
Badania nad procesami
etnicznego odrodzenia w�ród

górskich Indian Ekwadoru,
Peru i Boliwii

W 1994 roku rozpoczêto badania nad procesa-
mi etnicznego odrodzenia indiañskich spo³ecz-
no�ci z górskich regionów Ekwadoru, Peru
i Boliwii. Badania te, prowadzone przez prof.
Aleksandra Posern�Zieliñskiego, a finansowo
wspierane przez Komitet Badañ Naukowych
oraz UAM w Poznaniu, realizowane by³y przez
ostatnie 10 lat. Wydatn¹ pomoc w ich przepro-
wadzeniu udzieli³y latynoamerykañskie uni-
wersytety i o�rodki naukowe.

Celem tych badañ by³a analiza procesu wy-
chodzenia ludno�ci ch³opsko�indiañskiej z mar-
ginalnej pozycji, jak¹ zajmowa³a ona wskutek
kolonialnej i republikañskiej polityki wzglêdem
tubylczych populacji. Zjawisko to ³¹czono z pro-
cesami modernizacji krajów andyjskich i ich
stopniowym wchodzeniem na drogê demokra-
tycznego  rozwoju.  Przejawia  siê  ono  tak¿e
wzmo¿on¹ aktywno�ci¹ indiañskich organizacji
i ich przywódców w ¿yciu spo³ecznym, admi-
nistracyjnym i politycznym kraju oraz w grun-
townej transformacji tubylczej �wiadomo�ci,
której istotnym elementem jest d¹¿enie do pe³no-
prawnego, pozbawionego uprzedzeñ rasowych
i  przes¹dów  etnicznych,  wspó³uczestnictwa
Indian w budowie nowych wielokulturowych
spo³eczno�ci narodowo�pañstwowych.

Zjawisko to, zwane tak¿e etnorozwojem, ob-
serwowane by³o zarówno z perspektywy spo-
³eczno�ci  lokalnych,  na  przyk³ad  Otavalo
z Ekwadoru, jak i z punktu widzenia makro-
spo³ecznego odzwierciedlonego w polityce
pañstw wobec ludno�ci indiañskiej i aktywno-
�ci organizacji i przywódców tubylczych wy-
wieraj¹cych sta³¹ presjê na nadal dominuj¹ce
spo³eczeñstwo metyskie.

 Dziêki obserwacji tego procesu w ostatnim
dziesiêcioleciu, obfituj¹cym w intensywne wy-
darzenia zachodz¹ce w relacjach indiañsko�
�metyskich, uda³o siê uchwyciæ najwa¿niejsze
kierunki etnorozwoju i przejawy stopniowej
emancypacji ludno�ci indiañskiej. Jednocze�nie
badania te pozwoli³y zinterpretowaæ podobieñ-
stwa i ró¿nice zachodz¹ce w tych procesach
w trzech analizowanych krajach.
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Je�li g³ównym o�rodkiem badañ archeolo-
gicznych nad Ameryk¹ £aciñsk¹ jest Uni-

wersytet Warszawski z jego Misj¹ Andyjsk¹*,
to zasadniczym centrum polskich badañ etno-
logicznych (antropologicznych) o charakterze
amerykanistycznym jest poznañskie �rodowi-
sko naukowe. Tradycje tego rodzaju studiów
siêgaj¹ w Poznaniu jeszcze lat 60. XX wieku,
kiedy inspiratorem takich badañ by³a prof. Ma-
ria Frankowska, zajmuj¹ca siê XVI�wieczn¹
indiañsk¹ kultur¹ Peru oraz tradycjami religij-
nymi tubylczych mieszkañców Meksyku. By³a
ona inicjatorem cyklu ogólnopolskich semina-
riów amerykanistycznych, które przyczyni³y siê
do integracji i wspó³pracy naukowców ró¿nych
dziedzin, o�rodków i grup zainteresowanych
problematyk¹ kultury i spo³eczeñstwa Amery-
ki £aciñskiej. W tym czasie pierwsze projekty
badawcze realizowane by³y g³ównie w Praco-
wnii Etnologicznej Instytutu Historii Kultury
Materialnej PAN (obecnie Instytutu Archeolo-
gii i Etnologii) i obejmowa³y takie zagadnie-
nia, jak dzieje polskiej obecno�ci w Ameryce
£aciñskiej (M. Paradowska), badania nad syn-
kretycznymi religiami Karaibów (B.Walendow-
ska) czy studia nad tubylczymi ruchami spo-
³eczno�religijnymi (A. Posern�Zieliñski).

Nowy impuls badaniom latynoamerykani-
stycznym da³y pierwsze ekspedycje naukowe
do Nowego �wiata, a wiêc najpierw Polska
Wyprawa Naukowa w Andy, z 1978 roku, któ-
rej etnologicznemu programowi patronowa³
Aleksander Posern�Zieliñski, a nastêpnie wy-

jazdy badawcze z drugiej po³owy lat 80. do
Wenezueli prowadzone przez Mariusza Kair-
skiego. Dostarczy³y one interesuj¹cych i cen-
nych materia³ów ukazuj¹cych ¿ycie, tradycje
i przeobra¿enia kultury wysokogórskich Indian
Keczua ze �rodkowego Peru oraz przynios³y
cenne materia³y ilustruj¹ce ¿ycie codzienne
Indian Panare z wenezuelskiej Amazonii. Dziêki
tym penetracjom poznañskie zbiory etnogra-
ficzne w Muzeum Narodowym wzbogaci³y siê
o unikatowe kolekcje. Eksponowano je na ta-
kich wystawach, jak �Kultura ludowa Peru�
(1980) i �Ameryka Indiañska� (1992).

Obecnie centrum badañ latynoamerykani-
stycznych znajduje siê przy Instytucie Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu,
którym kieruje prof. A. Posern�Zieliñski. Po-
wo³any  Zespó³  do  Badañ  Kultury  Ameryki
Po³udniowej organizuje interdyscyplinarne
konferencje, uczestniczy w wydawaniu rocz-
nika �Estudios Latinoamericanos�, opiekuje siê
m³odymi adeptami studiów nad Ameryk¹ £a-
ciñsk¹, prowadzi wyk³ady z tej problematyki
i co najwa¿niejsze � realizuje systematyczne
badania etnologiczne (antropologiczne) w Ame-
ryce Po³udniowej. Z du¿¹ intensywno�ci¹ pro-
wadzone one by³y, pocz¹wszy od po³owy lat
90., i objê³y swym zasiêgiem terytorialnym ta-
kie kraje, jak Wenezuelê, Ekwador, Peru, Boli-
wiê i Brazyliê. W�ród realizowanych projektów
na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim studia
nad indiañskimi ruchami etnicznego odrodze-
nia wystêpuj¹cymi na Wy¿u Andyjskim (A. Po-
sern�Zielinski), nad sytuacj¹ egzystencjaln¹
ma³ych i czê�ciowo izolowanych grup tubyl-
czych w Amazonii (M. Kairski, T. Buliñski,
I. Stoiñska,  J. Jaskulski,  A. Pasek�Smith,
M. Krysiñska�Ka³u¿na), nad miejscem kobie-
ty w ¿yciu indiañskich i metyskich spo³eczno-
�ci (M. �niadecka�Kotarska, M. Zió³kowska�
�Kufliñska), nad problemami etnokartografii,
etnodemografii i etnoleksykografii Ameryki
Indiañskiej (M. Kairski,  A. Posern�Zieliñski).
Do listy tych projektów dodaæ tak¿e nale¿y
zadania badawcze maj¹ce nie tylko walor po-
znawczo�naukowy, ale tak¿e praktyczny, to jest
zwi¹zany z dzia³alno�ci¹ eksperck¹ �wiadczon¹
na rzecz spo³ecznosci tubylczych, zagro¿onych
utrat¹ swego terytorium, to¿samo�ci, a nawet
fizycznej egzystencji (M. Kairski, K. �wierk,
F. Rogalski, M. Wo³od�ko).

Aleksander Posern�Zieliñski

Badania
nad Ameryk¹ £aciñsk¹
w poznañskim o�rodku

etnologicznym

* Zob. prezentacjê Andyjskiej Misji Archeologicznej w �Ta-
wacinie� nr 3[67], jesieñ 2004.



Program badawczy Polskiej Wyprawy Nauko-
wej w Andy obejmowa³ tak¿e studia etnogra-
ficzne, których celem by³o rozpoznanie, opis
i interpretacja stanu kultury ludowej wysoko-
górskich mieszkañców Kordyliery Huayhuash.
¯yj¹cy w niewielkich wioskach, tzw. pueblos,
po³o¿onych z dala od g³ównych szlaków ko-
munikacyjnych, zajmowali siê upraw¹ ziemi,
pasterstwem i w niewielkim zakresie dzia³al-
no�ci¹ rêkodzielnicz¹. W zespole etnograficz-
nym kierowanym przez Aleksandra Posern�
�Zieliñskiego pracowa³y tak¿e Teresa Walen-
dziak i Roma Krzanowska. Badania tej grupy
po³¹czone by³y z zadaniami pozosta³ych cz³on-
ków  ekspedycji  i  w  ten  sposób  doskonale
uzupe³nia³y one studia archeologiczne, geogra-
ficzno�osadnicze i etnohistoryczne, dostarcza-

Indiañski ruch etnicznego odrodzenia
to nie tylko silne organizacje da¿¹ce
do rewindykacji w³asnych praw,
ale tak¿e nowa symbolika tubylcza,
w tym indiañska flaga tzw. whipala
w rêkach rdzennych Boliwijczyków

W czasach przed hiszpañskim
podbojem budynki mieszkalne

w �rodkowych Andach konstruowano
z kamieni, w XX wieku najczê�ciej

stosowanym materia³em by³a glina,
ale tu i ówdzie mo¿na jeszcze spotkaæ

niewielkie chaty wzniesione dawn¹
przedkolonialn¹ technik¹

NA POPRZEDNIEJ STRONIE
Jednym z przejawów tubylczego
odrodzenia jest wzmo¿ona aktywno�æ
gospodarcza Indian, widoczna
szczególnie w�ród Indian Otavalo
z Ekwadoru zajmuj¹cych siê produkcj¹
i handlem tzw. artesani¹, czyli
wyrobami tubylczego rêkodzie³a.

Badania etnograficzne
w dolinie Cayashu

i Checrasu
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Tradycyjnym przywódc¹ wioskowym jest tzw. sindico,
którego kompetencje obejmuj¹ ca³o�æ spraw administracyj-
nych zwi¹zanych z ¿yciem gospodarczym wspólnoty. Urz¹d

ten pe³ni¹ wybierani raz do roku ciesz¹cy siê powa¿aniem
cz³onkowie comunidad, a symbolem tej godno�ci jest

tzw. vara, to jest pokryta srebrnymi ozdobami laska.

j¹c warto�ciowych materia³ów do poznania kul-
tury  techniczno�u¿ytkowej, regu³ spo³ecznej
organizacji i sposobów �wiêtowania ludno�ci
tej czê�ci Peru.

Badania prowadzone by³y g³ównie w 1978
roku, a przez Andrzeja i Romê Krzanowskich
kontynuowane  tak¿e  w  latach  nastêpnych.
Obok wa¿nych celów poznawczych, jakie przy-
�wieca³y pierwszym polskim etnologom pro-
wadz¹cym badania terenowe w wysokich An-
dach, penetracje te mia³y na celu tak¿e zgro-
madzenie kolekcji etnograficznych eksponatów
dla polskich muzeów wraz z pe³n¹ dokumen-
tacj¹ naukow¹. Dziêki tym poczynaniom w mu-
zeach Warszawy, Krakowa, Poznania i Szcze-
cina znalaz³y siê zbiory obiektów ilustruj¹cych
ró¿norodne aspekty ¿ycia codziennego Indian
peruwiañskich Andów, w tym tak¿e artefakty
bêd¹ce wytworem ich aktywno�ci rzemie�lni-
czej i artystycznej. Zbiory te by³y wielokrot



Budowa nowego domu z gliny jest przedsiêwzieciem
stosunkowo prostym i nie wymagaj¹cym specjalistycznej
wiedzy. Uczestnicz¹ w tym dziele przyszli domownicy oraz
ich krewni i znajomi, wykonuj¹cy swe prace na zasadzie
wzajemnej pomocy s¹siedzkiej.

nie eksponowane na specjalnych wystawach
po�wiêconych prezentacji peruwiañskiej kul-
tury ludowej. Owocem tych badañ sta³a siê tak-
¿e bogata dokumetacja etnograficzna ukazuj¹ca
�wiat Indian, który wskutek gwa³townych prze-
obra¿eñ modernizacyjnych i migracji, jakie
dotknê³y te rejony Andów w ostatnich latach,
wygl¹da dzi� ca³kowicie inaczej ani¿eli æwieræ
wieku temu. W oparciu o te dane i w³asne do-
�wiadczenia terenowe cz³onkowie zespo³u opu-
blikowali szereg warto�ciowych artyku³ów
naukowych, a ogólne informacje o prowadzo-
nych  wówczas  studiach  nad  kultur¹  miesz-
kañców doliny Cayashu znalaz³y siê w ksi¹¿ce
A. Posern�Zieliñskiego Kraina Inkarrí (Wro-
c³aw 1985).

Obok uprawy ziemi Indianie Keczua
zajmuj¹ siê tak¿e hodowl¹ owiec i lam.
Na wysokogórskich halach wznosz¹
kamienne sza³asy, w których okresowo
przebywaj¹ pasterze wraz ze swymi dzieæmi.
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Mieszkañcy wiosek (Huacho sin Pescado, Cu-
ray, Taucur i Acain) po³o¿onych na stromych
stokach po obu stronach doliny Cayash byli In-
dianami Keczua, choæ w oficjalnej terminolo-
gii peruwiañskiej okre�lano ich najczê�ciej tyl-
ko mianem campesinos (ch³opami). Ludno�æ
ta w okresie badañ by³a dwujêzyczna i zacho-
wywa³a wiele elementów kulturowych z przed-
kolonialnego dziedzictwa indiañskiego, w tym
tak¿e z okresu panowania Inków. W³a�nie to
wzajemne przenikanie siê tre�ci odziedziczo-
nych po przodkach z elementami kultury spro-
wadzonymi przez hiszpañskich konkwistado-
rów, kolonistów i misjonarzy, by³o z uwag¹ �le-
dzone przez ekipê etnografów. Drugim wa¿-
nym polem obserwacji by³o �cieranie siê tej
synkretycznej tradycji andyjskiej z nowymi ide-
ami, pr¹dami i rozwi¹zaniami wynikaj¹cymi ze
stopniowego procesu modernizacyjnych prze-
mian docieraj¹cych tak¿e w najbardziej dot¹d
izolowane regiony górskie.

Te dwie perspektywy badawcze towarzy-
szy³y wszystkim penetracjom etnograficznym.
Sporo uwagi po�wiêcono ró¿nym aspektom
kultury materialnej, przede wszystkim jej do-

Kultura ludowa
peruwiañskich Indian Keczua

pasowaniem do trudnych warunków ¿ycia
w wysokich partiach Andów. Zajêto siê m.in.
architektur¹ ludow¹ i wzorami osadnictwa,
technologi¹ i organizacj¹ pracy rolników i pa-
sterzy, a tak¿e miejscow¹ wytwórczo�ci¹ rze-
mie�lnicz¹ (tkactwem, ceramik¹, kowalstwem).
Wa¿nym aspektem badañ by³y studia nad or-
ganizacj¹ spo³eczno�ci lokalnych, które two-
rzy³y tzw. comunidades, czyli wspólnoty ch³op-
skie dysponuj¹ce tytu³ami w³asno�ci uznanymi
przez administracjê pañstwow¹. Interesowano
siê funkcjonowaniem organizmów samorz¹do-
wych, hierarchi¹ urzêdów, podzia³em w³asno-
�ciowym uprawianej ziemi, pastwisk i zasobów
wodnych, a tak¿e pozycj¹ spo³eczn¹ kobiety.
Zwrócono te¿ uwagê na rosn¹ce znaczenie po-
wi¹zañ tych wspólnot ze �wiatem zewnêtrz-
nym, g³ównie z miejskimi regionami wybrze¿y
Peru. W miarê pozyskiwania zaufania badania
objê³y równie¿ niektóre aspekty kultury sym-
bolicznej, dziêki czemu zebrano informacje
o funckjonowaniu �wi¹t, roli miejsc kultowych,
znaczeniu niektórych zwyczajów i obrzêdów
oraz o rosn¹cej roli protestantyzmu, który w for-
mie zielono�wi¹tkowych sekt zacz¹³ mocno
przeobra¿aæ ¿ycie miejscowych Indian.            <

Na kamienistych tarasach andyjscy Indianie uprawiaj¹  ziemiê
tymi samymi technikami jak za czasów Inków. Popularnym

narzêdziem rolniczym jest chaqui taclla, czyli tzw. p³ug no¿ny
wymagaj¹cy zgranej pracy dwóch silnych mê¿czyzn.


