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1. Wstêp

Jednym z ostatnich wielkich kolekcjonerów i podró¿ników XX w. by³ Borys Malkin, który powiêci³
40 lat badaniu przyrody oraz dokumentowaniu i opisywaniu odchodz¹cego wiata tubylczych ludów
Ameryki Po³udniowej. Ten wyj¹tkowy cz³owiek z zapa³em realizuj¹cy swoj¹ pasjê i uznany przez
wiele rodowisk, jest postaci¹ ma³o znan¹ w naszym spo³eczeñstwie. Prawdopodobnie przyczyn¹
tego faktu jest brak publikacji naukowych w jêzyku polskim. Jedynym przejawem pisarskiej
dzia³alnoci by³y relacje z podró¿y w miesiêczniku Poznaj wiat, które regularnie zamieszczano
w latach 196174. Teksty pisa³ ¿ywym, barwnym jêzykiem i z du¿¹ doz¹ sympatii dla Indian,
wród których mia³ wielu przyjació³. Jego praca zaowocowa³a przeogromnymi w skali wiatowej
zbiorami, w części również o charakterze etnograﬁcznym. Prowadził badania terenowe wśród 42
ludów, z czego 33 s¹ ju¿ obecnie tak silnie zakulturowane, ¿e sta³y siê nieodró¿nialne od lokalnej
spo³ecznoci ch³opskiej. Dawne wzorce kulturowe zanik³y ca³kowicie, kultura materialna uleg³a
daleko id¹cym zmianom, a tubylczy jêzyk znany jest ju¿ tylko nielicznym starszym osobom. Krótko
mówiąc, zebrane przez Malkina materiały oraz dokumentacja fotograﬁczna i ﬁlmowa stanowią
jedyny lad ich istnienia.
Dorobek Malkina obejmuje ponad 120 kolekcji etnograﬁcznych i archeologicznych
znajduj¹cych siê w oko³o 40 znacz¹cych placówkach muzealnych Europy i obu Ameryk,
z których najwiêksze licz¹ce przesz³o 1000 sztuk zosta³y zebrane wród UrubúKapoor, Tukuna,
Karajá, Cofán i Noanamá. Na pokany, szacowany na oko³o 1500 sztuk, zbiór zabytków sztuki
prekolumbijskiej sk³adaj¹ siê artefakty pochodz¹ce z 10 kultur archeologicznych (La Tolita, San
Juan, Bahia, Tairona i in.).
W sk³ad kolekcji Malkina wchodz¹:
•

monograﬁczne zbiory pojedynczych kultur, np. Chacobo, Chiriguano, Cofan, Galibi,
Urubu/Kapoor, Karajá, Kuna, Noanamá, Oyana, Tapirapé, Tucuna, Witoto, Yuco
znajdujące się m.in. w Glenbow Museum w Calgary i w Muzeum Etnograﬁcznym
w Bazylei,

•

przekrojowe kolekcje ca³ych obszarów kulturowych zawieraj¹ce kilkaset sztuk
artefaktów kilku grup etnolingwistycznych (Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie),

•

zbiory ukazuj¹ce poszczególne etapy obróbki materia³ów i wytwarzania przedmiotów
codziennego u¿ytku (kolekcja ilustruj¹ca ci¹g technologiczny produkowania
ceramiki z niewypalanej gliny Indian Chacobo, znajduj¹ca siê w American
Museum of Natural History w Nowym Jorku oraz w Muzeum Etnograﬁcznym
w Göteborgu,

•

zbiory specjalistyczne, np. kolekcja instrumentów muzycznych w Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu,

•

pojedyncze przedmioty o znacz¹cej wartoci historycznej (koszyki Indian Yaghan
znajdujące się w Muzeum Etnograﬁcznym w Krakowie).
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Najwiêksze polskie zbiory artefaktów oraz dokumentacji Malkina znajduj siê w Muzeum
Etnograﬁcznym w Krakowie, gdzie zgromadzono ponad 800 obiektów przekazanych w darze przez
podróżnika. Muzeum Etnograﬁczne Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie posiadają
nieco mniejsze kolekcje obejmuj¹ce wyroby rêkodzie³a takie jak: broñ, ceramika, ozdoby i wyroby
plecionkarskie. Muzeum Etnograﬁczne w Poznaniu zakupiło w połowie lat dziewięćdziesiątych
pokany, licz¹cy oko³o 400 sztuk, zbiór wyrobów rêkodzie³a indiañskiego wraz z dokumentacj¹
fotograﬁczną.
1.1. Cele pracy

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie niewielkiego wycinka olbrzymich zbiorów Malkina
przedstawiaj¹cego rodzaje broni myliwskiej, procesy technologiczne jej wytwarzania oraz
sprzęt i techniki połowu ryb. Opracowanie oparte zostało o materiały ﬁlmowe, ikonograﬁczne
i relacje autorstwa Borysa Malkina. Zamiarem tej pracy jest stworzenie w miarê mo¿liwoci
dokładnego opisu zarejestrowanych na ﬁlmach technik wytwórczych i zastosowanych materiałów
oraz omówienie metod rybo³ówczych na podstawie wybranych ludów Amazonii. Jest to zadanie
nie³atwe ze wzglêdu na charakter pracy nad materia³ami z obcego krêgu kulturowego.
1.2. Struktura pracy
Wstęp oprócz noty biograﬁcznej zawiera elementarne informacje na temat wybranych
ludów tubylczych, wród których Borys Malkin prowadzi³ badania terenowe. Zamieszczone
zosta³y podstawowe wiadomoci o sposobie ¿ycia i metodach pozyskiwania ¿ywnoci
z uwzglêdnieniem warunków rodowiskowych oraz dane dotycz¹ce wielkoci populacji
i zamieszkiwanych terenów.
Druga czêæ pracy obejmuje zagadnienia dotycz¹ce dzia³alnoci myliwskiej Indian Amazonii.
Porusza kwestie wyrobu i u¿ytkowania podstawowego sprzêtu myliwskiego oraz technik
³owieckich i gatunków od³awianych zwierz¹t wród ludów badanych przez Malkina. Zilustrowane
zosta³y szczegó³owo sposoby wytwarzania oszczepów, dmuchawek i zatruwania strza³ek. Ponadto
rozdzia³ zawiera rozwa¿ania na temat metod celowania i skutecznego oddawania strza³u z ³uku
i dmuchawki. Poza tym zamieszczono tu informacje na temat u¿ywanych materia³ów rolinnych
i barwników.
Trzecia czêæ pracy dotyczy rybo³ówstwa, które w ¿yciu Indian Amazonii odgrywa³o
szczególn¹ rolê. Ryby stanowi³y podstawowe po¿ywienie wszystkich ludów maj¹cych dostêp do
zasobów rzecznych. Omówione zosta³y rozmaite metody po³owu ryb, ró¿nego rodzaju pu³apki,
sid³a, trucizny, tamy i tym podobne.
Dołączony do pracy aneks zawiera dokumentację fotograﬁczną, na którą składają się zdjęcia
wykonane przez Malkina, kadry z czterech jego ﬁlmów omawianych w niniejszej pracy oraz zdjęcia,
mojego autorstwa, eksponatów z kolekcji Malkina znajdującej się w Muzeum Etnograﬁcznym
w Krakowie.
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1.3. ród³a
Podstawê ród³ow¹ w zakresie budowy broni myliwskiej i sprzêtu do po³owu ryb stanowi¹ cztery
ﬁlmy dokumentalne:
• Making a Blowgun – prod. 1970; 16 min., powstał u Indian Cofán i przedstawia
proces technologiczny wytwarzania dmuchawki,
• Making a Blowgun and Application of Poison to the Dart  prod. 1970; 19,5 min.,
zrealizowany podczas pobytu u Indian Embéra, na którym zarejestrowano przebieg
wyrobu dmuchawki i zatruwania strza³ek wydzielin¹ gruczo³ów skórnych ¿ab
Phyllobates terribilis,
• Making a Spear  prod. 1970; 5,5 min., nakręcony u Indian Cofán i prezentujący
wyrób oszczepu,
• Fishing with Drugs (Root of Barbasco) – prod. 1971; ﬁlm 6,5 min., ilustrujący
przygotowania i przebieg po³owu ryb za pomoc¹ trucizny timbo przez Shuara.
Przy opisie sposobów wykonania broni myliwskiej oraz przebiegu przygotowañ do po³owu
ryb za pomoc¹ timbo, korzystałem z oryginalnych komentarzy autora do ﬁlmów, natomiast
przy przedstawianiu technik myliwskich oraz metod i sprzêtu do po³owu ryb czerpa³em
informacje z artyku³ów zamieszczanych przez Malkina w czasopimie Poznaj wiat w latach
19611974 i poszczególnych rozdzia³ów zbioru pism Malkina Odchodz¹cy wiat wydanego
pod redakcją dra Mariusza Kairskiego. Nota biograﬁczna zawiera informacje zaczerpnięte
z opracowań dra M. Kairskiego, E. Tenerowicz oraz ﬁlmu o życiu i pracy Malkina zatytułowanego
Xupera, wyprodukowanego przez Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie w 2009 roku. Materiały
ikonograﬁczne zgrupowane zostały w Aneksie. W tekście znajdują się odwołania do poszczególnych
fotograﬁi.
1.4. Droga badawcza
Przeczyta³em z zainteresowaniem ksi¹¿kê Odchodz¹cy wiat Borysa Malkina, którego postaæ
by³a mi dotychczas bli¿ej nieznana i postanowi³em dowiedzieæ siê wiêcej na jego temat. Okaza³o
siê, ¿e jego osi¹gniêcia naukowe i kolekcjonerskie, mimo swej wyj¹tkowoci, nie doczeka³y
siê w Polsce szerszych opracowañ. Zdecydowa³em siê czêciowo wype³niæ tê lukê i tak narodzi³a
siê idea napisania pracy na temat niewielkiego fragmentu olbrzymiej kolekcji Malkina, obejmuj¹ca
broñ myliwsk¹ oraz sprzêt i techniki po³owu ryb Indian lasów tropikalnych Ameryki Po³udniowej.
Po akceptacji promotora, drog¹ mailow¹ skontaktowa³em siê z muzeami w Szczecinie, Krakowie
i Warszawie. Zapoznawszy się ze zbiorem etnograﬁcznym w poznańskim Muzeum i konsultacjach
z pracownikami pozosta³ych placówek zdecydowa³em, ¿e napiszê pracê w oparciu o materia³y
etnograﬁczne, ikonograﬁczne i ﬁlmowe znajdujące się w Krakowie. Taki tok postępowania,
z uwagi na powtarzalnoæ poszczególnych artefaktów w kolekcjach, zasugerowa³a Pani Magdalena
Nierzwicka  kierowniczka Dzia³u Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Okrêgowego w Toruniu,
która przygotowuje rozprawê doktorsk¹ na temat ¿ycia i pracy Borysa Malkina. Pani Nierzwicka
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udostępniła mi zgromadzone przez siebie materiały fotograﬁczne i udzieliła wielu cennych
wskazówek dotyczących proﬁlu pracy.
Gdy ju¿ uda³o siê pokonaæ biurokratyczne przeszkody, pojecha³em do Krakowa, gdzie
obejrza³em i sfotografowa³em interesuj¹ce mnie obiekty. Ponadto mia³em mo¿liwoæ zapoznania
się z ﬁlmami i materiałami ikonograﬁcznymi. Otrzymałem też pozwolenie na skopiowanie
muzealnych opracowań, zdjęć i kadrów z poszczególnych ﬁlmów. Moja wizyta w Muzeum
i kontakty z pracownikami przebiega³y w bardzo mi³ej atmosferze. Chcia³bym wyraziæ
szczególne podziêkowania pani Eleonorze Tenerowicz, kierowniczce Dzia³u Kultur Ludowych
Pozaeuropejskich Muzeum Etnograﬁcznego w Krakowie za okazaną pomoc podczas wyboru
atrakcyjnych obiektów z olbrzymiej kolekcji. Podczas opracowywania zgromadzonych materia³ów
napotkałem trudności dotyczące identyﬁkacji sfery środowiskowej oraz klasyﬁkacji roślin
i zwierz¹t. W tej materii otrzyma³em wiele informacji od dra Kacpra wierka  adiunkta Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczeciñskiego.

1.5. Nota biograﬁczna
Borys Malkin urodzi³ siê 20 listopada 1917 r. w Witebsku. Dzieciñstwo i m³odoæ spêdzi³ jednak
w Polsce. W 1918 r. rodzice zaniepokojeni wydarzeniami w Rosji, przenieli siê do Warszawy.
Ojciec by³ prawnikiem zatrudnionym w Stowarzyszeniu Drobnych Kupców, matka natomiast
zajmowa³a siê domem.
Malkin od najm³odszych lat pracowicie zg³êbia³ tajniki preparowania owadów, namiêtnie
studiowa³ mapy i czyta³ ksi¹¿ki podró¿nicze. W 1938 r. wyjecha³ do Nowego Jorku, gdzie nawi¹za³
pierwsze kontakty ze rodowiskiem entomologów.
W latach 194246 odbywaj¹c s³u¿bê wojskow¹ w bazach obs³ugi naziemnej si³ powietrznych
USA na Nowej Gwinei Holenderskiej, w Australii, na wyspach Sir Graham Moore i Luzon,
w wolnych chwilach zbiera³ paj¹ki dla American Museum of History w Nowym Jorku i owady
dla Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Skompletowa³ wtedy jedn¹ z trzech najwiêkszych
kolekcji stawonogów zebranych przez ¿o³nierzy w czasie II wojny wiatowej.
Po zakoñczeniu s³u¿by wróci³ do USA z myl¹ o kontynuowaniu nauki. W rok póniej
wyjecha³ do University College w Londynie. Równolegle studiowa³ antropologiê i archeologiê
w Instytucie Archeologii London School of Economics oraz Institute of African Studies. Z California
Academy of Sciences w San Francisco otrzyma³ fundusze na pozyskanie kolekcji ró¿nych insektów
z Afryki. Spêdzi³ tam ponad rok odwiedzaj¹c Libiê, Tunezjê, Algieriê, Niger, Nigeriê, Wybrze¿e
Koci S³oniowej, Brytyjski i Francuski Kamerun, Wyspê wiêtego Tomasza, Angolê i RPA. Po
zakoñczeniu podró¿y wróci³ do USA, gdzie kontynuowa³ swoje studia na University of Washington
w Seattle. W 1953 r., jeszcze podczas studiów, prowadzi³ badania wród Indian Seri w Meksyku
a w 1955 i 1957 r. Sumu i Cora z Nikaragui. W 1957 r. w wieku 40 lat skoñczy³ studia i rozpocz¹³
pracê jako wyk³adowca akademicki. Po dwóch latach Malkin uzna³, ¿e ma doæ ustabilizowanego
¿ycia. Chcia³ byæ niezale¿ny i sam dysponowaæ swoim czasem. Postanowi³, ¿e bêdzie podró¿owaæ
i zbierać eksponaty etnograﬁczne i zoologiczne na zlecenia muzeów i ośrodków naukowych.
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W pierwsz¹ podró¿ do Ameryki Po³udniowej wyjecha³ ju¿ w 1957 r. Pocz¹tki by³y trudne,
jednak po kilku latach dziêki solidnemu przygotowaniu teoretycznemu i niezwyk³ej starannoci
w pracy wyrobi³ sobie tak dobr¹ opiniê, ¿e wa¿ne instytucje naukowe same zabiega³y, by to w³anie
on pozyskiwa³ dla nich eksponaty.
Malkin prowadził badania etnograﬁczne z szerokim uwzględnieniem ekologii kulturowej.
Próbowa³ znaleæ zale¿noci miêdzy dostêpnoci¹ i czêstoci¹ wystêpowania ró¿norodnych
gatunków rolin, zwierz¹t ³ownych (ssaków, ptaków, gadów, p³azów, owadów i ryb) w okrelonych
warunkach rodowiskowych, a kierunkiem rozwoju poszczególnych kultur indiañskich. Bra³
pod uwagê przy tym takie elementy jak: odleg³oci miêdzy wioskami, rozmieszczenie siedzib
poszczególnych rodzin, intensywnoæ zajêæ rolniczych, rozwój technik ³owieckich, styl ¿ycia
i sposoby spêdzania wolnego czasu. Prowadzi³ bardzo starann¹ dokumentacjê, na któr¹ sk³ada³o
się dokładne opisywanie zbiorów na miejscu, sporządzanie na bieżąco notatek etnograﬁcznych,
spisywanie własnych reﬂeksji, fotografowanie, ﬁlmowanie, a także preparowanie zbiorów
przyrodniczych. Dysponował nowoczesnym, jak na owe czasy, sprzętem fotograﬁcznym. Miał
zawsze w podró¿y najnowszy model szwajcarskiego Bolexa, Alphê, dwie Exakty, szwedzkiego
Hasselblada i niemiecki ﬂesz Brauna oraz cały zestaw obiektywów. Do podstawowego wyposażenia
należała też kamera ﬁlmowa i maszyna do pisania oraz niezliczone ilości ﬁolek na owady, roztworów
chemicznych, preparatów, siatek, skalpeli, pêset i innych niezbêdnych akcesoriów zapewniaj¹cych
wzglêdn¹ samodzielnoæ i samowystarczalnoæ w d¿ungli. Wa¿nym uzupe³nieniem ekwipunku
była pokaźna biblioteka zawierająca podręczniki z zakresu przyrody, geograﬁi i antropologii
oraz dzieła greckich i rzymskich ﬁlozofów. Szczególnej dbałości wymagało przechowywanie
i transportowanie sprzętu i materiałów fotograﬁcznych. Służyły do tego specjalne, zaklejane taśmą,
aluminiowe walizeczki i metalowe pojemniki, do których wsypywa³ kryszta³y soli krzemowych
maj¹ce w³aciwoci absorbuj¹ce wilgoæ. Mia³o to na celu uniemo¿liwienie rozwoju pleni oraz
grzybów. Jedna z takich walizek wra z całym sprzętem znajduje się w Muzeum Historii Fotograﬁi
w Krakowie. Materiał fotograﬁczny zamawiał w Niemczech i Szwajcarii, na co w ciągu dziesięciu
lat, jak obliczy³, wyda³ oko³o czterdziestu tysiêcy dolarów. Spore sumy przeznacza³ na regularne
konserwacje i niezbędne naprawy wrażliwej aparatury fotograﬁcznej (Tenerowicz 1998:8083).
W latach 19571973 przebywa³ g³ównie w Ameryce Po³udniowej. Do Polski po raz pierwszy
przyjecha³ w 1959 r. Zacz¹³ pisaæ relacje z podró¿y do Poznaj wiat i szybko nawi¹za³ kontakty ze
rodowiskiem naukowym. Póniej przeniós³ siê na sta³e do Europy i w latach 19731983 mieszka³
w Szwajcarii. W tym okresie wielokrotnie przyje¿d¿a³ do Warszawy, gdzie pozna³ sw¹ przysz³¹
¿onê Helenê Przestalsk¹. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych przeprowadzi³ siê na sta³e do Polski.
Niepokorny podró¿nik, mimo zaawansowanego wieku, w 1994 r. wyruszy³ w sw¹ ostatni¹ podró¿
do Boliwii i Paragwaju. 12 sierpnia 2009 r. zmar³ w Warszawie w wieku 92 lat.
Ponad 40 znacz¹cych placówek muzealnych w Europie i obu Amerykach posiada zbiory Borysa
Malkina. Znajduje się tam ponad 120 kolekcji o charakterze etnograﬁcznym i archeologicznym.
Najwiêksze zbiory zebrane zosta³y wród ludów takich jak: UrubúKapoor, Tukuna, Karajá, Cofán
i Noanamá. W latach siedemdziesiątych zrealizował 22 ﬁlmy dokumentalne przedstawiające
procesy technologiczne wyrobu poszczególnych artefaktów, techniki zdobnicze i metody po³owu
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ryb. Filmy powsta³y na zamówienie Instytutu w Getyndze (Institut für Wissenschaftlichen
Film Gottingen); tam też zostały poddane obróbce i wyprodukowane przez Encyclopaedia
Cinematographica w 1975 roku. Wszystkie ﬁlmy zostały nakręcone na taśmie 16 mm, w technice
czarnobia³ej, bez fonii oraz opatrzone komentarzami autora, które Malkin pisa³ w Langendorf
w Szwajcarii. Jak sam podkreślał, ﬁlmy powstały w celach naukowych i na potrzeby edukacji
uniwersyteckiej. W 1988 r. zakupione zostały przez Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie. Malkin
zachował sobie prawa autorskie do wszystkich ﬁlmów. Muzeum mogło wykorzystywać je tylko
do celów owiatowych i pracy naukowej. Nie wolno u¿ywaæ ich do celów komercyjnych ani
udostępniać osobom postronnym. Część ﬁlmów została pokazana szerszej publiczności podczas
wystawy Ekwador. Wzory kultur na równiku, prezentowanej od wrzenia 2008 do czerwca 2009
r. , a organizowanej przez Muzeum i Ambasadê Ekwadoru ze zbiorów Muzeum i Ambasadora.
Ekspozycjê przygotowano w taki sposób, by mo¿na by³o j¹ ogl¹daæ z dwóch perspektyw: etnografa
dokumentalisty (archiwalne fotograﬁe i wybrane ﬁlmy Borysa Malkina) oraz kolekcjonera
i pasjonata, mi³onika w³asnego kraju Jego Ekscelencji Fernando Floresa, Ambasadora Ekwadoru
w Polsce. Wybrane ﬁlmy Malkina były również pokazywane podczas Nocy Muzeów w 2008 roku
i jako cytaty w ﬁlmie biograﬁcznym o życiu i pracy Malkina.
Borys Malkin zebrał także około 15000 sztuk obiektów etnograﬁcznych i ponad 1500
zabytków archeologicznych. Na niezwykle bogatą dokumentację fotograﬁczną składa się 40000
slajdów oraz zdjêæ. Natomiast zbiory zoologiczne to oko³o milion okazów entomologicznych
i herpetologicznych. Malkin, widz¹c jak tubylcze kultury zanikaj¹ i w³aciwie rozpadaj¹ na jego
oczach, mia³ wiadomoæ donios³oci swojej pracy. Stara³ siê zebraæ mo¿liwie najwiêcej eksponatów
oraz udokumentowaæ maksymaln¹ iloæ zjawisk. Czêsto, nie zwa¿aj¹c na trudnoci, kilkakrotnie
wraca³ w to samo miejsce aby zdobyæ brakuj¹cy element kolekcji (Tenerowicz 1998:83).
Jeli chodzi o same zdjêcia, robi³em przede wszystkim sekwencje ilustruj¹ce wyrób jakiego
przedmiotu. Na przyk³ad serie ceramiczne skompletowane u kilku ludów utrwalaj¹ prawie
czterdzieci piêæ ró¿nych etapów produkcji, ka¿dy fotografowany wielokrotnie, w ró¿nych ujêciach,
zarówno na b³onie kolorowej, jak i czarnobia³ej. Oczywicie oprócz ci¹gów technologicznych
fotografowa³em te¿ ró¿ne sceny z ¿ycia Indian, ich rodowisko naturalne, prace zwi¹zane z upraw¹,
po³owem ryb, czasem rytua³y, tañce. Szybko zorientowa³em siê, ¿e mam okazjê utrwaliæ na kliszy
fotograﬁcznej i, w mniejszym stopniu, na taśmie ﬁlmowej ważne elementy z życia Indian, które
niebawem znikn¹ w nastêpstwie zderzenia z nasz¹ cywilizacj¹. Nale¿a³o to robiæ zanim bêdzie
za póno. By³ to rodzaj ¿ywej archeologii. Istotnie, pod koniec mej dzia³alnoci mog³em ju¿
powiedzieæ, ¿e przez trzydzieci lat uda³o mi siê stworzyæ ogromne, bezcenne archiwum. Kiedy
robi³em ostatnie swe zdjêcia, wiêkszoæ z tego, co zarejestrowa³em na kliszy wczeniej, przesz³a
bezpowrotnie do historii (Malkin 2007:19).
Zas³ugi i rolê Malkina w dokumentowaniu indiañskich kultur Ameryki Po³udniowej trudno
przeceniæ. Mimo niewielu publikacji pozostawi³ po sobie ogromny dorobek naukowy w postaci
starannie skompletowanych kolekcji rozrzuconych w muzeach Europy i obu Ameryk. Na zawsze
zajmie poczesne miejsce wród najwiêkszych podró¿ników i dokumentalistów wiata Indian
Ameryki Po³udniowej.
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1.6. Charakterystyka ludnoci tubylczej

Zainteresowania Malkina koncentrowa³y siê g³ównie wokó³ ludów lasów tropikalnych Amazonii,
wród których przebywa³ najczêciej i najchêtniej, oraz w mniejszym stopniu grup ¿yj¹cych na
sawannach, terenach podgórskich i wy¿ynnych.
Spo³ecznoci kultur zamieszkuj¹cych lasy tropikalne Amazonii rozwija³y techniki po³owu
ryb, ulepsza³y narzêdzia i wprowadza³y nowe rodzaje broni myliwskiej. Stopniowo pojawia³y siê
oszczepy, dmuchawki, specjalne strza³y, sid³a i rozmaite pu³apki na ryby. Równoczenie zajmowano
siê zbieractwem i upraw¹ ziemi.
Do tej grupy nale¿¹:
• Aueti  ¿yj¹cy nad rzek¹ Xingu, kilkaset kilometrów na zachód od Rio Araguaia.
Malkin przebywa³ tam w 1957 r. W owym czasie populacja Aueti liczy³a kilkadziesi¹t
osób i by³a ju¿ na granicy wymarcia. Odpowiedzialnoæ za ten stan rzeczy ponosi³y
choroby takie jak: grypa, odra i ospa, które gwa³townie rozprzestrzenia³y siê wród
Indian. Podstawowym zajêciem Aueti, by³o rybo³ówstwo (Malkin 1960 88:3 1415),
• Ache  zamieszkuj¹ tereny pomiêdzy rzekami Parana i Paragwaj. Malkin odwiedza³
ich dwukrotnie. Mia³o to miejsce w po³owie lat osiemdziesi¹tych i w 1994 r. ocenia³
liczebnoæ tych Indian na nieco ponad 700 osób. Pod wp³ywem misjonarzy porzucili
koczowniczy tryb ¿ycia i utrzymywali siê z uprawy niewielkich poletek. Jednak
parê razy do roku wybierali siê ca³ymi rodzinami na kilkunastodniowe wêdrówki po
lesie, podczas których zajmowali siê zbieractwem i mylistwem (Malkin 2007:314317),
• Kamayura  ¿yj¹ nad rzek¹ Xingu w brazylijskim Mato Grosso i nale¿¹ do rodziny
jêzykowej Tupi Guarani. W 2002 r. stanowili niewielk¹ populacjê licz¹c¹ 355 osób.
Podobnie jak pozosta³e ludy miêdzyrzecza zajmowali siê g³ównie rybo³ówstwem,
mylistwem, zbieractwem i upraw¹ manioku. Dawniej s³ynêli z wykonywania
wysokiej jakoci ³uków i strza³ (www.indiancultures.com/Cultures/kamayura.html
wgl¹d 28.08.2011),
• Karajá  mieszkañcy Wyspy Bananowej, przez któr¹ przebiega granica stanów
Goias i Mato Grosso w Brazylii, na rzece Araguaia. Wyspa ma kilkaset kilometrów
d³ugoci i utworzona zosta³a przez dwie odnogi Rio Araguaia. Karajá u¿ywali
odrębnego języka, którego nie zakwaliﬁkowano do żadnej znanej grupy językowej.
W 1971 r. stanowili spo³ecznoæ licz¹c¹ oko³o 2000 osób (Czachorowska
1998:120). Malkin odwiedzi³ ich podczas pierwszego pobytu na kontynencie
Po³udniowoamerykañskim w 1957 r. a nastêpnie w latach 60tych. Zatrzymywa³ siê
wtedy w Santa Isabel, które stanowi³o najwiêksze skupisko Karajá. G³ówne zajêcie
mê¿czyzn to rybo³ówstwo oraz wyprawy handlowe w dó³ i w górê rzeki. Kobiety
zajmowa³y siê wytwarzaniem ceramicznych naczyñ bez u¿ycia ko³a garncarskiego,
a także ﬁgurek dla turystów. Wykonywały też, znane w okolicy, wielkie naszyjniki
z koralików, tembety i bawe³niane bransolety (Malkin 2007:29, 3637),
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•

Matako  zamieszkuj¹cy tereny nad Rio Pilcomayo na pograniczu Boliwii
i Argentyny. Malkin przebywa³ u nich dwukrotnie: w 1965 i 1985 r. Indianie ci
mieszkali w wioskach sk³adaj¹cych siê z chat skleconych z chrustu i patyków.
W porze suchej obﬁcie czerpali z zasobów rzecznych, natomiast pora deszczowa
by³a okresem niedostatku po¿ywienia. Pojedyncze rodziny mieszka³y wtedy osobno
i utrzymywa³y siê ze zbieractwa i mylistwa (Malkin 2007:170171),

•

Shuara określa się literaturze etnograﬁcznej jako Jivaro, jednak jest to nazwa
o wydwiêku pejoratywnym, nadana przez kolonialistów. Mieszkaj¹ na obszarze
Peru i Ekwadoru. W Ekwadorze zamieszkuj¹ lasy tropikalne nad rzekami Morona
i Macura oraz w prowincji Napo Pastaza nad rzek¹ Cusuimi, a tak¿e w dolinach
rzek Upano, Bobonaza i Zamorra. Shuara dziel¹ siê na ró¿ne grupy i zamieszkuj¹
tereny mieszcz¹ce siê na obszarze Peru i Ekwadoru. W 1970 r. Malkin szacowa³ ich
liczebnoæ na oko³o 25 tysiêcy osób. W latach 197071 przebywa³ wród Shuara
¿yj¹cych nad rzek¹ Cusuimi. Indianie ci zatracili ca³kowicie wszelkie umiejêtnoci
rzemielnicze i choæ dawniej s³ynêli z rozmaitych ozdób, obecnie wykonywali tylko
niezbêdne, proste sprzêty. ¯yli z rybo³ówstwa, upraw kopieniaczych i mylistwa
(Malkin 1974 263:10 1415),
Tapirapé to mieszkañcy pó³nocnowschodniej Mato Grosso w Brazylii ¿yj¹cy
nad brzegiem rzeki Araguaia. Pos³uguj¹ siê jêzykiem nale¿¹cym do rodziny Tupi
Guarani. Ich liczbê szacuje siê na oko³o 200 osób. Tapirapé zajmuj¹ siê upraw¹
manioku, kukurydzy, bawe³ny i bananów oraz zbieraniem dzikich orzechów
i owoców. Wa¿nym sk³adnikiem diety jest miêso ryb i upolowanych zwierz¹t (www.
everyculture.com/SouthAmerica/Tapirape.html wgl¹d 01.09.2011),
Urubu/Kapoor stanowi¹ licz¹c¹ oko³o 800 osób grupê Indian zamieszkuj¹c¹ tereny
rezerwatu Minas Gerais nad rzek¹ Gurupi w Brazylii. Ich jêzyk nale¿y do rodziny
Tupi Guarani. Malkin w latach 196366 ocenia³ liczbê Urubu na oko³o 450 osób.
Urubu zajmuj¹ siê g³ównie mylistwem oraz upraw¹ manioku na niewielkich
poletkach, rybo³ówstwo ma niewielkie znaczenie (Zachorowska 1998:117),
Wayana  zajmowali tereny w górze rzeki Maroni. Obecnie na terenie Surinamu
i Gujany Francuskiej w pojedynczych osadach ¿yje oko³o 1200 osób. Malkin
dotar³ do nich w 1963 r. podczas podró¿y rzek¹ Maroni. Podstaw¹ gospodarki tych
Indian by³a zawsze uprawa manioku, kukurydzy, dyni i batatów. Powierzchnia
pojedynczych pól uprawnych nie przekracza³a 0,5 ha. Zajmowali siê te¿ zbiorem
pomarañczy, mango, papai i cytryn. Rybo³ówstwo i mylistwo stanowi³o margines
ich dzia³alnoci (Malkin 2007:151155),
Witoto zamieszkiwali tereny nad Amazonk¹ na pograniczu po³udniowowschodniej
Kolumbii, pó³nocnego Peru i Brazylii. Na prze³omie XIX i XX w. ich populacja
liczy³a oko³o 50 tysiêcy. W okresie boomu kauczukowego, w wyniku chorób, pracy
przymusowej i migracji liczba Witoto spad³a do 700010000 osób. Podstawowe

•

•

•

•

12

zajêcia bytowe to uprawa manioku, bananów, brzoskwiñ, orzeszków ziemnych,
koki, kakao i kukurydzy. Mê¿czyni zajmowali siê mylistwem i rybo³ówstwem.
Do polowañ u¿ywano oszczepów i dmuchawek, nigdy za ³uków i strza³. Ryby
po³awiano za pomoc¹ sieci, trucizny, linek z haczykami i rozmaitych pu³apek
(www.everyculture.com/SouthAmerica/Witoto.html wgl¹d 29.08.2011). Witoto
dawniej mieszkali w wielkich komunalnych domach, które zajmowa³o kilka rodzin.
Na pocz¹tku lat 60tych i w 1970 r. gdy Malkin prowadzi³ tam badania terenowe,
zmienia³ siê ju¿ ich styl ¿ycia. Ka¿da rodzina mia³a w³asn¹ chatê, zbudowan¹ na
palach, bez cian i pokryt¹ dachem. Wiêkszoæ, a zw³aszcza kobiety, ubiera³a siê
po europejsku. W wiosce oprócz misji by³a szko³a i boisko pi³karskie (Malkin 1962
118:9 1011),
Yanomami
 ¿yj¹ w dorzeczu Amazonki na terenie Brazylii i Wenezueli. Po³owa
•
z dwudziestoszeciotysiêcznej populacji ¿yje na obrze¿ach osiedli i w pobli¿u
misji religijnych. Reszta natomiast zamieszkuje osady w d¿ungli. Zajmuj¹
siê zbieractwem, ³owiectwem i upraw¹ niewielkich poletek (www.indian
cultures.com/Cultures/yanomamo.html wgl¹d 01.09.2011).
Poza terenami Amazonii Indianie obszaru lasów tropikalnych, wród których prowadzi³ badania
Malkin, zamieszkiwali lasy zachodniej Kolumbii między Andami a wybrzeżem Pacyﬁku oraz góry
Sierra de Perija:
• YucoMotilone ¿yj¹cy w dolinie Sierra de Perija nale¿eli niegdy do wojowniczych
plemion pos³uguj¹cych siê z niezwyk³¹ zrêcznoci¹ ³ukami i cienkimi, bardzo
ostrymi strza³ami o metalowych lub bambusowych grotach. Malkin przebywa³
wród YucoMotilone w 1968 i 1969 r. W notatkach opisa³ dok³adnie ich wygl¹d:
S¹ niskiego wzrostu, jak wiêkszoæ tutejszych Indian, jednak nie tylko o niski
wzrost tu chodzi. Wykazuj¹ bowiem cechy zupe³nego skar³owacenia. Zmierzy³em
kilkunastu doros³ych mê¿czyzn. Mierzyli od 108 do 133 cm, by³o zaledwie kilku
wy¿szych, mierz¹cych oko³o 155, i dwóch jeszcze nieco wy¿szych  162 cm. Kobiety
by³y jeszcze drobniejsze. Normalnej wielkoci g³owy osadzone na tak ma³ych
cia³ach wydawa³y siê nieproporcjonalnie du¿e. Ich nosy by³y p³askie, a cera lekko
niada. Nogi cienkie, wrêcz patykowate, bardzo krótkie, rêce te¿ krótkie, grubawe,
podobnie palce u r¹k i nóg. Wa¿¹ oko³o czterdziestu, piêædziesiêciu kilogramów, nie
oznaczają się ani wielką sprawnością ﬁzyczną, ani siłą. Uderzyła mnie duża liczba
osób o koszmarnie zniekszta³conych koñczynach dolnych. Sporo pe³zaj¹cych dzieci,
które chyba nigdy nie bêd¹ mog³y chodziæ. Niektórzy doroli choruj¹ na parali¿ 
nag³y lub od urodzenia (Malkin 2007:210211),
• Noanamá to grupa Indian, która zamieszkiwa³a dop³ywy rzeki Sam Juan i liczy³a
około 2000 osób. W latach 196872 odwiedzał ich wielokrotnie; w sumie spędził
u Noanamá oko³o roku. Prowadzili osiad³y tryb ¿ycia, utrzymywali siê z uprawy
bananów i manioku, co stanowi³o g³ówne zajêcie kobiet. Mê¿czyni natomiast
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trudnili siê rybo³ówstwem i mylistwem. Noanamá zajmowali obszerne, luno
rozrzucone cha³upy. Niektóre sta³y bardzo blisko siebie, a niektóre oddalone by³y
o kilka kilometrów. Domostwa zamieszkiwa³y du¿e rodziny o ró¿nym stopniu
pokrewieñstwa. Du¿e rozproszenie by³o przyczyn¹ braku jakiejkolwiek w³adzy
terytorialnej (Malkin 2007:228234),
•

Embera, którzy ¿yj¹ nad Rio Saija niewiele ró¿nili siê od Noanamá, mieli tylko
nieco ciemniejsz¹ skórê i wystaj¹ce koci policzkowe. Podstaw¹ ich utrzymania
by³a uprawa bananów i kukurydzy. Zajmowali siê te¿ mylistwem i rybo³ówstwem,
choæ z mizernym skutkiem z powodu znacznego przetrzebienia zwierz¹t i ryb
w okolicy. Okazjonalnie zbierali owoce palm i innych drzew. W 1971 r. gdy Malkin
prowadzi³ badania terenowe wród Embera grupa by³a poddana ju¿ silnej akulturacji
zarówno pod wzglêdem materialnym jak i obrzêdowym (Malkin 1973 252:1156),

•

Cofán mieszkaj¹cy w Santa Rosa de Sucumbios nad rzek¹ San Miguel znani
byli w Kolumbii z naszyjników, barwnych ozdób z piór i malowania twarzy. Na
pocz¹tku lat 70tych, kiedy Malkin dotar³ do ich wioski, sk³ada³a siê ona z piêciu
cha³up zamieszka³ych przez 30 osób. Ca³a populacja rozrzucona w kilku osadach
nad brzegiem rzeki liczy³a nie wiêcej jak 300 osób. Zajmowali siê g³ównie upraw¹
bananów, które niezwykle chêtnie spo¿ywali pod ró¿nymi postaciami, i kukurydzy.
Uzupe³nieniem diety by³y owoce lene. Rolnictwem zajmowali siê zarówno
mê¿czyni jak i kobiety. Zbieractwem natomiast tylko kobiety. Zdecydowan¹
domen¹ mê¿czyzn by³o mylistwo i rybo³ówstwo (Malkin 1973 242:1 2122).

2. Rodzaje broni myliwskiej
2.1. Dmuchawki
Dmuchawka jest najprostsz¹ broni¹ pneumatyczn¹. Ze wzglêdu na ciche dzia³anie bywa bardziej
skuteczna ni¿ broñ palna. Sk³ada siê najczêciej z dwóch, sklejonych i owiniêtych ³ykiem,
jednostronnie wydr¹¿onych drewnianych dr¹gów o d³ugoci od 2 do 4 metrów. Wraz ze wzrostem
d³ugoci zwiêksza siê skuteczny zasiêg. Silne dmuchniêcie w rurê powoduje wytworzenie cinienia
i w konsekwencji wystrzelenie pocisku.

Ryc. 1. Budowa dmuchawki. Oprac. T. Kempiñski.

A. ustnik
B. rura dmuchawki
C1. t³oczek
C2. promieñ
C3. grot lub ostrze
Broñ tê stosowano w po³udniowowschodniej Azji, Japonii, archipelagu Malajskim,
po³udniowych Indiach, Sri Lance, po³udniowej i centralnej Ameryce, po³udniowym i centralnym
Meksyku, po³udniowowschodnich Stanach Zjednoczonych i na Madagaskarze. Indianie Amazonii
u¿ywali jej do polowania na ptaki oraz drobne i wiêksze zwierzêta. Strza³ki zatruwane by³y za
pomoc¹ ró¿nych wyci¹gów rolinnych lub jadu z gruczo³ów skórnych ¿ab z rodziny drzewo³azów.
Dmuchawki mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na sposób wytwarzania:
•

korpus dmuchawki sporz¹dza siê z dwóch wydr¹¿onych i po³¹czonych kawa³ków
drewna (np. Cofán, Embéra),

•

ca³oæ zrobiona jest z jednego kawa³ka pnia, a otwór wierci siê za pomoc¹ kija
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z twardego drewna (Shuara ¿yj¹cy na pograniczu Peru i Ekwadoru w okolicach rzeki
Morona, jednego z g³ównych dop³ywów Cusuimi),
•

•

wewn¹trz okr¹g³ego kawa³ka drewna umieszcza siê prost¹ trzcinê bez kolanek
(Curripaco z dorzecza Orinoko),
prosta trzcina obudowana jest dwoma kawa³kami drewna.

Ryc. 2. Technika celowania dmuchawk¹. Oprac. T. Kempiñski.

Efektywne traﬁenie wymaga ustawienia wylotu lufy nieco powyżej celowanego obiektu
i wyrównaniu jej odchylenia od osi celu podczas obserwacji naprzemiennie lewym i prawym
okiem. Niektóre ludy (np. Cofánowie, Embéra) stosowa³y umieszczony kilkadziesi¹t centymetrów
powyżej wylotu lufy celownik umożliwiający większą skuteczność strzału. Ciśnienie w luﬁe jest
tak du¿e, ¿e przy podniesieniu broni o 450 strza³ka mo¿e zakreliæ ³uk d³ugoci ponad 60 metrów.
Przy minimalnym podniesieniu dmuchawki dystans dochodzi do 50 m. Celne traﬁenie można
uzyskaæ na odleg³oæ 1/2 do 1/3 zasiêgu maksymalnego (Malkin 1973(1):22).
Istnieją dwa ﬁlmy autorstwa Malkina pokazujące proces wytwarzania dmuchawek. Pierwszy
z omawianych zosta³ nakrêcony u Indian Cofán. Wykonaniem dmuchawki zaj¹³ siê Narcisio
Lucitante. Indianin by³, wed³ug opisu Malkina, niezwykle starannym i sumiennym rzemielnikiem.
W wiosce uchodzi³ za mistrza w tej dziedzinie. To doæ rzadkie zjawisko, poniewa¿ wród ludów
Amazonii raczej nie wystêpuje podzia³ na specjalnoci, najczêciej ka¿dy wykonywa³ wszystko
samodzielnie.
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Ryc. 3. Przekrój dmuchawki (Cofán). Oprac. T. Kempiñski.

Ryc. 4. Sposób osadzenia ustnika (Cofán). Oprac. T. Kempiñski.

W normalnych warunkach praca trwa kilka tygodni, jednak na potrzeby ﬁlmu cały proces
zosta³ skrócony do dwóch tygodni. Nale¿y pamiêtaæ jednak, i¿ obecnie Indianie u¿ywaj¹ stalowych
narzêdzi, kupowanych od obcych handlarzy lub pozyskiwanych w ramach wymiany barterowej
z innymi plemionami indiañskimi. Obróbka drewna tradycyjnymi kamiennymi narzêdziami
musia³a trwaæ jeszcze d³u¿ej.
Pierwszym, wcale nie łatwym, zadaniem był wybór odpowiedniego drzewa. Na początku ﬁlmu
pokazano jak Narcisio uzbrojony w ostr¹ maczetê1 i siekierê wêdruje po gêstym, tropikalnym lesie
i z uwag¹ rozgl¹da siê wokó³. Po oko³o dwukilometrowym marszu znalaz³ to czego szuka³: pieñ
drzewa by³ prosty, pozbawiony wiêkszych deformacji i mia³ jakie 30 cm rednicy (Fot.1). Nie
uda³o siê niestety ustaliæ jaki to gatunek. Drewno u¿yte przez Narcisio mia³o bardzo jasny kolor,
wiêc mo¿na przypuszczaæ, i¿ nie by³ to ¿aden gatunek palmy. W nastêpnym ujêciu Indianin ci¹³
drzewo, usun¹³ ga³êzie i wyci¹³ odpowiedni fragment pnia, co by³o wyranie widoczne w du¿ym
zbli¿eniu. Po czym sprawnymi ruchami maczety usun¹³ korê. Na tym etapie wstêpna obróbka
zosta³a zakoñczona. Narcisio zarzuci³ pieñ na ramiê i zaniós³ go do wioski.
Tam, z du¿¹ wpraw¹, wy³upuj¹c skonie ma³e kawa³ki drewna przyci¹³ go maczet¹ na
odpowiedni¹ d³ugoæ. Nastêpnie razem z pomocnikiem przyst¹pili do dzielenia pnia wzd³u¿ na
1 D³ugi szeroki nó¿, podobny do tasaka. U¿ywa siê go w Ameryce P³d. do wycinania trzciny cukrowej na plantacjach
i wyr¹bywania cie¿ek w d¿ungli. Pierwowzorem maczety by³, u¿ywany przez konkwistadorów, rapier (www.
pl.wikipedia.org/wiki/Maczeta wgl¹d: 20.04.2011).
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cztery równe czêci. Siekiera wbita w pieñ i trzymana przez drug¹ osobê stanowi³a klin, a Narcisio
uderza³ w ni¹ du¿ym kamieniem. Póniej ka¿d¹ z czêci poddano dok³adnej obróbce i za pomoc¹
maczety zlikwidowane zosta³y wszelkie widoczne nierównoci. Dwie z nich u¿yte bêd¹ do wyrobu
dmuchawki, a dwie zostan¹ w rezerwie.
Po dwóch dniach przerwy Indianin wróci³ do pracy. Starannie obejrza³ przygotowane
uprzednio dr¹gi i wybra³ dwa najbardziej odpowiednie. Nastêpnie rozpali³ niewielkie ognisko,
u³o¿y³ na nim stertê ga³êzi, opar³ na tym drzewce i rozgrza³ je w tych miejscach, które wymaga³y
dalszego prostowania. Póniej, doginaj¹c dr¹gi miêdzy ukonie rosn¹cymi ga³êziami drzewa
nada³ im ostateczny, idealnie prosty kszta³t. Po czym opar³ ka¿dy z elementów ukonie o drzewo
i wyrównywa³ powierzchnie maczet¹, czêciowo osadzon¹ pod k¹tem prostym w specjalnej
drewnianej rêkojeci, a potem umieci³ elementy na czym w rodzaju prymitywnego sto³u
stolarskiego. Wykonano go z du¿ego kawa³ka pnia wy³¹cznie na potrzeby tego jednego etapu
produkcji. Tak zamocowane dalej obrabia³ maczet¹ i strugiem stolarskim, a¿ uzyska³y pó³kolisty
kszta³t i doskonale pasuj¹ce do siebie proste p³aszczyzny (Fot.2). Póniej znów opar³ drzewce
ukonie o drzewo i nadal poprawia³ g³adkoæ powierzchni. Ta ¿mudna, wymagaj¹ca precyzyjnego
cinania cienkich warstw drewna, praca trwa³a dwa dni. Ostatecznie, uzyskawszy zadowalaj¹cy
efekt, Narcisio zabra³ korpus dmuchawki do domu, po czym wymoczy³ w rzece i wygrza³ przy
ognisku. Nastêpne pó³ dnia trwa³o ostateczne polerowanie ca³ej powierzchni obu e lementów
w delikatnym, mia³kim i mokrym piasku nad brzegiem rzeki.
Kolejnym etapem by³o wydr¹¿enie idealnie prostego tunelu wewn¹trz dwóch po³ówek.
W tym celu Indianin po³o¿y³ ka¿dy element osobno na ziemi i unieruchomi³ jeden z nich za
pomoc¹ szeciu, prawdopodobnie bambusowych, patyków (dwa na koñcach i cztery po bokach)
wbitych w grunt. Nastêpnie przygotowa³ w naczyniu z tykwy czerwon¹ farbê z nasion achiote2,
któr¹ nas¹czy³ bawe³niany sznurek. Po czym nawin¹³ sznurek na dwa skrajnie wbite w ziemiê patyki
i wyznaczy³ na po³ówce dmuchawki dwie równoleg³e linie okrelaj¹ce brzegi tunelu. Przy³o¿y³
z góry drug¹ po³ówkê i silnie przycisn¹³. W ten sposób odcisnê³y siê na niej dwie identycznie
symetryczne linie (Fot.3).
Do wydr¹¿enia tunelu Narcisio u¿y³ zwyk³ego, ma³ego no¿a kuchennego z³amanego oko³o
1 cm powy¿ej rêkojeci (Fot.4). W nastêpnej kolejnoci bardzo d³ugo i precyzyjnie wyg³adza³ za
pomoc¹ kawa³ka drewna zag³êbienia i starannie dopasowywa³ obie po³ówki (Fot.5 i 6). Potem
znów wszystko pedantycznie polerowa³, a pod koniec dnia wygrzewa³ przy ognisku.
Wreszcie przyst¹pi³ do trwa³ego po³¹czenia obu po³ówek. Zwi¹za³ je mocno, w czternastu
miejscach, cienkim sznurkiem z w³ókna palmy Mauritia3. Wêz³y rozmieszczone by³y symetrycznie
co kilkanacie centymetrów. W tym momencie zasadniczy, gotowy ju¿ korpus dmuchawki mierzy³
238 cm i mia³ idealnie g³adk¹ i okr¹g³¹ powierzchniê.
2
Drzewko orleañskie, Arnota w³aciwa, Achiote (Bixa orellana), rolina wystêpuj¹ca w Ameryce P³d., posiadaj¹ca
ciemne czerwone nasiona o rednicy oko³o 3 mm. Indianie stosowali j¹ przy wyrobie ozdób i zdobieniu cia³a. Obecnie
u¿ywana jest do barwienia potraw.
3 M. ﬂexuoza L. ﬁl. Palma rosn¹ca na podmok³ych terenach Ameryki P³d. i osi¹gaj¹ca wysokoæ do 45 m. Szeroko
wykorzystywana przez Indian. Z wnêtrza pnia wydobywaj¹ m¹kê sagow¹ zwan¹ ipuruma, z lici wyplataj¹ maty
i skrêcaj¹ sznury, z owoców wytwarzaj¹ smaczny sok, który po sfermentowaniu zastêpuje wino. W Brazylii nad
Amazonk¹ zwana jest tucum, nad Araguaia  buriti, a w Peru chambira (Malkin 1972(4):22).
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Nastêpnym etapem by³o przygotowanie ustnika4 (Fot.7). W tym celu Narcisio wyci¹³ no¿em na
koñcu korpusu obsadê na d³ugoci 5 cm i g³êbokoci 2 cm. Potem z kawa³ka drewna wystruga³ ustnik
w kszta³cie prosto ciêtego sto¿ka, po czym, za pomoc¹ specjalnego, obustronnie naostrzonego
no¿a wydr¹¿y³ przelotowy otwór i dok³adnie spasowa³ element z obsad¹. Póniej rozpali³ ognisko,
podgrza³ w garnku ¿ywicê nieokrelonego gatunku drzewa i na³o¿y³ grub¹ warstwê na obsadê
(Fot.8). Wcisn¹³ mocno ustnik i wyciekaj¹cym ze spojenia nadmiarem ¿ywicy zabezpieczy³
dodatkowo miejsce po³¹czenia obu elementów.
Nastêpnego dnia Indianin znów uda³ siê do lasu, ¿eby znaleæ ³yko specjalnego gatunku liany
do owiniêcia dmuchawki. Po powrocie ponownie podgrza³ garnek z ¿ywic¹, pokry³ ni¹ korpus
i nawin¹³ bardzo ciasno spiralnie jedn¹ warstwê ³yka a¿ do ustnika (Fot.9). Po czym pokry³ (oprócz
ustnika) ca³oæ jeszcze jedn¹ grub¹ warstw¹ ¿ywicy, prawdopodobnie w celu zabezpieczenia przed
wilgoci¹. W ostatnim etapie pracy Narcisio wykona³ celownik z kawa³ka ¿ywicy i umieci³ go
oko³o 50 cm powy¿ej wylotu lufy. W tym momencie dmuchawka by³a gotowa.
Pozosta³e akcesoria, czyli wycior, strza³y i ko³czan (Fot.12 i 13) zosta³y przygotowane ju¿
wcześniej, więc nie udało się Malkinowi sﬁlmować procesu ich wytwarzania. Wiele szczegółów
zastosowanych materiałów można jednak dostrzec na fotograﬁach. Wycior to kij wykonany
z twardego drewna palmowego tej samej d³ugoci co dmuchawka, o rednicy 1 cm mniejszej ni¿
jej otwór wewnêtrzny. Cofánowie czyszcz¹ lufê przed ka¿dym polowaniem i po oddaniu kilku
strza³ów. Ko³czan mia³ oko³o 30 cm d³ugoci, 8 cm rednicy, drewnian¹ pokrywkê i wykonany
by³ z twardego pnia bambusowego. W rodku znajdowa³y siê ciasno u³o¿one, cienkie strza³y
z suchych ³odyg palmy Mauritia. Indianie przygotowuj¹c strza³y bezporednio przed polowaniem,
roz³upuj¹ ³odygi wzd³u¿ i przycinaj¹ na odpowiedni¹ d³ugoæ. Do ko³czanu przywi¹zano ma³¹
tykwê wype³nion¹ w³óknem z drzewa kapokowego5 na t³oczki strza³.
Cofánowie zatruwaj¹ strza³y za pomoc¹ kurary6, której jednak sami nie wytwarzaj¹. Kupuj¹ j¹
u Indian Siona osiedlonych o kilka dni drogi canoe w dó³ rzeki. Narcisio wymiesza³ skoncentrowan¹
kurarê z sokiem cytrynowym, co prawdopodobnie aktywowa³o truciznê i pokry³ ni¹ ostre koñcówki
strza³ (Fot.10). Po czym wygrza³ je przy ognisku, aby drewno dobrze nasi¹knê³o kurar¹. By³ teraz
gotowy do polowania (Fot.11).
Drugi ﬁlm powstał u Indian Embéra, i podobnie jak w poprzednim przypadku, na potrzeby
produkcji ca³y proces zosta³ skrócony do 12 dni. Podj¹³ siê tego zadania m³ody Indianin Manuelito.
Po doæ d³ugo trwaj¹cych poszukiwaniach, wybra³ i ci¹³ odpowiednie drzewo. By³a to palma
Wettinia aequalis, znana te¿ pod nazw¹ Catoblastus aequalis [rodzina palmy czyli arekowate
(Arecaceae)] o wysokoci 1518 m i rednicy oko³o 25 cm. Nastêpnie odr¹ba³ prosty trzymetrowy
fragment pnia, roz³upa³ go siekier¹ na cztery czêci i po dok³adnych oglêdzinach dwie z nich zabra³
do domu.
4

Indianie Jivaro dorabiaj¹ niekiedy osobny ustnik z koci, natomiast Embera nie robi¹ go wcale.

5 Puchowiec piêcioprêcikowy, drzewo kapokowe (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) jest to gatunek drzewa z rodziny
lazowatych i podrodziny we³niakowych. Ronie w Ameryce Po³udniowej, rodkowej, w Meksyku, na Karaibach oraz
w Afryce.
6 Trucizna pozyskiwana z wyci¹gu kory kilku gatunków kulczyby (Strychnos toxifera, S. cognes, S. schomburgkii),
z cebuli roliny Burmannia lub korzeni Cissus quadrialata. Substancja ta powoduje natychmiastowe pora¿enie miêni
i w efekcie mieræ przez uduszenie. Dzia³a tylko po dostaniu siê do krwioobiegu. Nie jest wch³aniana przez uk³ad
Pokarmowy.
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Kolejnego dnia rozpocz¹³ starann¹ obróbkê no¿em i maczet¹. Przez kilka kolejnych dni cina³
zewnêtrzne warstwy, wyg³adza³ i polerowa³ powierzchnie, a¿ powsta³y dwie pasuj¹ce do siebie
po³ówki przysz³ej broni. Teraz Manuelito móg³ ju¿ przyst¹piæ do wydr¹¿enia rowków. Korzysta³
przy tym z pomocy syna. Po³o¿yli jeden z dr¹gów na dwóch drewnianych klocach i na koñcach
wbili w ziemiê dwa patyki. Po czym wziêli bawe³niany sznurek zamoczony w czarnym barwniku
z owoców drzewa genipapo, owinêli go dwukrotnie wokó³ patyków, zsunêli na tyczkê, gdzie
odcisnê³y siê dwie idealnie równoleg³e linie. Powtórzyli to samo z drugim elementem.
Nastêpnie, za pomoc¹ d³uta i m³otka, Manuelito wyci¹³ idealnie proste rowki wzd³u¿
wyznaczonych linii. Ta ¿mudna praca zajê³a kolejne dwa dni. Po wydr¹¿eniu tunelu, przez kilka
godzin wyg³adza³ powierzchnie ma³ym kawa³kiem ¿elaza, a¿ w koñcu zabra³ drzewce nad rzekê
i polerowa³ w piasku wewnêtrzne powierzchnie. Gdy uzna³, ¿e elementy pasuj¹ ju¿ nale¿ycie do
siebie, wróci³ do domu, rozgrza³ nad ogniskiem kawa³ek ¿ywicy, posmarowa³ ni¹ obie po³ówki
i sklei³. Móg³ teraz przyst¹piæ do ostatniego etapu pracy.
Zwi¹za³ dmuchawkê sznurkiem w trzech miejscach, zawiesi³ j¹ ukonie na sznurku
przywi¹zanym do d³ugiego kija wbitego w ziemiê, po czym zaj¹³ siê przygotowaniem ³yka.
Przyniós³ z domu suche pêki, oczyci³ no¿em i poci¹³ na paski o szerokoci oko³o 1 cm. Owin¹³
ca³oæ, zaczynaj¹c od ustnika, dok³adnie ciasnym spiralnym oplotem.W miêdzyczasie wystruga³
z kawa³ka drewna celownik i umieci³ go w oplocie, na jednej trzeciej d³ugoci powy¿ej wylotu.
Wyszuka³ potem gruby kawa³ek bambusowego pnia na ko³czan. By³ to prawdopodobnie bambus
Guadua [rodzina wiechlinowate czyli trawy (Poaceae)]. Po czym przyci¹³ go na odpowiedni¹
d³ugoæ i dok³adnie wydr¹¿y³ rodek. Przykrywkê zrobi³ z mniejszego fragmentu tego samego
pnia. ¯eby dok³adnie dopasowaæ obie czêci musia³ zeszlifowaæ zewnêtrzn¹ krawêd ko³czanu
i wewnêtrzn¹ przykrywki. Gotowy ju¿ ko³czan przewi¹za³ lian¹ w taki sposób, ¿eby mo¿na go
nosiæ na ramieniu. Dalej, za pomoc¹ ma³ego no¿a wydr¹¿y³ skorupy dwóch niewielkich orzechów
pestkowca (rodzina Arecaceae) i upcha³ tam pêki dzikiej bawe³ny (Gossypium sp.) [rodzina
lazowate (Malvaceae)]. Tak przygotowane zasobniki przywi¹za³ do ko³czanu (Fot.14). Z suchych
kawa³ków trzcinowych ³odyg [rodzina Poaceae] sporz¹dzi³ strza³ki o d³ugoci oko³o 15  18 cm.
Ostatniego dnia pracy Manuelito zabra³ siê za zatruwanie strza³ek. Embera u¿ywaj¹ do
tego wydzieliny skórnej ¿ab Phyllobates terribilis  jednego z najbardziej jadowitych zwierz¹t
na wiecie. Jest ona dwudziestokrotnie silniejsza ni¿ jad Phyllobates aurotaenia i Phyllobates
bicolor u¿ywanych przez Noanamá i Embéra z dorzecza rzeki San Juan. Indianin przyniós³
koszyk,w którym by³o kilkanacie ¿ywych ¿abek i jednego zielonego banana. Z ko³czanu wyj¹³
pêk strza³ek, po czym ostro¿nie rozsznurowa³ koszyk i wytrz¹sn¹³ jedn¹ ¿abkê. Przycisn¹³ p³aza
patykiem do ziemi, pocieraj¹c jednoczenie koñcówkê strza³ki o grzbiet (Fot.18). Nas¹czy³
w ten sposób jadem kilka strza³ek. Gotowe wbija³ drugim koñcem w banana aby wysch³y na
s³oñcu. W ko³czanach strza³ki mog³y byæ d³ugo przechowywane pod warunkiem, ¿e nie nasi¹knê³y
wilgoci¹, Po zakoñczeniu operacji wypuszcza³ zwierzê. Powtórzy³ tak kilkanacie razy. Czêæ
¿ab nie przetrwa³a tego zabiegu. Noanama i Embera mieszkaj¹cy kilkaset kilometrów na pó³noc,
w górnym biegu rzeki San Juan, pozyskiwali truciznê w o wiele bardziej okrutny sposób. Nadziewali
¿abê na ostry cierñ, trzymali j¹ nad ogniskiem i zbierali skapuj¹cy jad do naczynia.
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Ryc. 5. Phyllobates terribilis [rodzina drzewo³azowate (Dendrobatidae)], okaz
o czerwonym zabarwieniu. Fot. B. Malkin, Rio Saija, Choco, Kolumbia 1971 r.

W końcowej części ﬁlmu Manuelito zaprezentował sposób ładowania dmuchawki i technikę
oddawania strza³u. Ostro¿nie wyci¹gn¹³ strza³kê z ko³czana, nawin¹³ na koñcu k³êbek bawe³ny,
w³o¿y³ strza³kê od strony ustnika, przy³o¿y³ do ust, celowa³ krótk¹ chwilê i strzeli³. Odda³ dwa
strza³y. Obydwa okaza³y siê niecelne.
Egzemplarze dmuchawek wykonane dla potrzeb ﬁlmów Malkin przywiózł do Europy
i przekazał Muzeum Etnograﬁcznemu w Bazylei.
2.2. £uki i strza³y
£uk, najbardziej powszechna na wiecie broñ miotaj¹ca, jest jednym z najstarszych rodzajów
broni wynalezionych przez cz³owieka. Pierwsze egzemplarze wytwarzano prawdopodobnie ju¿
na prze³omie górnego paleolitu i mezolitu. Pierwowzorem ³uków wykonywanych przez Indian
Ameryki Po³udniowej by³ azjatycki ³uk prosty robiony ze wie¿ego bambusa. £uk prosty sk³ada³
siê z ³êczyska, czyli sprê¿ystego drewnianego prêta po³¹czonego na koñcach nierozci¹gliw¹
link¹ zwan¹ ciêciw¹. Pocisk stanowi³a ostro zakoñczona strza³a z drewna lub trzciny. Zasiêgiem
i celnoci¹ przewy¿sza³a znacznie rêcznie miotany oszczep. Ma³e rozmiary i ciê¿ar strza³ pozwala³y
nosiæ przy sobie znaczny ich zapas.
Podzia³ ³uków ze wzglêdu na konstrukcjê ³êczyska:
• łuk prosty – wykonany z jednego rodzaju materiału; najczęściej jest to jeden gatunek
drewna,
• ³uk dwuwarstwowy  ³êczysko wykonane z dwóch zespolonych rodzajów materia³u np.
drewno i ciêgna zwierz¹t,
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• ³uk laminowany lub dwuwarstwowy  ³êczysko sk³ada siê z co najmniej trzech po³¹czonych
gatunków drewna o ró¿nej sprê¿ystoci,
• łuk kompozytowy – łęczysko sporządzone jest z trzech różnych surowców; zwykle jest to
drewno, róg i ciêgna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gryf (zaczep, róg) s³u¿¹cy do zak³adania ciêciwy
górne ramiê
siode³ko strza³y
majdan
dolne ramiê
ciêciwa
brzusiec  strona ³êczyska znajduj¹ca siê od ³ucznika
grzbiet  strona ³êczyska zwrócona ku celowi

Ryc. 6. Budowa ³uku. ród³o: D. Harding, Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Ryc.7. Zak³adanie ciêciwy. ród³o: D. Harding, Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Ciêciwê zak³adano na ³uk w pozycji stoj¹cej. £ucznik opiera³ jeden koniec ³uku o ziemiê
i zgina³ ³êczysko rêk¹ i kolanem wykorzystuj¹c przy tym ciê¿ar cia³a.
Istnia³y ró¿ne metody napinania ³uku. Indianie Ameryki Po³udniowej stosowali sposób
nazywany potrójnym: dwa palce napinaj¹ce ciêciwê podtrzymuj¹ jednoczenie strza³ê.
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Ryc. 8. Sposób napinania ciêciwy.
ród³o: D. Harding, Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Celne strzelanie z ³uku wymaga dobrej kondycji, si³y i d³ugotrwa³ego treningu. £ucznik
chwyta lew¹ rêk¹ ³uczysko nieco poni¿ej po³owy jego d³ugoci, a praw¹ trzyma strza³ê i naci¹ga
ciêciwê. Grot strza³y opiera siê w tym czasie na lewej rêce. Strzelec przez chwilê staje w bezruchu,
celuje dok³adnie i puszcza ciêciwê. Podczas jej naci¹gania silnym naprê¿eniom ulegaj¹ miênie
ramion, klatki piersiowej i pleców. £ucznik celuj¹c musi kontrolowaæ oddech i nie mo¿e podlegaæ
najmniejszym nawet drganiom.
Strza³a, mimo doæ prostej konstrukcji, wymaga³a du¿ej precyzji wykonania. Musia³a mieæ
proste drzewce, odpowiedni¹ sprê¿ystoæ, a jej masa i d³ugoæ powinna byæ dopasowana do
konkretnego ³uku. Wiêkszoæ strza³ jest wyposa¿ona w lotki poprawiaj¹ce stabilnoæ lotu, celnoæ
i zasiêg. Konstrukcja grotu powinna odpowiadaæ rodzajowi celu aby zapewniæ wysok¹ skutecznoæ
ra¿enia.
a  grot
b  tuleja lub trzpieñ grotu z owijk¹
c  promieñ (drzewce, brzechwa)
d  pierzysko (lotki)
e  owijka
f  osada
Ryc. 9. Budowa strza³y. ród³o: D. Harding,
Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Ryc. 10. Osada. ród³o: D. Harding, Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Osada s³u¿y utrzymaniu strza³y na ciêciwie do momentu przekazania przez ni¹ energii napiêtego
i zwolnionego ³êczyska. Najczêciej by³a to szczelina wyciêta w drzewcu.
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Ryc. 11. Pierzysko. ród³o: D. Harding,
Encyklopedia broni, Warszawa, 1995 r.

Lotki pierzyska wykonywano najczêciej z piór mocowanych oplotem z nici. Po³¹czenie
czasami wzmacniano klejem. Niekiedy jedn¹ z lotek barwiono, aby zachowaæ identyczne po³o¿enie
strza³y na ciêciwie przy ka¿dym strzale. G³ównym zadaniem pierzyska by³a stabilizacja lotu.
W zbiorach Malkina znajduje siê kolekcja ³uków i strza³ Indian YukoMotilone z gór Sierra de
Perija i Urubu/Kapoor mieszkaj¹cych nad Rio Gurupi.
YucoMotilone budowali na drzewach platformy, z których strzelali z ³uków do ptaków
i ssaków nadrzewnych (Fot.32). Mimo niskiego wzrostu wykonywali du¿e i solidne ³uki, o p³askich
³uczyskach, z twardego czarnego drewna palmy (Fot.33). Ciêciwy wytwarzali z w³ókna specjalnie
w tym celu hodowanego sizalu. Do tego wystêpowa³a ca³a gama ró¿norodnych strza³ (Fot.30).
Niektóre z nich, zrobione z trzciny, mia³y kilka ostrzy i s³u¿y³y do polowania na ptaki. Inne za
mia³y drewniane, z¹bkowato ponacinane groty. Najpopularniejsze jednak by³y strza³y o bardzo
ostrych stalowych grotach wykutych ze starych maczet lub no¿y. Niekiedy takie groty mia³y ponad
20 cm d³ugoci. Najd³u¿sze strza³y, bo ponad pó³torametrowe, s³u¿y³y do polowania na grubsz¹
zwierzynê lub walki z wrogiem. Nie mia³y pierzyska z piór i w przedniej czêci by³y zdobione
w poprzeczne lub ukone wzory. Niektóre mia³y czarne lub bia³e poprzeczne pasy symbolizuj¹ce
¿ararakê7 i wê¿a koralowego8. Podobno wzory te s¹ odpowiednikami konkretnych rodów. Oprócz
tego w u¿yciu by³y mniejsze ³uki oraz setki ma³ych strza³ do polowania na drobne ptactwo (Malkin
2007:217). Dla ch³opców wytwarzano ³uki i strza³y odpowiednio mniejsze, w zale¿noci od wieku.
Strza³y takie przechowywano, po kilkadziesi¹t sztuk, w prostych bambusowych ko³czanach.
M³odzi adepci mylistwa zaprawiali siê strzelaj¹c do ma³ego ptactwa.
£uki wykonywane przez Urubu/Kapoor by³y nieco krótsze, o d³ugoci od 1 do ponad 1,5 m.
£uczyska robiono z ciemnego palmowego drewna a majdan owijano lian¹, co gwarantowa³o
³ucznikowi pewny chwyt (Fot.22 i 23). Czêsto ³uczyska zdobiono kolorowymi piórami. Do tego
Urubu dysponowali ca³¹ gam¹ strza³ wytwarzanych, w zale¿noci od zastosowania, z ró¿nych
materia³ów. Do wyrobu drzewców wykorzystywali tylko bambus lub trzcinê, natomiast groty
sporz¹dzano z drewna, bambusa oraz br¹zu (Fot. 25 i 28). Niekiedy grotem by³a naciêta, pusta
skorupa ma³ego orzecha, stanowi¹ca gwizdek. Strza³y takie stosowano do p³oszenia ptactwa
(Fot.24). Wszystkie strza³y posiada³y pierzyska z piór.

7
¯araraka (Bothrops jararaca lub Bothropoides jararaca). Gatunek wê¿a z rodziny ¿mijowatych i podrodziny
grzechotnikowatych. Jeden z najbardziej jadowitych wê¿y Ameryki Po³udniowej.
8
W¹¿ koralowy (Micrurus corallinus). W¹¿ z gatunku zdradnicowatych, ma³o agresywny, choæ jego jad mo¿e
spowodowaæ mieræ cz³owieka.
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Jeszcze w latach 80tych XX w. Indianie Aché ze wschodniego Paragwaju prowadzili zbieracko
³owiecki tryb ¿ycia (Fot.34). Do polowañ u¿ywali zarówno ³uków, jak i broni palnej. Raz na jaki
czas wybierali siê do lasu, w kilkunastoosobowych grupach kobiet, mê¿czyzn i dzieci, na wyprawy
³owieckie. Trwa³y one najczêciej kilkanacie dni. Ca³y sprzêt niezbêdny w lesie, czyli: maty do
spania, garnki, puste tykwy, maniok, tytoñ, kukurydzê i inne drobne wyposa¿enie dwiga³y kobiety,
w du¿ych koszach niesionych na plecach, ale zawieszonych na czole za pomoc¹ plecionego pasa.
Mê¿czyni natomiast nieli tylko broñ. Czêæ z nich wyposa¿ona by³a w strzelby, a niektórzy mieli
³uki i strza³y. Myliwi id¹c uwa¿nie rozgl¹dali siê wokó³, a gdy wypatrzyli zwierzynê, natychmiast
zrzucali ubrania i rozpoczynali pocig. Polowali w ten sposób najczêciej na ma³py, pekari9, aguti10
i pancerniki11. W czasie, gdy mê¿czyni zajêci byli polowaniem kobiety zbiera³y larwy owadów lub
wybiera³y, bêd¹cy przysmakiem Aché, miód dzikich lenych pszczó³.
2.3. Oszczepy
Oszczep to drzewcowa broñ miotana wykonana z d³ugiego prostego drewnianego prêta. D³ugoæ
drzewca oraz jego masa zwiêksza³a energiê kinetyczn¹ podczas uderzenia w cel. Oszczepu u¿ywa³
cz³owiek ju¿ od czasów prehistorycznych. Pocz¹tkowo by³ to d³ugi prosty kij zaostrzony z jednej
strony i opalony nad ogniem dla zwiêkszenia twardoci. Póniej dodawano drewniany lub kamienny
grot zapobiegający zbyt głębokiemu wbijaniu się w ciało oﬁary.
W drugiej po³owie XX w. Indianie, wyposa¿eni w broñ paln¹, bardzo rzadko ju¿ u¿ywali
oszczepów do polowañ i mo¿na by³o przypuszczaæ, i¿ umiejêtnoæ ich wykonywania wkrótce
zaniknie.
We wrześniu 1970 r. Borys Malkin przebywał u Indian Cofán, gdzie nakręcił ﬁlm dokumentalny
przedstawiający proces wytwarzania oszczepu (Fot.36). W pierwszym ujęciu ﬁlmu pokazano jak
Fidel Lucitante, który podj¹³ siê tego zadania, poszed³ do lasu, ¿eby znaleæ odpowiedni¹ palmê na
drzewce. Po krótkich poszukiwaniach wybra³ kilkunastometrowy okaz. By³a to prawdopodobnie
Iriartea deltoidea lub jaki gatunek z pokrewnych rodzajów Iriartella i Socratea [rodzina
palmy = arekowate (Arecaceae)]. Póniej siekier¹ ci¹³ drzewo i wyci¹³ z niego prosty fragment
o d³ugoci ponad dwóch metrów. Podzieli³ go na wzd³u¿ na cztery czêci, obejrza³ dok³adnie ka¿d¹
z nich, wybra³ jedn¹, któr¹ wstêpnie obrobi³ usuwaj¹c korê i wiêksze nierównoci (Fot.37). Tak
przygotowany element zabra³ do wioski.

9 Pekari (Tayassuidae). Rodzina ssaków spokrewniona ze winiowatymi oraz hipopotamowatymi, rozpowszechnione
w ca³ej Ameryce P³d., podobne do wini, masa cia³a dochodzi do 40 kg.
10 Aguti z³ocisty (Dasyprocta leporina). Gatunek gryzonia zamieszkuj¹cy wilgotne lasy Ameryki P³d., osi¹gaj¹
d³ugoæ do 50 cm i masê do 4 kg.
11 Pancerniki (Dasypodidae). Wystêpuj¹ na otwartych ternach Ameryki P³d., ich charakterystyczn¹ cech¹ jest
posiadanie pancerza zbudowanego z ³usek kostnych pokrytych warstw¹ rogow¹.
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Ryc.13. Budowa oszczepu. Cofán. Oprac. T. Kempiñski.

Nastêpnego dnia opar³ element ukonie o drzewo, po czym, za pomoc¹ maczety osadzonej
w specjalnej drewnianej rêkojeci cina³ cienkie warstwy drewna, a¿ do uzyskania po¿¹danego
cylindrycznego kszta³tu o rednicy oko³o 2 cm. Potem, u¿ywaj¹c tego samego narzêdzia, ca³oæ
starannie wypolerował. Czynności te pokazano na ﬁlmie dokładnie i w dużym zbliżeniu. Po kilku
godzinach pracy drzewce by³o gotowe (Fot.38).
Nastêpne ujêcie rozpoczêto dzieñ póniej, kiedy to Fidel siedz¹c w kucki ostrzy maczetê przed
przyst¹pieniem do wyrobu grotu. Materia³em by³ przyniesiony z lasu suchy bambusowy pieñ
Guadua [trawy = wiechlinowate (Poaceae)] o rednicy kilkunastu centymetrów (Fot.39). Przed
obróbk¹ wymoczy³ go w rzece, aby drewno dobrze nasi¹knê³o wod¹, co mia³o u³atwiæ wycinanie
odpowiedniego kszta³tu. Dalej w zbli¿eniu widaæ jak odci¹³ maczet¹ fragment pnia o d³ugoci oko³o
40 cm, a nastêpnie przeci¹³ go wzd³u¿ (Fot.40). Wybra³ jeden z kawa³ków i zacz¹³ cinaæ maczet¹
delikatnie cienkie warstwy drewna, a¿ nada³ mu wrzecionowaty kszta³t (Fot.41). Na koniec ca³oæ
wypolerowa³, po czym naostrzy³ czubek grotu i jego krawêdzie.
Nastêpnie rozpali³ ma³e ognisko i podgrza³ nad nim kawa³ek pszczelego wosku. Gdy wosk
po wp³ywem temperatury nieco zmiêk³, Fidel maczet¹ odci¹³ ma³y kawa³ek. Chwilê gniót³ go
w palcach, a potem oklei³ nim koniec drzewca. Po chwili wygrza³ to nad ogniskiem i przyklei³
grot (Fot.42). Ca³e spojenie oklei³ nadmiarem wosku (Fot.43). Potem miejsce po³¹czenia zwi¹za³
ciasnymi splotami cienkiego sznurka z w³ókna palmy Mauritia (Fot.44 i 45). Gotowy oszczep mia³
ponad 2,5 m d³ugoci.

3. Sprzêt i techniki po³owu ryb
Na obﬁtujących w rzeki terenach Amazonii, w północnozachodniej części kontynentu
po³udniowoamerykañskiego oraz na wybrze¿ach morskich rybo³ówstwo mia³o zdecydowan¹
przewagê nad mylistwem. Ryby po³awiano na wiele rozmaitych sposobów. Z powodzeniem
stosowano zarówno linki z haczykami, ró¿ne rodzaje pu³apek, koszy jak i bardzo powszechn¹
truciznê. Niektóre ludy u¿ywa³y wyrabianych z w³ókien rolinnych sieci. Wiêkszoæ Indian
opanowa³a trudn¹ sztukê strzelania do ryb z ³uku, co wymaga³o specjalnej techniki celowania
uwzglêdniaj¹cej za³amanie wiat³a, bowiem ryba nie znajduje siê w tym miejscu, w którym widaæ
j¹ znad powierzchni wody i doskona³ego wzroku przy wypatrywaniu ryb w mêtnej rzece. Popularn¹
metod¹ stosowan¹ w ca³ej Amazonii jest po³ów ryb za pomoc¹ wiat³a. Dawniej u¿ywano ³uczywa
nas¹czonego ¿ywic¹ drzew, a obecnie korzysta siê z rêcznych latarek. Rybacy w porze suchej, gdy
ryby p³ywaj¹ na p³yciznach blisko brzegu, owietlaj¹ je i zabijaj¹ uderzeniem maczety. Indianie
znad Orinoko wyp³ywali w canoe i wabili ryby trzymanym nad powierzchni¹ wody kawa³kiem
kolorowego materia³u. Kiedy ryba wychyla³a siê z wody aby pochwyciæ materia³, og³uszano j¹
kijem i wci¹gano do ³odzi (Malkin, 1997:278). Pod koniec pory deszczowej, kiedy to wezbrane
wody rzek cofaj¹ siê pozostawiaj¹c niewielkie zatoki pe³ne ryb, Indianie budowali tamy z patyków,
lici i kamieni odcinaj¹ce drogê ucieczki. Ryby wyjmowano go³ymi rêkami, strzelano z ³uków lub
zatruwano.
W 1971 r. Malkin przebywa³ we wschodnim Ekwadorze, wród Shuara, których podstawowym
sposobem pozyskiwania ryb by³ po³ów za pomoc¹ korzeni timbo. Metoda ta mo¿liwa by³a do
zastosowania tylko w porze suchej, podczas niskiego stanu wód. Powstał wtedy ﬁlm dokumentujący
przebieg ca³ego procesu.
W pierwszym ujęciu ﬁlmu pokazano jak dwaj Indianie, Luis i Beniamin, udali się do lasu
niedaleko wioski w miejsce, gdzie ros³y m³ode drzewka Lonchocarpus nicou [rodzina bobowate
(Fabaceae)]. Maczetami ciêli ich czêci nadziemne, po czym wydobyli z ziemi d³ugie korzenie.
(Fot.55) Nastêpnie w zbli¿eniu widaæ, jak Indianie pociêli je na krótsze kawa³ki, powi¹zali
w pêczki i u³o¿yli w koszyku (Fot.56). Kosze, których u¿ywaj¹, zrobione s¹ z pn¹cza Thoracocarpus
bissectus [rodzina okolnicowate (Cyclanthaceae)]. Ten rodzaj koszy z du¿ymi okami, w jêzyku
Shuar zwany jest chankin. Paski, za które Indianie je trzymaj¹ prawdopodobnie zrobione
s¹ z ³yka drzewa cekropii (Cecropia sp.), zwanej te¿ cekropk¹ lub dr¹¿ni¹ [rodzina pokrzywowate
(Urticaceae)]. Nastêpnie jeden z nich zarzuci³ kosz na ramiê i obydwaj, toruj¹c sobie drogê
maczet¹, w towarzystwie psa udali siê w dalsz¹ drogê. W kolejnym ujêciu pokazano niewielki
p³ytki strumieñ o doæ wartkim nurcie.W miejscu, gdzie g³êbokoæ siêga³a najwy¿ej kilkunastu
centymetrów Indianie zbudowali ma³¹ tamê z kamieni, pozostawiaj¹c oko³o pó³metrow¹ przerwê
dla przep³ywaj¹cej wody. U³o¿yli tam i ukonie zamocowali za pomoc¹ patyków wbitych w dno
du¿¹ matê w taki sposób, ¿e wszystko, co p³ynê³o na powierzchni musia³o siê na niej zatrzymaæ
(Fot.58). Powsta³o co w rodzaju sporego sita w kszta³cie rynny. Ca³a konstrukcja zosta³a os³oniêta
du¿ym liciem, co prawdopodobnie mia³o uniemo¿liwiæ z³apanym rybom wyskakiwanie do wody.
Nastêpnie usadowili siê nieopodal strumienia, wyjêli z koszyka korzenie i aby u³atwiæ uwalnianie
truj¹cego soku, ka¿dy pêczek osobno starannie zmia¿d¿yli uderzeniami kamienia, co dobrze widaæ
w du¿ym zbli¿eniu (Fot.57). Po czym zapakowali wszystko z powrotem, wrócili do strumienia
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i oko³o sto metrów powy¿ej tamy w³o¿yli koszyk do wody. Chwilê póniej woda wokó³ niego
sta³a siê mêtna i mlecznobia³a (Fot.59). Substancja zawarta w korzeniach powodowa³a wytr¹canie
tlenu. Wkrótce potem na powierzchni zaroi³o siê od ma³ych, p³ywaj¹cych brzuchami do góry,
niewielkich ryb i innych stworzeñ rzecznych. Nurt znosi³ je w kierunku tamy, gdzie zatrzymywa³y
się na macie. Ostatnie ujęcie ﬁlmu pokazuje jak jeden z Indian wybierał złapane sztuki, układał na
du¿ym liciu, zawija³, obwi¹zywa³ sznurkiem i wk³ada³ do koszyka (Fot. 60 i 61). Z³owione ryby
to drobni przedstawiciele rodziny k¹saczowatych (Characidae).
Po³owy ryb za pomoc¹ trucizny s¹ szeroko stosowane w ca³ej Amazonii. Indianie Xuara ¿yj¹cy
nad du¿¹ i zasobn¹ w ryby rzek¹ Cusuimi uwa¿ali, ¿e nie sposób z³owiæ du¿¹ rybê za pomoc¹ linki
i haczyka. Najczêciej równie¿ u¿ywali trucizny timbo. W miejscu, gdzie wartki strumieñ zwê¿a³
siê, zastawiali, w ten sam sposób co Shuara, matê barbacoa i po obu jego stronach budowali
tamy z kamieni, ³odyg i lici. Nastêpnie, kilkadziesi¹t metrów powy¿ej, wk³adali do wody koszyk
z rozgniecionymi truj¹cymi korzeniami. Po kilkunastu minutach wartki pr¹d porywa³ oszo³omione
ryby, kierowa³ ku tamie i osadza³ na macie.
Karajá, podobnie jak Shuara, u¿ywali rozbitych na miazgê korzeni timbo12, które wrzucali
w koszykach do wody. Karajá ³owili w ten sposób w porze suchej, kiedy na rzece Araguaia
tworzy³y siê ma³e, odciête p³ycizn¹ od g³ównego nurtu, zatoczki pe³ne ryb. Przygotowania do
po³owu stanowi³y zbiorowy wysi³ek ca³ych rodzin. Operacja zaczyna³a siê wczesnym rankiem od
przygotowania zmia¿d¿onych korzeni. Indianie przyp³ywali na miejsce w wydr¹¿onych ³odziach
zwanych obas wy³adowanych sprzêtem domowym, garnkami i kocami. Aby uniemo¿liwiæ rybom
ucieczkê Indianie odgradzali zatokê lub czêæ strumienia zapor¹ z chrustu i czó³en. Nastêpnie
jeden cz³owiek wp³ywa³ ³odzi¹ do zatoki i wrzuca³ kosze wype³nione timbo do wody. W tym czasie
pozostali uczestnicy polowania zajmowali miejsca w wodzie lub ³odziach. Wszyscy wyposa¿eni
byli w ³uki i strza³y, a czêæ mia³a jeszcze kije b¹d krótkie maczugi. Wkrótce dusz¹ce siê ryby
wyp³ywa³y na powierzchniê, a niektóre wyskakiwa³y z wody i spada³y na brzeg. Rybacy strzelali
do nich albo zabijali uderzeniami maczug i kijów (Malkin 1997:282).
Bêd¹cy znakomitymi rybakami Karajá, pos³ugiwali siê ró¿nymi metodami po³owów. Najczêciej
wyp³ywali ³odzi¹, zastawiali linki z haczykiem i jednoczenie strzelali do ryb z ³uku. Przynêt¹ by³y
małe ryby łapane w płyciznach i pocięte na kawałki. Traﬁały się wtedy pospolite amazońskie sumy,
pielêgnice papuzie, corviny i rozmaite gatunki piranii, od niewielkich o ró¿owym lub czerwonym
podgardlu, poprzez rednie srebrnobia³e a¿ po najwiêksze, czarne. Gdy zabrak³o przynêty u¿ywali
trucizny lub dynamitu (Malkin 2007:31).
Na wiêksze sztuki (¿ó³wie tracaja13, kajmany lub wielkie ryby pirarucu14) polowali za pomoc¹
¿elaznych harpunów. Szczególnych umiejêtnoci i odwagi wymaga³ po³ów pirarucu. Potrzebny
by³ udzia³ co najmniej dwóch osób, gdzie jedna pilotowa³a i obs³ugiwa³a wios³a, druga natomiast
trzyma³a w rêku kilkumetrowej d³ugoci harpun przywi¹zany do mocnej liny. Zraniona ryba
zaciekle walczy³a i mog³a nawet zaatakowaæ i wywróciæ ³ód. Po z³owieniu natychmiast j¹
patroszono, dzielono na p³aty, solono i suszono na s³oñcu. Mo¿liwe by³o wtedy przechowywanie
12
Nazwa ta funkcjonuje na obszarze Brazylii, natomiast na innych terenach znana jest ta rolina jako barbasco
i obejmuje gatunki rolin zawieraj¹cych rotenon.
13 Nazw¹ t¹ okrela Malkin ¿ó³wia Arrau (Podocnemis expansa) z rodziny pelomeduzowatych, najwiêkszy ¿ó³w
Ameryki Po³udniowej z podrzêdu ¿ó³wi bokoszyjnych. Samice s¹ wiêksze od samców i osi¹gaj¹ masê do 25 kg.
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14
Pirarucu (Arapaima gigas)  ryba z rodziny kostnojêzycznych (Osteoglossidae), jedna z najwiêkszych ryb
s³odkowodnych. Osi¹ga d³ugoæ do 2.5 m i kilkaset kilogramów wagi.

miêsa przez kilka tygodni. Karajá panicznie bali siê tylko jednego wodnego stworzenia,
a mianowicie pospolitego w Amazonii, słodkowodnego delﬁna inia15. T³umaczyli, ¿e w pocigu
za oﬁarą nierzadko wyskakuje z wody i wpada do łodzi, aby ją wywrócić i zatopić ludzi (Malkin
2007:38). W porze suchej Karajá udawali siê czasami na poszukiwania ¿ó³wich jaj. Szli tropem
¿ó³wia i w miejscu, gdzie lad siê urywa³ szukali rozkopanej ziemi. Tam w³anie samica zakopywa³a
jaja. W ka¿dym gniedzie by³o oko³o kilkudziesiêciu sztuk.
Czêæ tubylczych ludów preferowa³a po³owy za pomoc¹ przeró¿nych pu³apek i podrywek.
Pomys³owoci¹ w tej materii wykazywali siê Indianie Witoto ¿yj¹cy nad Amazonk¹ na pograniczu
Brazylii i Kolumbii, którzy stosowali plecione samo³ówki na ryby (Fot.47). By³y to pêkate wiersze
sercowe ze zwê¿aj¹cym siê do rodka otworem lub d³ugie pu³apki na ryby wêgorzowate. Zastawiano
je w p³ytkich zaroniêtych miejscach o spokojnym nurcie, równolegle do brzegu. Umocowane
by³y za pomoc¹ ko³ków wbitych w dno. W rodku umieszczano przynêtê, któr¹ stanowi³ kawa³ek
manioku. Po bokach stawiano zaporê z patyków i lici. Budowla ta kierowa³a rybê ku wejciu do
pu³apki, z której wyjcie by³o ju¿ niemo¿liwe. U¿ywali te¿, nieznanych gdzie indziej, pu³apek 
podrywek, które sk³ada³y siê ze sto¿kowatego koszyka z otworem i przynêt¹ w postaci kawa³ka
manioku. W dno wbijano giêtki prêt, do którego podwieszano, na napiêtym sznurku z liany, koszyk
zanurzony w wodzie (Fot.48). Kiedy ryba, zwabiona przynêt¹, wp³ywa³a do koszyka, tr¹ca³a kawa³ek
manioku, a wtedy zwolniona linka wyrzuca³a pojemnik w górê (Malkin 1997:278). Gdy jednak
po³awiali wiêksze iloci najchêtniej stosowali truciznê, co powodowa³o znaczne przetrzebienie
rzecznej fauny. £upem pada³y zwykle wêgorze, ryby okoniowate, i najwiêcej sumowatych.
Imponuj¹co wygl¹da³y wielkie, d³ugie na oko³o 4 m, podrywki w kszta³cie zwieraj¹cych
siê no¿yc, jakimi pos³ugiwali siê Matako mieszkaj¹cy nad rzek¹ Rio Pilcomayo. Dotychczas
wykonywali je z w³ókna roliny caraguata (gatunek bromelii16), której w okolicy nie brakuje,
jednak, z uwagi na ostre kolce, zbiór jej jest doæ trudny. Obecnie coraz czêciej stosuj¹ w³ókna
nylonowe wyci¹gane ze starych worków po cukrze lub ry¿u. Indianie udawali siê nad Pilcomayo
w kilkunastoosobowych grupach, wybierali p³ytkie miejsca, zarzucali podrywki i brodzili kilka
kilometrów w dó³ i w górê rzeki. Ich ³upem pada³y du¿e sztuki ró¿nych gatunków. Ryby wyci¹gali
na brzeg, og³uszali za pomoc¹ prymitywnej maczugi (Fot.51), nawlekali przez skrzela na sznur
i przytraczali do pasa (Malkin 1997:283). Po powrocie do wioski zdobycz oprawiano, dzielono na
p³aty, a nastêpnie wêdzono. Wiêksza czêæ po³owu przeznaczona by³a na sprzeda¿. Za uzyskane
pieni¹dze Matako, podobnie jak wiêkszoæ amazoñskich rybaków, kupowali konserwy rybne.
Dziwna mo¿e siê wydawaæ zamiana wie¿ych ryb na, czêsto kiepskiej jakoci, konserwy, które
jednak maj¹ tê przewagê, ¿e mo¿na przechowywaæ je znacznie d³u¿ej.
Niekiedy Indianie odbywali doæ dalekie rejsy w poszukiwaniu zasobnych ³owisk. Nad rzek¹
Xingu, kilkaset kilometrów na zachód od Rio Araguaia mieszkali Indianie Aueti, którzy wyprawiali
siê na wielkie po³owy ryb w d³ugich w¹skich, zrobionych z kory, czó³nach o otwartych koñcach.
U¿ywali zarówno ³uków i strza³, ocieni, wierszy, trucizny jak i, kupowanych od wêdrownych
handlarzy, haczyków oraz nylonowych ¿y³ek. Wracali z po³owu z setkami ryb, które piekli na
wielkich rusztach nad ogniskiem.
15
Inia (Inia geoffrensis) to gatunek walenia zamieszkuj¹cy Amazonkê i Orinoko. Osi¹ga wagê 100150 kg
i d³ugoæ 22,5 m. Ich po¿ywienie stanowi¹ ryby i skorupiaki.
16
Rośliny z gatunku ananasowatych, występujące w Ameryce Południowej i Środkowej. Są to epiﬁty rosnące na
ga³êziach drzew.
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Niektórzy Indianie jak na przyk³ad Wayana z Gujany Holenderskiej u¿ywali korzeni timbo
tylko okazjonalnie podczas po³owu wiêkszych iloci ryb przed wa¿nymi uroczystociami. By³o to
zadanie zbiorowe, w którym uczestniczy³a wiêkszoæ mieszkañców wioski. Wybierali odgrodzone
ska³ami ma³e zatoczki i wrzucali bezporednio do wody zmia¿d¿one korzenie timbo. Oszo³omione
brakiem tlenu ryby wybierali za pomoc¹ czerpaków zrobionych z koszy zawieszonych na d³ugich
dr¹gach a do wiêkszych sztuk strzelali z ³uków. Ryby nieprzeznaczone do natychmiastowego
spo¿ycia by³y solone i wêdzone.
Na obszarze Gujany Holenderskiej mieszkali te¿ Indianie Galibi osiadli przy ujciu rzeki
Maroni, którzy uprawiali zarówno rybo³ówstwo rzeczne jak i przybrze¿ne morskie. Byli jednym
z nielicznych ludów, które stosowa³y sieci rybackie. Zajmowali siê tym tylko mê¿czyni. Kobiety
pomaga³y im jedynie przy ³apaniu ryb w czerpaki, zastawianiu wiêcierzy i innych pu³apek w ma³ych
lenych strumieniach. Rola kobiet ogranicza³a siê g³ównie do patroszenia, solenia i wêdzenia ryb.
Znaczna czêæ po³owu zawsze przeznaczona by³a na sprzeda¿.
Zarówno Wayana jak i Galibi powszechnie zwabiali rybê dwiêkiem i gdy ta zaciekawiona
podp³ywa³a bli¿ej, by³a zabijana kijem. Odpowiednie brzmienia wywo³ywano w rozmaity sposób:
gwizdano, uderzano kijami w wodê lub wymachiwano nimi w powietrzu (Malkin 1997:277). Inn¹
specjalnoci¹ tych Indian by³y niezwykle pomys³owe pu³apki do po³owu w¹skich, d³ugich ryb.
Z grubej wydr¹¿onej ga³êzi cekropii17 przygotowywali cylinder o d³ugoci 1520 cm i rednicy
wewnêtrznej oko³o 1,5 cm, w którego wnêtrzu umieszczali przynêtê, a nastêpnie zatykali jeden
koniec. Po czym przywi¹zywali cylinder do sznura i zanurzali ca³oæ w wodzie. Zwabiona ryba
wciska³a g³owê do rodka, a wtedy obci¹¿ona pu³apka tonê³a i ryba zwrócona g³ow¹ w dó³ nie
mog³a uciec. (Malkin 1997:279).
Wody pó³nocnozachodniej Kolumbii s¹ doæ ubogie w faunê, a wiêc w diecie Noanamá,
¿yj¹cych w tropikalnej d¿ungli w okolicach rzeki San Juan, ryby stanowi³y tylko dodatek. Po³awiali
oni najczêciej ma³e ryby, raki i krewetki za pomoc¹ podrywek. Mieli ich dwa rodzaje. Jedna,
niewielka i bardzo prosta, wykonywana by³a tylko przez mê¿czyzn z liany zwiniêtej w kszta³t
obrêczy i zwi¹zanej w miejscu po³¹czenia. Na tê lianê naci¹gano wewnêtrzne ³yko kory paproci
drzewiastej. Niekiedy ³yko zszywano za pomoc¹ cienkiej liany. Gotowa podrywka przypomina³a
rakietê tenisow¹ bez rêkojeci. Indianie brodzili w p³ytkich miejscach, zanurzali j¹ wród gêstej,
podwodnej rolinnoci i wyci¹gali. Po³ów stanowi³y bardzo ma³e ryby i krewetki. Drugi, znacznie
wiêkszy rodzaj podrywek wykonywa³y tylko kobiety. By³ to du¿y pleciony kosz w kszta³cie lejka.
Podczas po³owu Indianin wchodzi³ do wody w miejscu gdzie by³a ona mêtna i pe³na zaroli, jedn¹
rêk¹ trzyma³ siê d³ubanki a drug¹ prowadzi³ podrywkê poziomo pod wod¹ (Fot.52). Z³owione
wiêksze ryby i krewetki wytrz¹sa³ na dno ³odzi (Malkin 1997:279). Noanamá polowali te¿
w przejrzystej wodzie na ryby i dydelfy18 za pomoc¹ d³ugich ocieni o podwójnych lub potrójnych
ostrzach. Drzewce ocieni wykonane by³y z drzewa palmowego, a ostrza wykute z d³ugich gwodzi.
Dydelfy wodne po³awiali noc¹, owietlaj¹c wodê latark¹ lub lamp¹ karbidow¹.
17
Drzewa z gatunku morwowatych o g¹bczastym wnêtrzu, które ³atwo mo¿na by³o wydr¹¿yæ. Indianie z pni
wyrabiali pojemniki na wodê.
18
Dydelfy to miêso¿erne, owado¿erne lub wszystko¿erne ssaki z podrodziny torbaczy. Osi¹gaj¹ ró¿ne rozmiary,
od ma³ych o masie nie wiêkszej ni¿ mysz, a¿ po du¿e wielkoci kota. Zamieszkuj¹ lasy i zarola Ameryki Po³udniowej.
Najpopularniejszym przedstawicielem tego gatunku jest opos. Noanama polowali na dydelfy wodne jedyny rodzaj
przystosowany do ¿ycie w wodzie, maj¹cy p³etwy miêdzy palcami i od¿ywiaj¹cy siê krabami i limakami wodnymi.
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Kilkaset kilometrów na po³udnie od San Juan, w okolicy Rio Saija, rozci¹gaj¹ siê
tereny zamieszkane przez Emberá, którzy zastawiali na ryby wiêcierze w kszta³cie koszyka
o budowie niespotykanej wród innych ludów tubylczych. Ca³a konstrukcja sk³ada³a siê
z kilkudziesiêciocentymetrowych ³odyg bambusa po³¹czonych zaplecion¹ lian¹. Umiejêtnoci ich
wytwarzania nauczyli siê prawdopodobnie od murzyñskich osadników (Fot.53).
Najprostsz¹ metodê po³owu ryb stosowali Indianie Aché ze wschodniego Paragwaju, którzy
w porze suchej wybierali siê kilkunastoosobow¹ grup¹ nad pokryty grubym ko¿uchem wodnych
rolin rzeczny, b³otnisty zalew, wchodzili do wody i zwijali rolinnoæ na zewn¹trz. Ryby wyci¹gali
go³ymi rêkami z mêtnej toni i wyrzucali na brzeg (Fot.54).
Boliwijscy Czakobowie osiadli nad Rio Benecito rzadko i niechêtnie u¿ywali linek
i haczyków, uwa¿ali tê metodê po³owu za nieskuteczn¹. Zamiast tego strzelali do ryb z wielkich
³uków mierz¹cymi ponad dwa metry strza³ami. Ostrza strza³ robili z zagiêtych gwodzi,
z zadziorem. Do polowania sadowili siê na drzewach i wyczekiwali ³awicy ryb. Czasami strzelali
stoj¹c na dziobach ³odzi, jednak rezultaty by³y zawsze mniej zadowalaj¹ce. Zwykle, po trwaj¹cych
ca³y dzieñ ³owach wracali z koszami pe³nymi ryb.
Jak wspomniano wczeniej, sieci rybackich Indianie u¿ywali doæ rzadko. Cofánowie
z górnego dorzecza Rio Putumayo pos³ugiwali siê nimi jako jedni z nielicznych. Sieci wykonywane
by³y z linek skrêconych z w³ókna palmowego. Rybak stoj¹cy na brzegu lub w ³odzi wrzuca³
obci¹¿on¹ kamieniami sieæ, staraj¹c siê aby objê³a ona mo¿liwie najwiêksz¹ powierzchniê wody.
Po czym wybiera³ j¹ w taki sposób, ¿e tworzy³a ona worek zgarniaj¹cy znajduj¹ce siê w wodzie
ryby. Do po³owu wiêkszych sztuk stosowali prostok¹tne sieci o d³ugoci oko³o 15 m. Pracowali
wtedy w zespo³ach dwu lub trzyosobowych. Oprócz tego polowali na ryby za pomoc¹ d³ugich
ocieni, których drzewce zrobione by³y z grubej trzciny, na których osadzano g³adkie groty
z twardego drewna palmowego. Podobnych u¿ywa³y plemiona z dorzecza Alto Xingu w Brazylii
(Auety, Yaulapeti, Waura, Menihaku, Kalapalo) (Malkin 1997:284).

4. Zakoñczenie
Kolekcja Borysa Malkina stanowi udokumentowanie tradycyjnej kultury ludów obszaru
pozaandyjskiego, która w szybkim tempie zmienia³a siê w wyniku syntezy grup tubylczych, nap³ywu
kolonizatorów europejskich oraz ludnoci pochodzenia afrykañskiego sprowadzanej masowo do
niewolniczej pracy na plantacjach. Kontakt z cywilizacj¹ zachodni¹ prowadzi czêsto do utraty
tożsamości kulturowej, a niekiedy nawet do ﬁzycznej zagłady tubylczych ludów. Borys Malkin
prowadz¹cy badania w drugiej po³owie XX w. by³ w wielu przypadkach ostatnim, a niekiedy nawet
jedynym naukowcem dokumentuj¹cym tradycyjny sposób ¿ycia Indian Ameryki P³d. Ju¿ wtedy
jednak nawet wzglêdnie izolowane grupy w pewnym zakresie korzysta³y z wytworów cywilizacji
bia³ego cz³owieka. Powszechnie u¿ywano stalowych maczet, siekier i narzêdzi stolarskich, co
wyraźnie widać w dokumentacji ﬁlmowej Malkina.
Dmuchawki ci¹gle by³y jeszcze w powszechnie stosowane z uwagi na ich du¿¹ u¿ytecznoæ.
S¹ ciche w dzia³aniu, a wiêc nie p³osz¹ zwierzyny i w stosunkowo krótkim czasie mo¿na upolowaæ
kilka sztuk z jednego stada. Ponadto s¹ proste w wykonaniu oraz tanie w eksploatacji. Strza³ki
mo¿na produkowaæ szybko i w du¿ych ilociach. £atwo dostêpna jest te¿ trucizna pozyskiwana
z wyci¹gów rolinnych lub wydzieliny skórnej ¿ab z rodziny drzewo³azowatych, któr¹ Indianie
wytwarzaj¹ sami lub kupuj¹ od innych plemion. Dmuchawki wykonywane s¹ samodzielnie, choæ
w niektórych grupach tubylczych zanika znajomoæ sposobów ich wytwarzania.
£uki i strza³y u¿ywane by³y jeszcze, choæ stosunkowo rzadko, do polowañ na ptaki i ma³e
ssaki. Do du¿ych sztuk strzelano ju¿ tylko z broni palnej. Wiêkszoæ plemion rzecznych korzysta³a
z nich podczas po³owu ryb.
Oszczepy stanowi¹ ju¿ tylko relikt dawnych czasów. Indianie, choæ posiadaj¹ je jeszcze
w swoich cha³upach, nie pos³uguj¹ siê nimi przy polowaniach.
Na obﬁtujących w rzeki terenach Amazonii, w północnozachodniej części kontynentu
po³udniowoamerykañskiego oraz na wybrze¿ach morskich rybo³ówstwo mia³o zdecydowan¹
przewagê nad mylistwem. Ryby po³awiano na wiele rozmaitych sposobów. Z powodzeniem
stosowano zarówno linki z haczykami, ró¿ne rodzaje pu³apek, koszy jak i bardzo powszechn¹
truciznê. Wród plemion nadrzecznych widoczne by³o du¿e przywi¹zanie do wody. Indianie od
najm³odszych lat wdra¿ani s¹ do ¿ycia nad rzek¹ i woda staje siê ich drugim ¿ywio³em. wie¿e
ryby to ród³o witamin i elementów od¿ywczych. Nie spotyka siê ludów rybackich cierpi¹cych
na niedo¿ywienie. Nie ma tu w¹t³ych i mizernych dzieci o nabrzmia³ych brzuchach i nogach
powykrêcanych przez krzywicê (Malkin 1960(3):13).
Coraz czêciej stosowano jednak broñ paln¹ do polowañ, co powodowa³o spadek liczebnoci
zwierzyny i przeniesienie siê jej daleko w g³¹b d¿ungli. U¿ywanie dynamitu do po³owu ryb
skutecznie przetrzebi³o rzeczn¹ faunê. Dawniej tubylcy, nie maj¹c technicznych mo¿liwoci,
nie niszczyli rodowiska i ¿yli w równowadze ekologicznej. Wraz z rozprzestrzenianiem siê
nowoczesnej cywilizacji zanikaj¹ dawne obyczaje i tradycyjne sposoby ¿ycia. Nikt obecnie nie
u¿ywa kocianych haczyków ani linek z naturalnych w³ókien, a metody samodzielnego wytwarzania
broni znane s¹ ju¿ tylko nielicznym.
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6. Aneks
6.1. Katalog fotograﬁi
6.1.1. Dmuchawki

Fot. 1. Cofán. cinanie drzewa na dmuchawkê.
Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 2. Cofán. Dopasowywanie po³ówek rury dmuchawki. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 3. Cofán. Wyznaczanie linii okrelaj¹cych brzegi tunelu wewnêtrznego. Fot. B. Malkin,
Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 4. Cofán. Dr¹¿enie tunelu wewn¹trz po³ówek
dmuchawki. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de
Sucumbios 1970 r.
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Fot. 5. Cofán. Wyg³adzanie powierzchni tunelu. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 6. Cofán. Sprawdzanie dok³adnoci wykonania tunelu. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 7. Cofán Przygotowanie ustnika. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 8. Cofán. Nak³adanie ¿ywicy na obsadê w celu przyklejenia ustnika. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios
1970 r.
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Fot. 9. Cofán. Owijanie dmuchawki lian¹. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 10. Cofán. Zatruwanie strza³ek kurar¹. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 11. Cofán. Próbny strza³. Fot. B. Malkin, Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 12. Cofán. Dmuchawka z wyciorem. Fot. T. Kempiñski.
Dmuchawka:
Pochodzenie  Kolumbia, Putumayo, Santa Rosa de Sucumbios, nad rzek¹ San Miguel, 1971
Wymiary d³. 251cm, rednica 6 cm, d³. ustnika 8 cm
Materia³  drewno, ³yko, wosk, ¿ywica
MEK nr inw. 51738
Wycior:
Pochodzenie  Kolumbia, Putumayo, Santa Rosa de Sucumbios, nad rzek¹ San Miguel, 1971
Wymiary  d³. 319 cm
Materia³  drewno
MEK nr inw. 51784
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Fot. 13. Cofán. Ko³czan ze strza³kami. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Kolumbia, Putumayo, Santa Rosa de Sucumbios, nad rzek¹ San Miguel, 1971 r.
Materia³  bambus, tykwa
MEK nr inw. 51785

Fot. 14. Embera. Ko³czan do dmuchawki.
Fot. T. Kempiński. Pochodzenie – Kolumbia, Cauca; z nad rzeki Saija, 1971 r.
Materia³  bambus
MEK nr inw. 51965
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Fot. 15. Yanomami. Ko³czan ze strza³kami . Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Roraima, lata 70. XX w.
Materia³  drewno
MEK nr inw. 56486

Fot.16. Shuara. Ko³czan ze strza³kami. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Ekwador, MoronaSantiago, lata 70. XX w.
Materia³  bambus, tykwa
MEK nr inw. 46661A

Fot.17. Shuara. Dmuchawka. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Ekwador, MoronaSantiago, lata 70. XX w.
Wymiary  d³. 125 cm, rednica 2,5 cm
Materia³  drewno, ¿ywica
MEK nr inw. 46661B
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Fot. 18. Embera. Zatruwanie strzałek. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Making a Blowgun and Application of Poison to the Dart. Kolumbia 1971 r.

6.1.2. £uki i strza³y

Fot. 19. £uk obrzêdowy Tapirape. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Brazylia, Mato Grosso, lewy dop³yw rzeki Araguaia, lata 60. XX w.
Wymiary d³. 188 cm, szerokoæ w czêci rodkowej 2,5 cm, d³. plecionki obklejonej glin¹ 41 cm
Materia³ ³uczysko drewniane, ciêciwa ze sznurka, plecionka ze sznurka, obklejone bia³¹ glink¹
MEK nr inw. 31868

Fot. 20. £uk Tapirape. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Brazylia, Mato Grosso, lewy dop³yw rzeki Araguaia, lata 60. XX w
Wymiary  d³. 179 cm
Materia³  ³uczysko drewniane, ciêciwa ze sznurka
MEK nr inw. 31867
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Fot. 21 Strza³a Tapirape. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Brazylia, Mato Grosso, lewy dop³yw rzeki Araguaia, lata 60. XX w
Wymiary d³. ca³kowita 96 cm, d³. drzewca 66 cm, d³. grotu 30 cm
Materia³ drzewce bambusowe, grot z cienkiego drewna palmowego, na koñcu szersze paski
MEK nr inw. 31871

Fot. 22. £uk Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary  d³. 101 cm, majdan d³. 36 cm
Materia³ ³uczysko drewniane, majdan owiniêty lian¹, w któr¹ wplecione s¹ piórka
MEK nr inw. 31921

Fot. 23. £uk Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w.
Wymiary  d³. 166 cm
Materia³  drewno, majdan okrêcony lian¹, ciêciwa ze sznurka
MEK nr inw. 31920

Fot. 24 Strza³a Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary gwizdek z orzecha d³ 125,5 cm, g³. Grotu 5 cm, obsada 17 cm, promieñ 101 cm
Materia³ ¿elazny grot sercowatego kszta³tu, w drewnianej obsadzie, drzewce trzcinowe
MEK nr inw. 31923
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Fot. 25. Strza³a Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary  d³. ca³kowita 184cm, d³. grotu 29 cm, promieñ 118cm
Materia³ promieñ i obsada grotu drewniana, grot bambusowy, orzech z palmy tucum, wosk pszczeli
MEK nr inw. 31925

Fot. 26. Strza³a Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary d³. ca³kowita 179 cm, d³. grotu 32,5 cm, czêæ z¹bkowana 10 cm
Materia³ promieñ i z¹bkowany grot drewniane, pierzysko z piór, nici powleczone woskiem
MEK nr inw. 31926

Fot. 27. Strza³a Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary d³. ca³kowita 83 cm, d³. Drzewca 61 cm, d³. grotu 22 cm
Materia³ drzewce z bambusa, grot z jasnego drewna palmowego, koniec strza³y br¹zowy
MEK nr inw. 31928

Fot. 28. Strza³a Urubu/Kaapor. Fot. T. Kempiñski
Pochodzenie  Brazylia, Maranhao, lata 60. XX w
Wymiary d³. 83 cm, d³. grotu 20 cm, czêæ z¹bkowana 5,8 cm
Materia³ drewno, pióra przymocowane niæmi, grot jednostronnie z¹bkowany
Nr inw. MEK 31931
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Fot. 29. Strza³a do og³uszania ptactwa. Noanama. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Kolumbia, Choco, lata 60. XX w
Wymiary d³. oko³o 185 cm, d³. grotu 20,5 cm
Materia³ trzcina, sznurek, drewniany p³aski grot
MEK nr inw. 34760

Fot. 30. Strza³y YucoMotilone. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Kolumbia, Cesar, lata 60. XX w.
A. Materia³  drzewce trzcinowe, grot z trzech cienkich patyczków
MEK nr inw. 34848
B. Materia³  drzewce trzcinowe
MEK nr inw. 34847
C. Materia³  drzewce trzcinowe, grot ma³y trójk¹tny metalowy
Wymiary  d³. 87 cm
MEK nr inw. 34840
D. Materia³  promieñ cienki, trzcinowy, grot drewniany
Wymiary  d³. 78 cm

Fot. 31. Strza³a do og³uszania ptactwa. Kamayura. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Brazylia, Para, znad górnego biegu rzeki Xingu, lata 50. XX w.
Wymiary  d³. 188 cm
Materia³  drzewce trzcinowe z têpo zakoñczonym grotem w postaci kulki z wosku s³u¿¹cym do og³uszania
ptactwa i drobnej zwierzyny; gwizdek z łupiny orzecha.
MEK nr inw. 70846
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Fot. 32. YucoMotilone. Platforma nadrzewna s³u¿¹ca do
wypatrywania zwierzyny lub wroga. Fot. B. Malkin.
Kolumbia, okolice misji Socorpa, Sierra de Perija, 1968 r.

Fot. 33. YukoMotilone. Fot. B. Malkin. Kolumbia, okolice misji Socorpa, Sierra de Perija, 1968 r.
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Fot. 34. Ache. Fot. B. Malkin. Okolice rezerwatu indiañskiego Chupa Pou, wsch. Paragwaj 1995 r.

6.1.3. Oszczepy

Fot. 35 Oszczep Shuara. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie Ekwador, MoronaSantiago, znad rzeki Cusuimi, lata 70. XX w.
Wymiary  d³. ca³kowita314 cm, d³. grotu 38 cm
Materia³  drewno palmowe (palisander)
MEK nr inw. 52101

Fot. 36. Oszczep Cofán. Fot. T. Kempiñski.
Pochodzenie  Kolumbia, Putumayo, Santa Rosa de Sucumbios, nad rzek¹ San Miguel, 1971
Wymiary  d³. ca³kowita 261 cm, w tym drzewce 221 cm
Materia³  drzewce z drewna palmowego, grot bambusowy
MEK nr inw. 51788
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Fot. 37. Cofán. Wstêpna obróbka drewna na drzewce. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 38. Cofán. Koñcowa obróbka drzewca. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 39. Cofán. Przygotowanie materia³u na grot. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 40. Cofán. Przecinanie bambusowego pnia. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 41. Cofán. Przygotowanie grotu. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 42. Cofán. Przyklejanie grotu do drzewca woskiem pszczelim. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 43. Cofán. Przyklejanie grotu do drzewca woskiem pszczelim. Fot. B. Malkin.
Kadr z ﬁlmu Making a Spear Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 44. Cofán. Owijanie sznurkiem miejsca po³¹czenia grotu z drzewcem.
Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu Makinga Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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Fot. 45. Cofán. Owijanie sznurkiem miejsca po³¹czenia grotu z drzewcem.
Fot. B. Malkin. Kadr z filmu Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.

Fot. 46. Cofán. Gotowy oszczep. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Making a Spear. Santa Rosa de Sucumbios 1970 r.
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6.1.4. Po³ów ryb

Fot.47. Witoto. Zastawianie wiêcierza. Fot. B. Malkin.

Fot.48. Witoto. Zastawianie pu³apki podrywki. Fot. B. Malkin.
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Fot. 49. Tapirape. Po³ów ryb przy pomocy trucizny timbo.
Korzenie i m³ode ³odygi s¹ mia¿d¿one i wrzucane do wody
co powoduje wytr¹canie siê z niej tlenu. Fot. B. Malkin.
Barra do Tapirape nad rzek¹ Araguaia, Mato Grosso, Brazylia
1963 r.

Fot. 50. Wayana. Ch³opiec strzela z dzieciêcego ³uku do
ryb otumanionych trucizn¹ timbo. Fot. B. Malkin. Górny
biegiem rzeki Maroni, Gujana Francuska 1963 r.
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Fot. 51. Matako. Po³ów ryb za pomoc¹ podrywki. Po z³owieniu ryby s¹ og³uszane i przytraczane
do pasa. Fot. B. Malkin. Crevaux nad rzek¹ Pilcomayo, Gran Chaco, Boliwia 1965 r.

Fot. 52. Noanama. Kosz s³u¿¹cy do wybierania ma³ych ryb, raków i krewetek
z przybrze¿nych zaroli. Fot. B. Malkin. Kolumbia, Pongala nad Rio San Juan, Choco, 1971 r.

57

Fot. 53. Embera. Wyrób wierszy na ryby. Fot. B. Malkin. Kolumbia, nad Rio Saija, Choco, 1971 r.

Fot. 54. Ache. Najprostsza metoda po³owu w porze suchej: wyci¹ganie ryb go³ymi rêkami z pod gêstej
rolinnoci. Fot. B. Malkin. Okolice rezerwatu indiañskiego Chupa Pou, wsch. Paragwaj 1995 r.

58

Fot. 55. Shuara. Wyrywanie korzeni timbo. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu Fishing
with drugs (Root of barbasco) wschodni Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.

Fot. 56. Shuara. Wi¹zanie pêczków korzeni timbo. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu Fishing
with drugs (Root of barbasco) wsch. Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.
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Fot. 57. Shuara. Rozbijanie korzeni timbo na miazgê. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Fishing with drugs (Root of barbasco) wsch. Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.

Fot. 58. Shuara. Przygotowanie sita do po³owu ryb. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Fishing with drugs (Root of barbasco) wsch. Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.
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Fot. 59. Shuara. Zanurzanie koszyka z timbo w wodzie. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Fishing with drugs (Root of barbasco) wsch. Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.

Fot. 60. Shuara. Wybieranie z³owionych ryb. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu Fishing
with drugs (Root of barbasco) wschodni Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.
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Fot. 61. Shuara. Zawijanie z³owionych ryb w licie. Fot. B. Malkin. Kadr z ﬁlmu
Fishing with drugs (Root of barbasco) wsch. Ekwador, nad Rio Cusuimi, 1971 r.
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