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Beatyfikacja jezuity José de Anchieta
1980 rok – Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi
kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem
Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia
zbrodniarza na ołtarze.
Każdy, kto kiedykolwiek zainteresował się bliżej jak przebiega proces beatyfikacyjny, jak głęboko
prześwietlane jest życie kandydatów szybko domyśli się, iż powyższy zarzut jest całkowicie bezzasadny.
Przypisywanie bł. José de Anchieta czynów zbrodniczych jest absolutnie bezpodstawne – to zwykłe
pomówienie.
Za to wiemy doskonale, że przez 44 lata służył Brazylii jako misjonarz. Doszedł do urzędu przełożonego
prowincji, po czym przekazał go by do śmierci pracować jako misjonarz. I to wszystko uczynił sam będąc
człowiekiem niepełnosprawnym1.
Poświęcił się całkowicie tamtej ziemi i jej mieszkańcom. Jest uważany za ojca literatury brazylijskiej, za
pierwszego dramaturga i pierwszego człowieka który opisał lokalne języki Indian amerykańskich.
A zaczęło się tak, że pod koniec 1553 roku został wysłany - wraz z współbraćmi - w góry Sierra do Mar,
gdzie jezuici stworzyli małą osadę misyjną (dzisiejsze miasto São Paulo).
Bracia rozpoczęli ewangelizację, którą godzili z przekazywaniem Indianom podstawowego
wykształcenia. Z drugiej strony uczyli się języka Indian. Warunki były bardzo trudne, zakonnicy sami
sporządzali podręczniki. Brakowało ubrań - Anchieta chodził ubrany w pomalowany na czarno kawałek
żagla.
Anchieta i Manuel da Nobrega (prowincjał jezuitów) mieli zupełnie inną koncepcję stosunku do Indian
niż portugalscy osadnicy - z tego powodu weszli nawet w poważny konflikt z gubernatorem generalnym
Brazylii, Duarte sa Costa (trzeba przyznać, że praktyki kolonistów portugalskich nie przynosiły chwały
Europie). Anchieta napisał nawet dramę skierowaną przeciwko występkom i wadom europejskich
kolonistów; miała ona fragmenty portugalskie i napisane w języku Indian. Misjonarze nie godzili się na
niewolnictwo Indian, więc stawali się obiektem nienawiści kolonizatorów – byli wypędzani, a kościoły
palone. Manuel da Nóbrega, szef pierwszej misji jezuitów do Brazylii pisał: „Jeśli miałbym ponieść śmierć
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Pod tym względem działalność José de Anchieta była podobna do późniejszej aktywności Johna Eliota,
jednego z najwybitniejszych misjonarzy purytańskich.

męczeńską to z ręki naszych portugalskich chrześcijan, a nie Indian”. Zbliżenie z władzami nastąpiło
dopiero podczas wojen z Francuzami.
Myliłby się ten, kto kojarzyłby jezuickie ośrodki z przymusem wobec Indian.
„(…) trzeba stanowczo stwierdzić, że brak jest dokumentów twierdzących, że Indian siłą trzymano w
wioskach przeznaczonych dla katechumenów. Wręcz przeciwnie, znajdujemy wzmianki o Indianach,
którzy zniechęcili się na drodze do wiary i odeszli do niewierzących. Indian przyciągała do nowej nauki nie
siła, a świadomość, że jezuici stają w obronie ich prawa do wolności. Oni jedyni sprzeciwiali się porywaniu
Indian do niewoli, która to stanowiła coraz poważniejsze zagrożenie dla nich. Próbą obrony Indian miała
być także papieska bulla "Veritas ipsa" wydana 2 VI 1537 r. przez Pawła III, gdzie papież występował w
niej przeciw braniu Indian do niewoli. Niestety, papieskie zakazy wskutek fałszywej interpretacji omijano
aż nadto skutecznie, dlatego jezuici byli jedyną szansą ochrony dla tubylców. Indianie pozostawali z nimi
nie tylko dobrowolnie, lecz nawet ryzykowali swe życie w obronie wiary, tej wiary przyniesionej z Europy,
która stała się ich własną. Przykładem są walki w obronie gubernatorów Men de Sá oraz Estácio de Sá oraz
wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie walk o twierdzę Villegaignon w Rio de Janeiro czy o kolegium
Sao Paulo położonym na płaskowyżu Piratininga, jakie toczono z Kalwinami.”1
Europejczycy byli jednak zaszokowani praktykami Indian z głebi lądu (Tupinambas, Potiguaras,
Tabajaras, Caetes, Carijos, Tapuyas). Trwały one w stanie permanentnej wojny, obfitującej w akty
zbiorowej zemsty. Pojmanych jeńców zabijano podczas uroczystości plemiennych i zjadano. Właśnie te
zwyczaje (w połączeniu z napadami na zakładane wioski) miał na mysli Anchieta pisząc przytoczony w
zarzucie list o mieczu i żelaznym pręcie - uważał, że podobne praktyki należy przerwać - nawet siłą.
Dodatkowo ewangelizacji (a także edukacji) Indian sprzeciwiali się Kalwini i niejednokrotnie
występowali zbrojnie (patrz historia 40 męczenników brazylijskich napadniętych i zamordowanych po
torturach przez kalwińskiego korsarza Jacquesa Soury).
W 1555 roku wojownicze plemiona z głębi lądu (w sojuszu z Francuzami) sprzymierzyły się w tzw.
Konfederację Tamoyo i poczęły napadać na Portugalczyków i plemiona z nimi zaprzyjaźnione (Tupi).
Mimo kilkukrotnych ataków na Sao Paulo miasto pozostało niezdobyte.
Jose de Anchieta prowadził negocjacje pokojowe z Indianami Tamoyo - zgodził się nawet na kilka
miesięcy zostać ich zakładnikiem. Negocjacje te udało mu się uwieńczyć powodzeniem (kluczowa okazała
się jego znajomość języka). Z okresu tej niewoli pochodzą jego najbardziej wartościowe utwory poetyckie.
Zakonnik jednak bronił również wrogów (Tanoyo), zarzucając osadnikom iż rozpoczęli przeciw nim
działania wbrew zawartym układom oraz wykorzystywanie do niewolniczej pracy.
Niestety, pokój nie trwał długo, wkrótce wybuchła wojna portugalsko-francuska. Anchieta służył
portugalczykom jako chirurg i tłumacz. Po ponownym zawarciu pokoju, misjonarz wykładał na kolegium
jezuickim w Rio. W 1577 roku został prowincjałem jezuitów na teren Brazylii.
Jako przełożony brazylijskich jezuitów powołał do życia tzw. redukcje jezuickie - ośrodki w których
koncentrowano działania cywilizacyjne - szkoły dla dzieci, szkoły rzemiosła dla dorosłych, uczono też zasad
gospodarowania, tkactwa, budownictwa a nawet sztuk pięknych i medycyny. Z czasem w redukcjach
zaczęły też powstawać tzw. Case di Misericordia (szpitale).
Zmarł w Reritibie w 1597 roku, opłakiwany przez ponad 3000 Indian, którzy przenieśli jego ciało 40 mil
aż do Villa de Victoria. Uważany jest za założyciela Brazylii.
Pozostawił po sobie szczegółowe raporty etnograficzne, opracowania gramatyczne i językoznawcze (jego
słownik jest do dziś uważany za jeden z najlepszych). Był także zapalonym biologiem i botanikiem (był
jednym z pionierów w zakresie zastosowania chininy), a także geografem. Tworzył w języku rdzennej
ludności sztuki teatralne, poematy, podręczniki i opracowania teologiczne. Jego przedstawienia teatralne
miały na celu powolne kształtowanie Indian - przedstawiano w nich zło kanibalizmu i zemsty itp.
Już za życia był postacią niemal legendarną - po Brazylii do dzis krążą opowiadania przypominające
nieco "Kwiatki Świętego Franciszka" (jak to o uspokojeniu atakującego jaguara).
Najlepszym dowodem roli, jaką odegrali Jezuici w tym kraju, jest fakt, że wzmożone prześladowanie
Indian rozpoczęło się z chwilą wypędzenia zakonu z Brazylii (1760 rok).
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Carlos C. Damaglio: Misja José de Anchiety, apostoła Brazylii. Łośgraf, 2002, s. 47

Sao Paulo, miasto założone przez José de Anchieta, dziś

Najświętszy Sakrament
o chlebie, o nasze pożywienie
o boski przysmaku
który święty ołtarz nam daje
każdego dnia
syn maryi dziewicy
zesłany przez ojca
zbliżamy się do krzyża
jego surowej śmierci
pociesza nas krzyż
wzniesiony tutaj w sacramento
abyśmy wzrastali
w jego łasce1

REPUBLIKA GUARANI
Początki

Pod koniec XVI wieku Francisco de Vittoria, biskup Tucuman, zaprosił misjonarzy
jezuickich do zakładania misji. Stamtąd członkowie Towarzystwa Jezusowego rozeszli się po
terenach dzisiejszej Argentyny i Paragwaju.
W roku 1604 o.Lorenzana (superior misji jezuickiej) wezwał kolonistów do oswobodzenia
niewolników indiańskich pod sankcją ekskomuniki. Spowodowało to gwałtowną reakcję
osadników – Indianom zakazano zwracania się do duchownych (nawet pod karą śmierci), zaś
misjonarzy odcięto od dostaw żywności i środków finansowych. W tej sytuacji prowincjał
paragwajski, o.de Torres otrzymał polecenie utworzenia "redukcji" na terenach dotychczas
nie objętych kolonizacją. Podobne placówki zakładano także w Brazylii, Ekwadorze, Peru i
Boliwii a także w Argentynie.
Reductio to po łacinie "przyprowadzenie". Jezuici zakładali wioski nazwane "redukcjami"
dlatego właśnie, by "przyprowadzić" Indian do Jezusa. Ojciec Antonio Ruiz de Montoya tak
określił ideę owych niezwykłych przedsięwzięć „Indianie powinni być ludźmi wolnymi,
wartościowymi obywatelami i poddanymi króla, korzystającymi z wszelkich należnych
obywatelom praw. Zapewnienie tego da podstawę do trwałego pokoju między tubylcami a
osadnikami z Europy, zbudowanego na fundamencie porozumienia. Nie wolno w żadnym
wypadku próbować "przerabiać" Indian na Europejczyków. Owszem, trzeba zapewnić im
dostęp do europejskich zdobyczy cywilizacyjnych, jednak konieczne jest uszanowanie ich
odrębności, tradycji, mentalności, charakteru i języka".
Redukcje były swoistą odpowiedzią na "encomiendas" czyli osady pracy przymusowej,
zakładane przez kolonistów próbujących zdobyć niewolniczą siłę roboczą pod pozorem
"nawracania" Indian.
Struktura i ustrój redukcji
Redukcje były budowane według podobnego schematu. Mieściły plac centralny z kościołem
i domem misyjnym, szkołę i innymi wspólnie użytkowanymi budynkami (np. Dom Wdów i
szpital a także gospoda dla gości). Z placu wychodziły szerokie ulice przy których stały
domy Indian. Ponadto każda redukcja miała swoje własne warsztaty, młyn i inne zakłady
(np. fabryki, drukarnie, stocznie itd).
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Wiersz José de Anchieta (przekład MP)

Misja Świętego Michała, Rio Grande, Brazylia.
Ruiny Kościoła Świętego Michała Archanioła

Średnia populacja redukcji wynosiła
ponad 20 000 mieszkańców.
Mieszkańcy wiosek oprócz
rzemiosła, trudnili się głównie
rolnictwem. Każda nowa rodzina
otrzymywała własny dom.
Redukcje działały na zasadzie
wspólnoty – zarówno zakłady
rzemieślnicze, jak i płody ziemi
były wspólne, wypracowane dobra
dzielono równo pomiędzy
mieszkańców (dotyczyło to także
zakonników – pomówienia o
"wykorzystywanie" przez nich
Indian są wyjątkowo
niesprawiedliwe).

Władze wspólnoty były wybierane przez Indian w sposób demokratyczny (zawsze w Nowy
Rok) a poszczególne redukcje wioski były autonomiczne. System karny był nadspodziewanie
łagodny (najsurowszą karą była banicja), a mimo to przestępczość była minimalna. Być
może było to spowodowane faktem, iż poziom życia w redukcjach był nieporównanie
wyższy niż w rodzimych wioskach indiańskich (jeden z zakonników miał napisać: "Indianie
szczerze kochają prawa Boga, lecz stronią od Hiszpanów – są bowiem przekonani że
niewolnictwo jest nie do pogodzenia z godnością i wolnością synów Bożych"). Władzę
lokalną w dzielnicy sprawował indiański "starszy". Jedynymi urzędnikami z mianowania
byli dowódcy wojskowi, pracownicy administracyjni, organista i kościelny.

Pozostałości redukcji jezuickiej w Trynidadzie (Południowy Paragwaj)
Indianie Guarani – przed przybyciem zakonników tępieni, wręcz mordowani i unicestwiani
przez kolonistów – okazali się bardzo zdolnymi rzemieślnikami, a także wykazywali
niezwykłe zdolności artystyczne (ruiny redukcji z wszystkimi ich rzeźbami zostały wpisane
w 1980 roku na listę UNESCO). Legendarne były także ich zdolności muzyczne.
Początkowo nieufni, z czasem przekonywali się do jezuitów. Rozwijało się przetwórstwo,
przemysł drzewny, tkactwo – ale także np. przemysł stoczniowy (misje jezuickie budowały
większe statki rzeczne, niż była to w stanie uczynić królująca na morzach Wielka Brytania),

cukrownictwo a nawet… zegarmistrzostwo. W niektórych wioskach zakładano drukarnie,
które wydawały książki w ojczystym języku Indian Guarani. W początkach XVIII wieku
"Republika Guarani" złożona z autonomicznych redukcji, liczyła ponad 300 000
mieszkańców.
Upadek przedsięwzięcia
Niestety, po niemal 160 latach istnienia redukcji zostały one zdradzone przez Hiszpanię.
Korona podpisała układ z Portugalią, na podstawie którego część redukcji przechodziła pod
władzę tej ostatniej (co w praktyce oznaczało ich likwidację). Zagrożone osady usiłowały się
bronić (mówi o tym m.in. znakomity film Misja z muzyką Ennio Moricone), jednak walki
zakończyły się ich klęską. Ostatecznym ciosem było wydalenie jezuitów z Ameryki
Południowej (będące wynikiem rozpętanej wówczas antyjezuickiej histerii). Koniec istnienia
"Republiki Guarani" datuje się na rok 1768.

