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Z CZŁOWIECZE ŃSTWEM1 
From Afar Come the Ghosts or a Problem with Humanity 

Streszczenie:  
Odmienność oznacza odmienność od wspólnoty, do któ-
rej przynależę i która wyznacza idealne wzorce bycia 
i życia. Czasem odmienność oznacza też wykluczenie 
z kategorii bytów uznawanych za ludzkie lub „najbar-
dziej ludzkie”. Sytuacje takie zdarzają się w kulturach 
Indian z obszaru Amazonii, przy czym kategoria czło-
wieczeństwa bywa tam płynna. Człowiek może stawać 
się zwierzęciem, a zwierzę – człowiekiem. Artykuł zary-
sowuje na wybranych przykładach pochodzących 
z Amazonii wymiary odmienności przypisywane innemu 
i wynikające z tego społeczne konsekwencje. Wskazuje 
również na przyczynek białych agresorów w kształtowa-
niu się stosunku Indian wobec innego 
 

Abstract:  
Being different means being different from the 
community to which I belong and that sets the per-
fect patterns of being and living. Sometimes it also 
means exclusion from the category of beings re-
garded as human or “the most human”. While such 
situations occur in cultures of indigenous peoples 
from the Amazon, the category of humanity hap-
pens to be fluid there. A human being can become 
an animal, and vice versa. Using selected examples 
from the Amazon the article outlines dimensions 
attributed to the other and social consequences that 
may result from them. It also points to the contri-
bution of white aggressor sin shaping indigenous 
relationship towards the other. 

Słowa kluczowe: inność, człowieczeństwo, cielesność 
w Amazonii, Huaorani, Suruahã. 
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Pojęcie odmienności sugeruje odmienność od pewnego wzorca, ponieważ 

jej wyróżnienie możliwe jest jedynie w zestawieniu z czymś, co uznajemy za swoj-
skie czy ludzkie. W wielu kulturach odmienność oznacza odróżnianie się od wspól-
noty, do której się przynależy i która wyznacza idealne wzorce bycia i życia. Dla 
Indian Piaora z Wenezueli „różnica” zawsze oznacza niebezpieczeństwo – łatwo 
może doprowadzić do przemocy pomiędzy jednostkami i z tego powodu może od-
stręczać od utworzenia społeczności, która jest niezbędna, by powstała wspólnota” 

                     
* Magdalena Krysińska Kałużna – doktor etnologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum 
Studiów Latynoamerykańskich UW. 
1 Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu przedstawionego na konferencji „Odmienność w kul-
turze”, która odbyła się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu we wrześniu 2015 
roku. 
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(Overing, 1989: 96)2. Czasem odmienność determinuje też wykluczenie z kategorii 
bytów uznawanych za ludzkie lub „najbardziej ludzkie”. Sytuacje takie zdarzają się 
w kulturach Indian z obszaru Amazonii, przy czym kategoria człowieczeństwa by-
wa tam płynna. Człowiek może stawać się zwierzęciem, a zwierzę – człowiekiem. 
Niektóre3 wymiary odmienności przypisywanej „innemu” w kulturach Indian ob-
szaru Amazonii oraz wynikające z tego społeczne konsekwencje przedstawię na 
kilku przykładach. 

Kultur czy też grup amazońskich jest kilkaset i trudno jest w takiej sytuacji 
dokonywać generalizacji, czasami jednak badaczom udaje się wychwycić pewne 
prawidłowości. W przypadku ludów Amazonii dotyczą one na przykład tego, w jaki 
sposób powstaje wśród nich poczucie wspólnoty i odmienności. Antropolodzy 
przywołują często ciało jako istotny element w budowaniu relacji ze światem. 
W dalszej części artykuły wskażę na dwa aspekty cielesności mające bezpośredni 
wpływ na to, co jest postrzegane jako odmienność. 

Aspekt pierwszy odnajdujemy w koncepcji antropologicznej nazywanej 
perspektywizmem4, która głosi – w dużym uproszczeniu – że ciało w wielu kultu-
rach jest filtrem, poprzez który odbieramy świat. Gdy zmieniamy ciało, zmienia się 
nasz ogląd świata. Pozostaje on w istocie taki sam, lecz my w jego postrzeganiu jes-
teśmy uzależnieni od własnego ciała (np. Viveiros de Castro, 2004). Aspekt drugi – 
wiążący się ściśle z pierwszym – wyraża się w stwierdzeniu, że to, co wspólne jest 
kształtowane przez podobne ciało. Ciało natomiast powstaje z substancji budowanej 
z podobnego pożywienia, z nieustannego obcowania ze sobą. Ci, którzy są daleko, 

                     
2 Tłumaczenia cytatów z literatury obcojęzycznej – M.K.-K. 
3 W artykule nie ma oczywiście miejsca na przedstawienie wszystkich wymiarów odmienności 
przypisywanej „innemu” w Amazonii. W polskiej literaturze przedmiotu są teksty opisujące, w ja-
ki sposób w kulturach amazońskich tworzy się nowe osoby ludzkie, mniej informacji jest nato-
miast na temat tego, jak są traktowani ci, którzy za osoby ludzkie nie są w pełni uznawani. Mię-
dzy innymi z tego powodu więcej miejsca poświęcam temu drugiemu problemowi, nie roszcząc 
sobie w żadnym razie pretensji do przedstawienia, nawet w zarysie, całej problematyki „inności” 
w kulturach Amazonii, a skupiając się jedynie na pewnych jej aspektach. 
4 Eduardo Viveiros de Castro rozwinął pojęcie perspektywizmu zaproponowane wcześniej – nie-
koniecznie pod tą nazwą – przez innych antropologów (m.in. przez Tanię Stolze Limę, Aparecidę 
Vilaçę czy France-Marie Renard-Casevitz) budując model wyjaśniający indiańską „socjo-kosmo-
logię”. W artykule odwołuję się m.in. do perspektywizmu, ponieważ jest on jedną z najczęściej 
przywoływanych teorii antropologicznych wyjaśniających „punkt widzenia amazońskich Indian” 
i jest podstawą odniesienia dla wielu badaczy, którzy zajmują się w Amazonii problemem czło-
wieczeństwa i odmienności. Na uwagę zasługuje zapoznanie się również z krytyką perspektywi-
zmu (w szczególności jego spekulatywnego charakteru). Z braku miejsca na jej przedstawienie, 
pozostaje mi odesłać Czytelnika do innych publikacji, np. Jacorzynski, 2015. 
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nie podzielają tej samej substancji, są więc odmienni (np. Rival, 1996; Vilaça, 
2005).  

Rozróżnienie pomiędzy ludźmi i nieludźmi w kulturach amazońskich nie 
jest jasne i jednoznaczne, w pewnym sensie bowiem wszystkie istoty, jakie za-
mieszkują świat są ludźmi5. Szczególny wymiar takiej wizji świata odnotowywali 
antropolodzy u – żyjących w brazylijskiej Rondonii – Indian Wari’ (Pakaa Nova). 
Aparecida Vilaça, która prowadziła badania wśród tej grupy pisała:  

Obecność ducha/duszy (jam-, słowu temu towarzyszy przyrostek wskazujący posiada-
nie) ogranicza się u Wari’ do określonej liczby bytów: mają go Wari’, a także ich wro-
gowie (Indianie z innych grup etnicznych i Biali), różne gatunki ssaków, wszystkie ry-
by, niektóre ptaki, wszelkie rodzaje pszczół i węży oraz niektóre gatunki roślin. Duch 
jest oznaką człowieczeństwa, cechą, która sprawia, że wszelkie wyposażone weń byty 
są wari’ (ludźmi, osobami) (Vilaça, 2006: 411).  

Słowo wari’  nie oznacza bowiem nazwy całej grupy (wyodrębnionej 
i określanej przez ludzi z zewnątrz jako Wari’), lecz znaczy „my”, „ludzie”. Okreś-
lenie to nie zatrzymuje się jednak w granicach grupy etnicznej, lecz obejmuje rów-
nież inne byty, które ze względu na to, że posiadają dusze, także są ludźmi6. Dla 
Wari’ „człowieczeństwo jest postrzegane jako pozycja, w swej istocie transformo-
walna, która jest wciąż wytwarzana z obszernego uniwersum podmiotowości, które 
obejmuje zwierzęta” (Vilaça, 2002: 349).  

Na początku – jak opowiadają mity ludów Amazonii – wszyscy byli isto-
tami ludzkimi. Później niektóre z nich przyjęły formę zwierząt, roślin i zjawisk na-
tury, lecz w istocie nadal pozostały ludźmi, różniąc się między sobą jedynie pew-
nymi aspektami, a nie naturą. Dzięki tej samej pierwotnej esencji, która pozostała 
niezmienna i dla wszystkich wspólna, mogą się wzajemnie komunikować, a nawet 
utrzymywać stosunki seksualne i mieć dzieci. Wszystkie te formy bytu postrzegają 
siebie jako ludzi, podczas gdy innych postrzegają jako zwierzęta, rośliny i zjawiska 
natury. I tak na przykład, zwierzęta drapieżne i duchy widzą ludzi jako zwierzynę 
łowną, podczas gdy zwierzyna łowna widzi duchy i ludzi jako zwierzęta drapieżne. 
Forma materialna jest jedynie rodzajem „ubrania”, które może być zmieniane. Po-
trafią to robić szamani, gdy przechodzą od jednej formy do drugiej, nawiązując dia-
log pomiędzy różnymi istotami i kierując relacjami między światem ludzkim i nie-

                     
5 Ontologie spotykane w kulturach amazońskich objaśnia między innymi wspomniana już kon-
cepcja perspektywizmu (zob. np. Viveiros de Castro, 2004). 
6 Są to przede wszystkim duchy przodków i zwierząt. 
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ludzkim7. Szamani – pośrednicząc pomiędzy światami – mogą zobaczyć ludzki ob-
raz każdego bytu, powiązany z jego pierwotną esencją (Viveiros de Castro, 2004; 
Landolt, 2005)8. 

Tak jak u wszystkich ludów, również u Indian z Amazonii ważnym ele-
mentem wspólnoty jest pokrewieństwo i/lub powinowactwo. To ono określa alian-
se, decyduje, kto z kim może zawierać związek małżeński, gdzie będzie mieszkał, 
jakie reguły postępowania obowiązują go w odniesieniu do poszczególnych krew-
nych itp. Wyznacza też jedną z granic opozycji my-oni, na przykład stanowi, że 
krewnych się nie zabija, nie zabija się ich w taki sam sposób jak niekrewnych, czy 
też że krewnych należy pomścić. W kulturze Huaorani z Amazonii ekwadorskiej 
ten, kto nie posiada krewnych i nie ma go kto pomścić, jest bardziej narażony na 
utratę życia niż inni. Pokrewieństwo jest ważne, lecz częściej ważniejsze od niego 
w determinowaniu wzajemnych relacji jest wspólne życie, bowiem daje ono możli-
wość współdzielenia tej samej substancji. Pisze o tym między innymi Philippe De-
scola, analizując powinowactwo z wyboru u Indian Jivaro: „Idealne pokrewieństwo 
zabarwione jest ideą współsubstancjalności” (Descola, 2006: 290). Cielesność jest 
w kulturach i ontologiach amazońskich wytwarzana społecznie poprzez wspólne 
życie: jedzenie tego samego pożywienia, bliskość fizyczną, która skutkuje tym, że 
takie substancje ciała, jak krew, pot czy nasienie są współdzielone. Poprzez wspól-
ne życie ciała ludzkie stają się takie same – dzięki temu ludzie widzą tak samo, czu-
ją, myślą, pamiętają, a w konsekwencji – zachowują się podobnie (zob. np. Vilaça, 
2005; Rival, 1996).  

Kolejnym elementem istotnym w procesie tworzenia ciała, a więc wspólnej 
perspektywy i wspólnoty jako takiej, jest transformowanie ciała poprzez jego for-
mowanie. Mam tu na myśli zarówno wszelkiego rodzaju fizyczne ingerencje, jak ta-
tuaże, nakłucia, rozciąganie płatków uszu, warg itp., jak i wpływ na stan ciała po-
przez przestrzeganie różnych tabu. I tak na przykład, u Bororo dzieci po urodzeniu 

                     
7 Gdybyśmy mieli przyjąć dosłownie sens założenia, na którym – zgodnie z tym, co twierdzi pers-
pektywizm – zbudowana jest indiańska ontologia, a więc, że wszystkie byty w swej istocie są 
ludźmi, nie moglibyśmy mówić o podziale na to, co „ludzkie” i „nieludzkie”. Viveiros de Castro 
zastrzega jednak, że słowo, które przekładane jest jako „ludzie”, nie oznacza ludzkości jako wy-
odrębnionego gatunku, lecz pewien stan, kondycję bycia osobą. Stąd, gdy mówimy o człowie-
czeństwie zwierząt nie należy mieć na myśli „grupowej przynależności” (wi ęcej na ten temat zob. 
np. Świerk, 2013).  
8 „Szamanizm amazoński można zdefiniować jako, posiadaną przez niektóre jednostki, umiejęt-
ność przekraczania dobrowolnie cielesnych granic i przyjmowania perspektyw odmiennych spe-
cyficznych podmiotowości w celu kierowania relacjami pomiędzy nimi a ludźmi” (Viveiros de 
Castro, 2004: 43).  
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nie uznaje się za pełnoprawnych ludzi. Są one poruszającym się raka, czyli energią 
życiową, do której dopiero należy przymocować duszę. By tak się stało, rodzice 
muszą przestrzegać bardzo dokładnie określonych zasad postępowania. „Jeśli 
dziecko umrze, zanim jego dusza na stałe zamieszka ciało, chowa się je tak samo 
jak zwierzęta domowe” (Kopkowski, 2007a: 45). Podobnie jest w kulturze Indian 
Suyá – tam dziecko staje się człowiekiem, gdy jego ciało zostaje uspołecznione, 
a ciało uspołecznione jest zawsze ozdobione. Ważne jest na przykład, by w dolnej 
wardze mieć drewniany krążek. Należy też być ogolonym, ponieważ nieogolony 
człowiek jest jak małpa. „Poważna choroba, śmierć, słabość i seksualność są także 
transformacjami społecznej istoty ludzkiej w istotę zwierzęco-podobną” (Seeger, 
1981: 21; zob. też: Kopkowski, 2007b). Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje 
w przypadku Indian Araweté, którzy są ludźmi tylko przez chwilę, po śmierci stając 
się bogami. Kategoria bide oznacza dla nich każde antropomorficzne stworzenie, 
a więc również duchy. Nie czynią oni wyraźniej granicy pomiędzy ludźmi, duchami 
i zwierzętami. Araweté wyróżnia tylko to, że po śmierci zostają bogami. Oprócz ka-
tegorii bide, wyróżniają oni także kategorie: awi – wroga oraz tiwa – niekrewnych. 
Awi – wróg to nie konkretny byt, lecz pewien stan, tiwa natomiast to ci, którzy na-
leżą do kategorii ludzi, ale nie podzielają z konkretną społecznością wspólnej sub-
stancji (np. Kopkowski, 2008; zob. też Viveiros de Castro, 2000). Pisząc o kategorii 
człowieczeństwa wśród Indian Panare (E’ñepá) z wenezuelskiej Amazonii, Mariusz 
Kairski stwierdza: „Nikt nie rodzi się człowiekiem tak po prostu, człowieczeństwo 
jest nie tylko relacyjne, musi być też wytwarzane. Zdecydowana większość co-
dziennych i odświętnych praktyk E’ñepá to proces budowania człowieczeństwa ja-
ko tworzenia ludzkich ciał” (2011: 216). 

Rola, jaką odgrywa w postrzeganiu człowieczeństwa ciało: jego stan, wy-
gląd oraz dojrzałość, jest jedną z przyczyn9, dla której pewne grupy indiańskie ży-
jące w Amazonii praktykują dzieciobójstwo (Terena, 2009)10. Znajdują się wśród 

                     
9 Podkreślam, że odmienność cielesna jest jedną z przyczyn praktykowania dzieciobójstwa oraz, 
że praktyki te mają miejsce tylko w niektórych społecznościach indiańskich, w określonych oko-
licznościach. Nie należy na podstawie podanych przykładów wnioskować, że jest to w Amazonii 
praktyka powszechna. 
10 Problem dzieciobójstwa w społecznościach Amazonii był omawiany przez antropologów repre-
zentujących różne podejścia teoretyczne i tak np. w przypadku Indian Yanomami materialistyczna 
koncepcja Marvina Harrisa, krytykująca wyjaśnienia dzieciobójstwa przedstawiane przez Napole-
ona Chagnona (Harris, 2006) była krytykowana m.in. przez Jacques’a Lizota (1977), którego ba-
dania również były krytykowane przez innych antropologów. Między innymi z powodu licznych 
sprzeczności w interpretacjach badaczy, odwołuję się do filmu dokumentalnego zrealizowanego 
przez indiańską dziennikarkę, w którym na temat dzieciobójstwa wypowiadają się sami Indianie. 
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nich Uru-eu-uau-uau, Deni, Jaminawa, Kuikuro, Kamayurá czy też Suruahã, o któ-
rych jeszcze w niniejszym artykule będzie mowa. Zabijane bywają dzieci z defor-
macjami fizycznymi, ale też bliźnięta czy dzieci kobiet, które z jakiegoś powodu 
powinny się były powstrzymać od relacji seksualnych. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Rachel Alcântaraz UNB [Uniwersytetu 
w Brasilii] każdego roku zabijanych jest około trzydzieściorga dzieci w Parque Xingu. 
Zgodnie zaś z ustaleniami poczynionymi przez lekarza specjalistę do spraw zdrowia 
publicznego, Marcosa Pellegrini, który do 2006 roku koordynował działania DSEI – Di-
strito sanitário especial indígena wśród Yanomami w stanie Roraima, w 2004 roku zo-
stało zabitych przez swoje matki dziewięćdziesięcioro ośmioro indiańskich dzieci, co 
czyni tę praktykę kulturową wiodącą przyczyną śmiertelności wśród Yanomami (Infan-
ticide among Brazil’s…, 2008).  

Można mieć wątpliwości, czy dane te są rzetelne, ponieważ trudno je po-
równać i zweryfikować11. Ponadto, biorąc pod uwagę między innymi tragedie 
związane z inwazjami nielegalnych poszukiwaczy złota na tereny Yanomami, moż-
na mieć duże wątpliwości, czy faktycznie zabijanie dzieci jest główną przyczyną 
śmiertelności w tej grupie, jednak nie sposób zaprzeczyć, że problem ten w ogóle 
istnieje. Dobrze opisany jest przypadek dziewczynki o imieniu Hakani, pochodzącej 
z grupy Suruahã (Zuruahã), która została uratowana przed pochowaniem żywcem 
przez jednego ze swoich braci, a później przygarnięta przez misjonarzy (Nery, 
2012)12. Hakani nie rozwijała się tak jak inne dzieci. Mając dwa lata nie umiała 
jeszcze mówić ani chodzić. Społeczność Suruahã stwierdziła, że jest ona dzieckiem 
złego ducha, który odbył stosunek z jej matką i w związku z tym dziewczynka musi 
umrzeć. Na rodziców wywierano silną presję13, jednak oni zastosowali powszechny 

                                                                                                           
Dowiadujemy się z niego o powodach, skazywania dzieci na śmierć. „Quebrando o silêncio” 
opowiada o dramacie dzieciobójstwa w kilku grupach tubylczych w Brazylii. Głos zabierają m.in. 
rodzice, którzy musieli opuścić swoje grupy po to, by uratować dzieci, indiańscy liderzy, a także 
dorosły już mężczyzna, który przeżył tylko dlatego, że został adoptowany przez osobę spoza swo-
jej grupy. Gdyby do tego nie doszło, jako bliźniak musiałby umrzeć zakopany żywcem (Terena, 
2009).  
11 W 1977 roku Jacques Lizot pisał, iż „obserwował niewiele przypadków” [oryg.: observed few 
cases] dzieciobójstwa wśród Yanomami. Pisał też, iż decyzja dotycząca zabicia dziecka była czę-
sto podejmowana jeszcze przed jego urodzeniem (Lizot, 1977: 504). Ta ostatnia obserwacja ozna-
czałaby, że – przynajmniej w części przypadków – to nie wygląd dziecka był wśród Yanomami 
przyczyną decyzji o pozbawieniu go życia.  
12 Zob. też: Infantícidio nas comunidades indígenas do Brasil (2008), http://www.hakani.org/pt/-
infanticidio_entrepovos.asp (dostęp: 31.12.2015); Hakani a Girl Called Smile (s/f), 
http://www.hakani.org/en/hakani_history.asp (dostęp: 31.12.2015).  
13 „Jednakże w ciągu pierwszych dwóch lat życia [Hakani] nie nauczyła się mówić, ani chodzić, 
co spowodowało, że jej współplemieńcy naciskali na jej rodziców, by ją zabili” czytamy na stro-
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wśród Suruahã sposób rozwiązywania problemów, a mianowicie popełnili samo-
bójstwo. 

Widzimy więc, że Indianie z Amazonii borykają się nieustannie z proble-
mem człowieczeństwa. Zauważamy też, że człowieczeństwo jest dla nich stanem 
wytwarzanym społecznie za pomocą różnych konkretnych działań, jest powiązane 
z ciałem, z jego formą oraz z tym, jak było kształtowane. Prócz tego człowieczeńs-
two jest kategorią przekraczającą granice bytów, które my nazywamy ludźmi. Wy-
nika to zarówno z płynności samego statusu człowieczeństwa14, jak i z – przywoła-
nej już – koncepcji, która zakłada, że wszystkie byty w swej istocie są ludźmi. 
Można więc stwierdzić, że istnieją dwa poziomy człowieczeństwa – mityczny, wy-
wodzący się z praczasów i przyznający człowieczeństwo wszystkim bytom oraz 
drugi poziom człowieczeństwa, powiązany z praktykami nadającymi ciału odpo-
wiednie cechy15. Brak tych cech warunkuje brak człowieczeństwa. Jest więc ono 
transformowalne, jeden byt może płynnie przechodzić w drugi. Bliskość i podo-
bieństwo zapewnia tak naprawdę jedynie wspólne życie. Jakie są społeczne konse-
kwencje takiej wizji? Można się im przyjrzeć na przykładzie wspomnianych już In-
dian Huaorani.  

Słowo huaorani oznacza „ludzie, istoty ludzkie”. Do lat pięćdziesiątych 
XX wieku Huaorani z Amazonii ekwadorskiej żyli w izolacji, co jest równoznaczne 
z tym, że jako grupa nie nawiązali stałych pokojowych relacji ze społeczeństwem 
narodowym. Obecnie liczą ponad dwa tysiące osób i zapewne nie było ich więcej, 

                                                                                                           
nie poświęconej Hakani: http://www.hakani.org/en/hakani_history.asp. O tego typu naciskach 
mowa jest również we wspomnianym już filmie dokumentalnym (Terena, 2011). Analizując 
przypadek Hakani i obawy Suruahã o jej nadnaturalne pochodzenie, trzeba pamiętać, że grupa ta 
żyje w ciągłym strachu przed czarami i zagrażającymi im bytami. Należą do nich np. Zamade, lud 
z selwy, pochodzący z czasów mitycznych. Aparicio pisze: „Słysząc dziwne odgłosy w nocy, 
w niektórych przypadkach Suruahã krzyczą odstraszając Zamade, wychodzą z pochodniami 
i wypuszczają strzały w ciemność, żeby ich przestraszyć. Pamiętam czasy, w górach Xibiri Iwi, 
kiedy Suruahã oblegali malokę Hamy’ego zaniepokojeni bliskością Zamade. Nastoletnia dziew-
czyna twierdziła, że widziała ich kąpiących się w pobliskim strumieniu, a dwóch młodzieńców 
słyszało podczas polowania, jak Zamade biegli przez selwę” (Aparicio, 2011: 316). 
14 Viveiros de Castro pisze: „Nasza gra epistemologiczna nazywa się obiektywizowaniem; to co 
nie jest zobiektywizowane pozostaje nierealne i abstrakcyjne. Formą Innego jest rzecz. Szama-
nizm amerindiański wydaje się być wiedziony przez ideał odwrotny. Poznać oznacza personifiko-
wać, przyjmować punkt widzenia tych, którzy powinni być zapoznani (…), więc wiedza szamańs-
ka kieruje się do ‘czegoś’, co naprawdę jest ‘kimś’, innym podmiotem lub agentem. Formą Inne-
go jest osoba” (2004: 43).  
15 Ta sprzeczność byłaby pozorna zgodnie z koncepcją Viveiros de Castro, ponieważ – jak już 
wspominałam – inne byty są ludźmi, gdyż mają potencjalną możliwość bycia osobami, a nie z po-
wodu „przynależności gatunkowej”.  
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gdy przez dziesięciolecia skutecznie bronili swego liczącego około dwudziestu ty-
sięcy kilometrów kwadratowych terytorium przed białymi oraz innymi Indianami. 
Napastnikami byli cohuori16– kanibale o antropomorficznych cechach, pożerający 
Huaorani. Będąc kanibalami, nie byli oni w pełni ludźmi. Różnili się także od nie-
bezpiecznych duchów i zwierząt, stanowiąc oddzielną kategorię bytów (Rival, 
1996: 72). W przeciwieństwie do cohuori, Huaorani napadali tylko dla obrony oraz 
w celu pozyskania maczet i siekier. Uważali się za prawdziwych ludzi, ponieważ: 
po pierwsze – polowali i zjadali zwierzęta nadrzewne, a po drugie – nie jedli ludzi, 
kanibali ani też niebezpiecznych zwierząt, które zabijali. Taki obraz podziału spo-
łecznego świata Huaorani uzyskała Laura Rival, antropolog, która prowadziła ba-
dania w tej grupie w końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych 
XX wieku (Rival, 1996: 71-73). W tym czasie wciąż jeszcze obecne było przeko-
nanie, że niektórzy cohuori, a mianowicie dyrektorzy kompanii naftowych działają-
cych na terenach Huaorani, byli odpowiedzialni za łapanie młodych członków tej 
grupy w celu pozyskania ich mięsa wysyłanego później za granicę. Staruszki opo-
wiadały Rival w sposób szczegółowy o młodych ludziach, którzy z ukrycia obser-
wowali sceny preparowania ludzkich ciał (1996: 72).  

Zachowanie, które nie było ludzkie, mogło charakteryzować również sa-
mych Huaorani. Jako działanie zwierzęce kwalifikowane było bezsensowne zabija-
nie krewnych i – co jeszcze gorsze – członków własnej grupy rezydencjalnej, hao-
moni, co oznacza „my-ludzie” (Rival, 2004: 99)17. Natomiast zabijanie Huaorani, 
którzy nie należeli do wymienionych powyżej dwóch kategorii, nie było zjawiskiem 
nadzwyczajnym ani też negatywnie ocenianym. Wprost przeciwnie, uważane było 
za ludzkie i moralne (Rival, 1996: 83). Huaorani przez dziesięciolecia byli bowiem 
w stanie permanentnej wojny nie tylko z cohuori, lecz także pomiędzy sobą, a więc 
pomiędzy wrogimi grupami zwanymi huarani, „dokładnie «inni», czyli «wrogo-
wie»” (Rival, 2004: 99-100)18. „Jesteś moim najgorszym wrogiem. Nie jesteś moją 

                     
16 Termin ten jest dziś używany głównie w odniesieniu do Indian Kiczua (Rival, 1997: 153). 
17 Krewnych należało zabić, kiedy wyrazili takie życzenie. Dotyczy to przede wszystkim starych 
ludzi, którzy tracili, bardzo cenioną w kulturze Huaorani, samowystarczalność. Nie byli w stanie 
sami zdobywać pożywienia, czy na przykład nadążyć za przemieszczającą się w szybkim tempie 
grupą. Zakopywano również żywcem dzieci, by towarzyszyły umierającemu krewnemu (rodzico-
wi, dziadkowi lub babci w życiu po śmierci) lub z innych powodów, na przykład deformacji ciała. 
Śmierć zadana przy pomocy oszczepu była zastrzeżona jedynie dla wrogów. Zakopanie kogoś 
żywcem było dla Huaorani taką formą zadania komuś śmierci, która wynikała z szacunku i bólu 
(Rival, 1996: 88).  
18 „Tradycyjne chaty komunalne, w których mieszka od dziesięciu do trzydziestu pięciu osób, są 
zazwyczaj zamieszkałe przez jedno starsze małżeństwo poligyniczne, ich dzieci w związkach 
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rodziną, nie jesteś taki sam jak ja. Musisz umrzeć”, mówią słowa starej wojennej 
pieśni Huao (Rival 1996: 54). Huarani był każdy, z kim więzi pokrewieństwa zos-
tały zagubione.  

Laura Rival – analizując opowiedziane jej historie, które wydarzały się 
w społeczności Huaorani przed nawiązaniem kontaktu – stwierdza, że wrogami, 
których należy wyeliminować byli dla tych Indian wszyscy „inni”, a więc osoby 
odmienne społecznie, genealogicznie i fizycznie (Rival, 1996: 80). Akt zabicia ob-
cych definiował grupę wspólnotową i pokrewieństwo, odtwarzając związki pomię-
dzy grupą, do której należały ofiary (ci, którzy przeżyli, zobowiązani byli dokonać 
zemsty) oraz pomiędzy atakującymi. Występowało więc u Huaorani, podobnie jak 
to miało miejsce na przykład u Indian Jivaro, wzmocnienie relacji pokrewieństwa 
i ko-rezydencji w powiązaniu z działaniami wojennymi.  

Samo zjawisko śmierci charakteryzuje przede wszystkim wymiar przes-
trzenny. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami Huaorani (mam tu na myśli wierzenia 
sprzed nawiązania kontaktu z białymi – w tym z misjonarzami – które jeszcze prze-
trwały) istnieją cztery światy czy poziomy zaświatów. Żyją w nich ci, którzy umarli 
w doczesnym świecie. Życie wiedzione przez zmarłych na północ od rzeki Napo, 
gdzie „niebo spotyka się z ziemią” (Rival, 1996: 92) jest identyczne jak to, które 
prowadzą Huaorani, jest jego lustrzanym odbiciem. Zmarli żyją nadal – polują, je-
dzą, piją i nawet umierają, przenosząc się wówczas do innego poziomu zaświatów. 
Tak naprawdę nic więc nie zmienia się w ich „życiu” oprócz miejsca, w którym 
przebywają. To przestrzeń determinuje, kto jest żywy, a kto martwy. Czasem zmarli 
powracają na ziemię pod postacią duchów huene. Nie są to istoty przyjazne. Wraca-
ją, by zabić i zjeść Huaorani. By uniknąć tego losu, trzeba ich uprzedzić i zabić 
wcześniej. Fizycznie niczym nie różnią się od Huaorani, ponieważ są ludźmi z krwi 
i kości. Można zatem stwierdzić, iż umarli są traktowani jako „żywi gdzie indziej”, 
a powracające duchy nie są mile widziane (podobnie jak cohuori, są one kanibala-
mi) (Rival, 1996: 93).  

Opuszczenie przez jednostkę terytorium własnej grupy w kulturze Huao, 
która preferowała małżeństwa kuzynów krzyżowych, nie było częste, jednak zda-
rzało się. Ci, którzy odchodzili, stawali się obcy. Zmieniali terytorium, na którym 
żyli na tak odległe jak to, do którego wędrowali zmarli. Oddalając się tak bardzo od 
swoich bliskich stawali się „jak zmarli”, którzy są niebezpieczni. Powrót obarczony 

                                                                                                           
małżeńskich i samotne wnuki. Te jednostki rezydencjalne, pomimo że są autonomiczne i relatyw-
nie rozproszone przestrzennie, utrzymują relacje z innymi dwiema lub trzema, z którymi tworzą 
silne alianse” (Rival, 2004: 99).  
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był więc ogromnym ryzykiem i realną groźbą śmierci z rąk krewnych i dawnych 
ko-rezydentów. Rival pisze:  

Śmierć jest najbardziej ekstremalną formą odejścia, pożegnaniem, które nie może być 
złagodzone nowym spotkaniem. To, że śmierć i odejście [w sensie przestrzennego 
opuszczenia miejsca– przyp. M.K.-K.] są dwiema równoważnymi czynnościami, wyni-
ka z faktu, że ten, kto opuścił terytorium chaty komunalnej i swych sprzymierzeńców, 
już nigdy nie może powrócić, nawet w odwiedziny, ponieważ uważa się go za „nieży-
wego”. Ci którzy wracają, nie są prawdziwymi ludźmi, lecz ich złymi duchami (huene) 
i powinni umrzeć, zanim będą mieli okazję zrobić krzywdę żyjącym (…). Ostatnią klasą 
nadnaturalnych bytów są „demony” i „duchy”, huene zmarłych, które wracają do życia 
jako ludzie z krwi i kości. Mogą to być nietoperze przyjmujące postać ludzi, by łatwiej 
ich oszukać lub nieznani Huaorani, to znaczy prawdziwi Huaorani, z odległych grup 
(huarani), których obyczaje i dialekt nie są identyczne. Są niebezpieczni, ponieważ 
przybywają tylko po to, by krzywdzić i zabijać (Rival, 1996: 93, 111).  

Nieobecność i jej ekstremalna forma – śmierć – były więc także elementa-
mi tworzącymi „innego”. „Inny” był zawsze związany z agresją fizyczną, z poten-
cjalnym niebezpieczeństwem, wynikającym z relacji z istotami spoza chaty komu-
nalnej: huarani, cohuori, duchami i zwierzętami.  

Tradycyjne widzenie „innego” w kulturze Huao jest wciąż obecne. Ma ono 
nadal wpływ na stosunek do współplemieńców, którzy nie są krewnymi (huarani), 
a szczególnie na stosunek do tych, którzy nadal żyją w izolacji. Takich unikających 
wszelkiego kontaktu podgrup Huaorani było do niedawna prawdopodobnie pięć 
(Cabodevilla, 2007). Pozostali obawiają się spotkania z nimi, zawsze bowiem koń-
czy się ono krwawo. Dla części Huaorani są oni wrogami, huarani. W 2003 roku 
Huaorani ze wspólnoty Tigüino postanowili zemścić się na żyjących w izolacji Ta-
gaeri, którzy dziesięć lat wcześniej śmiertelnie zranili jednego z mężczyzn z Tigüi-
no19. Dla Huaorani odległość czasowa pomiędzy wydarzeniami nie ma większego 
znaczenia, podobnie jak nie miało znaczenia to, że grupa, do której trafili, okazała 
się izolowanymi Indianami Taromenane20. Huaorani pomścili swojego zmarłego 
zabijając przynajmniej piętnaście osób (niektóre źródła podają, że było to nawet 

                     
19 Przyczyny tej wyprawy wojennej, jak i powody wcześniejszej potyczki i śmiertelnego zranienia 
jednego z Huaorani są dokładnie opisane w innych moich artykułach (np. Krysińska-Kałużna, 
2009).  
20 Kiedy wojownik po śmierci kogoś z rodziny wpadał we wściekłość, zginąć mogli także ci, któ-
rzy akurat byli jego przypadkowymi gośćmi. Zdarzało się też, że w takich sytuacjach zabijani byli 
bliscy krewni, choć nie mieszkańcy tej samej chaty komunalnej (zob. np. Rival 1996: 72, 74-76, 
86). Te ostatnie zabójstwa były jednak – jak już wspomniałam – społecznie potępiane. Ta sama 
logika rządziła poniekąd zabiciem Taromenane „zamiast” Tagaeri. 
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dwadzieścia sześć osób). Podobnej masakry dokonali prawdopodobnie także 
w 2006 roku (Cabodevilla, 2007: 127), a z całą pewnością doszło do niej w 2013 
roku. Powodem znów była zemsta.  

Dla Huaorani wrogami są zarówno ci, którzy mówią odmiennym dialektem 
i są huarani, jak i bliscy im kulturowo (lecz być może stanowiący inną grupę et-
niczną) izolowani Taromenane. Nie są oni do końca ludźmi, więc – zgodnie z tra-
dycją – można ich zabijać. „Teraz jestem jaguarem, jestem wojownikiem – mówi 
Itaca, jeden z zabójców w nagranym po zabójstwie z 2013 roku wywiadzie – Taka 
jest kultura Huaorani” (Beriain, 2014). Huaorani wyruszyli, by zabić i zabili, zysku-
jąc w ten sposób prestiż w swojej wspólnocie (Cabodevilla, 2007; Krysińska-          
-Kałużna, 2012: 242).  

Huaorani są jedną z tych grup, która najprawdopodobniej uciekała na trud-
no dostępne obszary refugialne, w głąb swoich terytoriów, chroniąc się przed bia-
łymi, przede wszystkim w okresie kauczukowego boomu. Historie opowiadane 
przez Huaorani przywołują relacje ich dziadów, którzy cierpieli z powodu agresji 
couhori – kanibali. Cohuori porywali przede wszystkim młodych Huaorani, których 
następnie pożerali. Pożerała ich także „magiczna rzecz” należąca do cohuori. Na 
podstawie dostępnych opisów można domniemywać, że była to barka, pod której 
pokładem znikali Indianie uprowadzeni przez białych i tubylczych pomocników 
pracujących dla kauczukowych baronów. Najemnicy i ich panowie byli niezwykle 
okrutni. Nie tylko zabijali swoje ofiary, lecz często kolekcjonowali jako trofea czę-
ści ludzkich ciał. Opowiadają o tym historie przywoływane przez starych Huaorani 
(Cabodevilla, 1999: 129-133). 

Podobne historie o okrutnych waduna opowiadają brazylijscy Indianie Su-
ruahã ze stanu Amazonas. O tym, że lud ten istnieje, rządowa agencja do spraw In-
dian FUNAI wiedziała od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, bo od 1978 ro-
ku z Suruahã kontaktowali się misjonarze z Indianistycznej Rady Misyjnej (CIMI – 
Conselho Indigenista Missionário). Przeprowadzona przez FUNAI operacja Coxo-
doá, która miała doprowadzić do nawiązania stałych kontaktów pomiędzy Suruahã 
a społeczeństwem narodowym, została przeprowadzona w 1983 roku. Jej uczestni-
cy trafili na osiem chat komunalnych postawionych w pobliżu dopływów rzeki Cu-
niuá, uchodzącej do Purus. To obszar, na którym wcześniej aktywnie działali po-
szukiwacze kauczuku. 

Język Suruahã odtwarza binarną opozycję pomiędzy dwoma światami ja-
dawa i waduna. Jadawa, co można przetłumaczyć jako „nasz”, oznacza ludzi, któ-
rzy „mówią dobrze”. Waduna oznacza zaś ludzi, którzy „mówią źle”. Charakteryzu-
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ją ich takie atrybuty, jak przemoc, kanibalizm, moc rozprzestrzeniania chorób, opa-
nowanie posługiwania się bronią palną i nieustanne naruszanie terytoriów ziemi na-
leżącej do przodków Suruahã. Przestrzenią, która była z nimi powiązana jest obszar 
rzeki Purus. Miguel Aparicio w historiach opowiadanych przez Suruahã o okrop-
nych istotach, które przyniosły nieszczęście i śmierć ich przodkom, rozpoznaje 
zniszczenie tego ludu przez poszukiwaczy kauczuku. Są w nich opisy rajdów, eks-
pedycji karnych, chorób i ucieczek. Z dużego ludu składającego się z wielu „pod-
grup”, które ustanowiły pomiędzy sobą sieci handlowe, pozostało sto czterdzieści 
osób. Ich „tradycją” od lat trzydziestych XX wieku stało się zbiorowe popełnianie 
samobójstw21. Ucieczka przed waduna nie przyniosła garstce ocalonych spokoju. 
Śmierć szamanów i w konsekwencji dezintegracja tradycyjnego modelu życia były 
dalszym ciągiem nieszczęść. Waduna nieobecni już fizycznie, wywrócili świat Su-
ruahã do góry nogami (Aparicio, 2011). 

Nazwa Suruahã została nadana potomkom tych, którzy pozostali przy życiu 
i postanowili wspólnie zamieszkać. Według niektórych badaczy praktyka, która sta-
ła się centralnym elementem życia Suruahã, a mianowicie popełnianie samobójstw, 
jest aktem strukturyzującym grupę i uwypuklającym istniejące w niej podziały po-
między żywymi i zmarłymi, ale też pomiędzy płciami, krewnymi i powinowatymi, 
rodzeństwem i generacją zstępującą (Dal Poz, 2005). Suruahã żyją w świecie różni-
cy, odmienności. „Inny”, który przyszedł z zewnątrz (biały poszukiwacz kauczuku) 
okazał się śmiertelnym zagrożeniem, lecz „inny” („Suruahã” z odmiennej „podgru-
py”), który po zapaści demograficznej wkroczył w życie jako sąsiad, potencjalny 
zięć i szwagier, także wiązał się z niebezpieczeństwem. Był osobą niepołączoną do-
tychczas więzami krwi, obcą (Suruahã preferują małżeństwo kuzynów krzyżo-
wych). Sprzyjający mu szamani zapewne rzucali niegdyś czary na wszystkich in-
nych, a więc i na obecnych sąsiadów. 

Niebezpieczeństwo prawie zawsze przychodzi z zewnątrz i od Innych, lecz w tym przy-
padku ci z zewnątrz są wewnątrz i Inni są sąsiadami w kaho (domu) (…). Sam pomysł, 
że ktoś mógłby pozostać sam w nocy, w jakimś miejscu na obrzeżach osady, wywołuje 
panikę wśród krewnych i znajomych. Ten strach jest wszechobecny i stale odnawiany, 
ponieważ ludzie niestrudzenie spekulują na temat potencjalnych ataków z zewnątrz (du-

                     
21 W tej grupie „od 1980 do 1995 roku miało miejsce około 38 zgonów w wyniku popełnienia sa-
mobójstwa – 18 mężczyzn i 20 kobiet – dla populacji liczącej średnio 123,6 osób (…). Śmiertel-
ność była zdominowana przez intensywne praktyki samobójcze poprzez otrucie się (38 przypad-
ków, czyli 57,6% ogółu). W tym samym okresie wśród populacji dorosłych (osoby powyżej 
12 roku życia), samobójstwa stanowiły nadzwyczajny stosunek 84,4% wszystkich zgonów w tej 
grupie wiekowej (38 przypadków z 45)” (Dal Poz, 2005). 
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chów zamady, wrogich grup tubylczych, sorveiros [poszukiwaczy kauczuku– przyp. 
M.K.-K.]). Strach przed konfrontacją z tymi formami inności jest rzeczywiście jednym 
z powodów, dla których sami Zuruahã zdecydowali się na zamknięcie przez ponad 
sześćdziesiąt lat na niewielkiej części swojego dawnego terytorium (Dal Poz, 2005). 

Przestrzenna izolacja miała uchronić Suruahã przed groźną w wielu wy-
miarach odmiennością. 

Dla tych amazońskich kultur, o których była mowa, „inny” powiązany jest 
z niebezpieczeństwem, a co za tym idzie – z odrzuceniem i strachem. „Inni” przy-
chodzą z daleka, ich ciała są odmienne, a więc ich światy są odmienne. Rzucają 
czary. Dotyczy to również dzieci, które rodzą się uwikłane w inny wymiar, w inną 
niż „nasza” perspektywę. Nie znając tych światów-perspektyw nie można wiedzieć, 
czego się spodziewać po przybyszach. Nie wiadomo, ani czy są ludźmi, ani też, ja-
kimi innymi bytami mogą być. „Innego” można, a nawet trzeba eliminować. 
I w przypadku Huaorani, i w przypadku Suruahã, „inny” oznacza największy rodzaj 
zagrożenia, jakim jest kanibalizm. Ci, którzy pojawiali się na rzekach Amazonii 
w XIX i na początku XX wieku byli straszni, byli tak straszni, że nie mogli być ni-
kim innym, tylko kanibalami. Ich działania odmieniły losy wszystkich grup, którym 
udało się to spotkanie przetrwać. Nie dowiemy się jednak nigdy, jak bardzo na sto-
sunku wobec „innego”, jaki reprezentują Indianie Amazonii zaważył podbój, a na 
ile jest on kontynuacją postaw i praktyk wywodzących się z okresu przed kontak-
tem. Odpowiedź znają jedynie duchy żyjące po drugiej stronie rzeki Napo. 
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