochodzi do wniosku, że to sam Roa Bastos jest głównym bo-
haterem opisywanych przez siebie wydarzeń w Ja, Najwyższym, że to, co opisuje, prze-
żył kiedyś. Ponownie przeżywa pisząc, a nawet „powraca do faktów i postaci swoich 
protagonistów jak gdyby w obawie, że o czymś jeszcze zapomniał lub czegoś nie do-
powiedział, nie przedstawił jak należy”118. Powołując się na wcześniejsze stwierdzenia 
Paragwajczyka, Nowak uściśla, że pisarzowi chodziło o „przedstawienie faktu literac-
kiego jako procesu twórczości kolektywnej”119. Kompilator z tej powieści szczyci się 
„fonograficzną świadomością”, przejawiającą się w zbieraniu wielu głosów polemistów 
i utrwalaniu – po jungowsko pojętej – pamięci zbiorowej ludu. Ten typ percepcji uwy-
datnia się w zaufaniu do taśm magnetofonowych, którymi się posługuje w procesie two-
rzenia powieści. Ponadto: 

Należy jeszcze do tego dorzucić wersje zaczerpnięte ze źródeł tradycji ustnej i jakieś 
piętnaście tysięcy godzin wywiadów nagranych na taśmie magnetofonowej – lecz jakże, 
jeśli wziąć pod uwagę nieścisłości i pomyłki – odbytych z rzekomymi potomkami 
rzekomych funkcjonariuszy; z domniemanymi krewnymi i pociotkami Najwyższego, 
który zawsze się chwalił, iż żadnych krewnych nie posiada; z epigonami, panegirystami 
tudzież oszczercami, nie mniej domniemanymi i mgławicowymi (s. 534). 

Oznacza to, że Kompilator, w wyniku nagromadzenia wielkiej ilości głosów, 
zarejestrowawszy to, co jest wypowiadane na przestrzeni wieków w Paragwaju, staje się 
zbiorowym autorem, a więc samym narodem. 

4.2.3. Historia 

Ja, Najwyższy obejmuje okres około stu lat, od 1770 do 1870, zawierając czas 
od czternastego roku życia doktora Francii, wspominany onirycznie, aż po moment 
sprofanowania jego grobu, a jest to moment, gdy doktor Francia i jego sobowtór rywali-
zują ze sobą przy meteorze (zob. ss. 527-533). Powieść Ja, Najwyższy to przykład umie-
jętnego interpretowania ojczystej historii i świadomości narodowej Paragwaju w taki 

                     
118 A. Nowak, „Posłowie”, w: Kurupí..., op. cit., s. 179. 
119 A. Nowak, „Posłowie”, w: A. Roa Bastos, Ja, Najwyższy, przekład Andrzej Nowak, Wyd. 
Literackie, Kraków 1982, s. 538. 
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sposób, że stają się one uniwersalne i aktualne – zauważa polski tłumacz120. Dla Bor-
kowskiej Ja, Najwyższy to powieść skomplikowana i wieloaspektowa, przyciągająca 
jednak koncepcją „historii w literaturę przekuwaną” Parnickiego121. Fabułę Ja, Najwyż-
szego Borkowska nazywa „przyciężkawo zarysowaną”, „rozpływającą się w historiozo-
ficznych, psychologicznych i politycznych rozważaniach”122. Tak samo sądzi Alojzy 
Pałłasz. Dla tego krytyka Ja, Najwyższy to powieść z szerokim, epickim rozmachem, 
pozornie tylko dotycząca życia i działalności postaci historycznej, jakim był postępowy 
dyktator José Gaspar Rodríguez de Francia. Istnieją dwa powody. Po pierwsze, myśli 
owego dyktatora żyły wśród ludu paragwajskiego i cieszyły się wielką popularnością 
długo po jego śmierci. Po drugie, w opinii Pałłasza: 

Roa Bastos nie uśmierca de Francię w roku 1840, ale pozwala mu jakby egzystować 
nadal nie powodując „fizycznej zagłady bohatera”, który istnieje dalej w etapie «nie – 
życia» stając się (jakże poetycko) kimś w rodzaju „kwiatu – żywej mumii” w dalszym 
ciągu wypowiadającej słowa i komentarze i z pasją wykłócającej się o własną auten-
tyczność i niezałganą historyczną, pozytywną prawdę o Tej Wielkiej i Prekursorskiej 
Historycznie Postaci123. 

Polski recenzent zauważa, że istniały w historii postaci, o których pamięć była 
żywa przez długi czas po ich śmierci. Podkreśla, że Roa Bastos dba pieczołowicie o re-
alia historyczne głównej postaci utworu. Tu znajduje swoje uzasadnienie „zatrzęsienie 
stosowanych przez niego dokumentów historycznych, aneksów, przypisów, a także (…) 
oświadczeń nieraz różniących się między sobą”124. Łukaszyk i Pluta zauważają, że, po-
dobnie jak Roa Bastos w Ja, Najwyższym, Carlos Fuentes w Terra nostra ujawnia reto-
ryczne manipulacje historiografii125. 

Według Nowaka, José Gaspar Rodríguez de Francia w powieści Ja, Najwyższy 
„kpi sobie z więzów czasu i przestrzeni, komentując wydarzenia, jakie mają nastąpić 
dopiero po jego zgonie”126. Podobnie jak liczni historycy marksistowscy, Roa Bastos 
(i za nim Nowak) pragną odbrązowić postać Najwyższego Dyktatora, który – w ujęciu 
pewnego recenzenta internetowego – „(...) został głową Kościoła w Paragwaju czy zale-

                     
120 Andrzej Nowak mylnie sądzi w niniejszym „Posłowiu”, że Brazylia „ujarzmiła wody rzeki 
Paraguay” (A. Nowak, „Posłowie”, w: Ja, Najwyższy..., s. 540). W rzeczywistości paragwajsko-
brazylijska zapora wodna (Itaipú) powstała na Paranie. 
121 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 127. 
122 Ibidem. 
123 A. Pałłasz , „Postępowy dyktator...”, op. cit., s. 12. 
124 Idem. 
125 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., s. 436. 
126 A. Nowak, „Posłowie”, w: Augusto Roa Bastos, Kurupí i inne opowiadania, wybór i przeł. 
Andrzej Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 178. 
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cił, by prostytutki nosiły złote grzebienie we włosach”127. U Roa Bastosa występuje za-
fascynowanie ginącymi formami ustnego przekazu i przekonanie, że tylko za ich po-
średnictwem można „zdementować hasła oficjalnej historiografii”, co występuje także 
w Ja, Najwyższym128. Kolejną kwestią, również nieobcą literaturze latynoamerykań-
skiej, jest zrozumienie natury Historią. Kompilator i Najwyższy w swoim „oficjalnym” 
wydaniu dostarczają olbrzymiej ilości materiału faktograficznego, ale Najwyższy tak 
naprawdę nie jest zainteresowany datami i faktami. Nie interesuje go chronologia, doty-
ka nawet wydarzeń, które zdarzą się po jego śmierci. To przywilej niektórych, wiecznie 
żywych, mówiących: „mogę sobie pozwolić na luksus mieszania faktów bez obawy 
przed pomyłką. (...) Ja nie piszę historii. Robię ją” (s. 244)129. 

4.2.4. Dyktatura 

W 1980 roku Jadwiga Karbowska zalicza Roa Bastosa do utalentowanych pisa-
rzy zajmujących się tematem dyktatury, umieszczając go w jednym szeregu z Mario 
Benedettim, Alejo Carpentierem i Gabrielem Garcíą Marquezem130. Główne dzieło tego 
pisarza, które pierwotnie w polskiej wersji nosiło roboczy tytuł Władca Najwyższy, 
określano jako przynależne do tak zwanego cyklu „powieści o dyktaturze”, a więc 
nadawano tej pozycji charakter wyraźnie zaangażowany politycznie. Tak samo też na 
przykład sklasyfikowano Szaleństwo i metodę Alejo Carpentiera. Podobnie David Viñas 
umieszcza Ja, Najwyższego wewnątrz tego nurtu, tuż obok Jesieni patriarchy Garcíi 
Marqueza oraz Szaleństwa i metody Carpentiera131. Kontynuuje ten sąd Skłodowska, 
upatrująca w Ja, Najwyższym kulminację boomu. Jej zdaniem, powieść ta, na równi 
z Jesienią patriarchy Marqueza, łączy w sobie nie tylko temat dyktatury, ale i baroko-
wość narracyjną132. 
 

                     
127 m.k.e., http://subiektywnerecenzje.blogspot.cz/2012/02/ja-najwyzszy-augusto-roa-bastos.html 
(data dostępu: 25.10.2013). 
128 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 511. 
129 Odsyłam do: m.k.e., http://subiektywne... 
130 J. Karbowska, „Kolorowa seria niewypałów”, Kierunki, 47 (1980), s. 9. Na temat „powieści o 
dyktaturze” z uwzględnieniem Ja, Najwyższego Roa Bastosa na gruncie polskim piszą chociażby: 
J. Karbowska, „O prozie Ameryki Łacińskiej”, Przegląd Humanistyczny, 9 (1977); K. Rodowska, 
„Koniec czasu wieczności”, Literatura na Świecie, 9 (1983), czy R. Samsel, „Z pisarzami 
Ameryki Łacińskiej rozmawia Roman Samsel”, Życie Literackie, 46 (1985). 
131 D. Viñas, „Intelektualiści i generałowie. Z argentyńskim pisarzem Davidem Viñasem rozma-
wia Rajmund Kalicki”, Polityka, 9 (1978), s. 12. 
132 E. Skłodowska, „Zwierciadło...”, op. cit., s. 6. Znamienne jest, że w jednej z wcześniejszych 
recenzji autorki powieść ta nosi tytuł Ja, z bożej łaski, a u M. Gaszyńskiej-Magiery pisana jest 
stale jako Ja, najwyższy. 
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Ja, Najwyższy może być określany jako „powieść totalna”, zawierająca „potęż-
ny ładunek krytyki wymierzonej w autorytarną władzę, a jej polifoniczna budowa 
wzmaga refleksję o instrumentalnym traktowaniu dyskursu w polityce”133. Roa Bastos 
podejmuje w Ja, Najwyższym odwieczny problem autorytaryzmu rządzących, upodab-
niając się do innych twórców boomu: Gabriela Garcíi Marqueza w Jesieni patriarchy 
i Mario Vargasa Llosy w Święcie kozła (2000)134. Dyktatura w Ja, Najwyższym wykra-
cza nawet poza potęgę i sugestywność obrazów literackiej wyobraźni Mario Vargasa 
Llosy135. W ujęciu Nawrockiej, Ja, Najwyższy „to studium dyktatury oparte na historii 
doktora Rodrígueza de Francia”136. W opinii Komorowskiego, powieść ta traktuje Fran-
cię wyjątkowo sprawiedliwie i przyjaźniej niż w dziełach „wielu państwowotwórczych 
historyków”137. To „powieść niesłychanie przewrotna”, bo „wskazuje na niebezpieczeń-
stwa zrodzonych przez nią w świadomości historycznej narodu mitów dostojeństwa 
władzy jedynej i skutecznej”138.  

Francia wymyśla swoich poddanych, powołuje do życia poprzez stwórcze sło-
wo i co zawiera się w jednej z licznych gier słownych w książce: dictador jako dyktator 
i jako ten, który dyktuje słowa. Wątek ten powraca na każdym kroku. To w końcu sce-
neria, gdzie dokonuje się Utopia, będąca pretekstem do zastanowienia się nad samą ideą 
władzy, a także władzą kryjącą się w słowie i władzą nad słowami139. 

Ja, Najwyższy jest „powieścią o dyktaturze, pisaną przeciw innej dyktaturze”, 
tej Stroessnera – konstatuje Komorowski140; to głos „bądź kompilatora, bądź przema-
wiającego zza grobu dyktatora” wzbogacony o perspektywę przyszłości, która „ujmuje 
w nawias ich (świadectw – MD) historyczną wiarygodność”. W utworze „źródła histo-
ryczne zdają się czytelnikowi niejednokrotnie mniej obiektywne aniżeli sama narra-
cja”141. Chociaż Ja, Najwyższy poświęcony jest osobie dyktatora Paragwaju, de Fran-
cii142, ta autentyczna postać nigdzie nie jest wzmiankowana z imienia i nazwiska. 

                     
133 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., s. 416. 
134 Ibidem., s. 461. 
135 M. Stasiński, „Pajęczyna Montesinosa”, Gazeta Wyborcza, 62 (2001), s. 14. 
136 E. Nawrocka, „Roa Bastos Augusto”..., op. cit., s. 669. 
137 A. Komorowski, „O modalności...”, op. cit., s. 149. 
138 Idem. 
139 M. Drozdowicz, „Paragwaj w oryginale...”, op. cit., s. 46. 
140 A. Komorowski, „O modalności...”, op. cit., s. 148. 
141 Idem. 
142 W „Posłowiu” do polskiego wydania Ja, Najwyższego tłumacz A. Nowak nie unika jednak 
pomyłki związanej z datą napisania tego utworu i z okolicznościami przyznania Roa Bastosowi 
nagrody imienia Rómulo Gallegosa: „Miarą wartości tej książki może być między innymi fakt, iż 
w roku 1968 otrzymała ona, przyznawaną co pięć lat, Nagrodę im. Rómulo Gallegosa, pozwalając 
się ubiec jedynie dziełu Carlosa Fuentesa – Terra nostra” (A. Nowak, „Posłowie”, w: Augusto 
Roa Bastos, Ja, Najwyższy..., op. cit., s. 536). 
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W ujęciu Adama Komorowskiego, Ja, Najwyższy to „kolejna wielka latynoamerykańska 
powieść o dyktaturze, dyktaturze, która nie jest tylko polityczną patologią, ale także en-
demicznym schorzeniem samych latynoamerykańskich społeczeństw”143. Nie tylko La-
tynosi, ale i Polacy z tej książki mogą uzyskać swoistą „samowiedzę swojej historycz-
nej tożsamości”144. Polski autor zaznacza, że doktor Francia jest postacią, wokół której 
spory nigdy się nie kończą. Jest zapewne przesadą – sugeruje – jakoby ta powieść była 
kompilacją „dwudziestu tysięcy książek, dokumentów i ustnych przekazów” (s. 534), 
ale nie ulega wątpliwości, że Francia to postać bardzo złożona.  

Stąd ważna jest opinia nadająca szerszy kontekst dziełu, że jego autor myśli nie 
tylko o tym konkretnym dyktatorze, ale myśli również (aluzyjnie) o prezydencie, 
wstecznym i co najmniej konserwatywnym (żeby nie powiedzieć inaczej) dyktatorze 
generale A. Stroessnerze, który skazał na polityczny niebyt opozycję, zaś jej przywód-
ców wysłał na emigrację145. Bareiro Saguier146 wskazuje na, uświadomiony bądź nie, 
projekt polityczny zawarty w utworze. Obie postaci, Francię i Stroessnera, łączy podo-
bieństwo: 

Augusto Roa Bastos doskonale zdaje sobie sprawę, że duch de Francii nadal ciąży nad 
Paragwajem, że z jednej strony wytworzył on zjawiska typu Stroessnera i (…) postaci 
„szefów politycznych” typu Melitona Isasi, z drugiej zaś, w szerokich masach 
społecznych, niewolniczą uległość, pomimo której dochodzi do ciągłych, desperackich 
przejawów buntu147.  

Roa Bastos, tak jak wielu innych pisarzy latynoamerykańskich, podejmuje te-
mat dyktatury używając w stosunku do władzy dobrze znanej metaforyki labiryntu czy 
więzienia. Groteskowy i przerażający Francia sam sobie buduje „głębszy i bardziej 
skomplikowany labirynt (...) samotności” (s. 124). Gdzie indziej pisze o Paragwaju: 
„Mój kraj zewsząd otoczony, taki samotny i obcy. Pustynny. Sam. Pełen mojej pustyn-
nej osoby” (s. 402). Sam Najwyższy deklaruje wszak, że „największa siła rządzącego 
polega na doskonałej znajomości swoich poddanych” (s. 179). 

4.2.5 Sacrum 

Zgodnie z deklaracją, Roa Bastos nie tyle nie wierzy w Boga, ile raczej On go 
nie interesuje. Jest jednak przekonany, że istnieje w człowieku energia, która posiada 
charakter religijny i „(…) wiara stanowi u nas nierozerwalną część uczuć narodowych”, 

                     
143 A. Komorowski, „O modalności...”, op. cit., s. 147. 
144 Idem. 
145 A. Pałłasz , „Postępowy dyktator...”, op. cit., s. 12. 
146 R. Bareiro Saguier, „Temat dyktatury...”, op. cit., s. 71. 
147 A. Nowak, w: Syn człowieczy, op. cit., s. 288. 
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o czym wspomina jeden z bohaterów Kurupí i innych opowiadań, charakteryzując men-
talność Paragwajczyków (s. 67). O wpływie religii katolickiej na współczesną, opisaną 
przez Roa Bastosa tożsamość guarańskiej ludności Paragwaju, w podobnym tonie wy-
raża się narrator Ja, Najwyższego, wskazując na dziedzictwo jezuickie mające wpływ na 
dzisiejsze myślenie i mentalność wieśniaków: „To Paí-księża przemienili ten lojalny na-
ród w naród wiarołomców. Wcześniej był całkowicie niewinny, pełen wrodzonej do-
broci. Gdybyście mu przynajmniej pozwolili żyć w jego dawnej i prymitywnej wierze 
chrześcijańskiej!” (s. 415). 

Te oskarżycielskie tony pod adresem podboju religijnego spod znaku redukcji 
franciszkańskich, a przede wszystkim jezuickich, pojawiają się stosunkowo często na 
kartach Ja, Najwyższego, jak i w prasowych wypowiedziach samego powieściopisarza. 
To, co Roa Bastos zarzuca Kościołowi katolickiemu raczej z pozycji marksistowskich, 
nie jest aż tak odległe od tezy jezuickiego antropologa Bartomeu Melià o „redukcji kul-
turalnej” (spójrzmy choćby na tytuł jego esejów etnohistorycznch: El guaraní conqu-
istado y reducido148). Ten kataloński badacz podkreśla jednak doniosłą, pozytywną rolę 
spotkania kultury hiszpańskiej z tubylczą w Ameryce Łacińskiej, gdy porównać to cho-
ciażby z o wiele bardziej tragicznym w skutkach procesem zachodzącym w Ameryce 
Północnej. Nadużycia w Kościele paragwajskim doby niepodległościowej są jednak 
znane i piętnuje je nie tylko Roa Bastos. We fragmencie powieści Ja, Najwyższy, prze-
łożonym przez Andrzeja Tchórzewskiego149, przedstawiony jest dialog Najwyższego 
Dyktatora z biskupem Céspedes, co stanowi okazję do prezentacji sceptycznego i wręcz 
wrogiego stosunku do religii chrześcijańskiej, Kościoła i jego kapłanów i biskupów. 
Poddany jest krytyce cały system religijny i stawiana za wzór reforma Lutra oraz ta 
z czasów Gaspara de Francii, gdy w Paragwaju utworzono Kościół narodowy (por. 
ss. 407-423). Często spotykany jest też synkretyzm, a jego przejawem jest w Ja, Naj-
wyższym to, że Karaí Guasú wierzy lokalnym znachorom i leczącym ziołami, takim jak 
na przykład Estigarribia (s. 155), a gdy ten cierpi na paraliż, poleca swemu dyplomacie 
udać się do znachora La’o-Ximo (ss. 276-278). Synkretycznym kultem w Synu człowie-
czym jest cześć oddawana Chrystusowi Trędowatemu w Itapé, noszonemu w procesji w 
Wielki Piątek i niewpuszczonemu do lokalnego kościoła w obawie przed bakteriami 
trądu, które może rozsiewać po jego twórcy, trędowatym Gasparze. Rzeźba ta oprócz 
zbawczych treści chrystologicznych, zawierała też duszę zmarłego twórcy, nakłaniają-
cego do buntu.  
 
 

                     
148 B. Melià, El guaraní conquistado....; tenże, Una nación.... op. cit. 
149 A. Roa Bastos, „Spowiedź...”, op. cit. 
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4.3. Kurupí i inne opowiadania (1984) 

Kurupí i inne opowiadania jest zbiorem, w którego skład wchodzą opowiada-
nia pochodzące pierwotnie z następujących książek Roa Bastosa: El baldío (1966) − 
opowiadania: „Wysypisko”150, ,,Spotkanie ze zdrajcą”, ,,Brudnopis raportu”, ,,Bracia”, 
,,Jabłko i strzała”, ,,Ten i ten drugi”, ,,Kurupí” i ,,Koliber”; Los pies sobre el agua 
(1967) − ,,Z łona wyjęty”; Madera quemada (1967) – ,,Pod mostem”; a zwłaszcza Mo-
riencia (1969), skąd zaczerpnięto 11 utworów, m. in. „Konanie” oraz ,,Ciało obecne” 
i ,,Przedstawienie”. Z kolei z Cuerpo presente y otros cuentos (1971) pochodzi proza 
„Kiedy ptak zagrzebuje swe pióra”. Co ciekawe, do tomu Kurupí i inne opowiadania 
nie zostało włączone żadne opowiadanie z pierwszego, bardzo ważnego w dorobku pi-
sarza zbioru El trueno entre las hojas (1953), który odróżnia się od innych większą do-
zą regionalizmu i poszukiwaniem dwujęzycznego zapisu myśli i sądów bohaterów. Po-
wiada się niekiedy, jak na przykład Gerald Martin, że opowiadania Roa Bastosa mają 
cechy neo-quirogiańskie, a także niektóre elementy impresjonistyczne stanowią wi-
doczne odwołanie do niektórych szkiców Faulknera151. 

Zbiór opowiadań Kurupí i inne opowiadania spotkał się na gruncie polskim 
z bardziej rozbieżnymi recenzjami. Sześć z nich wskazuje na występowanie elementów 
mitycznych, po cztery – że opisywane są realia paragwajskie w celu obrony tożsamości 
tej republiki oraz dokonywana jest próba ocalenia ginącego świata i języka guaraní. 
Cztery recenzje wspominają, że Kurupí i inne opowiadania stanowi strukturalnie i te-
matycznie część większej całości i powinno być odczytywane w szerszym kontekście 
Syna człowieczego i Ja, Najwyższego. Ta sama liczba prac krytycznych wskazuje na in-
diańską, cykliczną wizję czasu. Kolejnym blokiem tematycznym są zagadnienia braku 
ciągłości narracyjnej nowel zawartych w Kurupí i innych opowiadaniach, aluzje do wy-
darzeń historycznych, dominacja realizmu magicznego, poruszanie sprawy pamięci 
zbiorowej ludu paragwajskiego, oderwanie od korzeni w wyniku wymuszanej emigra-
cji, istnienie uświęconych miejsc w stylu Macondo (po dwie opinie). Opowiadania Roa 
Bastosa to opowieści-monologi, utwory wskazujące na śmierć i cierpienie, bratobójcze 
walki i okrutny liryzm; pojawiają się zarzuty epatowania okrucieństwem (po dwie opi-
nie). 

 

 

                     
150 Łukaszyk i Pluta podają polskie znaczenie terminu baldío jako „ugór” (zob. E. Łukaszyk, 
N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 248). 
151 Ibidem, s. 827. 
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4.3.1. Styl i struktura 

Cechuje krótsze teksty Roa Bastosa beznamiętność narracji i brak dynamiki. Są 
to opowieści-monologi, relacje bez wyrazistego „dziania się”. Zamierzona autentycz-
ność wymagała od niego włączenia języka tubylczego w tok wypowiedzi pisarskiej w 
języku hiszpańskim, co jednak psuje efekt końcowy152. Biorąc pod uwagę krytyczne 
opinie polskich interpretatorów opowiadań paragwajskiego klasyka, wymienię Carlosa 
Marrodana Casasa i Jerzego Mazura. Według nich Kurupí i inne opowiadania stanowi 
najsłabszą pozycję serii „Literatura Iberoamerykańska” Wydawnictwa Literackiego, 
ukazując − jak piszą autorzy − w zminiaturyzowanych wymiarach „wszystkie zalety i 
wady (z naszego, anachronicznie europocentrycznego punktu widzenia) przedsięwzię-
cia”153. W Słowniku pisarzy… pod redakcją Maślanki zbiór opowiadań Kurupí i inne 
opowiadania154 zaklasyfikowany jest do dzieł o tematyce społeczno-obyczajowych, 
a w nich „poczesne miejsce zajmuje kultura Indian Guaraní oraz problem synkretyzmu 
kulturowego”155. Inni polscy recenzenci podkreślają pozytywne i oryginalne rozwiąza-
nia pisarza. Według nich, w Kurupí i innych opowiadaniach występują „ponadczasowe 
elementy mityczne, które przywykliśmy uważać za właściwe «myśli nieoswojone» re-
jonów pozaeuropejskich”156.  

Zbiór Kurupí i inne opowiadania zestawiony jest przez Elżbietę Skłodowską 
w jednym szeregu z pozycjami Fuentesa i Ribery, uzyskując w oczach badaczki po-
chlebną notę za spełnianie oczekiwań polskiego odbiorcy „jeśli chodzi o barokowość 
stylu, wybujałość przyrody i namiętności, swobodę wyobraźni”. Jednocześnie autorka 
przestrzega, że „pisarstwo Paragwajczyka na ogół opiera się upraszczającym klasyfika-
cjom, mimo że można je zbyć interpretacją w konwencji egzotyki”157. Dodaje jednocze-
śnie, że opowiadania z tego tomu „(...) utkane są misternie z elementów paragwajskiej 
rzeczywistości i ze względu na strategię narracyjną stanowią mistrzowską realizację 
krótkiej formy”. Podstawowymi problemami tam zawartymi są: dramat oderwania od 
korzeni i oskarżenie politycznej rzeczywistości swego kraju158. W opinii wielu kryty-
ków, powieściopisarz paragwajski posiada swoisty styl pisania, powodujący, że badacze 
mają trudności natury genologicznej z dokonaniem u niego rozróżnienia na opowiada-
nia i powieści. Dla Skłodowskiej Kurupí i inne opowiadania z kolei to „collage opo-

                     
152 T. K. Lewis, ,,Intimaciones míticas...”, op. cit., s. 177. 
153 C. Marrodán Casas, J. Mazur, „Sześć lat serii «Proza Iberoamerykańska»”, Nowe Książki, 16 
(1977), s. 10. 
154 W cytowanym Słowniku zbiór Kurupí inne opowiadania ma formę ograniczoną do „Kurupí”. 
155 E. Nawrocka, „Roa Bastos Augusto”..., op. cit., s. 669. 
156 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 507. 
157 Ibidem, ss. 508 i 511. 
158 Cyt. w: C. Marrodán Casas, J. Mazur, „Sześć lat serii...”, op. cit., s. 11.  
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wiadań”159, a teksty z Kurupí i innych opowiadań stanowią swoisty pomost pomiędzy 
Synem człowieczym i Ja, Najwyższym nie tylko w sensie chronologicznym (powstały 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych), ale i formalnym. Dla Ewy Borkowskiej 
tom Kurupí i inne opowiadania „wydaje się książką o wiele mniej komunikatywną” 
w zestawieniu z dwiema pozostałymi, jest łatwiejszy od Ja, Najwyższego i o wiele 
mniej fabularnie atrakcyjny od Syna człowieczego160. Kurupí i inne opowiadania o wie-
le bardziej wiążą się z Synem człowieczym niż z Ja, Najwyższym. Nowak nazywa je na-
wet „nowelami”161. Różne są w tych utworach stopnie atrakcyjności fabuły, styl narracji 
oraz „bliski sarkazmowi chwyt narracyjny pewnych opowiadań” z Kurupí i innych 
opowiadań162.  

Przewrotność i sarkazm nie są zbyt częste w opowiadaniach Roa Bastosa. Naj-
częściej pisarz stosuje beznamiętny styl narracji i jest to czasami monolog wewnętrzny, 
a czasem relacja w trzeciej osobie. Fakty pozbawione określonej tendencji decydują 
o stopniu emocji tych krótkich tekstów. Andrzej Nowak liryzm opowiadań Roa Bastosa 
nazywa „twardym, tellurycznym, nawet okrutnym”, następnie przechodzącym w „tona-
cję bardziej subtelną, bardziej finezyjną”. Kurupí i inne opowiadania atmosferą i suro-
wością stylu przypomina Skłodowskiej opowieści z Równiny w płomieniach Juana Rul-
fo, jako że u obu tych pisarzy historia i mit nie po raz pierwszy splatają się w prozie ibe-
roamerykańskiej w spiralny układ przemian i powrotów, wiecznego trwania i obumie-
rania, wzbogacając gatunek opowiadania i pamięć tego gatunku, którego celem było 
składanie bolesnej pamięci z rozproszonych odłamków rozbitego zwierciadła163. 

Podsumowując zatem tę część, stwierdzić mogę, że prozy Paragwajczyka są 
utkane misternie z elementów paragwajskiej rzeczywistości, a strategia narratorska 
świadczy o mistrzowskim opanowaniu krótkiej formy. Pisarz nie moralizuje, „przenika 
do świadomości odbiorcy za pośrednictwem subtelnej, niezbyt jednoznacznej formy”164. 

Akcja opowiadań z Kurupí i innych opowiadań toczy się w miastach, w któ-
rych widoczne jest piętno emigracji lub poczucie zdrady. Prowincja paragwajska także 
zdaje się ożywiać pisarza, bo w niej „życie pulsuje własnym, bogatym rytmem, gdzie 
niesprawiedliwość i przemoc stają się bardziej kontrastowe, magia miesza się z polity-
ką”, zaś paradoksy rodem z eleatów łączą się z kosmogonicznymi mitami guarański-

                     
159 E. Skłodowska, „Opis…”, op. cit., s. 9. 
160 Ibidem, s. 127. 
161 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 511. 
162 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 127. 
163 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., ss. 511-512. 
164 E. Skłodowska, „Zwierciadło...”, op. cit., s. 9. 
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mi165. Większość opowiadań z Kurupí i innych opowiadań Andrzej Nowak określa mia-
nem cyklu „itapeńskiego”, chociaż akcja ich toczyć się może z dala od tej wioski-
miasteczka. Miejsca tam obecne zostają uświęcone. Jak zauważa autor „Posłowia”, Roa 
Bastos tworzy z Itapé i okolic swą własną mityczną przestrzeń, na wzór Macondo Gar-
cíi Marqueza. To miejsce mroczne i tragiczne, mogące stanowić symbol Paragwaju. To 
tutaj „rozgrywają się stacje męki człowieczej”166. 

Książki te łączy miejsce akcji, a także w przybliżeniu czas oraz emocjonalna 
aura167. Podobna perspektywa i kontynuacja występują chociażby w opowiadaniach 
„Konanie” i „Ciało obecne”168, gdzie motyw śmierci Chepé Bolivara powraca w okru-
chach wspomnień wszechwiedzącego narratora. Warto zauważyć, że opowiadanie 
„Z łona wyjęty” stanowi fragment powieści Contravida, podobnie jak częścią składową 
tej powieści jest opowiadanie „Pod mostem”. Contravida odtwarza też fragmenty opo-
wiadań „Konanie” i „Przedstawienie”. Opowiadania przyswajają tematy odrzucone 
przez powieść, światy fantastyczne i postaci z marginesu wielkiej historii tworząc „mo-
zaikę, której motywem przewodnim jest tożsamość Paragwaju”169. Recenzenci oceniają 
krytycznie opowiadanie „Kurupí”. Z kolei Elżbieta Borkowska broni tego opowiadania, 
jak również dwóch innych: „Bracia” i „Koliber”. Te trzy teksty stanowią wyjątek, po-
nieważ akcja pozostałych opowiadań z Kurupí i innych opowiadań zarysowana jest sła-
bo. Na przykład sztandarowy „Kurupí” pierwotnie był pomyślany jako rozdział powie-
ści Syn człowieczy. Dla Marii Kaniowej stanowi zalążek Syna człowieczego i jest zale-
dwie szkicem, „bladym zarysem, później wzbogaconym i rozszerzonym do znakomitej 
powieści”170. 

4.3.2. Czas przemocy 

W Kurupí i innych opowiadaniach przełamana jest logika czasu – zauważa 
Skłodowska – i czynią to żywi wraz z umarłymi, dzieci i dorośli, a także kaci i ofiary, 
wydobywając swe głosy z głębokich pokładów podświadomości. Opowiadanie „Wysy-
pisko” oparte jest na specyficznej strukturze czasowej. Tutaj śmierć i życie krążą po 

                     
165 A. Nowak, „Posłowie”, w: A. Roa Bastos, Kurupí i inne opowiadania, tłum. A. Nowak, Wyd. 
Literackie, Kraków 1984, s. 179; A. Nowak, „Augusto Roa Bastos. Od tłumacza”, Literatura, 5 
(1984), s. 3. 
166 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 129. 
167 Por.: C. Luna Sellés, La narrativa breve de Augusto Roa Bastos, Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert” / Diputación de Alicante, Alicante 1993, ss. 70-81. 
168 Cuerpo presente z oryginału jest nazwą własną obrzędu czuwania nad zwłokami zmarłego 
w jego domu. U Łukaszyk i Pluty z kolei mamy polską wersję tego tytułu jako „Obecne ciałem” 
(E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 248). 
169 E. Skłodowska, „Zwierciadło…”, op. cit., s. 9. 
170 Cytowane w: C. Marrodán Casas, J. Mazur, „Sześć lat serii...”, op. cit., s. 11. 
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różnych orbitach, jednocześnie nieodwołalnie ku sobie się skłaniających. „Wysypisko”, 
podobnie zresztą jak i „Ten i ten drugi”, nie mają konkretnych wytycznych czasowo-
geograficznych. Opowiadanie „Z łona wyjęty” proponuje dychotomiczną wizję czło-
wieka, który jest wprawdzie płodem w łonie matki, ale zastanawia się i dyskutuje jak 
dojrzały człowiek. Relacja z matką, zapoczątkowana jeszcze przed narodzinami narrato-
ra, nadaje temu krótkiemu opowiadaniu charakter bardzo dramatyczny, stanowiący 
kompozycyjną całość z freudowskim mitem powrotu do bezpieczeństwa matczynego 
łona poprzez samobójstwo. Czas opowiadań Roa Bastosa stoi jakby w miejscu, a często 
relacja retrospektywna wikła się w rozlicznych aluzjach, przeskokach myśli, wątków 
i czasu, że w konsekwencji wydarzenie gubi się, jakby konkretne fakty oraz czas nie 
miały znaczenia. Chrześcijańska warstwa kulturowa zdaje się pełnić rolę naskórka dla 
treści starszych. Powiada na przykład polska autorka, że:  

koncepcja czasu u autora Kurupiego jest o wiele bardziej zależna od optyki plemion 
tubylczych niż od optyki chrześcijańskiej (…). Czas mitu zawsze jest czasem świętym, 
nierzadko pojmowanym jako kolisty czas wiecznego powrotu, symbolizowanym w wę-
żu Ouroburosie pożerającym własny ogon171. 

Często powraca w utworach perspektywa dziecka („Z łona wyjęty”, „Ciało 
obecne”), motyw tragedii lokalnej czy rodzinnej („Bracia”), tak jakby wielka historia 
nie miała wielkiego sensu, bo powtarza się ciągle, w myśl słów: „I znowu rewolucje, 
konspiracje i bunty, takie same jak tamten, przysparzające wciąż nowych bohaterów 
i zdrajców, niekończący się łańcuch” („Spotkanie ze zdrajcą”, s. 119).  

Obsesyjnie powracającymi motywami w tym tomiku są śmierć i cierpienie – 
stwierdza Borkowska – wywiedzione z historii kraju rozdzieranego wewnętrznymi kon-
fliktami zbrojnymi172. Opowiadania z tego zbioru cechują się też okrucieństwem i „na-
turalistycznym opisem przemocy”, jednak wiara w człowieka wydaje się przeważać 
w autorskiej ideologii, tak samo jak w Synu człowieczym, gdy „opis udręczeń służył ilu-
stracji tezy, iż ofiara jednostkowa wpływa na zmianę losu całej społeczności, a przy-
najmniej jej świadomości”173. 

Historia stoi w podtekście wydarzeń, ona warunkuje treść opowiadań, w któ-
rych przeważnie mówi się o bratobójczych walkach na wzór tych biblijnych, Abla i Ka-
ina, ponieważ „zawsze jeden z braci zabija lub jest zmuszony do zabicia drugiego”174. 
Pod tym względem najbardziej charakterystyczne jest opowiadanie „Bracia”, stanowią-
ce, w ujęciu recenzentki, „symboliczne przedstawienie krwawego rozdarcia Paragwaj-

                     
171 E. Borkowska, „Stacje...”, op. cit., s. 128. 
172 Ibidem, s. 127. 
173 E. Skłodowska, „Zwierciadło...”, op. cit., s. 9. 
174 Ibidem, s. 129. 



STUDIA – ESEJE  Maksymilian Drozdowicz  
 

66 Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 30-76 

czyków”175. Obca literatura przedmiotu chętnie umieszcza twórczość Paragwajczyka 
w specyficznej grupie utworów – powieści o dyktaturze i dyktatorach. W opowiadaniu 
„Brudnopis raportu” narrator pozornie opowiada się po stronie rządzących, jednak 
ostrze krytyki służy demaskacji systemu totalitarnego. 

4.3.5. Element indiańsko-chrześcijański 

Opowiadania zadziwiają aktualnością, ale też pogłębiają kanon realizmu ma-
gicznego „dzięki zastosowaniu optyki z obrzeży kultury i historii”, przez co poszerza 
się horyzont oczekiwań czytelników wobec literatury Ameryki Łacińskiej176. Wszystkie 
opowiadania Roa Bastosa, włącznie z tomikiem debiutanckim El trueno entre las hojas, 
pisane były z perspektywy wygnania i w stylistyce częstokroć indiańskiej, ponieważ au-
tor pragnie ocalić ginące dziedzictwo kultury Indian Guaraní. Pisarz, jak sugeruje Skło-
dowska, próbuje ocalić ginący świat, stosuje „Bachtinowskie miano dialogowości”177. 
Opowiadanie „Kurupí” jest jednym z najbardziej przesiąkniętych światem duchowym 
Guaranów. Nawiązuje w przejrzysty sposób do scen z Syna człowieczego, a także za-
powiada dominującą w pierwszej powieści rzeźbę Trędowatego Chrystusa. Łukaszyk 
i Pluta tak odnoszą się do tego opowiadania: 

Chrześcijańskie symbole ulegają synkretycznej asymilacji, jak np. w opowiadaniu 
„Kurupí” (...), gdzie obok centralnego motywu cudownego krzyża, chrześcijańskiego 
znaku pojednania, pojawia się inny krzyż, ten, na którym dokona się akt zemsty. 
Przystosowanie chrześcijaństwa do tradycyjnej mentalności jest ze strony Indian formą 
oporu, pozwalającą przetrwać społecznościom, które we wszystkich innych oficjalnych 
sferach poza religią muszą ulec ideologii białych. Akceptując rytuały katolickie, India-
nie Guarani zachowują wiarę w zioła i magię, a także w naturalny udział sił zła w po-
rządku wszechświata178. 

W opinii recenzentki tomu, w opowiadaniach Roa Bastosa wykorzystane są 
„legendy, mity, rytm i składnia guaraní”, a prozaik preferuje narratorów i bohaterów 
z peryferii179. Dla Elżbiety Skłodowskiej Kurupí i inne opowiadania stanowią godną 
kontynuację tendencji powieściowej, w której kultura indiańska nabiera odpowiedniego 
wymiaru, zaś sam Indianin przestaje być „barbarzyńcą” czy też „łagodnym dziku-
sem”180.  

                     
175 Idem. 
176 Ibidem, ss. 513-514. 
177 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 512. 
178 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia...., op. cit., ss. 248-249. 
179 E. Skłodowska, „Zwierciadło...”, op. cit., s. 9. 
180 Idem. 
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5. Przekład 

Opisywanie świata guaraní w twórczości prozatorskiej Augusto Roa Bastosa 
wymaga przybliżenia przynajmniej najbardziej podstawowych tendencji interpretowa-
nia świata przedstawionego dzieła literackiego. Antropologiczne teorie przekładu znaj-
dują coraz więcej zwolenników także wśród polskich badaczy. Trzeba pamiętać, co 
oczywiste, że cechą charakterystyczną każdego przekładu, znacznie nasilającą się 
w translacji między odległymi światami, jest nie tylko specyficzny koloryt kulturowy 
tkwiący w oryginale, ale przede wszystkim kategoria obcości, wykrywana przez czytel-
nika. Obcość bowiem jest raczej świadectwem niemożności zastąpienia określonego 
słowa oryginału polskim ekwiwalentem, a jednocześnie świadczy o próbach przeniesie-
nia polegających na pozostawianiu elementu nieznanego, nietłumaczonego dla wywoła-
nia określonego efektu estetycznego u czytelnika. Trzeba nadmienić jednakże, że 
w przypadku tekstów Roa Bastosa obcość może być utożsamiana z guarańskością, bo-
wiem w przeważającej części istotne dla kultury Guaranów pojęcia, przykłady mowy 
codziennej, słowa-klucze i inne elementy, obficie znajdują swe miejsce na kartach 
utworów pisarza paragwajskiego.  

Polskie przekłady prozy tego powieściopisarza znalazły się w cieniu tłumaczeń 
innych pozycji polskiego boomu i bez szans na większe powodzenie u polskich czytel-
ników (zaświadcza o tym 8 opinii w mojej kwerendzie czasopiśmienniczej). W polskich 
przekładach prozy Roa Bastosa istnieją równoprawnie dwie tendencje: przeniesienie 
oraz adaptacja. W wersji polskiej w większości przypadków mamy do czynienia 
z adaptacjami poprzez stosowanie konstrukcji ujednolicających wypowiedzi bohaterów. 
Niekiedy tylko dokładne wskazówki na temat języka wypowiedzi i „przełączanie” się 
na inny świadczą, że świat guaraní oryginału jest raczej wielokulturowy, podczas gdy 
polska wersja oferuje świat sprowadzony do jednego kręgu kulturowego: polszczyzny 
literackiej, wzbogaconej tylko niekiedy obcym słowem indiańskim. Pomimo tak egzo-
tycznej kultury, jaką jest kultura guaraní, jej polski odbiór jest nie tylko możliwy, ale 
i znakomicie ułatwiony poprzez wielki wysiłek translatorski obu tłumaczy, Zygmunta 
Wojskiego i Andrzeja Nowaka.  

Z powodu nieznajomości w Polsce faktów historycznych Paragwaju, literatura 
piękna jako źródło poznania tego kraju jest terenem wymagającym przewodnika. Stąd 
niezadowolenie Skłodowskiej, że książki nieopatrzone posłowiem nieco obszerniejszym 
nie pozwalają czytelnikom mniej wtajemniczonym wniknąć w zawiłości historii para-
gwajskiej i „przejść przez labirynt misternie utkany przez Roa Bastosa z rzeczywistości 
i fikcji”181. Czytelnik bez owej wiedzy jest niezdolny do właściwej interpretacji dzieł 
klasyka paragwajskiego, budując sobie uproszczony obraz pewnej egzotycznej krainy. 
                     
181 E. Skłodowska, „Zwierciadło pamięci...”, op. cit., s. 9. 
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Mniej liczne miejsca obcości w polskich przekładach Nowaka mają wskazywać na kraj 
egzotyczny, odległy od Europy, w którym wiele kwestii da się przełożyć i uprzystępnić 
polskiemu czytelnikowi. Pozostające nietknięte, miejsca obcości stanowią element dru-
goplanowy, zdobniczy, nie wpływając na zrozumienie ogólnego przesłania Roa Basto-
sa, jakim jest wołanie o wolność Paragwaju, wyswobodzenie go spod jarzma uciążli-
wych dyktatur oraz zwrócenie uwagi na głębię guarańskiej tradycji, podskórnie płynącej 
w cieniu oficjalnego języka i pokazowych ceremonii. Hiszpańszczyzna u Roa Bastosa 
wzbogacana jest „dopływami” z guaraní, z jopará i innymi pomniejszymi „strumyka-
mi” innych języków. Jest więc płodną rzeką w ujęciu Macaria z Syna człowieczego: daje 
życie innym językom, nie ginie w nieurodzajnych rozlewiskach. Proces ten, ożywczy 
i pożyteczny dla obszaru polszczyzny, został odtworzony w tłumaczeniach, nie zastępu-
jąc wieloaspektowego języka prozy Roa Bastosa innym. Powinno być zatem praktyką, 
aby tłumaczenie Roa Bastosa wyposażać obficie w komentarze, co z kolei powodować 
jednak będzie pewną nieatrakcyjność lektury.  

Polskie tłumaczenie Syna człowieczego dokonane zostało na podstawie pierw-
szego, oryginalnego wydania z 1960 roku, zaś w przypadku większych wątpliwości – 
zwłaszcza dotyczących niektórych guaranizmów – polski tłumacz, Zygmunt Wojski, 
wzorował się niekiedy na przekładzie niemieckim z 1962 roku182. Zastanawiający jest 
zatem fakt podany przez Gaszyńską-Magierę, iż Syn człowieczy został wydany pierwot-
nie w 1961 roku oraz że miał trzy polskie wydania – ostatnie w 1977 roku183.  

Skłodowska wskazuje na trudności związane z odczytaniem prozy Roa Bastosa 
i zalety dobrego tłumaczenia tomu Kurupí i inne opowiadania:  

Właściwe odczytanie prozy Roa Bastosa wymaga dobrej znajomości kodu kulturowego 
i historycznego. Tłumacz i autor „Posłowia”, Andrzej Nowak, jest wytrawnym znawcą 
kontekstu, co pozwoliło mu odnaleźć i poruszyć w polszczyźnie struny zdolne przeka-
zać wibracje i rytm hiszpańszczyzny ukształtowanej w kręgu kultury guaraní184. 

Większość tekstów z tomu Moriencia, które składają się na Kurupí i inne opo-
wiadania (zwłaszcza opowiadanie „Ciało obecne”) z obiektywizmem prezentują arty-
styczny zapis hiszpańszczyzny metyskiego Paragwaju. Zresztą termin moriencia to neo-
logizm Roa Bastosa, zaczerpnięty z określenia vivencia, utworzonego przez José Ortegę 
y Gasseta w odniesieniu do niemieckiego terminu filologicznego Erlebnis; to życie ku 
śmierci, jak i życie w śmierci, przeżywanie jej, czyli to, co oznajmia wers 
z guarańskiego hymnu zmarłych: „by głos znów płynął w kościach”. U Łukaszyk i Plu-

                     
182 W monachijskiej oficynie Hanser Verlag. 
183 M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., ss. 51 i 65. 
184 E. Skłodowska, „Powieść...”, op. cit., s. 512. 
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ty znajduję ciekawe tłumaczenie tego klasycznego u Roa Bastosa terminu jako „umie-
raństwo”185. 

W polskim tłumaczeniu Andrzej Nowak wychodzi z założenia, że ewentualne 
nadmierne posługiwanie się przypisami, dodawanie komentarzy własnych – zdawałoby 
się nieodzownych w tego typu powieściach – do tych sporządzonych przez „Kompilato-
ra” i do rozważań Najwyższego Dyktatora, „zostałoby (…) chyba (i słusznie) poczytane 
za zarozumiałość”186. W trakcie pracy translacyjnej Andrzej Nowak sam dostrzega 
w Ja, Najwyższym „zadziwiającą wprost inwencję, gdy chodzi o gry słów”187, którymi 
bardzo chętnie posługuje się Najwyższy. Bardzo częste są kalambury, ale dostosowane 
do języka hiszpańskiego, bazujące wielokrotnie na grze z imionami i nazwiskami. Opi-
nia tłumacza dotyczące swej pracy nad Ja, Najwyższym pojawia się w zakończeniu „Po-
słowia” i cechuje się wyważoną skromnością: 

Jak twierdził Jan Parandowski, istnieją pisarze, którzy piszą utwory z myślą o przysz-
łych przekładach. Augusto Roa Bastos takiej możliwości zda się nie uwzględniał. A tłu-
macz (…) w niektórych wypadkach wyszedł z problemu obronną ręką, w innych poszło 
mu nieco gorzej, w paru zaś – musiał się uznać za pokonanego188. 

Alojzy Pałłasz pochwali zresztą to tłumaczenie i określi je jako „celne”, zaś 
samą powieść jako „pasjonującą”189. Rzecz ciekawa, to dzieło w jednej z pierwszych 
recenzji w Polsce nosiło tytuł Władca Najwyższy, by potem ewoluować, jak w jednym 
z tekstów Romana Samsela190, ku wersji pisanej małą literą: Ja, najwyższy. Podobnie 
rzecz się ma u Pałłasza191. 

Polski przekład Ja, Najwyższego jest bardzo ważnym osiągnięciem translator-
skim. Praca jego wymagała niezwykłego wysiłku, ponieważ oddaje w polszczyźnie nie 
tylko wiele zwrotów zwyczajowych w języku guaraní, ale przede wszystkim umiejętnie 
zdołała zaadaptować na język polski „niezliczone gry słowne, aliteracje, rymowanki”, 
zaś w efekcie końcowym otrzymujemy przekład elastyczny, zachowujący rytmikę, ry-
my oraz wymowę ideową, świadczący ponadto o „ekwilibrystyce tłumacza” umiejącego 
przekazać słowa pięknie brzmiące w tekście przekładu192. 

Należy uznać wielki wkład pracy translacyjnej obu polskich tłumaczy Roa Ba-
stosa, a zwłaszcza Andrzeja Nowaka, którego przekład Ja, Najwyższego nie należy do 
                     
185 E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia..., op. cit., s. 248. 
186 A. Nowak, „Posłowie”, w: Augusto Roa Bastos, Ja, Najwyższy..., op. cit., s. 541. 
187 Ibidem, ss. 540-541. 
188 Ibidem, s. 541. 
189 A. Pałłasz , „Postępowy dyktator i nie tylko” [recenzja], Tygodnik Kulturalny, 22 (1982), s. 12. 
190 R. Samsel, „Z pisarzami Ameryki Łacińskiej rozmawia Roman Samsel”, rozmawiają: Nélida 
Piñón, Juan Rulfo, Suzy Castor, Francisco de Asis Fernández, Życie Literackie, 46 (1985). 
191 A. Pałłasz , „Postępowy dyktator...”, op. cit., s. 12. 
192 m.k.e., http://subiektywne..., op. cit. 
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przedsięwzięć łatwych. Docenia się pracę, jaką włożył Nowak w przekazywanie literac-
kiego ekwiwalentu wielu porzekadeł, trawestacji, gier słownych, aliteracji, kalamburów 
paragwajskich i neologizmów, oddanych pięknym językiem polskim, bowiem zabawy 
ze słowami wskazują także na poetycki kunszt paragwajskiego pisarza i samego tłuma-
cza. Pisarz bowiem traktuje materiał epicki jako pretekst do poszukiwań poetyckich 
i „sprawdzania” możliwości języka. Inną sprawą jest zrozumienie treści przez czytelni-
ków polskich. Przekłady Roa Bastosa są przykładem literatury, której założenia este-
tyczne i edukacyjno-poznawcze wyraźnie się rozmijają, z korzyścią dla warstwy lite-
rackiej i z ubytkiem w aspekcie poznawczym. Z tym trzeba się liczyć, bowiem tłuma-
cze, skupieni nie na dosłowności, ale na znaczeniu, ocalili dla polskiego czytelnika tak 
ważnego autora, jakim jest Augusto Roa Bastos. Pozostawili zaś jako naglące zadanie 
zgłębienie wiedzy dotyczącej Paragwaju. Temu też miał służyć między innymi mój 
ostatni tekst w tegorocznym numerze kwartalnika193. 

6. Zakończenie 

Polska recepcja twórczości Roa Bastosa korzysta z krytycznych źródeł zagra-
nicznych, ale różni się od nich zasadniczo tym, że pisarz paragwajski nie zapisał się na 
trwałe w świadomości polskiej i okazał się zbyt trudnym, czy to pod względem formal-
nym (styl Ja, Najwyższego), czy też tematycznym (brak wiedzy na temat świata guarań-
skiego u polskich czytelników). Jak wiadomo, Roa Bastos jest pisarzem poszukującym 
tożsamości narodowej i kulturowej, któremu „stała się krzywda, gdyż (…) [jego – MD] 
utwory niemal nie zostały przez polskich czytelników zauważone” i choć istnieje na-
dzieja, że jego książki zostaną wznowione, to jednak rychło nowych publikacji w Polsce 
pisarz ten się nie doczeka194.  

Wymowna jest opinia zawarta w, cytowanych przez autorkę Recepcji przekła-
dów..., felietonach Jerzego Pilcha:  

Z wielkiego boomu literatury latynoskiej, który mniej więcej dwadzieścia lat temu prze-
toczył się przez Polskę, został tylko Márquez. I jeszcze Borges. Reszta bardzo wybit-
nych pisarzy z tamtych stron: Onetti, Bastos [sic! – MD], Llosa, Cortázar, Fuentes, 
Donoso Lima i dziesiątki innych, próby dwudziestu lat (prowizorycznego testu wiecz-
ności) nie wytrzymała195. 

                     
193 Por.: M. Drozdowicz, „Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródłami hispanistycz-
nymi. Główne tematy”, Ameryka Łacińska, 2 (80) (2013), ss. 71-115. 
194 C. Marrodán Casas, „To był fajerwerk. O literaturze iberoamerykańskiej w Polsce z Carlosem 
Marrodanem rozmawia Renata Popkowicz-Tajchert”, Kierunki, 24 (1987), s. 12. 
195 M. Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów..., op. cit., s. 172, cyt.: J. Pilch, Tygodnik 
Powszechny, 34 (1993), s. 14. 
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Ceniony za walory artystyczne swojej prozy, Roa Bastos popadł w zapomnie-
nie, a wykazują to znakomicie wyniki badań przytaczane przez cytowaną autorkę kra-
kowską. W ich podsumowaniu Gaszyńska-Magiera pisze, iż wśród badanej dużej grupy 
czytelników polskich uczestniczących w specjalnej ankiecie, odsetek tych, którzy sły-
szeli cokolwiek o Roa Bastosie wyniósł 7%, zaś tych, którzy czytali jakikolwiek utwór 
tego autora, było zaledwie 4%196. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że dla zgłębienia 
dzieła Roa Bastosa potrzebna jest Polakom (a także innym Europejczykom) swoista en-
cyklopedia bądź leksykon typowych aluzji i metafor zakorzenionych w kulturze guar-
aní, bez których lektura – czego dowiedli wielokrotnie recenzenci polscy – staje się za-
ledwie powierzchowna i ograniczona do podstawowych schematów dotyczących nie 
tylko Paragwaju, ale i innych państw Ameryki Łacińskich. Należą do nich, moim zda-
niem: egzotyka, dyktatura, katolicyzm i bieda, może jeszcze także partyzantka lewico-
wa spod znaku Che Guevary, by wymienić te najbardziej rozpowszechnione. 
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