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Mesačná Reflexia č. 6 august  2017

Domorodci
Sr.  Maribla nca B arón ,  SS pS

Itaipu na rieke Parana je najväčšia priehrada 
sveta. 26. apríla 1973 si tu dve vlády, vedené 
diktátormi, Paraguaj a Brazília, tajne vytvorili 
dohodu, týkajúcu sa Itaipu, ktorá zmenila 
chod dejín domorodého kmeňa Ava Guarani 
a Achských národov. Kvôli tejto dohode 
stratila rieka Parana svoju identitu a svojich 
guaranských správcov, svojich „Jarykuery“, 
t.j. svojich ochrancov. Podľa rozprávania 

PRIEHRADA ITAIPU, KTORÁ PATRÍ DVOM NÁRODOM, A DOMORODÝ ĽUD 

PARANA AVA GUARANI

Ava Gaurani, životné prostredie, v ktorom 
žili popri rieke Parana, bolo luxusné, úžasne 
krásne, plné vodopádov, ktoré stekali zo 
všetkých prameňov a potôčikov smerom k 
Parane. „Nande Ruvusu“ (náš Veľký Otec) 
im dal toto posvätné miesto, aby sa oň starali, 
tešili sa z neho, aby sa živili jeho rybami a 
zvieratami z okolitých hôr.

„Rieka Parana bola našim ŽIVOTOM. Dávala nám ryby, každý deň 
sme mali mäso z tejto rieky a z týchto hôr. Na pobreží rieky Parana sme 
mali jedla viac než dosť. Kým sme my pracovali na ranči, naše ženy 
nám prinášali jedlo, ktoré uvarili z toho, čo v rieke ulovili. Nikdy nám 
nechýbali ryby. Takýmto spôsobom sme žili tu, pozdĺž rieky Parana.“ 

(Carmelita Benítez e Cristóbal Martínez)



2

So svojím tradičným 
náboženstvom, ktoré bolo ešte 
stále nenarušené, sa delili s 
komunitami, ktoré navštevovali 
každý mesiac na tanec modlitby: 

„Keď sme prišli do určitej 
komunity, my, muži sme šli 
poľovať a prezreli sme si prácu 
´oporaia´(náboženského vodcu). 
Za krátku chvíľu sme mali 
dostatok mäsa. Ženy zatiaľ varili 
a pripravovali chichi. Zostali sme 
tam na modlitbách celý týždeň. 
Prišli ľudia z celého okolia. 
Nebolo treba strachovať sa o jedlo a o iné 
veci. Všetkého bolo dosť.“

Bolo tam dostatok jedla, bohatého na 
proteín a všetkého, čo bolo potrebné pre 
dobrú životosprávu a dobrý život. 
Urobiť priehradu na rieke Parana bolo pre 
Ava Guarani nemysliteľné, lebo to bola 
posvätná rieka. Bol by to kriminálny čin voči 
stvoreniu. Boli si istí, že Nande Ruvusu ich 
ochraňuje. Na Epifania nám povedala, že 
keď prvýkrát počula, že sa na rieke Parana 
má budovať priehrada, povedala:

„To nebudú môcť urobiť, pretože túto vodu 
sem napustil Boh.“

Niektorí protestovali a chránili rieku, až 
kým vody rieky nezačali stúpať. Len vtedy 
sa sklonili pred neodvratným. 

„Nechceli sme zomrieť zatopením. Keď 
sme odišli, voda už stúpala, a ľudia, ktorí 
budovali priehradu, nám nič nevysvetlili. 

Ináč by sme boli bývali zostali pri jazere.“

(Crescencio Díaz de Jukyry).

To všetko prinieslo so sebou duchovnú krízu. 
Náboženskí vodcovia boli diskreditovaní: 
Nande Ruvusu nebol taký mocný ako 
belosi. Ľud kmeňa Ava Guarani bol 
zdesený, keď videl stúpať vody rieky Parana. 
Nebolo možné uniknúť. Sergia Cardozo 
de Pirai, Pto. Adela povedala, že s nimi 
zaobchádzali horšie ako so zvieratami. 
Zvieratá prinajmenej zachránili vo veľkých 
rezerváciách. 
Keď sa vybudovala priehrada na rieke Parana, 
rieka začala byť búrlivá a zhltla všetko, čo jej 
stálo v ceste. Avšak najsmutnejšia časť tejto 
udalosti je, že násilím odtiaľ vysťahovali 
38 domorodých komunít, bez potrebnej 
pomoci, zaobchádzajúc s nimi horšie ako 
so zvieratami. Ochoreli z toho stresu, ktorý 
im spôsobilo násilné opustenie svojho 
prirodzeného domova. Celé územie, obývané 
kmeňom Ava Guarani bolo zaplavené, 
alebo sa stalo dobre stráženým útulkom 
a rezerváciou zvierat a rastlín. Nikdy im 
nedali nový kus zeme ako náhradu za ten, 
z ktorého ich vyhnali a ktorý im legálne 
patril podľa Zmluvy 107 Medzinárodnej 
organizácie práce a Organizácie spojených 
národov, ktorú podpísala vláda Paraguaja. 
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Zbúrali ohradu
Po neúspešných snahách o vrátenie ich zeme 
sa domorodé komunity rozhodli usadiť sa 
na mieste neďaleko Biologickej rezervácie 
Limoy, ktorá – ako boli informovaní – 
patrila štátu. 

Ako náhle prišli, postavili tam chrám, 
niekoľko domov a školu. O rok neskôr ich 
odtiaľ zasa vyhnali, lebo prišiel niekto, kto 
im ukázal dokument, že on je vlastníkom 
pôdy, ako rozhodol občiansky súd.

Večer pred vysťahovaním a skoro ráno toho 
30. septembra sa s námahou sťahovali k 
miestu na území priehrady, kde bola vodná 
nádrž na ramene rieky Itaimbey, osem 
kilometrov od miesta, kde boli predtým. Po 
prvýkrát v priebehu 40 rokov prerazili plot a 
prišli k ich starej zemi. 

Vysťahovanie
30. septembra 2016 prišla obrovská karavána 
policajných áut, plných policajtov, nákladné 
auto s koňmi pre policajtov, dve veľké vlečky 
(pravdepodobne na odvoz domorodcov), 
nákladné a osobné auto z Paraguajského 
inštitútu pre domorodý ľud s „darmi“, 
nákladné auto plné policajtov z GEO 
(Group of Special Operations), a skupina 
farmárov, aby zobrali domy domorodcov a 
odviezli ich na nákladných autách. Vyzeralo 
to, akoby sa chceli zbaviť nejakej nebezpečnej 
skupiny. Na veľké prekvapenie tam nenašli 
ani dušu, okrem dvoch misijných sestier, 
Služobníc Ducha Svätého, Sr. Ángela 
Balbuena a Sr. Mariblanca Barón, ktoré 
zostali, aby dosvedčili odchod domorodcov. 
Začali búrať domy a ničiť všetko, čo si 
domorodci nasadili. Odvážali akoby vojnovú 
korisť aj všetky ich domáce zvieratá: sliepky, 

husi, kačky a nakoniec i dve motorky, ktoré 
si domorodci na úteku už nestihli vziať so 
sebou. Keď všetky domy i školu zbúrali, 
zapálili ich.

Stanovište domorodých ľudí pozostáva z 
menej ako hektára Biologickej rezervácie 
Limoy. Táto rezervácia má 14.842 hektárov, 
nepočítajúc vodnú nádrž, ktorá patrila 
domorodcom, kde pochovávali svojich 
zosnulých. A teraz ich ešte autority žiadajú, 
aby opustili aj toto miesto. Celková rozloha 
Itaipú je 234.619 hektárov (134.878 
hektárov tvorí vodná nádrž a 99.741 
hektárov je chránené územie).

Rieka Paraná už nepatrí ľudu, ani len tým 
duchom, ktorí ju chránili. Aj oni zostávajú 
pod vodou. No jedného dňa vstanú a prinesú 
spravodlivosť.
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Tento príbeh nám pripomína situácie, v akých 
žijú mnohé domorodé kmene tohto sveta. 
Ukazuje nám určité výrazné prvky, ktoré 
zodpovedajú identite domorodých kmeňov: 
otázka, ktorú ani dnešná antropológia 
nedokáže jednoducho zadefinovať. 

A hoci táto udalosť poukazuje na sociálnu 
nespravodlivosť, vedie nás aj k tomu, aby sme 
si povšimli, že domorodé kmene sa vyznačujú 
úžasným vzťahom k Matke Zemi, zmyslom 
pre spoločenstvo, zmyslom pre čas, vzťahmi 
k predkom a svojou nábožnosťou. Tak isto 
majú dobrý vzťah ku katolíckej viere, k 
inštitucionálnej Cirkvi, teológii, atď. 

Tu sme konfrontované otázkou, ktorú si asi 
zriedka kladieme, avšak ktorá definuje naše 
myšlienky a naše konanie. 

e	Kto je ten druhý? 
e	Ako sa naňho pozeráme, ako 

ho vnímame? 
e	Aká teológia je základom mojej 

misionárskej činnosti? 

Je dôležité, aby sme si uvedomovali, aká 
teológia nás formuje, pretože táto môže viesť 
človeka alebo k tomu, aby si vážil iné kultúry 
alebo aby ich posudzoval a súdil bez toho, aby 
vstúpil do dialógu života s Evanjeliom.

V tajomstve vtelenia sa Boh stáva človekom. 
Ježiš nebol nejakým všeobecným človekom. 
Narodil sa ako Žid, formovala ho židovská 
kultúra Palestíny, ktorá bola v tom čase 
okupovaná Rimanmi. Rozprával aramejsky 
s akcentom opovrhovanej Galilei. Nejedol 
bravčové mäso, ani iné jedlá, ktorá Tóra 
zakazovala. Jeho svetonázor bol svetonázorom 
vtedajšej doby. Ježiš bol mužom svojho času a 
okolností, ako nám to hovorí List Filipanom 
2:6-8. 

Že sa Ježiš narodil do istej kultúry, to nám 
hovorí niečo dôležité o Bohu: Boh používa 
„nedokonalú“ kultúru, aby zjavil človeku seba 
samého. S.D. Gordon povedal: z: 

J e ž i š  j e  n a š í m  v zo ro m 
„Ježiš je Boh, ktorý sa zjavil v reči, ktorej my 
ľudia rozumieme.“

Táto reč, ktorej my ľudia rozumieme, je reč 
kultúry človeka.

„Božie Slovo, ktoré sa v Ježišovi stalo telom, 
sa oblieklo i do dejín a kultúry.“ (Benedict 
XVI., zahajujúci príhovor na Kongrese v 
Aparecide) (Benedict XVI., zahajujúci príhovor na 
Kongrese v Aparecide)

Ak Vtelenie berieme vážne, má ono dopad na 
našu misionársku službu. A to je jediná cesta, 
ktorá môže ovplyvniť realitu tak, aby nastala 
zmena.

ÚVAHA
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Sociálne učenie Cirkvi nevydalo 
žiadny špecifický dokument ohľadom 
domorodých národov, ani nerozvinulo 
na túto tému nejakú špecifickú teóriu. 
Dôvodom toho je asi to, že Cirkev je 
univerzálna, orientovaná na všetok 
boží ľud a váži si dôstojnosť každého 
človeka. Hľadajúc nejaké zdroje, 
týkajúce sa tejto témy, by sme sa mohli 
v pápežských dokumentoch, počnúc 
rokom 1891, zamerať na ľudí vylúčených 
zo spoločenstva. V širšom rozsahu sa 
táto téma vyskytuje aj v dokumentoch, 
týkajúcich sa pastoračných návštev 
pápežov v krajinách s domorodým 
obyvateľstvom.

V týchto dokumentoch môžeme vidieť, 
že Cirkev otvorila cestu priblíženia sa 
k domorodému obyvateľstvu, pričom 
inkulturácia Evanjelia v týchto komunitách 
zostáva i naďalej výzvou, tak isto ako aj práva 
pôvodného obyvateľstva krajín. 

Nedávno nám pápež František vo svojej 
encyklike Laudato Si´ objasnil určité veci:

„Ľudské prostredia a životné prostredie 
upadajú spoločne a nebudeme môcť 
náležite čeliť ich zhoršovaniu, ak nebudeme 
venovať pozornosť príčinám, ktoré súvisia 
s ľudským a spoločenským úpadkom. 
Zhoršovanie životného prostredia a 
spoločnosti osobitným spôsobom zasahuje 
najmä tých najchudobnejších na tejto 
planéte.“ (48).

Cirkev bráni legitímne právo na súkromné 
vlastníctvo, ale nás aj upozorňuje na to, že s 
tým je vždy spojená sociálna povinnosť.  (93).

„...Je nevyhnutné pripustiť perspektívu práv 
národov a kultúr, a tak pochopiť, že rozvoj 
sociálnej skupiny predpokladá historický 
proces v rámci kultúrneho kontextu a 
vyžaduje si neustály protagonizmus 
miestnych spoločenských činiteľov, pričom 
treba vychádzať z ich vlastnej kultúry...“ (144).

„V tomto zmysle je nevyhnutné venovať 
osobitnú pozornosť domorodým 
spoločenstvám a ich kultúrnym tradíciám. 

Nie sú len jednoduchou menšinou medzi 
ostatnými, ale mali by sa stať skôr hlavnými 
hovorcami, najmä keď sa chystajú veľké 
projekty, ktoré sa týkajú ich priestorov. 
Pre nich totiž zem nie je ekonomickou 
hodnotou, ale darom Boha a predkov, ktorí 
v nej odpočívajú, posvätným priestorom, s 
ktorým potrebujú byť v interakcii, aby živili 
svoju identitu a hodnoty. Keď zostávajú na 
svojich územiach, vedia sa o ne najlepšie 
starať. Na rozličných miestach sveta sú však 
nútení opúšťať svoju zem a uvoľňovať ju pre 
ťažobné, poľnohospodárske, pestovateľské 
alebo chovateľské projekty, ktoré nevenujú 
pozornosť ničeniu prírody a kultúry.“ (146).

Aj niektoré biblické texty nám môžu pomôcť 
pri našej úvahe:

Deuteronómium 10:19 
„Aj vy majte radi cudzinca, lebo aj vy ste 
boli cudzincami v egyptskej krajine“.

Genezis 18:18 
„Veď z Abraháma sa ma stať veľký 
a mocný národ a v ňom majú byť 
požehnané všetky národy zeme.“

Izaiáš 56:7 
„Zavediem ich (cudzincov) na svoj svätý vrch a 
rozradostím ich vo svojom dome modlitby; ich 
celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom 
oltári. Veď môj dom sa bude volať domom 
modlitby pre všetky národy!“
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Prvá kniha kráľov 21:1-43 

Ahab a Nabotov vinohrad

Gal 3:28 
„Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani 
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy 
všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“

N A  Z A MYS L E N I E
Pripomenúc si tému našej XIV. 

Generálnej kapituly „V sile Ducha 
Svätého ohlasujeme radostnú zvesť 
medzi národmi“, ako sa pozerám na 

rôznorodosť národov a ako k nim 
pristupujem s Radostnou zvesťou?

Kto je domorodým obyvateľstvom v 
krajine, v ktorej pôsobím ako misijná 
sestra? Čo robila a robí Cirkev, aby 
sa im priblížila? Jestvujú nejaké 
dokumenty Cirkvi v tejto spojitosti?

Ako sme my ako komunita, či 
provincia spojené s utrpením 

domorodých národov? Pomáha mi / 
nám Sociálne učenie Cirkvi pochopiť 

moju / našu zodpovednosť stáť na 
ich strane?Em nossas diferentes 

pastorais, como alargamos o círculo 
para incluir os que a sociedade hoje 

põe de lado, especialmente os povos 
indígenas?

Ako rozširujeme kruh v našej 
pastoračnej činnosti, aby sme 
doň pojali tých, ktorých dnešná 
spoločnosť vylučuje, vrátane 
domorodých národov?

Berúc do úvahy našu spoločnú 
misiu, aký postoj zaujímame, keď 

vidíme, že si domorodé kmene 
nárokujú svoje teritória? Ako som 

zainteresovaná pomôcť im?

Sme ako komunita ochotné 
zorganizovať niečo proti mega 
projektom, ktoré ničia alebo 
znehodnocujú celé domorodé 
komunity? Ako vytvárame sieťovú 
spoluprácu s inými rovnako 
zmýšľajúcimi organizáciami, zvlášť 
s našim VIVAT, aby sme posilnili ich 
práva, ktorých sa domáhajú v miestnej 
alebo národnej vláde?1
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M o d l i t b a   
(Text je vzatý z „Omše krajiny bez Zlého“ 
od Pedra Casaldáliga)

Ja som Guarani
Spieva sa to v Guarani piesni
Že celý zvyšok kontinentu
Že všetky národy môjho národa
Spievajú teraz svoju lamentáciu.

Bratia, ktorí prichádzate zvonka
Ktorí chcete byť bratmi
Počúvajte moju pieseň

Mám tisícročnú kultúru
Tak starú ako Slnko
Ako vrchy a rieky
Veľ kej Matky Lacta
Sadil som Synov a Slová
Sadil som obilie a cassavu
Spieval som rečou fláut
Tancoval som oblečený ako mesiac
Vyzdobený vtákmi a perím
Bol som kultúrou, ktorá bola v harmónii s Matkou 
Prírodou

Bol som Pokojom so sebou samým a s krajinou.

Preklad: 

Sr. Mária Florková, SSpS 


