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Щомісячні Роздуми No. 6 Серпень 2017

Корінне населення
С. Марібланка Барон, SSpS

Ітайпу на річці Парана є найбільшою 
дамбою у світі. 26 квітня 1973 року два 
уряди,  очолювані диктаторами, Парагвай 
та Бразилія, уклали таємну угоду щодо 
Ітайпу, котра змінила хід історії для 
народів Ава Гуарані та Аче. Через цю угоду 
річка Парана втратила свою ідентичність 
та своїх доглядачів - гуаранівців, своїх 
“Ярикуері”, тобто, захисників. Як вважає 

БІНАЦІОНАЛЬНИЙ ІТАЙПУ І КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ - 

ПАРАНЕНЦІ АВА ГУАРАНІ

народ Ава Гуарані, середовище, в якому 
вони жили вздовж річки, було багатим, 
надзвичайно красивим, із багатьма 
водоспадами, що падають з усіх потоків 
і річок до Парани. «Нанде Рувусу» (наш 
Великий Отець) дав їм це священне місце, 
щоб вони могли піклуватися про нього, 
насолоджуватися їм, харчуватися рибою 
та тваринами з гір.

“Річка Парана була нашим ЖИТТЯМ. Це давало нам 
рибу, кожен день ми мали м’ясо, і це було з річки та з 
гори. На узбережжі Парани нам повністю вистачало 
їжи. Поки ми працювали на ранчо, жінки вже за кілька 
хвилин приносили їжу з річки. Нам ніколи не бракувало 
риби. Ось так ми і жили на берегах Парани “

(Кармеліта Бенітез і Крістобаль Мартінес).
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Вони поділяли свою традиційну 
релігію, ще незмінною, з 
іншими громадами, які вони 
відвідували щомісяця для 
молитов-танців: 
“Коли ми прибули до спільноти, 
ми, люди, пішли на полювання 
та бачили роботу “опораї 
“(релігійний лідер) Відразу ми 
отримали багато м’яса. Жінки 
залишилися готувати і робити 
чичі. Ми залишилися там 
молитися протягом тижня. 
Вони прийшли звідусіль. Не було 
ніякої турботи про їжу або про що-небудь 
ще”. 

Іжі було вдосталь, багатою на білок, 
та було все, що потрібно для доброго 
харчування та хорошого життя.

Для Ава Гуарані, затопити річку Парана 
було просто немислимо, бо вона була 
священною. Це було б злочином проти 
творіння. Вони були впевнені в захисті 
з боку Нанде Рувусу. На Епіфанія каже 
нам, що, коли вона вперше почула, що 
вони збираються затопити Парану, вона 
сказала: 

“Вони не зможуть цього зробити, бо ця 
вода була послана туди Богом”.

Деякі протистояли, поки не побачили, 
як вода піднялася. Тільки тоді вони 
змирилися перед неминучим: 

“Ми не хотіли вмирати втопившись. Коли 
ми пішли, вода вже піднімалася, а люди з 

Ітайпу не давали нам пояснень, інакше 
ми б просто залишилися біля озера “. 

(Кресчендіо Діаз де Юкири)

Все це призвело до глибокої духовної 
кризи. Релігійні лідери були 
дискредитовані: Нанде Рувусу був менш 
могутнім, ніж білий чоловік. Люди Ава 
Гуарані були в жаху перед неминучим 
підйомом річки. Шляху врятуватися не 
було.  Серджіо Кардозо де Пірай, Пто. 
Адела заявила, що з ними поводяться 
гірше, ніж з тваринами.  . Тварин 
принаймні врятували і розмістили в 
притулках і великих резерваціях.

Коли річка Парана була запружена, вона 
перетворилась на неприборковану та 
поглинала все на своєму шляху. Але 
саме сумне - це насильницьке виселення 
38 корінних громад, без супроводу, з 
відношенням гіршим, ніж до тварин. Люди 
захворіли від стресу через те, що покинули 
своє природнє місце проживання. Вся 
територія Ава Паранаенеса була під 
водою або перетворена в притулки і 
резервуари для тварин і рослин, яких 
слушним чином охороняли. Їм ніколи 
не було відшкодовано новими землями, 
компенсувавши те, що вони втратили, 
або, через те, що були позбавалені 
своїх традиційних територій, які була 
законно їхніми, згідно з Угодою 107 
МОП (Міжнародна організації праці), 
організації ООН, що підписав Парагвай.
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Вони зламали паркан
Після того, як зусилля по відновленню своїх 
земель виявилися безрезультатними, 
громади корінних народів вирішили 
виїхати в одне місце біля Лімойського 
біологічного заповідника, який, як їх було 
поінформовано, належав державі.

Як тільки вони прибули до давнього 
природнього сердовища, Ава Паранаенес 
побудували храм за своєю релігійною 
традицією, звели будинки та школу. Через 
рік їх через суд виселили, оскільки одна 
особа засвідчила свій майновий титул у 
цивільному суді.

Увечері перед виселенням і рано вранці 
30 вересня вони виконали  важку роботу 
по переїзду на місце в зоні водойми дамби 
у гілці річки Ітаймбей, вісім кілометрів 
від того, де вони перебували. Вперше 
за 40 років корінний народ прорвався 
через паркан і повернувся на свою давню 
землю.

Виселення
Вранці 30 вересня 2016 року прибув довгий 
караван поліцейських машин, повний 
поліції, вантажівка з кіньми для конної 
поліції, два великих тракторних причепа 
(мабуть для перевезення корінного 
населення), вантажний автомобіль та 
автомобіль з Парагвайського інституту 
корінних народів з “подарунками”, 
вантажівка з поліцейськими від ГЕО 
(Група спецоперацій) та група фермерів 
(щоб розібрати будинки і поставити їх 
на вантажівки). Все це виглядало так, 
якби вони мали провести звільнення від 
дуже небезпечної групи. Для офіційної 
влади було дуже дивно, що на місці не 
було ні душі, за винятком двох місіонерок 
-  Служниць Святого Духа, Сестер Анжели 
Бальбуени та Марібланки Барон, які 
залишилися, щоб задокументувати 
переїзд корінного населення. Коли 
почалося руйнування будинків, негайно 
прибув величезний трактор і знищив 

урожай корінного населення. Також, вони 
забрали, як військові трофеї, маленьких 
тварин, курчат, морських курочок, качок, 
пташенят та два мотоцикли, які корінні 
не змогли взяти з собою, коли нашвидко 
полишали це місце.
Після руйнування будинків і школи вони 
підпалили все.
Табір корінного населення займає 
менше гектара Лімойського біологічного 
заповідника. Цей заповідник складав 
14 842 га, не рахуючи резервуар, який 
належав корінним, де вони поховали 
своїх померлих. Тепер влада просить 
їх звільнити ці півгектара, де вони і 
жили. Загальна площа території Ітайпу 
становить 234 619 га (134 878 водосховищ 
та 99 741 заповідних територій).
Річка Парана більше не належить людям, 
навіть захисним духам, які піклуються 
про неї. Вони також залишилися під 
водою. Але одного дня вони підведуться 
і приведуть до справедливості.



4

    

Ця історія нагадує нам про певні ситуації, 
в яких живе багато корінних народів 
цього світу. Це вказує нам на окремі 
чіткі характеристики, які відповідають 
ідентичності корінних народів: питання, 
що, навіть, в області антропології нелегко 
визначити.
Оскільки подія вказує на фактори 
соціальної несправедливості, це також 
спонукає нас помітити, що в корінних 
народів або аборигенів  проявляється 
міцний зв’язок із землею, із їхніми 
почуттям спільноти, їхнім відчуттям часу, 
зв’язком зі своїми предками та своєю 
релігійністю. А далі існують їхні стосунки 

з католицькою вірою, інституційною 
церквою, теологією тощо.

Тут ми стикаємося з питанням, яке ми, 
напевно, рідко ставимо собі, але яке 
визначає наші думки та наші дії. 
e	Хто такий “інший”? 
e	Як ми бачимо іншого?  
e	Якого роду теологія є основою 

моєї місіонерської служби? 
Важливо усвідомлювати теологічну 
структуру, оскільки це може або привести 
нас до правильного розуміння інших 
культур, або до судження про них без 
встановлення діалогу між життям і 
Євангелієм.

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. 

Те, що Ісус народився в певній культурі, 
говорить нам щось дуже важливе про 
Бога. Бог використовує “недосконалу” 
культуру, щоб виявити себе. Колись С.Д. 
Гордон сказав: 

Ісус –  це наша модель
“Ісус є Бог, який відкривається в мові, 
яку ми, люди, можемо зрозуміти”.

Ця мова, яку людина може зрозуміти, є 
мовою людської культури. 

“Слово Боже, приймаючи плоть в Ісусі 
Христі, також приймає на себе історію 
та культуру” (Бенедикт XVI, вступна 
промова на з’їзді в Апаресіді)

Якщо ми будемо серйозно трактувати 
модель втілення, тоді це має конкретні 
наслідки для нашої місіонерської служби. 
І це єдиний спосіб, яким ми можемо 
впливати на реальність для ініціювання 
змін.

Роздуми
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Католицьке соціальне вчення (КСВ) 
не розробило жодного конкретного 
документа стосовно корінних народів 
або конкретної теорії про них. Цей факт, 
швидше за все, пов’язан з метою Церкви 
бути універсальною орієнтацією для 
всього народу Божого, пов’язаного зі 
своєю реальністю на основі загального 
антропологічного бачення гідності всіх 
людей. Шукаючи відповідні ресурси щодо 
цієї теми, можна дотримуватися певних 
критеріїв виключення, починаючи 
з документів КСВ (різні соціальні 
документи Пап від 1891 р. та документи 
Ватикану II) або можна було б шукати 
більш широкі ресурси, включаючи 
документи, що стосуються пасторальних 
візитів різних папів до країн, що мають 
корінні народи.

Таким чином, ми бачимо, що Церква 
розпочала шлях до зближення із 
корінними народами, можна побачити 
ростки інкультурації католицької віри 
в цих спільнотах  та підтримку вимог 
аборигенів.

Нещодавно Папа Франциск просвітив нас:

“Навколишнє середовище людини та 
навколишнє природнє середовище 
деградують разом, і ми не можемо 
адекватно вирішувати проблему деградації 
навколишнього середовища, якщо ми не 
звернемо уваги на причини, пов’язані з 
людським та соціальним згіршенням. По 
суті, погіршення стану навколишнього 
середовища та суспільства особливо впливає 
на найхрупкіші місця планети. (Laudato Si’, Nº 
48).

Церква захищає приватну власність, але 
нагадує нам, що завжди існує соціальне 

зобов’язання. (Laudato Si’, Nº 93)

“... Необхідно враховувати перспективу прав 
народів та їхніх культур і, таким чином, 
зрозуміти, що розвиток соціальної групи 
передбачає історичний процес в рамках 
контексту культури і вимагає постійної 
реакції місцевих соціальних суб’єктів власної 
культури ... “(Laudato Si, Nº 144)

“У цьому сенсі, конче необхідно приділяти 
особливу увагу корінним громадам 

з їх культурними традиціями. Вони 
не є простою меншиною серед інших, 

вони повинні стати основними 
співрозмовниками, особливо коли мова 
йде про розробку великих проектів, які 

впливають на їх простір. Для них земля 
не становить економічне добро, а є 

даром Божим та його предків, які в ній 
перебувають, священним простором, 
з яким вони повинні взаємодіяти, щоб 

зберегти свою ідентичність та цінність. 
Коли вони залишаються на своїх 

територіях, вони і є тими, хто найкраще 
піклується про них. Тим не менш, в різних 

частинах світу на них тиснуть, щоб 
вони відмовились від своїх земель та 

покинули свою землю, щоб віивільнити її 
для видобувних та сільськогосподарських 
проектів, які не зважають на деградацію 

природи та культури “ (Laudato Si ‘146)

Деякі біблійні тексти, що допоможуть 
нам в наших роздумах:

Второзаконня 10:19  
19 “А любіть і ви чужинця, бо самі були 
чужинцями в Єгипетській землі.”

Буття 18:18
“З Авраама напевно вийде народ великий 
та могутній, і через нього благословенні 
будуть усі народи землі.”
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Ісая 56:7
“я приведу на мою святу гору і звеселю 
їх у моїм домі молитви; всепалення їхні 
та жертви їхні будуть мені любі на моїм 
жертовнику, бо дім мій буде названий 
домом молитви для всіх народів.”   

1 Царі 21: 1-43  

виноградники Ахава і Навота

До Галатів 3:28 
“Нема юдея, ані грека, нема 
невільника ні вільного, немає ні 
чоловіка ані жінки, бо всі ви одно у 
Христі Ісусі..”         

Питання  для  роздумів
Згадуючи тему XIV нашого 

Загального розділу “наповнені  
силою Святого Духа ми 

проголошуємо добру новину серед 
народів”, як я трактую і наближуюсь 
до різних “народів”, щоб поділитися 

Доброю Новиною?

Хто є корінними народами в країні, де 
я виконую місіонерську службу? Що 
Церква зробила, щоб наблизитись 
до них? Чи пов’язані з цим церковні 
документи?

Як ми, як спіьнота, провінція, регіон, 
зв’язані із важким становищем 

корінних народів? Чи КСВ допомагає 
нам / мені зрозуміти нашу / мою 

відповідальність, щоб бути поруч із 
ними?

У наших різних пастирських 
служіннях, як ми розширюємо коло, 
щоб включити тих, кого сьогодні 
суспільство відкидає, особливо 
корінні народи?

З огляду на нашу загальну місію, 
яка наша позиція, коли корінні 

народи вимагають повернення своєї 
спадкової території? Як я можу 
долучитися до їхніх  проблем?

Чи ми, як спільнота, бажаємо 
зорганізуватися проти 
мегапроектів, які знищують 
або відкидають всю спільноту 
корінних народів? Як ми 
створюємо мережі з іншими 
однодумцями, особливо нашими 
власними VIVAT, щоб підсилити 
їхні вимоги до місцевих та 
національних урядів?

1

2 

3 

4  

5 
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Молитва  
(Текст із “Земля без зла” Педро 
Касолдаліга)

Я є Гуарані
Це – пісня Гуарані 
Що весь континент 
Всі люди мого Народу 
Зараз виспівують свою жалобу 

Брати, що приходять до нас 
Які хочуть бути братами 
Слухають мою пісню       

Моїй культурі тисяча років 
Вона стара як Сонце 
Як гори та ріки 
Великої Матері Лакти 
Я посіяв Синів та Слова 
Я посадив кукурудзу та маніоку 
Я співаю мовою флейти 
Я танцюю одягнений наче місяць  
Прикрашений птахами і пір’ям        
Я був культурою в гармонії з Матінкою 
Природою 

Я був у Мирі із собою та із землею.               

Перекладач: 
Тетяна Куликовська


