
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 63Andrzej Szyjewski∗LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? PRZODKOWIE W MITACHULURU U PITJANTJATJARA
Zaªo»eniaPróby odpowiedzi na pytania uniwersalne, dotyz¡e funkjonowania zymy±lenia zªowieka na poziomie gatunkowym s¡ z góry skazane na pora»k�bez uwzgl�dnienia szerokiego wahlarza rozwi¡za« kulutrowyh. W sytuaji,kiedy pytamy o kwestie zakotwizone w tak rozmytym de�niyjnie zjawiskujak mit, wymaga to szzególnego dopreyzowania zaªo»e« re�eksji. Ustaleniekim �tak naprawd�� s¡ bohaterowie mityzni i na ile ih spey�k� wyznazaistotowa kontrintuiyjno±¢ ih postai, jak twierdz¡ zwolenniy re�eksji kog-nitywistyznej (np. Boyer 2006, s. 138-167; idem 2002, s. 68-92; Pyysiäinen2007, s. 179-207; Atran 2013, s. 66-100) powinno by¢ skutkiem przegl¡dumo»liwie wielu kulturowyh realizaji mitu. Proponuj� uzna¢ uj�ie mitui jego protagonistów w wersji Aborygenów australijskih jako prototypowew sensie teorii podobie«stwa rodzinnego.Podstawowym, konstytutywnym elementem aboryge«skiego modelu±wiata s¡ narraje mityzne, które s¡ próbami opisu zdarze« Czasu Snu,zakodowanyh w tajemnyh przekazah-pie±niah. �Prozaizne� mity s¡ wa-riajami na temat zdarze« sygnalizowanyh w pie±niah. Pie±ni nie s¡ nar-rajami, lez razej ilustrajami pewnyh stanów, w jakih znajduj¡ si� bo-haterowie. Stanowi¡ zatem punkty staªe, na któryh opiera si� konstrukjakolejnyh wersji mitu. Z drugiej strony u»yta w nih metaforyka zostajewykorzystana do ksztaªtowania powi¡za« elementów narrayjnyh mitu.Jako podstawa re�eksji posªu»y mitologia Uluru, tradyyjnego ±wi�tegomiejsa Aborygenów pustynnego interioru, nale»¡yh do grupy Pitjantjat-jara. Monumentalno±¢ Uluru i wielo±¢ jej eh wyró»niaj¡yh sprawia, »ewokóª niej skupiªy si� tradyje Tjukurrpa (Snu) kilku zespoªów przodków,a dobrze udokumentowana obeno±¢ mitów Uluru w literaturze aboryge-nologiznej (Mountford 1948, 1965, 1976; Harney 1957, 1959, 1963, idem,
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64 Andrzej SZYJEWSKIs. 63-76; Layton 2001, UKNPH 2009 i 2012); uªatwia ±ledzenie tre±i, którezwykle s¡ utajniane1.Uluru, ze wzgl�du na swoje poªo»enie i wymiary nie jest prostym upa-mi�tnieniem pojedynzego mitu. W skalnyh formajah odzwieriedlaj¡ si�zarówno przodkowie (tjukuritja) immanentnie zwi¡zani z tym entrum reli-gijnym, jak i przybysze z zewn¡trz. Trzy podstawowe mity Uluru obejmuj¡dokonania: � Wiyai Kutjara � �Dwóh Nieinijowanyh Chªopów�; � Mala� Filandrów Kosmatyh [Lagorhestes hirsutus℄ zwi¡zanyh z póªnon¡ ±ia-n¡ Uluru; � Kuniya � Pytonów Dywanowyh [Morelia spinota℄ walz¡yhz Liru (ró»nymi formami jadowityh w�»y) na poªudniowej ±ianie Uluru.W ramah kompleksów mityzno-rytualnyh Uluru pojawiaj¡ si� te»inne postai, wªaszza Tjinta-tjintja kobieta-Wahlarzówka [Rhipidura leu-ophrys℄ oraz kobieta-Zimorodek Luunpa [ªowzyk zzony � Todiramphussantus℄. Istoty te nazywane s¡ m�»zyznami (wati) i kobietami (minima),lez ih dziaªania s¡ nie tylko zysto ludzkie, ale wi¡»¡ si� ±i±le z ih zwie-rz�¡ natur¡ (Layton 2001, s. 13). Przodkowie niekiedy whodz¡ mi�dzysob¡ w zmienne relaje, niekiedy dziaªaj¡ aªkowiie niezale»nie. Przy zymih aktywno±¢ nie ograniza si� do okoli Uluru i te same mitologemy, jakiepozostawiªy ±lady na stokah Uluru, pojawiaj¡ si� w innyh miejsah.

Rysunek 1. Gªówne elementy topogra�i Uluru (Ayers Rok).1Cho¢ z�±¢ tyh ¹ródeª poddawana jest w w¡tpliwo±¢ (Bill Harney nie miaª antro-pologiznego wyksztaªenia, jego teksty maj¡ harakter popularny i obi¡»ony bª�dnymiwnioskami, Charles Mountford interesowaª si� przede wszystkim fotogra�zn¡ i ikonogra-�zn¡ dokumentaj¡ ±wi�tyh miejs, a jego informatorzy nie pohodzili z Uluru), tymniemniej Layton dowiódª, »e zasadnizo faktogra�a zamieszzona w tekstah obu badazyzgodna jest z jego informajami.



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 65Mitologia Wiyai KutjaraPowstanie skaªy Uluru jest skutkiem dziaªa« pary przodków nazywanyhWiyai Kutjara. Terminem wiyai okre±la si� hªopów, którzy rozpozynaj¡w�drówk� przedinijayjn¡. Dwaj Chªopy pojawiaj¡ si� z�sto w przeka-zah Pitjantjatjara, znani s¡ przede wszystkim z zabiia T�zowego W�»aWanampi z Pantu (Jez. Amadeus) (Layton 1992, s. 56)2 na póªnoy. Mie-jse, w którym obenie znajduje si� Uluru, pierwotnie byªo twardym pia-skowym wzniesieniem, powstaªym po rozpadzie termitiery, ze wzgl�du nauksztaªtowanie h�tnie wykorzystywanym jako tajemny grunt inijayjnyprzez Mala i Kuniya (Mountford 1976, s. 414). Wedle jednej z wersji Wiy-ai Kutjara zostali zwabieni d¹wi�kami pie±ni inijayjnyh Mala, któryhnatury, jako jeszze nie inijowani, nie znali. Widz¡ rozmi�kª¡ po deszzuziemi�, bawili si� ugniataj¡ muª, a» przeistozyª si� w wielki pªaskowy».Potem wspi�li si� na jego wierzhoªek i zaz�li zje»d»a¢ w dóª na brzuhahlub na poduszkah z li±i, o do niedawna byªo praktyk¡ dziei Pitjant-jatjara (Mountford 1965, s. 148-149). Wedªug Mountforda ±lizgaj¡ymi si�byªy dziei kobiety-Wahlarzówki. Kiedy wzgórze muªu zashªo, staªo si�dzisiejsz¡ skaª¡ Uluru.Rozpowszehnione na tym obszarze mity Wiputa Kutjara stwierdzaj¡,»e hªopy poszli dalej na poªudnie, gdzie obozowali na wzgórzu Wiputaw Musgrave Range (prawd. Ayli�e Hill, samo Wyputa jest bªotnistym bil-labongiem, pozostaªym po Kings Creek). Na szzyie rozbili obóz i poszlipolowa¢ na okoliznyh wzgórzah. Tam zabili walabi� (euro), w obenymskalnym zagª�bieniu w ªo»ysku strumienia Kings Creek, zrobili pie ziemnyi upiekli j¡ w nim. W zasie piezenia odpadª ogon walabii i hªopy rzuiligo za siebie tak, »e upadª na szzyt wzgórza i wybiª dziur� w skale gª�-bok¡ na 6 metrów. Dziei Yakuntjatjara bawi¡ si�, shodz¡ do jej wn�trzai wznosz¡ tumany pyªu.Jak si� jednak okazuje, epizod z odpadni�iem ogona piezonego kan-gura/walabii jest rozpowszehniony w mitah aªego obszarzu Pustyni Za-hodniej. Symbol ogona wi¡»e si� najpewniej z eremoniami inijayjnymi.Zapah wydobywaj¡y si� z ogona przywabia przodków tak, jak sªup ere-monialny �przywabia� inijowanyh. Przy tym ogon zwykle nazywa si� taksamo jak penis poddawany operajom: wipu, kalu et. Nad jez. Amadeusmówi si�, »e grupa inijowanyh (maliara) przodków Wanpiny pod przewo-dem m�»zyzny-Kuny Workowatej (Kuninggu) (Dasyurus viverrinus � kunaworkowata lub nieªaz plamisty) o imieniu Wantapari w�drowaªa na póªno2Nad jez. Amadeus mit w�»a i Dwóh Chªopów nazywa si� Yarritjitii. Mit mówi, »eChªopy w�drowali razem z w�»em (Maurie, s. 16).



66 Andrzej SZYJEWSKIz Wiputa. Upiekli tam kangura, ale przy piezeniu eksplodowaª jego ogon.Zapah ogona przywabiª z Watarka drugiego m�»zyzn�-Kun� Workowat¡Tjatitji. Poprowadziª aª¡ grup� do billabongu Watarka i tam odbyª si�wielki obrz�d (Maurie 1989, s. 18).Zdarzenie z ogonem jest wi� przypisywane albo Nieinijowanym Chªop-om w ludzkiej formie, albo w peªni inijowanym Wanpiny w postai KunWorkowatyh. W pewnyh wariantah Wanpiny to wªa±nie zjadany Kan-gur, Walabia b¡d¹ Euro Malu, w innyh w�druj¡y z Kata Tjuta Kangurprzeistaza si� w m�»zyzn�-Kun� Wantapari. Rozwi¡zaniem mo»e by¢ in-formaja, »e Wantapari podró»owaª razem z grup¡ maliara o r a z z par¡synów, o oznaza, »e byli nieobrzezani i wobe tego byli oni wªa±nie WiyaiKutjara.Mit Wiayi Kutjara mówi, »e skierowali si� potem na póªno do Atila(Mount Connor). Kilka kilometrów na poªudniowy zahód odAtila, wAnari,jeden z nih zobazyª �landra kosmatego. Rzuiª w niego swoj¡ mazug¡(tjuni), ale hybiª, tjuni wybiª w ziemi dziur�, która staªa si� ¹ródªem wody.Chªopie napiª si�, ale nizego nie powiedziaª bratu, który niemal umarªz pragnienia. Pokªóili si� ze sob¡ i rozdzielili. Ostateznie dotarli do szzytuAtila, gdzie zmienili si� w dwa gªazy (Layton 2001, s. 3-5, 14)3.Mountford, w swojej analizie mitów zwi¡zanyh z Atila przypisuje po-wy»sze zdarzenia przodkom, nazywanym przez niego lodowymi lud¹mi,m�»zyznami-Nina (Layton � Wati Nyinnga; Harney � Ninya). Mieli iaªapokryte szronem, a wªosy, brwi i bokobrody pokryte soplami lodu. �ywilisi� wyª¡znie �landrami Mala, na które polowali rzuaj¡ paªkami tjuni.Aby bro« byªa skutezniejsza, ukªadali je odziennie w dwa stosy, zale»-nie od tego, do której poªowy nale»aªy, po zym zªonkowie przeiwstawnejpoªowy skrapiali je krwi¡, zwi�kszaj¡ skutezno±¢ ªowiek¡. Analogiznieprzyspieszali porost wªosów zªonków przeiwnej poªowy. Ludzie i sp�dzalizas pory gor¡ej ±pi¡ w zimnyh podziemnyh jaskiniah pod jezioremUnagaltja, o»ywiali si� zim¡ i wyhodzili przynosz¡ ze soba mróz.Zmienno±¢ wersji powoduje, »e tak»e to»samo±¢ gªównyh protagonis-tów mitu wydaje si� zmienna. W tym przypadku mit dotyzy przodkóww formie antropomor�znej, ale nie znazy to, »e w innym miejsu nie stan¡si� grup¡ ludzi-Kun Workowatyh albo lud¹mi-Lodem. Rz¡dowego Komi-sarza badaj¡ego zgªoszenie pretensji do ziemi tamtejszyh Pitjantjatjara3Layton wskazuje, »e braia przestaj¡ dziaªa¢ jako jedno±¢, kiedy jeden z nih zatajaposiadanie zapasu wody i odmawia podzielenia si� ni¡ z drugim (z�sty motyw mitologiiaboryge«skiej, ale nigdy nie wi¡zany z bra¢mi). W efekie samolubny brat staje si� przod-kiem grupy Matuntatjara, a drugi Yankutjatjara. Linia podziaªu terytorialnego prowadziprzez Atila.



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 67dziwiªa ta zmienno±¢ przyporz¡dkowa« (Maurie 1989, s. 23), ale jest onapowszehna w mitah australijskih. Postai przodków nie s¡ niezmienne,z�±¢ ih aktywno±i mo»e odbywa¢ si� pod ziemi¡ albo w innej od standar-dowej formie. Tradyje mityzne migruj¡ wi¡»¡ si� z innymi przodkami,poszzególne epizody tak»e ulegaj¡ transformaji. W miie Wiyai Kutjarawa»ny jest silny zwi¡zek z symbolik¡ inijayjn¡ (ogon, Uluru jako gruntobrz�dowy, spuszzanie krwi) oraz opozyja w stosunku do ludzi-FilandrówKosmatyh Mala i wody. Braia »ywi¡ si� przede wszystkim �landrami i za-bijaj¡ je, gdzie tylko mog¡ spotka¢, ho¢ jednemu si� to udaje z�sto, a drugijest sªabym my±liwym. Z drugiej strony, jeden z nih wydaje si� by¢ wi¡zanyz susz¡, a drugi z por¡ deszzow¡, razem reprezentuj¡ powszehne w mitahaustralijskih przej±ia mi�dzy biegunowo±i¡ opozyji suhe/mokre zy te»gor¡e/zimne.Mitologia MalaZgodnie z gªównym mitem póªnonej ±iany Uluru, wyszzególnione naniej miejsa s¡ pozostaªo±iami po aktywno±i przodków nale»¡yh do Fi-landrów Kosmatyh Mala, miniaturowyh kangurowatyh wielko±i zaj¡a.Ludzie-Mala przybyli na teren pó¹niejszej skaªy, »eby odprawi¢ eremonieinijayjne, wi¡zane z obrzezaniem i subinyzj¡, obozuj¡ nad zbiornikiemwodnym Ininti/Tjinindi w miejsu, gdzie teraz wznosi si� póªnony rógUluru. M�»zy¹ni przeprowadzali operaje inijayjne na kupe twardegogruntu pozostalego po termitierze. Grunt wydzielony byª póªkolistym waªemodgarni�tej ziemi. Spªywaªa na niego krew z ran inijayjnyh oraz o�aro-wana przez m�»zyzn (Mountford 1976, s. 414; idem 1965, s. 86). Grunt tenzmieniª si� w tylni¡ ±ian� ylindryznej jaskiniWarayuki, w której przepro-wadzano operaje, a odwiedzaj¡y to ±wi�te miejse skªadali o�ar� z krwiz ramienia.Zgodnie z mitem, Mala przybyli z kraju zwanego Marunun-ga/Mawulyarungu, na póªnony zahód od góry Liebig, w pobli»u obenegoYuendumu. Do Uluru podeszli z zahodu. Szlak ih w�drówki wida¢ dodzisiaj jako pªaskie pasmo skaªy wystaj¡ej z ziemi. Dalsza droga po wypi�-trzeniu staªa si� Mala Wipu, �wej±iem� lub �ogonem� Mala4, zyli obenymszlakiem, którym whodzi si� na Uluru. Harney przedstawia to bardzo poe-tyko:4W tym miejsu, pisze Harney, rozpozynaj¡ si� wszystkie obrz�dy Mala, a Webo(Wipu) jest znakiem, który maluje si� na mostkah uzestników (kumbunduru). Ogonma ró»ne znazenie dla Aborygenów, lez jednym z najwa»nejszyh jest równowa»no±¢:penis = ogon, obena w aªej eremonii obrzezania.



68 Andrzej SZYJEWSKI�Trwa iemno±¢ jako mrok noy. Wsz�dzie panuje milzenie, dopóki niezabrzmi gªos, który, nizym warkotka, wzywa »yie do powstania. I tak tote-mizne postai Mala-waddi, zyli ludzi-Filandrów podnosz¡ si�, by uformo-wa¢ ogon i zad wielkiej istoty. Po dzi± dzie« widzimy ten symbol w postaiWebo, zyli ogona Uluru (miejsa, które biali nazywaj¡ `Climb')� (Harney1959, s. 185).Jest to wi� ogon praprzodka Mala, który byª pierwszym wªa±iielemrytuaªu (Harney 1963, s. 78). PrzodkowieMala nie±li ze sob¡ sªup Ngaltawa-ta5, u»ywany w trakie eremonii inijayjnyh. Sªup ten zostaª wielokrotnieodwzorowany jako szzególne elementy Uluru, w sposób jasny jest nim te»sam Mala Wipu.Zanim przyst¡pili do z�±i tajemnej, w Katji Tilkil, le»¡ym pod póªno-n¡ ±ian¡ Mala Wipu odbyªo si� wielkie korobori m�»zyzn i kobiet Mala.M�»zy¹ni ta«zyli po prawej, kobiety po lewej (Layton 2001, s. 5). Trwaªoto, póki kobiety nie odeszªy, gdy» nie wolno im ogl¡da¢ tajemnyh eremonii,powinny natomiast przygotowa¢ zapas po»ywienia i paliwa na inijaj�. Od-zwieriedleniem urozysto±i pozostaªa podwójna grota z m�skim i »e«skimotworem oraz grupa gªazów, b�d¡yh transformaj¡ ±pi¡yh, zm�zonyhtanerzy.Wbrew ozekiwaniu, »e syntagm� mitu wyznaza przede wszystkim ko-lejno±¢ ±wi�tyh miejs, nie da si� traktowa¢ w ten sposób odisków po-zostawionyh przez przodków Mala. Zgodnie z logik¡ tajemnyh eremoniim�»zy¹ni i kobiety rozdzielili si�. Przodkowie m�»zy¹ni-Mala konentro-wali swoje inijayjne dziaªania obrz�dowe wokóª póªnonego wierzhoªkaUluru, na obszarze od póªnonego stoku rozpadliny Kantju do gªównegoobozu kobiet w Tjukatjapi. Teren ten byª zakazany kobietom i tak jest te»obenie. Odpowiada zatem wymienionemu w mitah Mala i Wiyai Kutja-ra gruntowi eremonialnemu w postai pozostaªo±i po termitierze. W jego±rodek wbito sªup Ngaltawata. Od tego momentu eremonii nie wolno byªoprzerwa¢, sªup wytwarza bowiem mo zmuszaj¡¡ inijowanyh do podda-wania si� jego wpªywowi � wi�zi ih w swoim zasi�gu (Strehlow 1947, s. 111).Caªa spoªezno±¢ Pijantjatjara dzieli si� na dwie poªowy, zdaniem Tin-5Ngalta oznaza drzewo, zwane drzewem trawowym (grass tree) albo pustynnymkurragongiem (Brahyhiton gregorii). Z jego pnia wykonywano sªup obrz�dowy (Dun-um, s. 17), a korzenie drzewa, tak»e zwane ngalta, zawieraj¡ du»¡ ilo±¢ wody, któr¡mo»na wysysa¢ (Robinson et al. 2003, s. 479); mo»e dlatego Ngalta to tak»e nazwa rzekiMurray w pd-wsh. Australii (Amery, Williams 2009, s. 266). Nazwa ta odnosi si� te» doro±lin z rodziny »óªtaków (Xanthorrhea), któryh szzególn¡ eh¡ jest wyrastaj¡a z k�-py trawy pionowo kilkumetrowa paªka (Róheim 1988, s. 120); wg inyh ¹ródeª trawowedrzewo tu u Pitjantjatjara kata-kultu, kata-puru, ulpa, urara (Latz 1996). Wata oznazaostrze oszzepu, zubek.



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 69dale'a pozbawione nazw. Wªasn¡ poªow� nazywa si� Nanandaruka (ego +dziadkowie = �nasze ko±i�) a przeiwn¡ Tjanamiltjan (rodzie ego + dzieiego = �ih iaªo�) (Tindale 1935-1936, s. 200-201).Ceremonie inijayjne odbywaj¡ si� w przestrzeni zorganizowanej nie-zmiennie przez te wewn�trzne podziaªy. Centrum wyznaza sªup obrz�dowy,po jednej jego stronie obozuj¡ m�»zy¹ni nale»¡y do tej poªowy plemienia,do której nale»¡ inijowani mªodzie«y. Po±rodku, ho¢ bli»ej kr�gu i ogni-sku Nanandaruka b�d¡ le»e¢, twarz¡ w dóª, �zniewoleni� przez mo sªupaadepi, zwani ulpura. Po przeiwnej stronie znajduje si� obóz m�»zyzn dru-giej poªowy, z której rekrutuj¡ si� stra»niy inijowanyh oraz wykonawyoperaji. W bezpieznej odlegªo±i od przestrzeni obrz�dowej znajduj¡ si�obozy kobiee Tjanamiltjan i Nanandaruka, od strony m�»zyzn wªasnejpoªowy. Z zewn¡trz, z tajemnego miejsa, w którym b�dzie przygotowywa-na, zostaje w no obrzezania przyniesiona wanigi, któr¡ najpierw wbija si�po stronie Tjanamiltjan, potem � pohylon¡ pod k¡tem � po±rodku grun-tu eremonialnego, w pobli»u miejsa, gdzie le»¡ inijowani, tak by dobrzeo±wielaªo j¡ ognisko.
Konstrukcja obozu inicjacyjnego
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(Tjanamiltjan)
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Do obozu kobiet Nanandaruku Do obozu kobiet Tjanamiltjan

 Rysunek 1. Shemat obozu inijayjnego Pitjantjatjara.Gdyby istotnie syntagma mitu byªa wyznazana przez ukªad ±wi�tyhmiejs, entralne miejse zajmowaªaby reprezentaja sªupa Ngaltawata albowanigi. Na Uluru jest to niezwykªa formaja skalna, znajduj¡a si� na póª-nonym wierzhoªku skaªy. Skªada si� na ni¡ pionowy �lar skalny, z�±iowooddzielony od gªównego masywu, wysoki na 150 metrów i si�gaj¡y do po-ziomu ziemi. Zgodnie z interpretaj¡ Aborygenów jest to sªup Ngaltawata,niesiony przez starszyzn� Mala i wbity w miejsu, które obenie jest naj-



70 Andrzej SZYJEWSKIwy»szym punktem Uluru. Wykonawy eremonii odpowiedzialni za sªup s¡teraz gªazami rozrzuonymi pod podstaw¡ �laru, a na jego przodzie wyrytyjest wizerunek kobiety-Zimorodka Luunpa. Jeden z informatorów Mountfor-da uwa»a sªup za niedoko«zon¡ wanigi, której nie udaªo si� zrobi¢ przedatakiem demoniznego Dingo Kurpany'iego (Mountford 1976, s. 405).Poniewa» jednak ten informator nigdy nie byª nad Uluru, Moutford niepodziela jego opinii. Na zahód od Ngaltawata znajduje si� jaskinia Waray-uki, naj±wi�tsze z tajemnyh miejs Uluru. Zgodnie z relaj¡ Mountfordaona tak»e zorganizowana jest w ukªadzie dwudzielnym. Powstaªa w miejsu,gdzie przodkowie Mala [Layton wi¡»e jaskini� z mitem Kuniya (Layton2001, s. 121)℄ przeprowadzali inijaje mªodzie»y, ª¡znie z operajami.Adeptów ukªadano na odpowiednim do poªowy kamieniu i dekorowanoró»nobarwnymi wzorami. Potem, na innym kamieniu, dokonywano i�ia.W tym zasie m�»zy¹ni otwierali sobie »yªy na ramieniu i po subinyzji, byskropi¢ miejse operaji, które pierwotnie miaªo posta¢ termitiery. Pó¹niejmiejse to przeistozyªo si� w jaskini�, w której skªadano o�ary z krwi, po-lewaj¡ ni¡ tyln¡ ±ian�. �Mniej wi�ej w ±rodku ±iany znajduje si� zarnapionowa linia (w 1940 byª tam kr¡g), która dzieli jaskini� zgodnie z funda-mentalnym podziaªem plemienia na dwie poªowy: Nanaduraka i Tanamil-djan. Prawa strona jest Nanaduraka w odniesieniu do mojego informato-ra Balingi zyli nale»y do jego grupy totemiznej, lewa jest Tanamildjan�(Mountford 1965, s. 96). Wedªug Harneya w jaskini znajdowaª si� kr¡g ka-mienny, a w jego entrum pionowy kamie« fallizny, ale ten ukªad zostaª ju»rozebrany (Harney 1960, s. 67). Podªoga jaskini ma intensywnie zerwon¡barw� od warstw ohry, które wierano w adepta. �iany tak»e s¡ zerwone,o przypisuje si� o�arom z krwi. Tym samym Warayuki jest jednoze±nie:mityznym gruntem eremonialnym Mala, rzezywistym miejsem operajiinijayjnyh oraz symboliznym obozem inijayjnym, odzwieriedlaj¡ymstruktur� spoªezn¡ Pitjantjatjara.Na wshód od �laru Ngaltawata znajduje si� tzw. jaskinia starszyzny(Tjilpi Pampa Kulpi). Zgodnie z mitem rozbili tam swój obóz do±wiadze-ni uzestniy eremonii, pilnuj¡y Ngaltawata i jego tajemni. Na planierytualnym tu przehowywano tajemne ±wi�to±i: sªup Ngaltawata i zurin-gi kupitji, póki zwi�kszenie ruhu turystyznego nie zmusiªo Pitjantjatjarado przeniesienia ±wi�to±i do Atila. Sama starszyzna Mala spozywa wokóªsªupa, zamieniona w kamienie. Ih brody staªy si� stalaktytami z jaskini.Obóz starszyzny oddzielaª tajemne miejsa m�skie od mityznego obozukobieego, którego pozostaªo±i¡ jest pot�»na pozioma szzelina Tjukatjapi,znajduj¡a si� za zaªomem skaªy na wshodniej ±ianie Uluru. M�»zy¹nipeªnili wi� zarazem funkje stra»ników zabezpiezaj¡yh grunt obrz�dowy



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 71przed niepowoªanymi.Zasadnizo taki ukªad topogra�zny wyznazony jest przez stosunkiprzestrzenne mityznego obozu Mala i wydaje si� zgodny ze shematemrytualnym. Tym niemniej, na poªudnie od Tjukatjapi, w poªowie ±ianywshodniej znajduje si� kolejne miejse ±wi�te: Inintitjara, otazaj¡e sa-kralne entrum obrz�dowe i billabong Ininti. Uwa»any byª za kolejne prze-ksztaªenie jaskini, w której odbywaªy si� inijaje Mala (Mountford 1976,s. 407). Dlatego tam odziennie starszyzna przynosiªa sªup Ngaltawata. We-dªug Harneya przy Ininti odbywaªy si� obrz�dy ko«z¡e proedury ini-jayjne, kiedy adeptów uwalniano z moy sªupa, o skutkowaªo wybuhemradosnyh okrzyków i podskoków (Harney 1957, s. 20).Niezwykle istotn¡ rol� dla mitologii Mala odgrywa skalne otozenie,która wznosi si� na zbozu przeszªo sto metrów ponad Ininti. Jest to spe-y�zny zaspóª wielkih wkl�sªyh ksztaªtów, powstaªyh w wyniku erozjiskaªy. Ih wydr¡»one wn�trza maj¡ struktur� podobn¡ do plastrów miodu.Tworz¡ one ukªad, który jest kolejnym odzwieriedleniem obozu inijayj-nego ludzi-Mala (Mala Nura). Odpowiednik Ngaltawaty i iemnego pasaz Warayuki znajduje si� pomi�dzy obszarami erozji uznawanymi za obózstarszyzny (Mala Nura, przez biaªyh nazywany �Czaszk¡� lub �Mózgiem�z powodu spey�znego ksztaªtu) nale»¡ej do pierwszej poªowy, a Pindlu(�Gniazdem�), obozem stra»ników inijaji, a wi� krewnyh ze strony mat-ki inijowanyh z drugiej poªowy, pilnuj¡yh inijowanyh symbolizowa-nyh przez posta¢ mityznego Orl�ia (wg Harneya Kuddinba, Mountforda�Gudrun). Jest to biegn¡e przez aª¡ ±ian� Uluru zarne pi�tno, zwaneKumbunduru (�Czarna Skaªa�), pozostaªe po wodzie spªywaj¡ej z wierz-hoªka skaªy do billabongu Ininti. Kumbunduru dzieli wi� obóz przodkówna dwie poªowy, które spotykaj¡ si� u jego stóp w ±wi�tym miejsu Ininti-tjara.Kumbunduru jest kompleksowym symbolem, w którym jednozy si� kil-ka perspektyw. Tym terminem okre±la si� wszelkie iemne pi�tna pozostaªepo spªywaj¡ej z Uluru wodzie. Jedno z nih, znajduj¡e si� na wshódod jaskini Warayuki, byªo tak»e wyró»nione rytualnie: �W zasie obrz�dum�»zy¹ni gromadzili si� przed tym symbolem, by ±piewa¢ pie±« szz�±ia.�piewali tak dªugo, podskakuj¡ i iesz¡ si�, póki nie padli na ziemi�, to-z¡ si� z rado±i� (Harney 1960, s. 67). Kumbunduru dla Harneya byª wi�odpowiednikiem sªupa Ngaltawata; o ile Ngaltawata zmuszaª uzestników dopoddania si� rygorom eremonii, o tyle Kumbunduru oznazaª wyzwoleniez niej.Podstawowe znazenie Kumbunduru w eremoniah inijayjnyh jestinne. Taki zarny znak (narkapala) rysowano na mostkah m�»zyzn, uzest-



72 Andrzej SZYJEWSKIniz¡yh w inijajah. Byª to znak noszony przez przedstawiieli grupy,którzy wyruszali jako posªa«y, by zaprosi¢ s¡siednie spoªezno±i na ini-jaj�. Dowodziª prawdziwo±i ih posªania i wskazywaª, »e urozysto±iju» si� zazynaj¡ (Harney 1960, s. 67). Taki sam rysunek umieszzano napiersiah samyh inijowanyh po przej±iu wtajemnizenia (Harney 1960,s. 17). Zdaniem Harneya Kumbunduru jest tajemnym znakiem zwi¡zanymz �kobieym� kultem Kerungara i oznaza razej ªehtazk� lub pohw�(Harney 1963, s. 82)6. Do innyh sensów Kumbunduru doiera Geza Ró-heim. Jeden z badanyh przez niego Pitjantjatjara, Pukuti-wara miaª sen,w którym pojawiªy si� symbole inijayjne: �Moja dusza poleiaªa na za-hód w formie Samulu puhu orªa klinoogonowego. [. . . ℄ Potem poleiaªemna Drog� Mlezn¡, gdzie wznosi si� zarna góra (Kumpun-duru), na któr¡zawsze le¡ dusze� (Róheim 1934, s. 55; idem 1945, s. 192). Tym samymmityzne Kumbunduru staje si� mgªawi¡ Worek W�gla, umieszzon¡ naDrodze Mleznej, której harakterystyzny wygl¡d tak»e mo»na okre±li¢ ja-ko iemne pi�tno obramowane dwoma rz�dami gwiazd i jasnej materii. Dro-ga Mlezna zwana jest Ngaltararai (o oznaza prawdopodobnie poª¡zon¡sªupem par�), a mit wyja±niaj¡y t� nazw� wi¡»e ze sob¡ Drog� Mlezn¡i obrzezywanego penisa.Kiedy badaªem j�zyk gestów Pitjantjara powiedziano mi, »e aªa dªo« otwartaz drgaj¡ymi palami, wskazuj¡ymi ruh w gór�, oznaza Drog� Mlezn¡. Sªownymekwiwalentem tego gestu jest Ngaltarara lub Yakurura, tj. hªopie z matk¡. To wszyst-ko, o mówi si� kobietom, ma to by¢ hªopie-Kangur z matk¡. Inijowanym mówi si�,»e to Wara-pulena-pulena �Oh to boli, boli!�. Kobieta siadªa na penisie hªopa, zanimrana po obrzezaniu si� wygoiªa. Krzykn¡ª: �To boli, boli!� (G. Róheim, The Milky Way. . . , s. 370).Tak wi� symbol Kumbunduru ª¡zy znazenia eremonialne w postaisªupa Ngaltawata i/lub wanigi, kosmologizne (Droga Mlezna z WorkiemW�gla) oraz antropologizne (obrzezany penis, ªehtazka/pohwa) i topo-gra�zne (zarne pi�tna na ±ianah Uluru).Zwraa uwag� zwielokrotnienie odwzorowa« obozu inijayjnego w to-pogra�i Uluru. Przedstawia go zarówno otozenie Ngaltawata, jak i wn�trzeWarayuki i formaje erozyjneMala Nura. Poniewa» Aborygeni widz¡ niekie-dy w olbrzymih monumentalnyh formah skalnyh przeksztaªone obozyMala i ih wyposa»enie, mo»na stwierdzi¢, »e ludzie-Mala nie s¡ postrzeganijedynie jako grupa póªmetrowyh torbazy. Kiedy id¡, nios¡ w r�kah sªupNgaltawata i doieraj¡ do wzniesienia pozostaªego po termitierze, obrazo-6Layton podaje, »e kobiety malowaªy sobie na piersiah symbol Minyma Kunimi, abyzwi�kszy¢ ilo±¢ mleka (Layton 1992, s. 58).



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 73wani s¡ antropomor�znie. Kiedy jednak termitier¡ jest w pewnym sensieaªo±¢ Uluru, a sªup Ngaltawata ma 150 metrów wysoko±i, nast�puje utrataskali porównawzej. Dlatego dwaj zªonkowie starszyzny nios¡y sªup mog¡by¢ wyobra»ani w postai kikusetmetrowyh �larów skalnyh.Te same zjawiska powtarzaj¡ si�, kiedy przyjrzymy si� elementom topo-gra�i Uluru, pozostaªym w wyniku aktywno±i kobiet-Mala. Pierwsze miej-se ±wi�te kobiet Mala znajdowaªo si� na póªno od Mala Wipu, na s¡sa-duj¡ej z nim ±ianie Uluru. Zwane byªo Mala Puta �Torba samiy Mala�(Harney � Putta). Tam Minyma-Mala odta«zyªa tanie obrz�dowy i zo-stawiªa duhy-zarodki Mala, które zekaj¡ w jaskini, jak w torbie, by wej±¢do ªon kobiet Mala i si� narodzi¢. Kobiety ±piewaj¡ tu pie±ni dla sprowa-dzenia dziei. M�»zyznom nie wolno whodzi¢ do jaskini, zatrzymuj¡ si�zatem przed ni¡ i ±piewaj¡ pie±ni. Stoj¡ w miejsu, gdzie obozowali przod-kowie, którzy przyrz¡dzali tam sobie pierwszy posiªek, zostawiaj¡ po sobieosmalone dziury (Harney 1960, s. 66; idem 1958, s. 185; idem 1957, s. 18).Zdaniem Harneya, pie±ni tu ±piewane s¡ pie±niami o reinkarnaji (Harney1963, s. 79), w zym ma raj�, gdy» Mala Puta jest entrum rozmno»enia:Minya-Mala uderzyªa swoim kijem-kopazk¡ Wana w ziemi�, zapªadniaj¡j¡ duhami-zarodkami. W pie±niah inma ±piewanyh przez m�»zyzn, po-»ywienie przodków�le±ne pomidory werin-werin i dzikie rodzynki edonba�pojawiªo si� na ±wieie po wbiiu w ziemi� Wana przez Matk�. Z owoówtyh powstali z kolei ludzie (Harney 1963, s.17).Kobiety nie zostaªy w Mala Puta, lez zostaªy odesªane dalej do Tjuka-tjapi, gdzie byªo ih tajemne miejse inijayjne. Byª to obóz kobiet i dzieiMala, poªo»ony za zaªomem Uluru, by niewtajemnizeni nie widzieli obrz�-dów m�»zyzn. Obenie jest to wielka pozioma szzelina, dªuga na 350 m.Obóz dzieliª si� na trzy z�±i: najbardziej póªnony fragment szzeliny byªmiejsem dziei, ±rodkowy i poªudniowy przeznazone byªy dla kobiet od-powiednio pierwszej i drugiej poªowy. Ponad szzelin¡ skaªa uksztaªtowanajest w ten sposób, »e tworzy podwójny nawis, przei�ty w poªowie pionow¡szzelin¡. Samo uksztaªtowanie skaªy wskazuje wi� znowu na zasadniz¡dwudzielno±¢ Tjukatjapi zgodnie ze struktur¡ spoªezn¡ Pitjantjatjara.Miejse to w interpretajah informatorów jest przesyone mo¡ i sym-bolik¡ kobie¡, o nie dziwi, jako »e wedªug Harneya Tjukatjapi (Djugajabiw jego zapisie) znazy �Otwarta Pohwa� (Harney 1960, s. 69). Tym samymjest paralelne w stosunku doMala Puta, gdzie dominuje zwierz�a harakte-rystyka pªiowa. Szzelina wypeªniona jest naiekami skalnymi, przy zymstalaktyty z �obozu dziei� to piersi kobiet Mala, podzas gdy w jaskiniahkobiet � to ih ªehtazki. Wedªug Laytona kobietyMala odbywaªy w Tjuka-tjapi swoje obrz�dy, a powiewaj¡e fr�dzle spódnizek z wªosia (mawulari)



74 Andrzej SZYJEWSKIzmieniªy si� stalaktyty (Layton 2001, s. 6). Gªazy, rozrzuone w pobli»u, tokobiety Mala zbieraj¡e drewno i po»ywienie oraz ih dziei lub odhody.Zazerniona ±iana klifu na wshód od ih obozów pohodzi¢ ma od sadzyz ognisk kuhennyh, wzgl�dnie s¡ to ±lady po ogniu, w którym kobietyMala spaliªy m�»zyzn-Liru, którzy podkradli si� i widzieli ih tajemnie(Harney 1963, s. 83). �W tym miejsu [. . . ℄ aboryge«skie kobiety ±piewaªyswoje pie±ni `Yeripindji' o pªodno±i skierowane do jastrz�bia kirakip, sym-bolu po»adania seksualnego, podzas gdy m�»zy¹ni szli z namalowanymiKumbunduru, by zaprosi¢ starszyzn� i ih rodziny na wielkie ±wi�to Kerun-gra� (Harney 1963, s. 82).Oznaza to, »e mitologia Tjukatjapi podkre±la fakt paralelno±i dzia-ªa« obrz�dowyh wykonywanyh przez m�»zyzn i kobiety. Niezale»nie odkoniezno±i przygotowywania posiªków, zbierania paliwa oraz opieki naddzie¢mi, kobiety odprawiaªy swoje obrz�dy, utajnione w stosunku do m�»-zyzn i dziei. Odpowiednikiem m�skiego sªupa Ngaltawata byª spejalnykij-kopazka Wana, nale»¡y do przywódzyni kobiet. Kobiety przeprowa-dzaªy swoje obrz�dy ta«z¡ wokóª wbitego w ziemi� Wana, ubrane w spe-jalne spódnizki mawulari, któryh powiewanie zapewniaªo pªodno±¢.Podobnie jak w przypadku zwielokrotnionyh m�skih obozów, Tjuka-tjapi ma swój odpowiednik w oddalonej od niej o kilometr formaji skalnejTaputji (Mountford � Tabudja, Harney � Tupidji), poªo»onej przy tej sa-mej stronie Uluru bli»ej jej poªudniowo-wshodniego ypla. Jest to wzgórzeoddzielone od gªównego korpusu Uluru, zwane niegdy± Maª¡ Ayers Rok(Little Ayers Rok). Zgodnie z mityzn¡ topogra�¡ byªo to miejse gªównejaktywno±i kobiet Mala, konentruj¡yh si� na zbieraniu »ywno±i, ale te»na obrz�dah zwi¡zanyh z kobieymi sprawami. Wskazuje na to ilo±¢ od-niesie« do kija-kopazki Wana. Wedªug Harneya gªówna pie±n tu ±piewanabrzmiaªa:�St¡d, w tym otwartym miejsu spogl¡damy szz�±liwi na grunt obrz�-dowy�.Moutford pisze, »e do Taputji kobiety przeniosªy si� z Tjukatjapiw hwili, gdy m�skie obrz�dy zbli»aªy si� do kulminaji, aby zapewni¢ ta-jemno±¢ ih przebiegu. Takie dziaªanie istotnie pojawia si� w inijajahaustralijskih, takih jak bora, kiedy kobiety kilkakrotnie przenosz¡ obóz.Kobiety Mala szukaªy przede wszystkim »óªtyh owoów dzikih pomidorówyirtumba (Solanum oatiliferum) oraz nasion, z któryh robiªy iasto, zwa-ne nyuma. Plaki z niego s¡ widozne w postai pªaskih kamieni na szzyieTaputji. Zgodnie z zasad¡ reprezentaji, stosy dzikih pomidorów zgroma-dzone przez kobiety pozostaªy w postai kilku wzniesie«, a rz�dy zebranyhowoów s¡ podªu»nymi grzbietami skalnymi wystaj¡ymi z ziemi. Zdaniem



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 75Harneya na zako«zenie inijaji w kotlinie Ininti odbywaª si� obrz�dowyposiªek z u»yiem neuma.Podobnie jak w Tjukatjapi, na Taputji dominuje symbolika kobiea, po-zynaj¡ od hipostaz sªupa-kopazki Wana, poprzez piersi, wªosy ªonowe,dziei i podziaª na mªode kobiety, karmi¡e matki i starsze wtajemnizo-ne. W jaskini pory deszzowej, która byªa shronieniem karmi¡yh matek,le»¡e kamienie to ih dziei, a ±lady na zwietrzaªej wn�e stanowi¡ej tenobóz to piersi matek.Szzególnie istotna dla strony kobieej byªa Wana, zyli kij-kopazka,przeksztaªony w sªup obrz�dowy. Jej przei¡gni�ie, wzgl�dnie ona samaprzeksztaªiªa si� w podªu»n¡ szzelin� skaln¡ w wierzhoªku Taputji (Mo-untford 1965, s. 73-74), Wana pozostaªa tam w postai le»¡ego podªu»ne-go gªazu (Layton 2001, s. 4). Nie wiadomo, zyj kij-kopazka przeksztaªasi� w sªup obrz�dowy. Harney identy�kuje Wana, opisany przez niego ja-ko �±wi�ty kij-kopazka Matki�, z Ngaltawadi (Harney 1960, s. 65). Je±liuzna¢ hipotez� o zwi¡zku Wana z ªehtazk¡, wówzas wªa±iielk¡ byªabykobieta-Wahlarzówka Tjindi-tjindi, której imi� oznaza wªa±nie ªehtaz-k�. Ze wzgl�du na paralele z symbolik¡ sakralnyh parafernaliów z ZiemiArnhema, powstaªyh tak z penisa brata jak i ªehtazek sióstr Djanggawul(Berndt 1952) hipotez� t� mo»na uzna¢ za zasadn¡.Atak Kurpany'egoZgodnie z gªównym mitem Mala, byli oni w trakie eremonii inijaji, kie-dy wbity w ziemi� sªup Ngaltawata oznazaª przywi¡zanie ludzi do gruntueremonialnego. Wówzas do Mala przybyª posªanie od ludzi-Winatalka7,przebywaj¡yh w Kikingkura (zahodnie Petermann Ranges) ok. 200 km nazahód od Uluru. Winatalka urz¡dzali eremoni� inijaji i zapraszali Malado przyj±ia. Wedªug jednej z wersji, hieli w ten sposób zapewni¢ sobieu»ywanie puhu z piskl�ia orªa Kaddiba, którego Mala trzymali w swoimobozie i którego puhem ozdabiali si� na urozysto±i. Mala nie hieli prze-rywa¢ eremonii, poza tym oburzyªa ih pazerno±¢ Winatalka, którzy »¡dalisprowadzenia Orl�ia. Zdeydowali o odmowie i przekazali j¡ posªa«owirazem z biaª¡ glink¡ lub popioªem z ogniska do u»yia zamiast puhu (ojest uwa»ane za oznak� despektu).7Winatalka (Mountford �Windulka, Layton �Wintalka, Harney �Windralga) oznazaziarno akaji Mulga (Aaia aneura), zyli Wanari, osiagaj¡ej do 10 m wysoko±i, niere-gularnie kwitn¡ej. Jej bardzo twardego drewna u»ywano do wytwarzania broni (oszzepyi tarze � mulga, bumerangi itp.) i narz�dzi oraz zuring. Ziarna uiera si� na past�, po-dobn¡ w smaku do masªa orzehowego. Do ih otwaria niezb�dne jest u»yie ognia. Zob.:R. Dunum, Uluru Kata, s. 12.



76 Andrzej SZYJEWSKITym posªa«em byª zlowiek-Fletówka Górnik, Panpanpala. Wróiª doKikingkura krzyz¡: Pak! Pak! �Nie przyjd¡! Nie przyjd¡!� tak, jak to dodzi± robi¡ �etówki. Przekazaª biaª¡ glink� starszy¹nie Winatalka, któr¡ tooburzyªo i rozsierdziªo. Odt¡d w zasie inijaji w Kikingkura nie u»ywa si�puhu orªa, zamiast niego uzestniy smaruj¡ si� biaªym popioªem/glink¡.Analogiznie, Mala z Uluru nie u»ywaj¡ sªupa Ngaltawata do inijaji, gdy»pó¹niej zostaª im wykradziony przez Kurpany'ego (Keneally). Obra»eni Wi-natalka zwróili si� do swoih lever manów (szamanów-zarowników), bysporz¡dzili narz�dzie zemsty � demona (mamu) o ksztaªie dingo, zwanegoKurpany. Zale»nie od wersji jest to albo posta¢ wyj¡tkowa, albo istnieje aªaklasa Kurpany'ih, które przemierzaªy kraj Ptjantjatjara w ró»nyh kierun-kah (UKNPH 2009, s. 77; Uluru-Kata 2012, s. 76 i 106). Harney podaje mitz Kikingura, wyja±niaj¡y (UKNPH 2012), sk¡d si� wzi�ªa taka spey�znaposta¢ demonów.Karndju (m�»zyzna-Agama Siatkowa, wyst�puj¡y te» w mitah Uluru � przyp.zmieniaj¡ A. S.) byª wielkim my±liwym. Pomagaªo mu stado dingo: w miejsu zwanymBambwal polowali na Kangura Snu (Malu przyp. A.S.) uiekaj¡ego na póªno. W Milka-jarra pogo« staªa si� tak zajadªa, »e psy nie wytrzymaªy tempa i zdehªy, si� w okoliznewzgórza. Jeden z dingo zdoªaª dopa±¢ Kangura, który go rozszarpaª. Odt¡d tamto miej-se, zwane Pulpiala byªo nawiedzane przez obrz�dowego Psa Kurapuni, który wyªaniaªsi� z dziury w ziemi. Je±li pojawia si� w±ród Windralga (ludzi-Mulga) podejrzenie, »e kto±z nih zmarª w wyniku zarów, poszkodowany krewniak mo»e wysªa¢ z pomo¡ obrz�dudemoniznego psa, by dokonaª zemsty (Harney 1960, s. 70).Do przywoªania Kurpany'ego trzeba u»y¢ krzaków, wtykanyh wokóªPulpiala tak, by wskazywaªy drog� do domniemanego zabójy i za±piewa¢pie±«:�Wyw�sz winnyh i zniszz ih!�Wówzas Kurpany przybieraª posta¢ kreta workowatego Itjaritjarii przekopywaª drog� do podejrzanego. Je±li byª niewinny i pies nie wyzuwaªw nim ni zªego, zostawiaª go. Je±li nie, rozdzieraª mu gardªo i zai¡gaª podziemi� (Harney 1960, s. 71). Przywoªywanie Kurpany'ego nale»y do stan-dardowyh umi�jetno±i lever-menów, ale tym razem u»yto bardzo wielemoy, gdy» w Kaltukatjara (Doker River) zgromadzono najpot�»niejszyhszamanów, którzy dziaªali razem.Clever-mani wkróte zakrz¡tn�li si� wokóª dzieªa. Uªo»yli szkielet: gaª¡¹ z akajimulga jako kr�gosªup, rozgaª�zione gaª¡zki jako uszy, z�by maªego kreta workowatego najednym ko«u, ogon bandikota na drugim, kobiee wªosy na grzbieie i reszt� dnia sp�dzilina ±piewaniu magiznyh pie±ni, by wypeªni¢ Kulpuny� duhem zªa. Potem, od zahodu



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 77sªo«a do wshodu zostawili go samego, gdy» taka potworna istota mo»e dojrzewa¢ tylkow iemno±iah (Mountford 1965, s. 102).Nast�pnego dnia Kurpany wykazywaª oznaki »yia i potra�ª przepeª-zn¡¢ kawaªek. Powtórzono seans i nast�pnego ranka Kurpany osi¡gn¡ª swojewymiary i odpowiedni¡ wielko±¢ z�bów. Wyruszyª ku obozowiMala nad Ulu-ru, by ih zniszzy¢. Zgodnie z mitem podró»owaª zarówno na powierzhnijak i pod ni¡. Potra�ª nawet zmieni¢ posta¢, przeistazaj¡ si� w drzewo,kor� (mikara), ptaka (tjulpu) b¡d¹ traw� i dzi�ki temu nikt go nie zauwa»yª(UKNPH 2012, s. 96). Ta zmiennoksztaªtno±¢ nale»y do demoniznej naturyKurpany'ego i ho¢ inne postai mityzne tak»e potra�ªy zmienia¢ posta¢,on szzególnie w tym elowaª, wykorzystuj¡ swe umiej�tno±i do destrukjiwroga. Przybyª do Uluru w poªudnie, kiedy wyzerpani nonymi obrz�da-mi i ta«ami Mala spali, nie wiedz¡ o zagro»eniu. Kiedy znalazª si� podobozem, gdzie przehowywano piskl� Orªa Kudrun i uniósª ªeb, zauwa»yªago stra»nizka, kobieta-Zimorodek Luunpa.Postai kobiety-Zimorodka nale»y przyjrze¢ si� bli»ej, gdy» stanowi onaszzególnie interesuj¡e poª¡zenie eh antropo- i teriomor�znyh. Luunpa� Stara Kobieta-Zimorodek, opiekunka inijowanyh, jest ±i±le zwi¡zanaz mitem Kurpany'ego. Przypisywanyh jest jej kilka jaski« i miejs, niektórez nih s¡ projekjami �horyzontalnej� akji na ±ian� Uluru, inne � odtwo-rzeniem mitu na szzyie.Przede wszystkim wyja±ni¢ trzeba niespotykan¡ w rzezywisto±i ob-rz�dowej, a silnie oben¡ w mitologii funkj� kobiety-stra»nika inijowanyh.Wynika ona ze szzególnej symboliki zimorodka w Australii. Zimorodki ko-jarz¡ si� na Pustyni z inijaj¡ ze wzgl�du na gniazdowanie w wykopanyhnorah. Szzególnie istotny jest tu obraz zimorodka whodz¡ego z jednejstrony, a wylatuj¡ego z drugiej strony wzgórza, w analogii do zahodz¡egoi wshodz¡ego sªo«a. Podkre±la to jasny poblask piór, analogizowany zesªoneznym promieniem (Curran 2010, s. 212-213). Co iekawe, dla Pitjan-tjatjara z Irrwanyere kobieta-Zimorodek byªa matk¡ Waiyi Kutjara, DwóhChªopów � twórów Uluru (Mafarlane 2010, s. 21, 225). Zapewne dlate-go inijowani w tym miejsu zuli, »e s¡ pod szzególn¡ opiek¡ Zimorodka.Zako«zeniem proesu inijaji jest od±piewanie o wshodzie Gwiazdy Za-rannej pie±ni Zimorodka, kopi¡ego w ziemi: �Pie±« Gwiazdy Zarannej iZimorodka nale»y wyª¡znie do inijowanyh� (Bates 1967, s. 38, 40).Zgodnie z mitem, Luunpamieszkaªa w pobli»u obozu adeptów w jaskini,poniewa» obawiaªa si� niebezpieze«stwa. Czuwaªa nad nimi, siedz¡ wyso-ko w jednej ze swyh stra»ni. Wedªug Harneya nosiªo ono nazw� Pindju�Gniazdo�. Nale»y do niego pie±« Luunpy, któr¡ ±piewa si� w jej ±wi�tymmiejsu:



78 Andrzej SZYJEWSKI�Loondba siedzi w±ród swyh odhodów tam wysoko Jej zary powia-domi¡ nas o nadi¡ganiu wroga� (Harney 1960, s. 69).Trzy miejsa s¡ z ni¡ szzególnie wi¡zane: jaskinia na poziomie gruntu,zwana przez biaªyh �Old Woman's Cave�; Pindju, zyli �Gniazdo�, stra»niana ±ianie Uluru, z której najz�±iej wypatrywaªa, zy ni nie zagra»a obo-zowi inijowanyh; kamie« stoj¡y bezpo±rednio pod Pindju koªo Ininti, naktórym lubiªa si� wygrzewa¢. Stoj¡ na tym kamieniu wydaªa ostrzegawzyokrzyk: Purkara! Purkara!8. Odt¡d kamie« ten jest nazywany KamieniemPrzestrogi.Istniej¡ ró»ne wersje ruhów Kurpany'ego, kiedy atakowaª Mala. We-dªug jednej z nih najpierw pospieszyª do Tjukatjapi, obozu kobieego. Niezdoªaª jednak dosta¢ si� do jego wn�trza, kobiety przep�dziªy go, za e-n� »yia dwóh z nih. Skierowaª si� wi� do obozu m�skiego Mala Wati.Kurpany rzuiª si� na Orªa i rozszarpaª go, a potem zabiª wszystkih Malaw obozie. Luunpa zdoªaªa jedynie ostrze starszyzn� pilnuj¡¡ inijowanyhadeptów i sakralnego gruntu.Sªysz¡ ostrze»enie Luunpy, m�»zy¹ni zebrali si�, wyi¡gn�li sªup na-ldawata z gruntu rytualnego i przekazali inijowanym adeptom, by i odi¡-gn�li go w bezpiezne miejse. Odiski ih stóp staªy si� wielkimi szzelinamiw póªnono-zahodnim naro»niku Uluru, a ogromna kolumna skalna le»¡ami�dzy nimi to przeksztaªony sªup Ngaltawata. Stopy adeptów Mala wy-biªy te» gª�bokie rynny na szzyie skaªy, gdy i¡gn�li sªup z jej póªnono-zahodniej na poªudniowo-wshodni¡ stron�. Inne jeszze ±lady zostawilim�»zy¹ni Mala, uiekaj¡y przed Kulpuny¡.Adepi Mala, i¡gn¡ sªup naldawata, uiekli wraz z kobiet¡-Zimorodkiem Lunbana wshód na gór� Mt Sir Henry, gdzie jest ¹ródªo zwane Oolra (ozywi±ie jest to tosamo, o Uluru), w pobli»u staji Mt. Cavanagh, na graniy poªudniowej i ±rodkowejAustralii. Wedªug Balingi, aªy mit zostaª powtórnie odegrany, kiedy Kulpunya biegª zanimi i powtórnie atakowaª ludzi Mala (Mountford 1965, s. 114).Przekaz dotyz¡y Kurpany'ego i Luunpy zdradza harakterystyzne dlamitologii australijskih zwielokratnienie epizodów mityznyh. Trzy miejsazajmowane przez Luunp�: gniazdo, jaskinia i kamie« s¡ w istoie tym samymmiejsem rozªo»onym w topogra�i Uluru. Maj¡ przedstawia¢ gaª¡¹ drzewa,na której strzegªa inijowanyh. Jej iaªo zmienione w kamie« znajduje si�pod jej jaskini¡ na poziomie ziemi, na wierzhoªku Uluru na poªudniowejstronie, a naieki w samej jaskini s¡ jej piersiami. W swojej wysokiej ja-skini Luunpa znajduje si� pod postai¡ maªego krzaka, wystaj¡ego z jamy8http://laptop.deh.gov.au/ parks/ uluru/management/programs/mala-reintrodution.html [data dost�pu: 13.04.2015℄.



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 79(Mountford 1965, s. 104-108)9.Analogiznie mo»na rozpatrywa¢ ruhy Kurpany'ego. �wiadetwem je-go ataku jest kilka harakterystyznyh kamieni, zwanyh �kamieniami Kur-pany'ego�, maj¡yh wyobra»a¢ miejsa, w któryh demon zastygaª przedkolejnym atakiem. Mountford pokazuje je jako odr�bne przystanki, tymniemniej nie da si� zrekonstruowa¢ drogi jego ataku, gdy» opisuj¡e gowersje mitu s¡ wzajemnie sprzezne. Np. jedna wersja mówi, »e Kurpanywpadª do Tjukatjapi, ale ostrze»one przez Luunp� kobiety uiekªy z obozu.Szukaj¡ ratunku pobiegªy na miejse eremonii, Mala Wati, tym samymdokonuj¡ jej desakralizaji. Za nimi wbiegª Kurpany, zabijaj¡ i zjadaj¡m�»zyzn Mala. Oaleli m�»zy¹ni i kobiety pobiegli na poªudnie. Uieka-li tak wieleset kilometrów, a Kurpany i¡gle ih prze±ladowaª (Uluru-Kata2012, s. 106). W wersji Mountforda Kurpany wbiegª najpierw do obozukobiety-Wahlarzówki Tjind, znajduj¡ego si� nad samym billabongiem In-inti. Upami�tnieniem jego ataku jest wysokie drzewo rosn¡e u uj±ia jaskiniTjininti oraz wielki gªaz ze zw�»aj¡ym si� ko«em. Oba te elementy kra-jobrazu uznawane s¡ jednoze±nie za jego iaªo. Potem Kurpany skierowaªsi� do m�skiego obozu, gdzie zabiª Orl�ie Kudrun, rozdzieraj¡ jego iaªona kawaªki, widozne odt¡d jako dwa biaªe pasma na skale nad przenie-sionym na zboze obozem. Atakuj¡ zostawiaª za sob¡ gª�bokie ±lady ªap,które tak»e zostaªy utrwalone w skale Uluru jako zespóª par otworów. Po-tem zaatakowaª i zniszzyª wszystkie kobiety i dziei w Tjukatjapi, a nako«u pobiegª do gªównego obozu kobiet w Taputji i le»¡ego naprzeiwobozu starszyh m�»zyzn. Zanim dotarª do m�»zyzn, Luunpa zd¡»yªa ihostrze, dzi�ki zemu uiekli, unosz¡ ze sob¡ Ngaltawata.Niezale»nie od kierunku ataku, efektem byªa uiezka Mala i profana-ja eremonii. Warto podkre±li¢, »e atak powtórzyª si� w dokªadnie tensam sposób, kiedy grupa starszyzny oddaliwszy si� od Uluru spróbowaªapowrói¢ do eremonii. Kurpany pogoniª t� grup� pod ziemi¡ (potra�ª dr¡-»y¢ ziemi� zmieniony w kreta workowatego), wydostaª si� na powierzhni�w okoliy Mt Sir Henry i zabiª, gdy próbowali doko«zy¢ eremonii. Tomiejse tak»e nazywa si� Uluru. Byªa te» druga grupa Mala, która pobie-gªa na poªudnie, do Ulkiya (Mt Caroline) w Musgrave Ranges (Kerle 2005,s. 18). Ci biegli no¡, dlatego Kurpany ih nie wytropiª. Tam spróbowalidoko«zy¢ eremoni�. Jej entraln¡ atrakj¡ miaª by¢ tanie piskl�ia OrªaKudrun, trzymanego w jaskini na szzyie wzgórza. Podobnie jak w Uluru,obozu pilnowaªa stra»nizka-Zimorodek Luunpa. Podobnie jak poprzednio,9Mountford raportuje, »e do roku 1940 w górnej jaskini rosªo du»e drzewo zerwonegoeukaliptusa. Po jego obaleniu przez wihur�, mit Luunpy �przeniesiono� na rosn¡y obokkrzak. Zob. te».: Layton 2001, s. 11; Harney 1957, s. 21-22; idem 1960, s. 69.



80 Andrzej SZYJEWSKIwypatrzyªa atakuj¡ego Kurpany'ego, ostrzegaj¡ uzestników eremonii.Kurpany zabiª Kudrun i przegoniª ludzi-Mala, którzy uiekli do Ulkiya lubUndari na poªudniu. Efektem jest zatem niemal dosªowne powtórzenie sy-tuaji z Uluru, ª¡znie z nazw¡ miejsa tak, jakby mit z Uluru mehaniznieprzeniesiono kilkadziesi¡t kilometrów na poªudniowy wshód.Kurpany wydaje si� »ywi¢ szzególn¡ nienawi±¢ do kobiet z jednej, a doprzehodz¡yh inijaj� adeptów z drugiej strony. Jest wi� odpowiedni¡hipostaz¡ potwora inijayjnego. W miie pojawia si� w roli jego szze-gólnego wroga tajemnize piskl� orªa, które Mountford nazywa Kudrun,a Harney Kuddinba. Owo Orl�ie stanowiªo skarb i powód dumy Mala, któ-rzy wykorzystywali jego puh wyª¡znie do ozdabiania iaª na urozysto±iinijayjne. Harney ª¡zy oba te elementy w ten sposób, »e w my±l jegointerpretaji adepi po przystrojeniu ih puhem orªa klinogonowego (ku-doong) nosz¡ nazw� Kuddinba i to na nih poluje Kurrapuni (Kurpany),zast�puj¡y obraz T�zowego W�»a zazwyzaj poªykaj¡ego adeptów Ke-rungary (Harney 1960, s. 70, 72). Tyh dwóh adeptów to dwa kamienie napóªno od Kamienia Matki i Ininti, zwane Du»ym i Maªym Kuddinba. Istot-nie, w obr�bie inijaji Pitjantjatjara orzeª pojawia si� jedynie w kontek-±ie puhu, jakim ozdobieni s¡ m�»zy¹ni. Puh przylepia si� do iaª krwi¡pohodz¡a z subinyzowanyh penisów, powtórnie nai�tyh. Tindalewspomina o takiej ozdobie dwukrotnie: raz, kiedy m�»zy¹ni odgrywaj¡rol� grupy przodków-Dingo (!) i drugi raz, kiedy � tu» przed obrzezaniem �przynosz¡ wanigi i pokazuj¡ j¡ adeptom (Tindale 1935-1936, s. 217). W tymprzypadku ewidentnie odgrywaj¡ rol� Orªa Klinoogonowego, je±li bowiemwanigi odzyta¢ jako odniesienie do Drogi Mleznej i Krzy»a Poªudnia, tozarazem w polu symboliznym powinno znale¹¢ si� gniazdo Orªa (Szyjewski2014, s. 314-316).Pitjantjatjara maj¡ te» mit o Orle Waluwara, którego odiskiem stopyjest Krzy» Poªudnia, a Worek W�gla � gniazdem (Mountford 1976, s. 450-452). Ta konstrukja kosmologizna ma swoje odpowiedniki w aªej Au-stralii, jak np. mit Orªa Mullian na poªudniowym wshodzie. Orªa, ozdobyiaªa, inijaj� i Drog� Mlezn¡ wi¡»e ze sob¡ w jednej narraji wersja mitupohodz¡a od Nambutji, zanotowana przez Róheima:.�Wielu Wati tukurita (przodków w ludzkiej postai) wyªoniªo si� w Eri-pilangula (Wielki Billaboong). Poszli do Ngitji (Ogie«) i rozpalili ogie«,tam gdzie wzbiª si� dym, teraz wznosi si� wielka wydma. Potem poszlido Antjilpiri (Billabongu) i zasiedli wokóª ¹ródªa wody. Wysªano posªa«a,przybranego szzurzymi ogonami (mani) i zdobionego, by wezwaª innyh ludzi naorrobori. Zebraªo si� wielu ludzi z Wayungari. Miano obrzeza¢ hªopa, który le»aª na



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 81brzuhu. Bili go swoimi tarzami. Byªo tam wiele kobiet, które ta«zyªy (wintami10).Poªo»yli hªopa na tarzy, dali mu osªon� na penisa i zwi¡zali wªosy, zyli zrobilipukuti. Potem dªugo nie±li go na zahód na pleah, a» dotarli do Alwaritji (w�giel).Tam obrzezano wielu hªopów. Na wszystkih wyrosªy pióra podobne do piór orªaklinoogonowego (podkr. A. S.), podobnie jak na m�»zyznah i kobietah. M�»zy¹nii hªopy mieli na gªowah waningi. Poª¡zyli swoje waningi ze sob¡ i usiedli na nihwszysy jak na stole. Poª¡zone waningi byªy jak jedna waninga; odleieli na niebow postai orªów klinoogonowyh, a ih waningi staªy si� Drog¡ Mlezn¡� (Róheim 1934,s. 109-110).Z tego powodu mo»na podtrzyma¢ sugesti� Harneya, »e Orl�ie Ku-drun/Kuddinba stanowi mityzn¡ reprezentaj� obrzezanyh adeptów i »ewhodz¡ w rol� piskl�ia zostaj¡ oni �po»ari� przez Kurpany'ego, zy-li wprowadzeni do rowu Nanggaru/kornala, wykopanego przed kamieniemmaj¡ym wyobra»a¢ Kurpany'ego (Kurapunni Bulli). W aªej Australii roz-powszehniony jest mit o potwornyh dingo, olbrzymih i dzikih psah, któ-re strzeg¡ powi¡zanej z Drog¡ Mlezn¡ postai mityznej, zwykle Staruhy-Kanibalki jakMinymaMingari,Walujapi zy Eingana (Szyjewski 2014, s. 83,266). Jedn¡ z form takiego dingo-potwora mo»e by¢ Ankotarinja z mitolo-gii Aranda, który � podobnie jak Kurpany � dziaªa samotnie, podzas gdyzwykle potworne dingo atakuj¡ parami lub aªym stadem.Kobieta-Wahlarzówka Tjinta-tjintjaZ perspektywy transformaji bohaterów mityznyh Uluru wart¡ bli»szegoprzedstawienia postai¡ jest kobieta-Wahlarzówka Tjinta-tjintja (Harney:Djindra-djindra; Mountford: Tjinderi-tjinderiba; Layton: Tjintir-tjintir).Wahlarzówka jest bardzo wa»nym ptakiem w mitah Uluru. Harney stwier-dza, »e zostaªa przeszyta oszzepem za podgl¡danie m�skih sekretów wWa-rayuki. To samo pisze Mountford, twierdz¡, »e zdaniem Aborygenów, je±lijakie± m�skie sekrety przedostaj¡ si� do kobiet, to win� ponosi podsªuhu-j¡a wahlarzówka i przeganiaj¡ te ptaki, kiedy dyskutuj¡ tajemne kwestie(ho¢ Mountford nie odnosi tego przekonania do opisywanej w miie kon-kretnej kobiety-Wahlarzówki z Uluru). Z kolei Layton podaje, »e w obrz�-dowyh pie±niah (inma) tradyji Mala mówi si�, »e Tjinta-tjintja �ta«zyjak m�»zyzna� (Layton 2001, s. 14). Generalnie wynika to z zahowaniawahlarzówek, które przemieszzaj¡ si� po ziemi wypinaj¡ do przodu pier±i koªysz¡ si� z boku na bok, o mo»e przypomina¢ standardow¡ m�sk¡ �-gur� tanezn¡. Zarazem wahlarzówka niesie gª�bokie skojarzenia z kwinte-10Kobiey tanie eremonialny w zasie inijaji m�skih. Aranda nazywaj¡ go ndape-rana (przyp. G. Róheim).



82 Andrzej SZYJEWSKIsenj¡ kobieo±i: jej ±piew oddawany jest jako powtarzanie: djinda, djinda(ªehtazka, ªehtazka). Mountford opisuje jaskini�, stanowi¡¡ jej jej obóz,jako odlegª¡ o 40 m od iaªa pªytk¡ jam� w ±ianie Uluru, na prawo od In-inti. Gªazy w ±rodku i dookoªa jaskini to dziei Wahlarzówki, Yulanya.Wewn¡trz jaskini mie±i si� krótka szzelina w ksztaªie tunelu, a w nimznajduj¡ si� ztery kamienie, b�d¡e jej najmªodszymi dzie¢mi. Biaªy ±ladbiegn¡y z podnó»a tej jaskini to ih moz. Miejse to stanowi silne entrumrozmno»enia Wahlarzówki, peªne duhów-zarodków, nazywanyh wªa±nieyulanya, zekaj¡yh na mo»liwo±¢ wielenia do ªona kobiet (Mountford1965, s. 152).Jaskinia-obóz kobiety-Wahlarzówki z dzie¢mi i struga mozu wypªy-waj¡a z obozu Yulanya emanuj¡ z ztereh kamieni-dziei Tinta-tintja,dwa po lewej nale»¡ do 1 poªowy, dwa po prawej � do 2. Duhy wkrazaj¡w tylko w ªona tyh kobiet, ktore s¡ Tanamildjan (z przeiwnej poªowy)dla nih. Ten w¡tek wskazuje, »e Tinta-tintja staje si� lokalnym wariantemKutungi, Bogini-Matki, rozsiewaj¡ej po aªym kraju mi�dzy Musgrave iMann Ranges duhy-zarodki (Mountford 1976, s. 519-546). Wahlarzówkaniesie wi� z sob¡ niepokoj¡y posmak poª¡zenia m�skiego i »e«skiego ele-mentu. Ta«zy m�skie ta«e i wykrada m�sk¡ wiedz�, przekazuj¡ j¡ zapo±rednitwem gªosu-ªehtazki. M�»zy¹ni widz¡ w niej zwiastuna zagro-»enia, a nawet ±mieri, twierdz¡, »e jest najsprytniejszym ptakiem. Potra�sprowadza¢ deszz, mo»e te» przyzywa¢ T�zowego W�»a (Szyjewski 2014,s. 237, 280).Ten zestaw eh ka»e odnie±¢ je do przewijaj¡ego si� w aªej austra-lijskiej symbolie inijayjnej motywu Inijuj¡yh Kobiet. Chodzi o grup�gwaªtownyh i wojownizyh kobiet, które ta«z¡ przemierzaj¡ kraj. S¡uzbrojone w tarze, ktorymi uderzaj¡ o ziemi�, produkuj¡ harakterystyz-ny, dudni¡y odgªos, w niektóryh wersjah tak»e w miotaze oszzepów iinn¡ bro« m�sk¡. Nios¡ ze sob¡ sªupy obrz�dowe i ±wi�te parafernalia typuzuring, wykonuj¡ zwi¡zane z nimi rytuaªy, a przede wszystkim wykonu-j¡ operaje inijayjne, zwªaszza obrzezanie. U Aranda przybieraj¡ posta¢kobiet Unt(h)ippa (T. G. H. Strehlow � Ndápa), które Spener i Gillen nazy-waj¡ �przewrotnymi� i �niesamowitymi� (mishievous, unanny), zalizaj¡je do erunha zyli demoniznyh postai z Alhera. Ten niepokój i pozu-ie niesamowito±i wzbudza nie tylko posiadanie m�skih parafernaliów im�skiego harakteru, lez swoista biseksualno±¢. Gillen w swoih notatkahpolowyh wspomina, »e Unthippa posiadaªy tak »e«skie, jak i m�skie orga-ny pªiowe, z wyª¡zeniem j¡der, oraz »e najpierw straiªy penisy, a potemw Wankima z powodu intensywnego ta«a, wypadªy im maie, one sameza± zst¡piªy pod ziemi�. Odt¡d wWankima s¡ bogate zªo»a zerwonej ohry



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 83(w wydanej pray motyw androgynizno±i Untippa jest opisany ogl�dniej)(Gillen 1901-1902, s. 296; Spener i Gillen 1927, s. 344). Theodor Strehlowzapewne z tego powodu nazywa kobiety Ndápa �zdeformowanymi�.Jak to opisano wze±niej (Szyjewski, Australijskie eremonie ognia), pu-stynnym odpowiednikiem kobiet Untippa jest para kobiet typu Gadjari lubMungamunga, tak»e posiadaj¡yh m�skie ehy i dysponuj¡yh m�skiminarz�dziami i ±wi�to±iami. Niekiedy, tak jak u Walmadjeri i Gugadja, sta-j¡ si� grup¡ wielu kobiet, zwanyh Ganabuda lub Mungamunga u Warlpiri,a Kunkarunkara u Pitjantjatjara. Charakterystyznym elementem ih prze-mieszzania si� jest odgªos uderzania tarzami (kurdiji) o ziemi�. Jak wiemyz analizy kompleksu Bora w poªudniowo-wshodniej Australii, stanowi toprzetworzenie motywu Daramuluna-olbrzyma, ktorego przej±ie mi�dzy ko-bietami markowane jest przez m�»zyzn uderzaj¡yh paªkami o ziemi�.Analogiznie, wykorzystanie sªupa jaebirili jako ukªadu falliznego przezMungamunga odbywa si� w taki sam sposób, jak wtajemnizaj¡a star-szyzna post�puje ze sªupem Daramuluna � trzymaj¡ go mi�dzy nogamii poruszaj¡ w przód i w tyª.Dla kobieyh obrz�dów w Australii harakterystyzne jest u»yie po-dªu»nyh parafernaliów, w postai sªupa zwanego miliri, przedªu»onegokija-kopazki wana b¡d¹ oszzepu ganau'wa. Zdaniem Catherine Berndtnios¡ one jasn¡ symbolik� fallizn¡, zarazem kojarz¡ si� z T�zowym W�-»em (Berndt 1950, s. 28, 32, 34, 38, 43). Niezale»nie od tego, w pie±niahdotyz¡yh sªupa pojawia si� jego obraz jako �ªehtazki� (nga:ba). Ponie-wa» ªehtazk� nazywa si� te» djindi, pie±« odwoªuje si� do postai kobiety-Wahlarzówki (Djindibiri), której krzyk brzmi: djindidjindi. Zarazem �za-sami, zamiast djarani (forma djindibiri � przyp. A. S.) u»ywa si� sªowa ja-rawari lub djarawari (T�zowy W¡»)� (Berndt 1950, s. 49-50). Wreszie, doªehtazki odnosi si� te» dji:mbi'la: � kamienne ostrze oszzepu, a stosunekseksualny jest kojarzony z ª¡zniem drzewa oszzepu z ostrzem.Mit kobiety-Wahlarzówki streszza w ramah przekazu o wybiiu Py-tonów Dywanowyh Kuniya przez Jadowite W�»e Liru Mountford (Mo-untford 1965, s. 144-152), który nazywa j¡ Tjinderi-tjinderiba. Kobieta-Wahlarzówka, órka przywódzyni Kuniya Ingridi, pojawiªa si� nad Uluru�z grup¡ dziei� (o mo»e faktyznie oznaza¢ kandydatów ozekuj¡yhna inijaj�), nazywanyh Yulanya. Zatrzymali si� nad jam¡ Tjinindi (In-indi, u Harneya Nginindi Miejse Drzewa Koralowego), a wi� w miejsu,w którym obenie jest billabong Ininti, do którego wody spªywaj¡ wªa±niewzdªu» zarnego pasma Kumbunburu. Ih osªona z gaª�zi staªa si� wysokimw tym miejsu klifem skaªy Uluru. W zasie ataku Liru, Tjinderi-tjinderibazostaªa przebita oszzepem (!) przez brata wodza Liru, Kulikudjeri. Spra-



84 Andrzej SZYJEWSKIgniony zemsty za zabiie brata, zakradª si� w miejse, gdzie Wahlarzówkale»aªa na sªo«u z dzie¢mi i rzuiª oszzepem, przebijaj¡ j¡ na wylot. Jejiaªo spozywa opodal Ininti pod postai¡ podªu»nego gªazu (Harney na-zywa go �Djindra-djindra bullu� � kamieniem Wahlarzówki), w którym podwóh stronah s¡ okr¡gªe otworki, wyznazaj¡e miejsa, gdzie wleiaªi wyleiaª oszzep. Jej dziei, w ró»nym wieku, s¡ reprezentowane przezkamienie opodal. Bardzo wydªu»ony ksztaªt le»¡ego gªazu wskazuje, »eznaznie bardziej przypomina ªehtazk� ni» iaªo ptaka.Harneyowi nieo inazej opowiedziano mit Wahlarzówki. Mianowiiemiaªa zakra±¢ si� w pobli»e m�skiej jaskini inijayjnej Filandrów Malai podgl¡da¢ ih tajemne obrz�dy. Zostaªa za to przebita oszzepem przezlewor�kiego stra»nika Mala (Harney 1960; idem 1957, s. 22).Gªaz wyobra»aj¡y go stoi opodal Kamienia Matki. Je±li poª¡zymyobie wersje, otrzymujemy mit przypominaj¡y opowie±¢ o Mutjindze u Mu-rinbata. Chodzi o wersje przekazu o starusze-kanibale jako »e«skim po-tworze inijayjnym. Mutjingga (�Staruha� � jeden z przydomków boginiKunapipi), której poleono pilnowa¢ dziei, wyprowadza je z jaskini na sªo«-e, by wyshªy, po zym zjada i uieka przed zemst¡ rodziów. Zostaje zabitaprzez par� brai nazywanyh Lewo- i Prawor�znym, którzy otwieraj¡ jejbrzuh i wyprowadzaj¡ z niego poªkni�te dziei. U Warlpiri ten mit po-jawia si� w wersji dwóh kobiet zwanyh Mungamunga, wzgl�dnie Gadja-ri/Gadjeri. Kiedy ih m�»owie potajemnie obrzezali synów, kobiety, rozgnie-wane wyª¡zeniem ih z kr�gu uzestników wszz�ªy kªótni� i zostaªy pobitebumerangami. Z zemsty zjadªy swoje dziei i uiekªy, howaj¡ si� w jaski-ni, tam dziei zostaªy przetrawione i zwymiotowane. �lady Mungamungawytropili m�»zy¹ni. Zobazywszy, o si� staªo z ih dziemi, spalili kobiety,a nast�pnie zdobyli magizne formuªy, dzi�ki którym dziei przywróono do»yia z u»yiem ognia.To wªa±nie mit Mungamunga staª si� podªo»em tajemnyh rytuaªów,zarówno m�skih (Gadjari), jak i kobieyh (Ilbinji, Tjarada i Jawalju). Je-±li zaªo»y¢, »e Harney miaª raj� i po �sªoneznej� stronie Uluru odprawianoobrz�dy Kurangara, to zgodnie z logik¡ Kurangary w ih obr�bie m�»zy¹niu»ywali tajemnyh symboli kobieyh, przynale»nyh do Tjarada i Jawalju.Jest to tym bardziej mo»liwe, »e ma preedens w postai eremonii Yirbin-dji (Ilbinji). Phyllis Kaberry uwa»a, »e Yirbindji ze wshodniego Kimberleyjest kobie¡ tajemn¡ eremoni¡ (Kaberry 1939, s. 256-259). Tymzasem in-formator Petriego wskazuje, »e Yirbindji stanowiªa z�±¢ Kurangary (Petri1950, s. 116). Analogiznie Juwalju, zdaniem samyh kobiet Warlpiri, stano-wi odpowiednik m�skih tajemnyh obrz�dów i powinien pozosta¢ w sferzetajemnej (limba:l � ±wi�tej) (Berndt 1950, s. 45).



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 85Mungamunga s¡ dwiema órkami Staruhy (Old Woman w aboryge«-skim angielskim), Jaba'djaudjau i Uru'nganada, zasami traktowanymi ja-ko wi�ksza grupa mªodyh kobiet (�munga� oznaza dziewzyn�). W CzasieSnu przybyªy z poªudnia, krainy sªonyh wód (Ngabaijadu), gdzie lubiªyspaerowa¢ w zasie deszzu i przeszªy przez pustyni�, spotykaj¡ innyhprzodków. Obenie mieszkaj¡ w niebie, sk¡d przygl¡daj¡ si� ludziom. Nor-malnie s¡ niewidzialne, mo»na je jednak zobazy¢ w postai jasnowªosyhmªodyh i ªadnyh kobiet, nios¡yh sªup jaebirili, u»ywany w eremoniiJawalju. Wbijaj¡ go w ziemi� i ta«z¡ wokóª niego. Czasami wi¡»e si� jez liliami wodnymi mindaritj zbieranymi przez kobiety, sprowadzaniem desz-zu i T�zowym W�»em, którego symbolem ma by¢ ih obrz�dowy sªup; onesame s¡ bardzo zainteresowane seksem. Z drugiej strony przypisuje si� imrozpalenie ognia, ktory wywoªaª wielki po»ar buszu. Najz�±iej jednak ihzadaniem jest ukazywanie si� we ±nie kobietom i przekazywanie im kolejnyheremonii, które byªyby im po±wi�one.Zamieszzone tu analogie wskazuj¡, »e Tintja-tintja uwa»ana jest za hi-postaz� Kutungi, Bogini-Matki, w�druj¡ej z gromad¡ dziei ró»nego wieku.Grupa w�druj¡yh kobiet (z dzie¢mi) nazywa si� Kunkarunkara (wzoremjest tu siedem sióstr-Plejad) (Berndt 1950, s. 534). Tak wªa±nie jest wi-dziana Tinta-tintja znad Inindi. Wydaje si� zatem, »e tu mo»e si� kry¢ jed-na z przyzyn, dla któryh Hanrey interpretuje kompleks mityzno-rytualnyUluru jako kult Matki Pªodno±i w stylu Kurangara (por.: Kunkarunkara!),Gadjari zy Kunapipi. Dla niego � zapewne tak jak dla jego informatorów� Wahlarzówka jest lokaln¡ hipostaz¡ Matki Pªodno±i (Kutunga). Nazy-wa j¡ wi� Matk¡, billabong Ininti �onem Matki, a aªo±¢ kotliny Inindiidenty�kuje z Nangaru �Miejsem Matki�. Jaskini� Tinta-tjintja nad Inintiokre±la jako Ngati �P�pek� Matki.Harney zauwa»a te» w Ininti kolejne sakralne entrum rozmna»ania,które umkn�ªo uwadze Mountforda. Jest to du»a skaªa wznosz¡a si� bliskoKamienia Ostrze»enia Luunpa puli na lewo od niego. Harney nazywa goKamieniem Matki Kerungery (Harney 1960, s. 70; idem 1963, s. 83; idem1957, s. 22).Wymalowane s¡ na nim konentryzne kr�gi i zerwona falista linia.Zdaniem Harneya, maluj¡ t� lini� przy ka»dym obrz�dzie Aborygeni ±pie-waj¡ woln¡ pie±«, podobn¡ do pie±ni �»ªobienia drogi�, obenej w obrz�dahKunapipi (Harney 1960, s. 72). Z tyªu, za Kamieniem Kerungery, naprzeiwrysunków znajduj¡ si� drobniejsze kamienie, reprezentuj¡e kobiety-Malaml¡e ziarna na �hleb Kerungery�, który stanowi obrz�dowy posiªek w za-sie uzty ko«z¡ej rytuaªy Kurangary na póªnoy.



86 Andrzej SZYJEWSKINie dziwi, »e rysunek (linia przedstawiaj¡a w�»a) jest istot¡ rytuaªu Kurangara.Jego pie±« przedstawia ±mier¢ wielkiej Matki wszystkih plemion oraz jej odrodzenie �jak znalazªa si� w kraju i jak uderzaj¡ w ziemi� ±wi�t¡ wana � Yalmanindji póªnonyhplemion � spowodowaªa wypªyni�ie wód i kraj staª si� zdatny do zamieszkania przezludzi odprawiaj¡yh jej kult (Harney 1959, s. 188).To przyporz¡dkowanie skrytykowaª Robert Layton, który uwa»a, »e�najbardziej znaz¡¡ pomyªk¡ Harneya byªo uznanie, »e na póªnonej stro-nie Skaªy funkjonowaª kult `Bogini-Matki', prawdopodobnie wywodzi si�to z bª�dnej interpretaji sakralnego miejsa Nangaru zwi¡zanego ze SnemJamu oraz pewnyh elementów mitu Filandrów Kosmatyh� (2001, s. 13).Kamie« Matki jest zatem entrum rozmno»enia Jamu (1992, s. 53) niemaj¡-ym ni wspólnego z kultem Matki. Nie jest to a» tak ozywiste, jako »e jamjest jednym z istotnyh symboliznyh atrybutów wªa±nie Bogini-Matki, no-tabene jasno kojarzonym tak z ªonem, jak z penisem (por.: Mountford 1976,s. 61). Layton uwa»a Kamie« Matki za kamie« Tjinta-tjintja, miejse roz-mno»enia jamu, którym »ywi¡ si� wahlarzówki. Jest to wi� miejse odwie-dzane okresowo, gdzie kobiety na podstawie skalnej kamienia robi¡ znaki,a m�»zy¹ni maluj¡ je zerwon¡ ohr¡, aby zwi�kszy¢ ilo±¢ jamu. Konen-tryzne kregi oznazaj¡, wedªug jego informatora, �zarówno piersi kobiet,jak i jam zyli korzenie ro±liny urpa� (Layton 1992, s. 57). Urpa � [tarvine℄Boerhavia di�usa.WnioskiKluzowa dla zrozumienia relaji mi�dzy przodkami mityznymi, ih potom-kami, zwierz�tami totemiznymi, sakralnymi parafernaliami i krajobrazemjest dla Aborygenów idea kuruny, deyduj¡ej o istoie i korzeniah dane-go zjawiska. Kuruna jest te» mo¡ przeksztaªania rzezywisto±i, w postaiodiskania na niej ±ladów, najz�±iej stanowi¡yh harakterystyzne ehykrajobrazu. Zatem na niej opiera si� to»samo±¢ przodków, a w mitah au-stralijskih powszehny jest temat destrukyjnej utraty to»samo±i, a przezto destabilizaji spoisto±i ielesnej i duhowej (Szyjewski 2014, s. 69-72).Innymi sªowy, istoty, które tra¡ sw¡ przynale»no±¢ gatunkow¡ i nabieraj¡eh hybrydalnyh, staj¡ si� gro¹nymi demonami mamu.Tym niemniej fakt, i» postai tjukuritja zyli przodków � herosów mitus¡ zªo»eniem ih eh zoomor�znyh i antropomor�znyh nie oznaza ihdemonizno±i zy niestabilnej to»samo±i. Przodkowie stanowi¡ kategori�ª¡zn¡, ehowan¡ zarówno przez ih dziaªania ludzkie, jak i zwierz�e e-hy harakteru. Mit walki Minyma Kuniya z przywód¡ Liru pokazuje, »emo»na mówi¢ o przeª¡zaniu formy antropo- i zoomor�znej w zale»no±i od



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 87potrzeb. Z reguªy ruh opisywany przez rysunki ±ladów/tropów odnosi si�do zoomor�zno±i tjukuritja. Jednak dysponuj¡ jednoze±nie ielesno±i¡�ludzk¡�, a zwªaszza �ludzkim� wyposa»eniem kulturowym (tarze, oszze-py i no»e wojowników Kuniya i Liru, kije-kopazki kobiet Mala itp.).Szzególnie interesuj¡y jest tu przykªad kobiety-Wahlarzówki Tjinta-tjintja. Jest jedn¡ z kilku harakterystyznyh dla Uluru postai przodki«-Matek o liznym potomstwie. W tej funkji opisuje si� j¡ antropomor�zniejako roze±mian¡ kobiet� o mleznyh piersiah, wyposa»on¡ w poka¹n¡ ªeh-tazk�, a jej dziei oddaj¡ moz, pªaz¡ i bawi¡ si� zje»d»aj¡ na siedzeniahze skaªy. Tym niemniej jest dla Aborygenów iekawskim ptakiem, przylatu-j¡ym do zgromadze« ludzi, by podsªuhiwa¢ m�skie tajemnie. W Ulurujej miejsem kultowym jest Nangaru, entrum rozmno»enia jamu, którym»ywi¡ si� wahlarzówki. Jednoze±nie wyobra»a j¡ podªu»ny kamie«, któ-ry powinien stanowi¢ jej �iaªo�, przebite oszzepem, nie ma jednak aniformy ornitomor�znej, ani antropomor�znej. Teoretyznie, na zasadziemetonimiznej, zwi¡zek wyznaza fakt, »e kamie« jest �przebity� tak, jakprzebito Tjinta-tjintja i le»y w pobli»u jej jaskini. W praktye jednak me-tonimia dotyzy ªehtazki jako reprezentaji i kobiety (�kwintesenja� ko-bieo±i) i ptaka (odgªos wydawany przez wahlarzówki podobny jest dosªowa: tjintja � ªehtazka). W efekie mamy do zynienia z postai¡ mi-tyzn¡ o behawiorze tak kobiety, jak i wahlarzówki, symbolizowanej przezkamie«-ªehtazk�.Warto przetestowa¢ tezy kognitywistów na postai Kurpany'ego, któ-ry jest istot¡ silnie hybrydaln¡, a przez to demonizn¡. W uj�iah kogni-tywistyznyh postaie mityzne ehuje rozmyie kategorialne, naruszaj¡bowiem zasady konstrukji domen ontologiznyh. Zarazem nie powinny na-rusza¢ ih w stopniu nadmiernym, gdy» utrudniaªoby to zapami�tywanie ihosobliwo±i. Tymzasem Kurpany jest skonstruowany na szkieleie z gaª�zidrzewa mulga (kategoria RO�LINA), potra� zmienia¢ si� w drzewo, traw�,a nawet kor� (a wi� ju» nie ro±lina, lez jej z�±¢: TKANKA). Standardowoprzybiera posta¢ psa dingo z ogonem bandikota i znaznie powi�kszonymiz�bami kreta workowatego (kategoria ZWIERZ�), o zerwonyh ozah.Mo»e porusza¢ si� le¡ jako ptak, jak i ryj¡ pod ziemi¡ jak kret workowa-ty, zmienia si� w kamie« (MINERA�), mo»e te» by¢ aªkowiie niewidzialnyjako wiatr (�YWIO�). Przy tym rozumuje, planuje i nienawidzi (OSOBA)i jest pozbawiony sier±i, z wyj¡tkiem pasma kobieyh wªosów na grzbie-ie. Gªównymi o�arami jego zaiekªo±i s¡ orl�ta-inijowani adepi. Tymsamym wielokrotnie narusza granie mi�dzykategorialne, nie wspominaj¡o taksonomiznyh. Z tej pozyji jego istnienia w mitah nie jest w sta-nie wyja±ni¢ boyerowska ogólna teoria istot nadprzyrodzonyh, jako »e taka



88 Andrzej SZYJEWSKIposta¢ powinna by¢ jak najszybiej zapomniana11.Kurpany w istoie jest wykreowany przez australijsk¡ tradyj� kulturo-w¡ w sposób wªa±iwy logie aboryge«skiego modelu ±wiata. Zgodnie z ni¡,im wi�ksz¡ hybrydalno±¢ wykazuje dana istota, w tym wi�kszym stopniuprzynale»y do dziedziny demoniznej. Istnieje kilka sposobów rozpoznawa-nia demonów mamu, nawet je±li przeksztaªaj¡ si� w jak¡± �zwyzajn¡� isto-t�. Istotnym wyró»nikiem s¡ tu zerwone ozy i gwaªtowne zahowanie wy-nikaj¡e z destrukyjnej natury. Zbudowanie przez lever-manów postaiKurpany'ego na szkieleie z gaª�zi mulga jest ±i±le zwi¡zane ze sposobemtworzenia wizerunków postai mityznyh. Mianowiie �gury, które budu-je si� na potrzeby eremonii inijayjnyh, usypuje si� z ziemi narzuonejna szkielet z gaª�zi, który ma podtrzymywa¢ konstrukj�. Tak zbudowanoposta¢ T�zowego W�»a na Bor� w 1858 roku:�[. . . ℄ zarni usypali wielki kopie osobliwego ksztaªtu, w odkrytej przestrzeni wsródbuszu. Przyst¡piwszy do jego badania, stwierdzili±my, »e byª przykryty kawaªkami kory;kiedy odsªonili±my zterdzie±i zy pi�¢dziesi¡t z nih, zobazyli±my, »e �gura przypomi-na ksztaªtem kazk�, ale z szyj¡, gªow¡ i wystaj¡ym j�zykiem w�»a. Ciaªo byªo dªugiena 15 stóp, wysokie na 6 do 7 stóp. Szyja i gªowa miaªy 10 stóp dªugo±i i wystawaªynad ziemi¡. Ciaªo zostaªo wykonane z gaª�zi krzewów i drzew, zwi¡zanyh razem, szy-ja i gªowa byªa pojedynz¡ kªod¡ o odpowiednim ksztaªie, jednym ko«em wkopan¡w ziemi� przy gaª�ziah. Caªo±¢ zostaªa obªo»ona bªotem, a po zashni�iu ozdobionazerwonymi i biaªymi pasmami i smugami. Gªow� uksztaªtowan¡ na podobie«stwo gªowyw�»a ozdobiono zerwieni¡. Pysk �gury wyposa»ono w przera»aj¡y rozdwojony j�zyk.Grunt wokóª tej dziwnej �gury byª zdeptany w promieniu okoªo 50 stóp stopami wielum�»zyzn� (Fraser 1892, s. 23-24)12.Ze wzgl�du na trwaªo±¢ drewna, akaji mulga u»ywa si� do tworze-nia sakralnyh parafernaliów, takih jak zuringi zy warkotki. St¡d wzi�ªasi� ro±linna harakterystyka Kurpany'ego. Z kolei ksztaªt dingo zawdzi�-za on rozpowszehnionej w Australii tradyji mityznej, w której bohaterlub bohaterka posiada stado potwornyh psów, atakuj¡e na jego/jej roz-kaz wszystkih wrogów i rozszarpuj¡yh ih na kawaªki. Cz�sto dotyzy topenisa przodka próbuj¡ego zgwaªi¢ kobiet� zy grup� kobiet.Przemiany w drzewa zy kamienie s¡, z kolei, skutkiem funkjonowania11Rzez jasna, szybko±¢ byªaby wzgl�dna, gdy» teorie kognitywne mitu dotyz¡ pro-esów ewoluyjnyh, oblizanyh na tysi¡leia. Tym niemniej rozpowszehnienie mitówdemoniznyh w Australii wskazuje, »e wielopoziomowa hybrydalno±¢ nie jest spejalniesprzezna z mehanizmami pami�i kulturowej.12Analogiznie Spener i Gillen opisuj¡ tworzenie postai Wollunki � Mini-imburu �przez Warramunga (Spener, Gillen 1904, s. 232-234). Nie jest to wi� wyª¡znie tradyjaz poªudniowo-wshodniej Australii, lez znaj¡ j¡ te» mieszka«y pustynnego interioru.



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 89zasady to»samo±i kuruny w praktye. �atwo j¡ wyprowadzi¢ z prawidªo-wo±i odnoszenia elementów uksztaªtowania i szaty ro±linnej Uluru do formposzzególnyh przodków. W kontek±ie Uluru jako w miar� jednolitegopªaskowy»u uwag� mitotwórz¡ przyi¡gaj¡ przede wszystkim odpadªe odgªównego masywu gªazy, kamienie i �lary skalne. W zale»no±i od tego, jakimit maj¡ zilustrowa¢, mog¡ sta¢ si�: grupami przodków Mala, duhami-zarodkami, szkieletem upolowanego emu, zastygª¡ postai¡ Kurpany'ego,Luunpy, Tjinta-tjintja zy szaªasem z osªon¡ od wiatru. W tym ukªadzieniestotne s¡ w y m i a r y danej formaji skalnej, wa»niejsza jest jejo s o b l i w o ± ¢, np. osamotnienie lub � przeiwnie � bliskie s¡siedz-two drugiej, podobnej skaªy (jak przedstawienie m�»zyzny-Liru gwaª¡-ego kobiet�-Mala (Mounford 1965, s. 65 pl. 31, s. 68), szzególny ksztaªt(dziei Pulari w jaskini). Podobie«stwo ksztaªtu ma tu znazenie drugo-rz�dne, ho¢ np. zabii ludzie-Kuniya to zwykle podªu»ne gªazy. Znazniewa»niejsze s¡ analogie strukturalne, zego gªównym wska¹nikiem s¡ sposo-by rzutowania dwudzielno±i spoªezno±i Pitjantjatjara na formaje skalnewyra¹nie podzielone na póª (obóz kobiet Mala w Tjukatjapi, jaskinia Wa-rayuki, ksztaªty erozyjne zboza nad Inintitjara). Przyporz¡dkowanie z koleipowoduje kojarzenie szzególnyh elementów danej formaji ze zjawiskamiharakterystyznymi dla okre±lenia opozyji. I tak np. stalaktyty w Tju-katjapi s¡ w z�±i kobieej ªehtazkami lub spódnizkami obrz�dowymi,a w z�±i dziei�ej � piersiami kobiet Mala. W innyh jaskiniah mog¡sta¢ si� brodami starszyzny m�skiej zy wreszie li±¢mi drzewa, pod którymobozowaª przodek. Same jaskinie zasadnizo s¡ przeksztaªonymi obozamiposzzególnyh grup, na jakie dzieli si� spoªezno±¢ w zasie inijaji, alenie przeszkadza to, by w innym miejsu otwory jaski« byªy krzyz¡ymiustami (Ikari) zy ranami zadanymi no»em (Untju Kuntanya). W jaskini�przeksztaªiªo si� drzewo, pod którym le»aª zªowiek-Agama Kantju, a po-rozrzuane wokoªo gªazy to jego wn�trzno±i oraz narz�dzia, jak miotazoszzepów. Zespóª stalaktytów, który biali nazywali �Organami� tak»e jestjego wn�trzno±iami.Innymi sªowy, nie istnieje jednolity kod przeksztaªe«, który pozwalaªbyprzewidzie¢, jaki element mityzny przeksztaªi si� w jaki fragment krajo-brazu. Zasadnizo ro±linno±¢ trawiasta i krzewy s¡ skojarzone z wªosami(z�sto ªonowymi) przodków. Ale np. nalot pokrywaj¡y zboze zahodniej±iany Uluru jest ±ladem po ogniu, w którym spªon¡ª obóz ludzi-Synków(Mita Kampanja). Kodu przestrzennego jako dominuj¡ego u»yto do ozna-zenia trzeh okrzyków, jakimi �wªa±iiel� eremonii inijaji wzywa inijo-wanyh do stawienia si� przed oblizem starszyzny. Pierwsze wezwanie dojaskini Warayuki przeistozyªo si� w kamie« widozny wysoko na szzyie



90 Andrzej SZYJEWSKIUluru ponad jaskini¡. Drugie wezwanie � to drzewo stoj¡e w najwy»szympunkie póªki skalnej tu» nad jaskini¡, a rosn¡e poni»ej drzewa to pozostaliuzestniy eremonii. Trzeie wezwanie wyobra»a rosn¡y we wn�trzu samejjaskini ushªy krzew, korzeniami wbity w ±rodek ±iany. Tym samym nie-istotne jest przyporz¡dkowanie elementu krajobrazu do rodzaju zy gatunkuprzyrodnizego, wa»ny jest ukªad strukturalny przekªadaj¡y porz¡dek za-sowy (trzy kolejne wezwania) na przestrzenny (elementy wertykalnie orazbli»sze miejsa inijaji). Prawdopodobnie ma to wyobra»a¢ nieodparty ha-rakter wezwania, które w sposób magizny przyi¡ga wzywanyh adeptów(Warner 1956, s. 361; Szyjewski 2014, s. 86, 225).Z tego powodu Kurpany porusza si� w ten sposób, »e niewidzialnyi niezauwa»alny podbiega w dane miejse, po zym na hwil� zastyga. Te�przystanki Kurpany'ego� przeksztaªaj¡ si� w poszzególne wyró»niaj¡esi� z otozenia kamienie, ale niekonieznie, gdy» nad Ininti wyobra»any jeston jako wysokie, samotne drzewo. Poniewa» jednak na obszarze Uluru ró»nemiejsa mog¡ przedstawia¢ to samo zdarzenie w miie, nie da si� skonstru-owa¢ porz¡dku przestrzennego przemieszze« Kurpany'ego. Prowadzi to dokolejnego wniosku. W przypadku takiego kompleksowego ukªadu jak Ulurunale»y porzui¢ przekonanie, »e szlaki Snu przodków (songlines) wyznaza-j¡ syntagm� mitu. Dziaªaj¡ zgodnie z t¡ zasad¡, miaªem wielokrotnie pro-blemy z przyporz¡dkowywaniem wªa±iwyh punktów harakterystyznyhUluru do mitu. Poszzególne epizody mityzne powtarzaj¡ si� w ró»nyhkontekstah geogra�znyh jak piezenie ogona kangura lub euroMalu przezWiyai Kutjara, kilkakrotne powtórzenie ataku Kurpany'ego na odprawiaj¡-yh eremoni� Mala. W efekie np. mit zªowieka-Agamy Siatkowej Tjati,Kantju lub Lingka, który nie jest w stanie odkopa¢ rzuonego zbyt silnie bu-merangu i umiera z »alu, pojawia si� jako miejsowa tradyja w Atila (Mt.Connor) (Layton 2001, s. 10), Katatjuta (Olgas) (Harney 1963, s. 39) oraz� niezale»nie � w dwóh miejsah wokóª Uluru (Mountford 1976, s. 426).Prawdopodobnie za± jego podstaw¡ jest transformaja ogólnoaustralij-skiego motywu zwi¡zanego z w�drówk¡ Ksi�»ya na niebo (sierp = bume-rang) i jego znikaniem na trzy dni nowiu (Szyjewski 2014, s. 293-294).W obr�bie krajobrazu sakralnego zahodzi wielokrotne rzutowanie epi-zodów mityznyh na elementy wyró»niaj¡e, zgodnie z podstawow¡ symbo-lik¡ epizodu. Przykªadem mo»e tu posªu»y¢ sªup Ngaltawata, którego trans-formaj¡ jest zarówno na wpóª oddzielony od masywu �lar skalny na póª-nonym yplu, poprzedzaj¡y go ukªad gigantyznyh kolumn, wysokih naaªe zboze, iemne pozostaªo±i spªywaj¡yh w ró»nyh miejsah stru-mieni wody (Kumbunduru), oraz szlak wspinazki na Uluru zwany MalaWipu (Ogon Mala). Nietrudno zauwa»y¢, »e zasady zwielokrotnionej analo-



LUDZIE CZY ZWIERZ�TA? . . . 91gizaji dotyz¡ nie tylko przekªadania syntagmy mitu na ukªad terytorialny,lez s¡ podstaw¡ kojarzenia ze sob¡ elementów mityznyh, obrz�dowyh,topogra�znyh i kosmologiznyh. Prowadz¡ dalej odniesienia do Ngalta-wata nale»aªoby wª¡zy¢ do jego pola semantyznego ogon (Wipu), samyhinijowanyh, ih penisy, rysunek narkapala na mostkah uzestników e-remonii, pohwy i ªehtazki kobiet, ih narz�dzia � kije-kopazki Wana,wreszie same postaie przodków, jak Tjinta-tjintja zy mistrz eremoniiMala, a w sensie kosmologiznym Drog� Mlezn¡.Kr¡»¡e w±ród Pitjantjatjara narraje mityzne podlegaªy transforma-jom, które nie tylko mody�kowaªy tre±¢ przekazów, ale te» umo»liwiaªyistnienie wariantów przyporz¡dkowa« krajobrazu do mitu. Przy ±ledzeniukolejnyh wersji mitologii Uluru wida¢ stopniowe zanikanie mitologii KretówWorkowatyh Itjaritjari. W UKNPH jaskinie przypisywane dot¡d Itjaritjaris¡ uznane za przynale»ne do mitologii Mala (UKNPH 2012, s. 111). Zapew-ne ten proes jest odpowiedzialny za niektóre ró»nie w przyporz¡dkowaniuprotagonistów mitu do odpowiednih miejs. Za przykªad mo»e tu posªu»y¢mit walki przywódzyni Kuniya z wodzem Liru, zwanym przez MountfordaKulikudjeri (o Harney zapisuje jako Kurukajarra � �Czuje Oko�)13. Biegmitu pozostawia w¡tpliwo±¢ o do to»samo±i protagonistów, nie wiemy bo-wiem, zy Minyma Kuniya (zyli Kobieta-Kuniya � tak posta¢ t� nazywaUKNPH) jest t¡ Minyma Pulari, która niosªa jaja do entrum rozmno»enia,zy te» Kuniya Ingridi, jak j¡ nazywa Mountford. Widozna w postai w�»ana wshodnim zbozu Mutitjulu, przybiera posta¢ ludzk¡ w zasie zªowro-giej eremonii tworzaej iräti/arukwita i walki z Liru, a nast�pnie zwini�taw kª�bek nad Kulpi Mutitjulu zuwa nad tym shroniskiem skalnym wypeª-nionym rysunkami oraz aª¡ dolin¡. Jej mit jest spey�zny dla Pitjantja-tjara znad Uluru, ale u Aranda pojawia si� przekaz, który zawiera wspólnyelement z mitem Minyma Kuniya. Mianowiie m�»zyzna-T�zowy W¡»Ljáltakalbála z billabongu Emianga w�drowaª w towarzystwie iotki-starejkobiety-Wahlarzówki (Detjera), która hiaªa zmusi¢ go do poªkni�ia jejwrogów. Poniewa» leniwy bratanek nie hiaª si� ruszy¢, uderzyªa go swoimkijem- kopazk¡ w gªow�, a kolejny ios zadaªa swoim pojemnikiem (tana)o±lepiaj¡ go14. Tutaj protagonistami s¡ mityzny T�zowy W¡» (kulaia),zwykle wi¡zany gatunkowo z pytonem dywanowym i kobieta-Wahlarzówka,13Harney nieo inazej rozpisuje role poszzególnyh bohaterów pojedynku. W jegouj�iu walka odbywaªa si� w okoliah Wila Alpuru mi�dzy wodzem Liru zwanym Mu-lu/Mula �Nos�, a Kuniya Nangu �Oszzep�. Natomiast rany po no»u zrobiª Kurukajarra,posta¢ która prawdopodobnie nie jest Kulikudjeru, lez jego przeiwnikiem, mªodymbaratankiem Wilalburu Bulari (Wila Alpuru Pulari).14Ró»ne wersje tego mitu odnotowane s¡ [w:℄ Spener, Gillen 1927, s. 347-348; Strehlow1971, s. 147-154; Mountford 1978, s. 39; Róheim 1988, s. 76-77.



92 Andrzej SZYJEWSKIwhodz¡a w miejse Minyma Kuniya. Obeno±¢ takiej wersji mo»e tªuma-zy¢ problemy z zakwali�kowaniem przez informatorów Harneya imieniaKulikudjeri do grupy Liru, jak te» uznawanie przez Mountforda przynale»-nej kobieie-Wahlarzówe jaskini Ikari za upami�tnienie »aªoby Ingridi postraie syna.W postaiah mityznyh Australii przejawia si� zarówno haraktery-styka ludzka, jak i zwierz�a, pozwalaj¡ przetestowa¢ podstawowe tezywspóªzesnyh teorii nadprzyrodzonyh agensów. Mitologia Uluru pohodzize spey�znego kr�gu kulturowego, obejmuj¡ego aboryge«skie spoªezno-±i pustynnego interioru. Tym niemniej wydaje si�, »e wykazane powy»ejproesy wi¡zania ze sob¡ narraji mityznyh, dziaªa« obrz�dowyh i ha-rakterystyznyh eh krajobrazu dotyz¡ nie tylko aboryge«skih modeli±wiata. Nie tylko w Australii mity potrzebuj¡ ukonkretnienia, przeªo»enia naelementy otazaj¡ego ±wiata. Mo»na zakªada¢ z du»ym prawdopodobie«-stwem, »e przekªad b�dzie przebiega¢ zgodnie z wykazanymi tu zasadami.LiteraturaAmery R., Williams G.J. (2009), Relaiming through renaiming; The reinsta-tement of Kaurna toponyms in Adelaide and The Adelaide Plains, [w:℄ TheLand is A Map; Plaenames of indigenous origin in Australia, L. Herus, F.Hodges, J. Simpson [eds℄, Adelaide.Bates D. (1976), The passing of the Aborigines, New York.Berndt R. M. (1952), Djanggawul: An Aboriginal Religious Cult of North-Eastern Arnhem Land, London.Berndt C. H. (1950), Women's hanging eremonies in northern Australia,Paris.Chatwin B. (1987), The Songlines, New York.Curran G. (2010), Contemporary ritual; pratie in an Aboriginal settlement;the Warlpiri Kurdiji eremony, nieopubl. praa doktorska, Canberra.Dunum R. Uluru Kata Tjuta National Park Plant Walk Guide, b. r., b. m.Fraser J. (1892), The Aborigines of New South Wales, Sydney. Gillen F. J.(1901-1902), Gillen's diary: The Camp jottings 1-4, [w:℄ http://spen erand-gillen.net/objets/ 4fb74f32162ef0678b65638 [data dost�pu: 05.05.2014℄.Harney W. E. (1960), Ritual and behaviour at Ayers Rok, �Oeania� 1960,vol. 31.
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Andrzej SzyjewskiHUMANS OR ANIMALS? ANCESTORS IN PITJANTJATJARAMYTHS OF ULURUKeywords: myth, Australian Aborigines, Pitjantjatjara, Initiation, Uluru, Ayers Rok,soial struture, transformationMyths fousing on the Uluru (Ayers Rok) are losely orrelated with the harateristielements of its shape. This allows us to formulate a number of proposals onerningthe pereption of Aboriginal mythial anestors, espeially their animal versus humanharateristis. In ontrast to the totally hybrid status of demoni beings (mamu), suhas Kurpany, anestors reveal their ambigous nature rather seldom. When moving, theywere usually desribed as zoomorphi beings, but at the same time they were endowedwith "human" moods of behaviour, and espeially "human" ultural equipment. However,their transformations into the distintive elements of the Uluru landsape went randomly,without any stable ode of transformation. The Dreaming traks of anestors also ouldnot provide the syntagm of myth, due to the onstant repeating of mythi episodes indi�erent geographial ontexts. Therefore depiting mythi episodes in rok formations,trees or grass ould not o�er unabiguous asignments. However, symboli strutures thatwere projeted on the elements of Uluru landsape took the lead in the proesses oftransformations, what espaially may be observed by the repeatable presene of dualsoial organization ode in the symmetri layout of the rok features.


