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Jak powstaj¹ i sk¹d siê bior¹ dzieci

w wierzeniach rdzennych mieszkañców
Australii

Ludno�æ rodzima Australii, któr¹ przyjê³o siê zwaæ Aborygenami,
podzielona jest na wiele klanów, grup jêzykowych i spo³eczno�ci lokalnych
po³¹czonych wiêzami rodowymi, b¹d� to biologicznymi, b¹d� klanowymi.
S¹ to spo³eczno�ci prowadz¹ce zbieracko�³owiecki tryb ¿ycia, oparty na
wspó³istnieniu i wzajemnej zale¿no�ci cz³owieka i �rodowiska naturalnego.
W wizji �wiata rdzennych Australijczyków nie wystêpuje rozdzia³ miêdzy
cz³owiekiem a przyrod¹, miêdzy o¿ywionym a nieo¿ywionym � ¿ycie jed-
nostki ³¹czy siê �ci�le z ¿yciem wszech�wiata, którego podstawow¹ i pow-
szechn¹ zasad¹ jest powtarzalno�æ, ci¹g³e "odm³adzanie" kosmosu. Pokre-
wieñstwo dla Aborygena nie tylko jest bliskim zwi¹zkiem miêdzy spo³ecz-
no�ciami, ale te¿ ³¹czy te spo³eczno�ci z niebem, ziemi¹, gwiazdami, ro�li-
nami i zwierzêtami, a nawet z otaczaj¹cym krajobrazem.

Swoje mity i wierzenia wywodz¹ z okresu zwanego Czasem Snu, kiedy
to ziemia otrzyma³a swe materialne cechy od istot�stwórców, posiadaj¹cych
cechy ludzkie i zwierzêce, a nie bêd¹cych ani jednym, ani drugim. Ci mi-
tyczni praprzodkowie stworzyli florê oraz faunê (w tym ludzi). Od nich po-
chodz¹ obrzêdy i rytua³y. Wtedy powsta³y tak¿e �wiête miejsca, w których
przodkowie pozostawili czê�æ swojej energii (zwanej djang). Tê energiê
mo¿na wyzwoliæ poprzez rytua³y. Przodkowie ustanowili równie¿, obo-
wi¹zuj¹ce do dzi�, prawa i obyczaje oraz skomplikowany system pokrewieñ-
stwa. Ceremonie religijne rdzennych Australijczyków polegaj¹ g³ównie na
odtwarzaniu mitów i mitycznych wêdrówek bohaterów totemicznych oraz
na pomna¿aniu zwierz¹t�totemów (obrzêd inticziuma).

W spo³eczno�ciach Australii rozmna¿anie ludzi, p³odzenie dzieci mo¿na
rozpatrywaæ w kontek�cie ich systemu klanowo�totemicznego � zwi¹zane
jest z powszechn¹ p³odno�ci¹ zwierzyny i "odnawianiem" czy te¿ "odm³a-
dzaniem" ca³ego kosmosu. Dlatego te¿ jest dla Aborygenów obowi¹zkiem
sakralnym, do którego odnosi siê wiele mitów i rytua³ów (m.in. cykl rytu-
a³ów Kunapipi, Yabuduruwa, Inticziuma [Szyjewski 1998:250�266]).
Podzia³ ról spo³ecznych ze wzglêdu na p³eæ jest czê�ci¹ kultury Aboryge-
nów. Zasadniczo kobieta jest zbieraczk¹, a wchodz¹c g³êbiej w pierwotne
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podzia³y (dychotomie), nosicielk¹ dzieci lub posiadaczk¹ ³ona, natomiast
mê¿czyzna jest my�liwym, a wchodz¹c g³êbiej � tworem bezp³odnym,
niezdolnym do wydania na �wiat nowego ¿ycia. Mê¿czy�ni kilka razy do
roku dokonuj¹ obrzêdu subincyzji � nacinaj¹ pr¹cie wzd³u¿ lub wciskaj¹ co�
ostrego w cewkê moczow¹, aby wydobyæ krew; jest to tzw. "mêska menstru-
acja". Zabieg ten ma na celu symboliczne upodobnienie siê do kobiet. Bo-
wiem ¿eñskie organy p³ciowe � pochwa i macica � s¹ symbolem ¿ycia, daj¹
¿ycie, natomiast mêskie s¹ tylko symbolem p³odno�ci. Mê¿czy�ni chc¹ siê
upodobniæ do kobiet, aby staæ siê panami ¿ycia. Niektóre mity opowiadaj¹ o
tym, ¿e pierwsze kobiety nie mia³y pochwy � rodzi³y ustami i umiera³y przy
tym. Mê¿czy�ni wymy�lili lepszy sposób rodzenia � nacinaj¹c krocze,
doprowadzili do krwawienia i odt¹d stali siê panami kobiet menstruuj¹cych.
Wed³ug mitologii pierwsze czuryngi (�wiête przedmioty, u¿ywane w prak-
tykach religijnych) by³y w³asno�ci¹ kobiet. Mê¿czy�ni odebrali je kobietom
i odt¹d sta³y siê tajemnic¹ mê¿czyzn, zarezerwowan¹ tylko dla nich, a
kobietom wrêcz zakazane. W mitach pojawia siê czêsto motyw podpatrzenia
przez mê¿czyzn ceremonii wykonywanych przez kobiety oraz wykradzenia
�wiêtych przedmiotów nale¿¹cych do kobiet. Tak¿e jeden z g³ównych mitów
inicjacyjnych � mit o siostrach Djanggawul � wskazuje na wy¿szo�æ
mê¿czyzn, po wcze�niejszej dominacji kobiet, i wspomina o wykradzeniu
przez mê¿czyzn pierwotnie kobiecych rytua³ów [Szyjewski 1998:165�168].
W okresie p³odno�ci kobieta jest �ci�le zwi¹zana z cyklem zmian, którym
podlega ziemia � wydanie na �wiat ¿ycia, pielêgnowanie go, leczenie,
opieka i s³u¿enie wszystkiemu, co ¿ywe. Kobieta i ziemia s¹ tym samym �
dawc¹ i obroñc¹ ¿ycia. Mê¿czyznom przypisana jest inna rola w³a�nie
dlatego, ¿e nie maj¹ ³ona, ani zdolno�ci rodzenia, ani naturalnego odp³ywu
krwi. By pozostaæ w zwi¹zku z ¿yzno�ci¹ i bujno�ci¹ przyrody, mê¿czyzna
musi wykszta³ciæ w sobie duchowo�æ bardziej abstrakcyjn¹, któr¹ powinien
pielêgnowaæ, "by to co twórcze i ¿ywe w naturze by³o mu zawsze bliskie".

W wielu rejonach Australii sprawy menstruacji i p³odno�ci s¹ uznawane
za tabu, a krew menstruacyjna, tak jak w wielu kulturach na ca³ym �wiecie,
jest uznawana za substancjê szczególnie niebezpieczn¹. Krew menstrua-
cyjna jest bowem �ród³em djang, czyli mocy i magii. Kobieta krwawi¹ca
musia³a przebywaæ z dala od obozu. A. Szyjewski twierdzi, ¿e Aborygeni
nie przypisali krwi menstruacyjnej szczególnej mocy kalaj¹cej. Mê¿czyzna,
który nieopatrznie zetkn¹³ siê z kobiet¹ w czasie menstruacji, móg³
schudn¹æ, przedwcze�nie osiwieæ lub straciæ szczê�cie ³owieckie. Wed³ug
ludu Pintubi menstruacje wywo³uje ow³osiony demon Inyntaki � wilko³ak
szarpi¹cy szponami od wewn¹trz dziewczyny. Lud Wik Munggan kojarzy
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krew menstruacyjn¹ z Wê¿em Têczowym, wê¿em tajpanem. Z tych samych
okolic Australii pochodzi mit wyja�niaj¹cy zwi¹zki miêdzy tajpanem,
p³odno�ci¹ kobiet, krwawieniem i mlekiem:

Yuwam, samica wê¿a czarnego o czerwonym podbrzuszu, uciek³a
wraz z It¹, mê¿czyzn¹�ryb¹ b³otn¹. Ita powi¹zany by³ wiêzami
pokrewieñstwa klasyfikacyjnego z mê¿em Yuwam � Tintauwa. By³ on
"synem" Tintauwy, tak wiêc zwi¹zek Yuwam z It¹ by³ zwi¹zkiem
kazirodczym. Tajpan, brat matki Yuwam i stra¿nik praw rodu, uda³
siê w po�cig za uciekaj¹c¹ par¹, by ukaraæ ich za nielegalny
zwi¹zek. Z³apa³ Yuwam i za karê otoczy³ j¹ ogromnym bagnem, tak,
¿e nie by³a w stanie wydostaæ siê z pu³apki, choæ Ita�ryba b³otna
zdo³a³ uj�æ przed zemst¹ Tajpana.

Yuwam mia³a córki, które p³ywa³y w wodach laguny w pobli¿u
bagien. Nie mia³y one ow³osienia ani piersi, ani organów p³ciowych,
nie mia³y wiêc tak¿e miesi¹czki. Tajpan uda³ siê do nich i wtedy
ca³a okolica sta³a siê czerwona. Wystraszone dziewczêta stara³y siê
ukryæ. Natar³y b³otem g³owy, piersi i krocze, a nastêpnie zanurko-
wa³y pod wodê. Gdy po chwili wyp³ynê³y, stwierdzi³y, ¿e d³ugie
w³osy pokry³y ich g³owy, a pod pachami i na podbrzuszu znalaz³y siê
ma³e kêpki w³osów. Uros³y im równie¿ piersi.

Yuwam, matka dziewcz¹t bezskutecznie próbowa³a uwolniæ siê z
bagna, w którym tkwi³a. (...) Tajpan rzek³ do niej: "Dziewczyno,
córko mej siostry, otrzymasz tê oto karê od ziemi twej matki". Potem
d³oni¹ wyg³adzi³ ziemiê pod stopami i wyrwa³ z niej kêpkê trawy,
mówi¹c: "Trochê krwi przynoszê ci kobieto. Resztê wezmê tam, sk¹d
wiatr wieje i rozlejê j¹ w moim �wiêtym miejscu". Wykopa³ w ziemi
do³ek na krew, któr¹ da³ kobiecie i umie�ci³ w do³ku krew. Miejsce
owo sta³o siê miejscem "zakazanym". A znajdowa³o siê ono u
podnó¿a drzewa zwanego zapa³kowym � w do³ku by³a krew
menstruacyjna. (...)

Tak¿e u stóp drzewa zwanego mlecznym tajpan wykopa³ do³ek.
Umie�ci³ w nim trochê mleka i powiedzia³: "Gdy kobiety dorosn¹,
przyjdzie do nich mleko z tego drzewa. Ludzie ze wszystkich stron
przybywaæ tu bêd¹, do tego drzewa po swe dzieci. A ty, Yuwam,
dawaæ bêdziesz dziewczynki kobietom, które tu przychodz¹.
Noworodki p³ci ¿eñskiej pochodziæ bêd¹ z miejsca p³odno�ci
nale¿¹cego do ciebie". Wtedy Yuwam pogr¹¿y³a siê w bagnie,
po�wiêconym jej miejscu p³odno�ci dla tych kobiet, które chcia³yby
urodziæ dziewczynkê [Mudrooroo 1997].
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1. Bogini�Matka zap³odniona przez Têczowego Wê¿a rodzi przodków.
Wed³ug Aborygenów z Ziemi Arnhema i Kimberleys istnieje Matka P³od-
no�ci najczê�ciej okre�lana terminem Kunapipi � Matka/Starucha. Czuwa
ona nad rozmna¿aniem siê wszystkich gatunków, zmianami pór roku i
ci¹g³o�ci¹ ¿ycia plemiennego. Stanowi ona symbol p³odno�ci ziemi (tym sa-
mym terminem � kunapipi � okre�la siê ranê po subincyzji i kobiece narz¹-
dy p³ciowe). Jest wieczn¹ odnowicielk¹ ludzi i zwierz¹t, z której ³ona wysz-
³y pierwsze istoty � przodkowie totemiczni. Jej atrybutem jest wieczna brze-
mienno�æ. Ci¹gle wydaje na �wiat duchy�zarodki ro�lin i zwierz¹t, pozwa-
laj¹c tym samym na ci¹g³e odnawianie zasobów naturalnych. Kunapipi
opiekuje siê tak¿e ciê¿arnymi kobietami (oraz samicami zwierz¹t). Partne-
rem Wielkiej Matki Kunapipi jest Têczowy W¹¿, uniwersalny prawie dla
ca³ej Australii symbol mocy p³odno�ci. Ka¿dy stosunek seksualny jest przy-
wo³aniem pierwotnych zwi¹zków i mocy Têczowego Wê¿a i Kunapipi (rys.
1). Kopuluj¹ca para powo³uje do ¿ycia tzw. "ducha seksu" knaninja. Têczo-
wego Wê¿a i Kunapipi uwa¿a siê za szczególnie odpowiedzialnych za u-
mieszczenie w ³onach kobiet zarodków ich przysz³ych dzieci. Na p³n.�zach.
Ziemi Arnhema bogini¹�matk¹ jest Imberombera. Przyby³a z pó³nocnych
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wysp na oceanie, z brzuchem wype³nionym bulwami jamu i dzieæmi. Wêdruj¹c
po �wiecie sadzi³a ro�liny (jam, bambusy i cyprysy), formowa³a zwierzêta,
kszta³towa³a �rodowisko przyrodnicze (wzgórza, strumienie itp.). Zostawia³a
tak¿e w pewnych miejscach duchy�zarodki dzieci, którym mówi³a, w jakim
jêzyku maj¹ mówiæ po urodzeniu i w granicach jakiego plemienia przebywaæ
[Szyjewski 1998:50�53]. Wiara w istnienie Matek P³odno�ci wystêpuje na
wszystkich obszatrach Australii � przyjmuj¹ one jedynie ró¿ne imiona.

Poczêcie
��������������������������������������

Dyskusje wywo³uje pytanie, jak¹ rolê w poczêciu przypisuj¹ Aborygeni
stosunkom p³ciowym. Na wielu obszarach tubylcy nie u�wiadamiaj¹ sobie
roli stosunku p³ciowiego w poczêciu lub prawie zupe³nie j¹ pomijaj¹. Nie-
kiedy uznaje siê stosunek p³ciowy jedynie za "przygotowanie drogi" dla du-
cha dziecka maj¹cego pojawiæ siê w ³onie matki. Wed³ug W. Lloyda�War-
nera Australijczycy bardziej ni¿ fizjologicznym, zainteresowani s¹ ducho-
wym poczêciem dziecka. Wg. J. Ricarda mo¿liwa jest podwójna interpre-
tacja, np. starsi mê¿czy�ni w dawnym plemieniu s¹dz¹, ¿e podstaw¹ zap³od-
nienia jest wcielenie ducha, za� kobiety, ¿e stosunek p³ciowy. Mog¹ funk-
cjonowaæ obie, przeciwstawne sobie teorie, jedna wywodz¹ca siê z Czasu
Snu, czyli okresu, kiedy ¿yli przodkowie totemiczni i tworzy³y siê mity,
bêd¹ca sfer¹ sacrum oraz druga s³u¿¹ca profanom.

Wszystkie plemiona australijskie wierz¹, ¿e aby mog³o doj�æ do zap³od-
nienia i w³a�ciwego uformowania siê organów dziecka i poszczególnych
czê�ci jego cia³a, potrzeba wielu stosunków p³ciowych odbywanych z du¿¹
czêstotliwo�ci¹. Mówi siê, ¿e ojciec musi dziecko "wypracowaæ". Szczegól-
nie przy pierwszym dziecku liczba oraz czêstotliwo�æ stosunków jest wa¿na
i powinna byæ wiêksza ni¿ przy kolejnych poczêciach, gdy¿ u pierworódek
"droga", czyli pochwa i macica, nie zosta³y jeszcze dostatecznie otwarte.
Zadaniem ojca jest zdeponowanie w ³onie kobiety jak najwiêcej nasienia,
które gromadz¹c siê w ³onie �ci¹ga krew menstruacyjn¹ i po¿ywienie
zjadane przez kobiety. W ³onie gromadzi siê tak¿e mleko matki, które na
tym etapie sp³ywa z piersi kobiety do wewn¹trz. Z tej substancji tworzy siê
zarodek. Krew pochodzi od kobiety (krew jest zwi¹zana symbolicznie z
rodzeniem), a woda od mê¿czyzny (woda jest zwi¹zana symbolicznie z po-
czêciem). Tak¿e duch czasem pochodzi od mê¿czyzny. Nasienie od ojca i
krew oraz pokarm i mleko od matki, czyli ich cz¹stka, powoduj¹, ¿e dziecko
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podobne jest do obojga rodziców. Nasienie i mleko matki okre�la siê czêsto
tym samym terminem. Reasumuj¹c, dziecko sk³ada siê z krwi, wody i

2. Têczowy W¹¿ z Garrimala.
ducha, przy czym ilo�æ krwi i wody, które p³ód bêdzie mia³ w swoim ciele,
musi byæ taka sama. W pó³nocnej Ziemi Arnhema twierdzi siê, ¿e od ojca
pochodz¹ ko�ci dziecka oraz �wiête przedmioty rangga, które s¹ dziedzi-
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czone patrylinearnie, natomiast od matki pochodzi cia³o i krew. Dziecko
nazywa siê tu judu ("nasienie"), albo djamarguli ("rezultat pracy", czyli
rezultat stosunku). Z kolei w zachodniej czê�ci Ziemi Arnhema uwa¿a siê,
¿e sperma z 5�6 codziennych stosunków tworzy w ³onie kobiety "jajo", czyli
zarodek, który z kolei wzmacniany jest wydzielinami oraz pokarmem kobie-
ty. Kolejny stosunek wciela w jajo ducha dziecka, nastêpnie jajo zostaje
rozbite i odt¹d mo¿e swobodnie rosn¹æ i rozwijaæ siê.
Faktem jest, ¿e fizyczna strona zap³odnienia nie jest dla Aborygenów
istotna � zazwyczaj daje dziecku cia³o i toruje drogê na przyjêcie ducha.
Wa¿niejsza jest kwestia duchowego poczêcia i ducha dziecka, który nadaje
cia³u ¿ycie, a którego wcielenie jest aktem woli. Wierzy siê, ¿e przodkowie
totemiczni w swych wêdrówkach w Czasie Snu przebywaj¹c w pewnych
miejscach naznaczyli je swoj¹ �wiêt¹ obecno�ci¹. W nich pozostawili po-
zbawione cia³ duchy�zarodki zwane te¿ dzieæmi�duszkami (mail�aurli).
Dusza w postaci zarodka pochodzi wiêc od przodków. Wielu Aborygenów
wierzy w istnienie takich miejsc posiadaj¹cych wielk¹ moc, tak zwanych
miejsc p³odno�ci, w których przebywaj¹ dzieci�duszki, czyli zarodki. Znaj-
duj¹ siê one zazwyczaj w pobli¿u zbiorników wodnych (najczê�ciej stawów,
zwanych billaboongi) i ma to zwi¹zek z uznawanym przez Australijczyków
�cis³ym zwi¹zkiem wody z p³odno�ci¹ i z manifestuj¹c¹ siê poprzez wodê
moc¹ wspomnianego ju¿ Têczowego Wê¿a (tak¿e zwi¹zanego z p³odno�-
ci¹). Têczowy W¹¿ (rys. 2) mieszka we wszystkich miejscach zawierajacych
wodê: billaboongach, ka³u¿ach, g³êbokich zbiornikach podziemnych i
wodospadach. Kiedy przeskakuje z jednego zbiornika do drugiego, pozo-
stawia �lad w postaci têczowej ³uny [Szyjewski 1998:53�73].

W pobli¿u zbiorników wodnych kr¹¿¹ duchy dzieci, czyli zarodki czeka-
j¹c na odpowiednie ³ono, z którego siê narodz¹ i dogodn¹ okazjê, by w to
³ono wnikn¹æ. Kobieta, która pragnie urodziæ dziecko, udaje siê w takie
miejsce, by zarodek, dziecko�duszek, móg³ w ni¹ wnikn¹æ. Zarodki mog¹
siê wcielaæ czasowo w ma³e ssaki, gady, ryby lub owady, ale ich zasadni-
czym celem jest ³ono kobiety. Mog¹ siê dostaæ do jej cia³a przez stopy b¹d�
przez biodro. Aborygeni z Jigalong twierdz¹ natomiast, ¿e droga zarodków
wiedzie przez ¿o³¹dek, pêpek, pod paznokciem kciuka lub du¿ego palca
stopy, a czasem przez g³owê. Najczê�ciej jednak wierzy siê, ¿e wnikaj¹
przez usta w czasie posi³ku, kiedy to m¹¿ podaje ¿onie pokarm. Tylko
niektóre plemiona wskazuj¹ na pochwê jako miejsce wnikniêcia zarodka i
mo¿e siê z tym wi¹zaæ fakt, ¿e w niektórych rejonach kobieta po stosunku
udaje siê do akwenu z wod¹ i tam obmywa. Nie jest to kwestia higieny, ale
w³a�nie rytualne przyjêcie ducha. W niektórych rejonach wierzy siê bo-
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wiem, ¿e piana z wody, okre�lana czasem jako "sperma wody", zawiera za-
rodki, które w czasie obmycia wnikaj¹ w ³ono kobiety. Zdaniem ludu Tiwi z
Wyspy Melville'a, zarodki czyli dzieci�duszki s¹ malutkimi, ciemnoskó-
rymi ludzikami, które istniej¹ od zawsze. Kiedy jeden z tych ludzików chce
siê staæ istot¹ ludzk¹, odwiedza obozowiska, by porozmawiaæ przez sen z
którym� z ¿onatych mê¿czyzn. We �nie pyta �pi¹cego mê¿czyznê, gdzie le¿y
jego ¿ona i kiedy mê¿czyzna wska¿e w³a�ciw¹ kobietê, ludzik czeka na
okazjê, by wst¹piæ w jej cia³o. Zarodki mog¹ objawiaæ siê mê¿om równie¿ w
czasie polowania � niezwyk³e spotkanie, dotkniêcie zwierzêcia, na którego
grzbiecie znajduje siê zarodek. Najczê�ciej zarodek siada na ramieniu mê¿-
czyzny, którego zadaniem jest wówczas przekazanie go ¿onie przez rozmo-
wê, dotkniêcie lub stosunek. Ducha zarodka mo¿na tak¿e otrzymaæ bezpo-
�rednio od przodka odprawiaj¹c w tym celu specjalne rytua³y, na przyk³ad
rytua³ Kunapipi. Wed³ug plemienia Gnanja (tereny Pustyni Zachodniej)
wokó³ ka¿dego ma³¿eñstwa wêdruj¹cego przez pustyniê gromadzi sie chma-
ra zarodków, czekaj¹c na dogodne wnikniêcie w kobietê, np. po stosunku.

U Kaitish mê¿czyzna, który chce spowodowaæ zapodnienie, bierze
czuringê i zanosi j¹ do bilaboongu. Stoi tam specjalny kamieñ, zwany
kwerka gunga � "kamieñ dzieci" – o który musi potrzeæ czuringê nakazuj¹c
jednemu z zarodków, kurinah, wej�cie do ³ona wskazanej kobiety. U Aranda
z kolei w wielkiej skale zwanej Eranthipa jest boczny otwór, z którego
wygl¹daj¹ dusze dzieci czyhaj¹c na przechodz¹ce tamtêdy kobiety. Je�li
która� nie chce mieæ dziecka, udaje, ¿e jest stara. Przechodz¹c obok i
podpieraj¹c siê lask¹ dla niepoznaki krzyczy: "Nie wchod� we mnie, bo
jestem star¹ kobiet¹". Gdzie indziej przodek osobi�cie wy³ania siê ze
�wiêtego miejsca i ciska w kobietê ma³¹ czuring¹, która w ciele kobiety
przybiera ludzk¹ postaæ � zmienia siê w malutkiego cz³owieczka, przodek
natomiast znika pod ziemi¹. Wed³ug Strelowa sam przodek wnika w cia³o
kobiety, wywo³uje niedomagania ci¹¿owe, potem wychodzi z jej ³ona
pozostawiaj¹c tam mamatunê, czyli p³ód. W plemieniu Ngalia w Australii
centralnej wierzy siê, ¿e zarodki dzieci zwane tam taraulba przechowywane
s¹ w �wiêtych przedmiotach kulpidji (s¹ to zestawy czuring) na szczycie
Winbaraku. ¯ywica akacji dostarcza im po¿ywienia, pij¹ za� porann¹ rosê.
Rankiem opuszczaj¹ swój obóz na szczycie i siadaj¹ w cieniu drzew,
czekaj¹c na odpowiedni¹ kobietê. Kiedy j¹ znajd¹, zmniejszaj¹ siê do
rozmiaru termitów i próbuj¹ wnikn¹æ do jej ³ona. Je�li im siê nie uda,
wracaj¹ na szczyt góry, by spróbowaæ nazajutrz. Niektóre plemiona wierz¹,
¿e gdy kobiecie raz otwarto srom (dokonuje siê tego w zwi¹zku z rytua³ami
inicjacyjnymi dziewcz¹t), mo¿e mieæ wiele dzieci bez niczyjej pomocy.
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Kobieta dowiaduje siê o tym, ¿e jest w ci¹¿y, gdy dziecko�duszek uka¿e
siê jej we �nie. Ten sen oraz wystepowanie wymiotów �wiadczy o tym, ¿e
zarodek zaj¹³ swoje miejsce. Niekiedy tego typu sen mo¿e mieæ partner ko-
biety. Sen (a w³a�ciwie istota, o której �ni³a kobieta) oraz okre�lone miejsce
p³odno�ci, w którym zarodek wnikn¹³ w ³ono matki, okre�laj¹ pó�niejszy
totem zap³adniaj¹cy, czy te¿ totem poczêcia narodzonego dziecka. Poczêcie
oraz narodziny nastêpuj¹ tradycyjnie na terytorium lokalnym klanu mê¿a,
totem poczêcia dziecka jest wiêc zwi¹zany z terytorium ojca oraz z totemem
okre�lonego przodka, któremu dane miejsce by³o po�wiêcone.
W sensie duchowym udzia³ mê¿czyzny w poczêciu ogranicza siê wiêc tylko
do otwarcia przej�cia, którym duch móg³by wnikn¹æ w ³ono kobiece.
Najistotniejszym jednak warunkiem zaj�cia w ci¹¿ê jest obecno�æ kobiety w
miejscu p³odno�ci, zarodek oraz wnikniêcie tego¿ w jej ³ono.

Starsi ludu Wik Munggan przekazali mit o stworzeniu pierwszego naro-
dzonego dziecka i o powstaniu pierwszego miejsca p³odno�ci:

Zdarzy³o siê to w Okresie Marzeñ (Czasie Snu). Przybywaj¹cy z
zachodu jedyny istniej¹cy wówczas mê¿czyzna spotka³ na swej
drodze kobietê. Postanowili byæ razem i mieæ razem dziecko. Wiêc
ulepili dziecko z gliny, oczy wykonali ze  szkar³atnych nasion, w³osy
z �d�be³ trawy, a wnêtrzno�ci maleñstwa ze sznurów. Nastêpnie
mê¿czyzna umie�ci³ dziecko g³ow¹ do góry w pochwie kobiety.
Potem wk³ada³ do pochwy po kolei czerwon¹ ¿ywicê z drzewa
krwawi¹cego i mleczny syrop z drzewa mlecznego. Gdy mê¿czyzna
by³ zajêty prac¹, dziecko o¿y³o. Odt¹d dziecko ros³o, a brzuch
kobiety obrzmiewa³, podobnie jak jej piersi. Po pewnym czasie
dziecko poruszy³o siê i odwróci³o w brzuchu matki.

Pewnego razu m¹¿ wybra³ siê na polowanie. Podczas jego
nieobecno�ci kobieta zaczê³a rodziæ. Najpierw wysz³a g³ówka, a
potem czerwone jak ¿ywica z drzewa cia³ko, i pierwsze dziecko
przysz³o na �wiat. Matka wykopa³a dziurê w ziemi, w której zasypa³a
³o¿ysko. Gdy wróci³ m¹¿, dowiedzia³ siê, ¿e ma syna. Zaopiekowa³
siê matk¹. Kopa³ dla niej bulwy jamsu, którymi siê ¿ywi³a, a sam
³owi³ sobie ryby, ale wy³¹cznie ma³e. Po pewnym czasie skóra dziec-
ka pociemnia³a, a pêpowina usch³a i odpad³a. Wtedy kobieta za-
nios³a pêpowinê mê¿czy�nie. Zaczê³a sama te¿ zbieraæ jams i ³owiæ
ryby. Posmarowa³a glin¹ czo³o i piersi i na³o¿y³a spódnicê z trawy.
Potem podnios³a dziecko, natar³a ca³e jego cia³o wêglem drzewnym,
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a na nosku namalowa³a bia³y pasek.Tak przygotowana, zanios³a
dziecko ojcu wraz z bulwami i rybami. Ojciec wzi¹³ syna w ramiona.

Nastêpnie ca³a trójka pogr¹¿y³a siê w ziemi, zamieniaj¹c to
miejsce w �wiête miejsce � djang. Dzi� miejsce to zwane jest
Pukauwayangana, miejsce p³odno�ci noworodków p³ci mêskiej.
Mê¿czy�ni odwiedzaj¹cy to miejsce mog¹ jedynie odstraszyæ i
wypêdziæ z niego noworodki, kobiety przychodz¹ce tu mog¹ byæ
natomiast pewne, ¿e zajd¹ w ci¹¿ê [Mudrooroo 1997].

Aborygeni twierdz¹, ¿e potrafi¹ odczytaæ p³eæ przysz³ego dziecka, np. z
koloru sutek przysz³ej matki, z wygl¹du jej twarzy czy kszta³tu brzucha.
Mog¹ te¿ magicznie wp³ywaæ na p³eæ dziecka, np. przywi¹zuj¹c do przepas-
ki matki miniaturow¹ w³óczniê, je�li chc¹ mieæ syna, albo siatkê na ciê¿ary,
je�li ma byæ córka. Ojciec mo¿e tak¿e spo¿ywaæ odpowiednie pokarmy.
Kobieta, która nie urodzi dziecka, nie jest w pe³ni kobiet¹. Kiedy ma³¿eñ-
stwo nie mo¿e mieæ dziecka, wini siê za to zwykle kobietê. Mê¿czyzny nig-
dy nie pos¹dza siê o bezp³odno�æ, wiêc je�li kobieta nie urodzi dziecka,
mê¿czyzna znajduje inn¹ ¿onê. Generalnie dzieci s¹ b³ogos³awieñstwem, bo
podtrzymuj¹ cykl ¿ycia, odnawiaj¹ kosmos. Nie preferuje siê ¿adnej p³ci �
synowie mog¹ wspomóc ojców w polowaniach, córki staæ siê dla rodziców
�ród³em bogactwa. Mimo to w spo³eczeñstwach australijskich praktykuje
siê czasem aborcjê. Dzieje siê tak na przyk³ad wtedy, kiedy dziecko poczê³o
siê w nieformalnym zwi¹zku, albo je�li naruszono jakie� tabu, np.
powszechny nakaz egzogamii. Aborcji dokonuje siê poprzez wprowadzenie
ostrego przedmiotu lub �d�b³a trawy w narz¹dy rodne b¹d� ogrzanie ich.

Ci¹¿a
��������������������������������������

Kiedy brodawka sutkowa kobiety zmieni barwê, jest to widom¹ oznak¹
zaj�cia w ci¹¿ê. Wszelkie sprawy zwi¹zane z ci¹¿¹ i narodzinami dziecka s¹
zastrze¿one wy³¹cznie dla kobiet. Dla mê¿czyzn jest to temat tabu. W
okresie ci¹¿y i porodu kobieta przebywa wraz z kilkoma towarzyszkami z
dala od g³ównej siedziby plemienia. Do miejsca jej pobytu nie mo¿e siê
zbli¿aæ ¿aden mê¿czyzna. Czasem w odosobnienie kobieta udaje siê tylko
na sam okres porodu.

W okresie ci¹¿y kobieta podlega okre�lonym zakazom seksualnym,
pokarmowych i zwyczajowym, by zapewniæ dziecku zdrowie i pomy�lny
poród (niekiedy czyni to tak¿e jej m¹¿ � nie mo¿e wtedy uczestniczyæ w
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obrzêdach i rytua³ach) oraz poddaje siê rytua³om oczyszczaj¹cym. Zakazane
dla kobiety ciê¿arnej jest u¿ywanie no¿a, bo dziecko urodzi siê z zajêcz¹
warg¹, a tak¿e siekiery, bo dziecko bêdzie mia³o ciemne plamy na ciele. Nie
wolno jej równie¿ przebywaæ w bezpo�rednim kontakcie ognia, bowiem
poparzenie mog³oby spowodowaæ powstanie czerwonych znamion na ciele
jej dziecka. Nie powinna je�æ raka i kraba, bo dziecko bêdzie siê rodziæ
nó¿kami. Powinna unikaæ zjadania miêsa wê¿y czy jaszczurek, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ przed³u¿enie porodu. Natomiast zjedzenie wêgorza grozi
przedwczesnym porodem. Gdy zje torbacza australijskiego, ona albo
dziecko mo¿e umrzeæ podczas porodu. Nie mo¿e jadaæ ryb, które maj¹ o�ci
ani pokarmów zawieraj¹cych oliwê. Zjedzona przez kobietê naæ jamu
mog³aby dziecko udusiæ, podobnie jak ryba z³apana w sieci. Nie wolno
zjadaæ m³odych zwierz¹t, np. kangura z torby matki.

Poronienie lub wcze�niactwo przypisuj¹ Aborygeni zazwyczaj b³êdnemu
wcieleniu zarodka, tzn. wej�cia w cia³o kobiety o nieodpowiedniej klasie
matrymonialnej lub przynale¿no�ci klanowej. Duch taki nie mo¿e osi¹gn¹æ
dojrza³o�ci. Poniewa¿ poroniony zarodek zawiera w sobie wiele si³y ¿ycio-
wej i mocy, która mog³aby szkodziæ ¿yj¹cym, musi zostaæ pogrzebany w
ziemi. Niekiedy za� dokonuje siê rytualnego kanibalizmu � poroniony p³ód
bywa zjedzony przez matkê, która wówczas wch³ania jego ¿yciow¹ si³ê, by
móc narodziæ to samo dziecko na nowo. Wed³ug plemienia Murnginów
duchy zmar³ych dzieci pozostaj¹ w pobli¿u swojej matki, czekaj¹c na
kolejn¹ okazjê do wcielenia siê. Inne plemiona wierz¹, ¿e takie duchy wra-
caj¹ z powrotem do centrów totemicznych, czy te¿ miejsc p³odno�ci
czekaj¹c na kolejn¹ reinkarnacjê. Lud Tivi z wyspy Melville'a wierzy, ¿e
duchy osób zmar³ych zwane mopaditi zamieszkuj¹ miejsca totemiczne lub
�wiête miejsca djang na wyspach Melville'a oraz Bathurst. S¹ podobne do
ludzi we wszystkim, z wyj¹tkiem tego, ¿e ich cia³a pozbawione s¹ substan-
cji. W dzieñ s¹ niewidzialne, a w nocy wydaj¹ siê bia³e. Mieszkaj¹ we
w³asnych krainach duchów i prowadz¹ ¿ycie podobne do ¿ycia ludzi. Kiedy
umiera ma³e dziecko, jego mopaditi pozostaje w bliskim s¹siedztwie matki.
Noc¹ �pi obok niej, a w dzieñ znika, by kolejnej nocy znowu siê pojawiæ. Po
kilku miesi¹cach takie dziecko�duch ponownie wnika przez pochwê w cia³o
swej matki i rozpoczyna nowe ¿ycie.

Wiele ludów aborygeñskich wierzy np., ¿e dusza ka¿dego cz³owieka
zwi¹zana jest z jego czuryng¹ i po jego �mierci wraca do centrów
totemicznych, by ponownie móc siê odrodziæ w nowym ciele. U Aranda
duch zmar³ego dostaje siê do krainy przodków, tam prowadzi normalne
¿ycie � tzn. poluje, je, pije. Po pewnym czasie jako zarodek ratapa wraca do
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miejsca �wiêtego, lokalnego centrum totemicznego i przez biodro wciela siê
w ³ono kobiety o odpowiedniej klasie matrymonialnej. Duch ratapa
przebywa jednak w dziecku tylko tak d³ugo, dopóki nie wytworzy siê w³asna
dusza dziecka. Potem opuszcza jego cia³o staj¹c siê jednak jego duchem
opiekuñczym � Arumburingi.

Narodziny
��������������������������������������

Jak podaje Szyjewski, w Australii po³udniowo�wschodniej, u uj�cia rzeki
Murray istnieje zwyczaj, ¿e kiedy rodz¹ca pierwszy raz kobieta bliska jest
rozwi¹zania, wzywa j¹ do siebie wuj. Wyja�nia kobiecie, ¿e rodzenie dzieci
zwi¹zane jest z cyklem odnowy przyrody, który zosta³ zapocz¹tkowany
przez przodków totemicznych w Czasie Snu i trwa a¿ do tej pory. Kobieta
we wszystkich plemionach australijskich powinna rodziæ poza wiosk¹ czy
obozowiskiem. W niektórych plemionach mog³y jej towarzyszyæ jedynie
starsze kobiety z plemienia, gdzie indziej tylko m³ode. Mê¿czyznom wstêp
tam by³ surowo zabroniony. Tylko sporadycznie, np. na Ziemiach Arnhema
(pn. wybrze¿e Australii) przygotowaniem miejsca do porodu zajmuje siê
m¹¿ po³o¿nicy. Poród odbiera wtedy matka lub te�ciowa, w zale¿no�ci od
patry� czy matrylokalizmu. W razie problemów z porodem mo¿na wezwaæ
lokalnego czarownika w celu odprawienia mod³ów i rytua³ów. Oprócz niego
w momencie porodu ¿aden mê¿czyzna, tak¿e m¹¿, ani ¿adna niezamê¿na
kobieta nie mog¹ byæ obecni przy rodz¹cej.

Kobieta rodzi zazwyczaj w pozycji kucznej nad niewielk¹ jam¹
wykopan¹ w ziemi i sama odcina pêpowinê. Po narodzinach dziecka czeka
siê na urodzenie ³o¿yska, które natychmiast zakopuje siê w jamie, nad któr¹
klêcza³a rodz¹ca. £o¿ysko oraz inne odpady poporodowe s¹ uznawane za
szczególnie nieczyste i mog¹ s³u¿yæ np. do przyrz¹dzania trucizn. Plemiona
znad rzeki Pennefather wierz¹, ¿e w ³o¿ysku znajduje sie jedna z dwóch
dusz cz³owieka (choi), druga dusza (ngai) znajduje siê w sercu.

Z pêpowin¹ jest inaczej. Ma ona istotne znaczenie symboliczne. W
specjalnym woreczku przekazuje siê j¹ krewnemu ze strony ojca, który ma
siê ni¹ opiekowaæ. Czêsto tak¿e wpierw wi¹¿e siê pêpowinê wokó³ szyi
dziecka � zabieg ten ma otworzyæ mu umys³. U plemienia Narrinyeri
wysuszona pêpowina, otoczona kokonem z w³ókien i piór emu, staje siê
przedmiotem sakralnym zwanym kalduke, któr¹ wymienia siê miêdzy
rodzinami tworz¹c miêdzy nimi tzw. relacjê ngia�ngiampe (znak praw-
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dziwej mi³o�ci i macierzyñstwa). Kalduke stanowi jeden z symboli pokoju i
wiêzi, tak, ¿e np. pos³añcy udaj¹cy siê do s¹siednich plemion zabieraj¹ j¹
jako dowód przyja�ni i szczerych intencji.

Praktykowano zabijanie dzieci, choæ dok³adny zakres tego zjawiska
pozostaje niepewny. Zabijano dzieci kalekie lub z deformacjami. W przy-
padku urodzenia bli�ni¹t porzucano lub zabijano jedno z nich (zazwyczaj
dziewczynkê), wierzono bowiem, ¿e drugie dziecko nie posiada ducha.
Matka po prostu przydusza³a dziecko swoim cia³em. Zabijano równie¿
dzieci matek, które umar³y przy porodzie, chyba, ¿e szybko znalaz³a siê
matka zastêpcza mog¹ca wykarmiæ maleñstwo. U Narrinyeri zabijano tak¿e
dzieci pochodz¹ce z przed�lubnych zwi¹zków seksualnych. W Australii
dzieci pochodz¹ce z takich zwi¹zków, choæ niezbyt mile widziane, by³y
akceptowane. Dziecko zabijano tak¿e w przypadku, gdy mê¿czyzna z³ama³
tabu, np. nie dochowa³ zwyczaju egzogamii. Moszyñski podaje, ¿e czê�æ
plemion pozbywa siê z regu³y dzieci pierworodnych. Wed³ug Przemys³awa
Burcharda rodziny w plemionach ¿yj¹cych na terenach pustynnych, ze
wzglêdu na wêdrowny tryb ¿ycia zwi¹zany z konieczno�ci¹ ci¹g³ego
przenoszenia dobytku nie mog³y pozwoliæ sobie na dziecko, o ile jedno by³o
jeszcze na tyle ma³e, ¿e nie mog³o samo chodziæ. Noworodka w takim
przypadku zabijano. Dzieciobójstwo by³o tak¿e prawdopodobnie sposobem
regulacji przyrostu naturalnego.

Tu¿ przed i zaraz po urodzeniu dziecka odprawiano rytua³y magiczne,
aby uchroniæ je przed niebezpieczeñstwami i zapobiec z³ym wp³ywom cza-
rów. Bezpo�rednio po porodzie okadzano po³o¿nicê i dziecko, by dokonaæ
oczyszczenia oraz sprawiæ, by dziecko by³o spokojne i nie p³aka³o. By³a to
równie¿ zapowied� ceremonii zwanej Engwura, odprawianej w czasie inic-
jacji, której motywem jest spalenie przez s³oñce � symbolizuj¹cej
reinkarnacjê. W niektórych plemionach (np. u Aranda) rysuje siê wêglem
nad okiem noworodka liniê zwan¹ Iknula, maj¹c¹ zapobiegaæ chorobom.
Dziecko obsypuje siê te¿ piaskiem lub popio³em w celu zabezpieczenia go
przed s³oñcem oraz aby w pó�niejszym okresie skóra dziecka zyska³a
brunatny odcieñ.

Po zakoñczeniu porodu kobieta powinna pozostaæ w odosobnieniu
jeszcze jaki� czas (od 1 dnia do kilku tygodni, ale zazwyczaj 5 dni). Po
powrocie do spo³eczno�ci nastêpuje prezentacja dziecka jej cz³onkom. Po
urodzeniu dziecko jest tak¿e dok³adnie ogl¹dane przez starszyznê plemien-
n¹ w celu znalezienia znaku mówi¹cego o przynale¿no�ci totemicznej. Wie-
rzy siê, ¿e cechy totemu manifestuj¹ siê na ciele urodzonego dziecka.
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Je�li chodzi o imiê dziecka, to zdarza siê tak, ¿e kobieta rodz¹c wymie-
nia po kolei ró¿ne imiona i imiê wymówione w momencie ukazania siê
g³ówki noworodka staje siê jego imieniem. Dziecko otrzymuje tak¿e imiê
czuringowe tego z totemicznych przodków, który dokona³ wcielenia ducha.
Matka pokazuje ojcu miejsce, w którym nast¹pi³o wnikniêcie ducha i ten
wraz z krewnymi udaje siê w to miejsce, aby odnale�æ czuringê upuszczon¹
przez przodka w czasie wcielania. To �wiête miejsce determinuje przynale¿-
no�æ klanow¹ dziecka. Je�li ojciec nie znajdzie czuringi, robi siê now¹ i
ozdabia przedstawieniami totemu. Czuryngi (tjurungi) s¹ �wiêtymi przed-
miotami posiadaj¹cymi ogromn¹ moc, bêd¹cymi w³asno�ci¹ ca³ego plemie-
nia. Pokrywaj¹ je wizerunki totemów i �wiête znaki. Wystêpuj¹ tak¿e czu-
ryngi bêd¹ce w³asno�ci¹ indywidualn¹, pokryte znakami przedstawiaj¹cymi
totem klanu oraz totem indywidualny w³a�ciciela.

Mit kobiecy ludu Wik Munggan w ten sposób opisuje rytua³ narodzin
dziecka w Okresie Snu: ¯ona (go³êbica) zasz³a w ci¹¿ê, a kiedy nadszed³
czas porodu, m¹¿ (czarny w¹¿) odszed³, a ona uklêk³a na ziemi i w tej po-
zycji pozosta³a a¿ do pojawienia siê skurczów. Kierowa³a wydostaniem siê
dziecka na zewn¹trz a¿ na ziemiê. W rêku trzyma³a pêpowinê i ci¹gnê³a za
ni¹, wymieniaj¹c jedno imiê  po drugim, do momentu wyj�cia pêpowiny.
Imiê wymówione w tej w³a�nie chwili by³o imieniem odpowiednim dla
dziecka. Kobieta powtarza to imiê przez ca³y czas, gdy rodzi siê ³o¿ysko.
Nastêpuje koniec porodu, a matka k³adzie dziecko na cienkim p³acie kory.
Wraca mê¿czyzna i siada na ziemi w pewnej odleg³o�ci od niej. (...) Dziec-
ko p³acze, a ona daje mu swoj¹ pier�. Przez piêæ dni matka le¿y i odpoczy-
wa. M¹¿ przynosi jej bulwy jamu, zawsze to samo, ale ¿adno z nich nie je
ryb, aby dziecko przypadkiem nie zachorowa³o i nie umar³o. M¹¿ piecze
bulwy jamu i k³adzie je na ziemi w pewnej odleg³o�ci od ¿ony. Po piêciu
dniach ¿ona mówi g³o�no do siebie "To ju¿ koniec". Mê¿czyzna idzie na
ryby, ³apie kilka. Po powrocie rozpala ognisko (...) i piecze je. Sam zjada
ma³ego suma i p³otkê, a resztê ryb zostawia na posi³ek wieczorny. Kobieta
chodzi teraz sama kopaæ jams. Poniewa¿ krwawienie jeszcze nie usta³o, nie
wolno jej je�æ ryb. Mê¿czy�nie nie wolno je�æ bulw jamu, które kobieta
znajdzie. (...) Po mniej wiêcej sze�ciu dniach, gdy krwawienie ustanie, ko-
bieta mo¿e zanie�æ dziecko mê¿owi. (...) Smaruje twarz glin¹, a ca³e cia³o
posypuje popio³em. Glina na czole jest bia³a. Cia³o dziecka naciera wêg-
lem drzewnym, a bia³¹ glin¹ pokrywa jego nos. Od³amuje wyschniêt¹ pêpo-
winê, by przekazaæ j¹ mê¿owi. Lecz wpierw przyczepia do pêpowiny woskowy
wisiorek oklejony paskami ¿ó³tej kory i zawiesza ozdobê na szyi dziecka. Oddaje
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dziecko ojcu, a on po chwili smaruje twarz i czo³o dziecka potem. Zdejmuje z
szyi dziecka pêpowinê i zawiesza j¹ na w³asnej [Moodrooroo 1997].

Dzieciñstwo
��������������������������������������

Dzieci karmione s¹ piersi¹ przez kilka lat, nawet je�li mog¹ przyjmowaæ ju¿
pokarm sta³y. Karmienie jest odzwierciedleniem stosunków emocjonalnych
³¹cz¹cych matkê z dzieckiem. Dziecko australijskie od pocz¹tku ¿yje w blis-
kim kontakcie z reszt¹ grupy � wszystkie kobiety s¹ dla niego matkami,
ka¿dy mê¿czyzna tej samej klasy matrymonialnej, co jego ojciec, bêdzie dla
niego ojcem. W wychowaniu rodzice k³ad¹ szczególny nacisk na zachowa-
nie czysto�ci (odchody s¹ doskona³ym materia³em do dzia³añ magicznych
skierowanych przeciwko ich w³a�cicielowi), oraz konieczno�ci unikania
kontaktów z klas¹ swej klasyfikacyjnej te�ciowej. Dzieci ucz¹ siê ¿ycia w
spo³eczno�ci, przysz³ych obowi¹zków i uk³adów spo³ecznych. £¹cz¹ siê w
grupy rówie�nicze i ucz¹ od starszych pie�ni, tañców i mitów. Dziewczêta
s¹ przygotowywane do roli przysz³ych ¿on i matek oraz pomagaj¹ w³asnym
matkom w gromadzeniu po¿ywienia dla rodziny. Ch³opcom natomiast nie
wolno braæ udzia³u w prawdziwych polowaniach, zanim nie osi¹gn¹ dojrza-
³o�ci; do tej pory nie s¹ w stanie, wed³ug starszych, zachowaæ obowi¹-
zuj¹cego w tej czynno�ci spokoju. £¹cz¹ siê wiêc w ma³e grupki i bawi¹ w
podchodzenie zwierzyny.

Inicjacja
��������������������������������������

Dzieciñstwo koñczy siê ceremoniami inicjacyjnymi b¹d� ceremoniami przy-
gotowawczymi do inicjacji. Dzieci a¿ do inicjacji nie s¹ jeszcze pe³nowar-
to�ciowymi cz³onkami spo³eczno�ci. Ceremonia inicjacji ma na celu wpro-
wadzenie m³odego cz³owieka w �wiat doros³ych, zaznajomienie z mitami,
symbolami i obrzêdami praktykowanymi niegdy� przez bohaterów kulturo-
wych. Szczególne znaczenie ma inicjacja ch³opców, a ceremonie z ni¹ zwi¹-
zane maj¹ bardziej z³o¿ony przebieg, ni¿ ceremonie inicjacyjne dziewcz¹t.

M³odzieniec musi odczuæ, ¿e zostaje wyrwany z okresu dzieciñstwa,
kiedy przebywa³ w�ród kobiet i kiedy nie spoczywa³a na nim ¿adna odpo-
wiedzialno�æ. Symbolicznie umiera jako dziecko, by narodziæ siê powtórnie
ju¿ jako doros³y mê¿czyzna. W wieku oko³o 12 lat zwykle zostaje "uprowa-
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dzony" z obozowiska i wraz z opiekunami wyrusza na wêdrówkê do s¹sied-
nich klanów, podczas której musi przestrzegaæ wielu zakazów zwi¹zanych z
mówieniem, jedzeniem i poruszaniem siê, a jednocze�nie poznaje mity
swojego klanu.

W trakcie ceremonii inicjacyjnych mê¿czy�ni, a u czê�ci plemion tak¿e
kobiety, maluj¹ cia³a i w takt skomplikowanych rytmów wykonuj¹ rytualne
pie�ni i tañce, odtwarzaj¹c wydarzenia z Okresu Snu. Wtajemniczanych
ch³opców poddaje siê ró¿nym próbom wytrzyma³o�ci i odporno�ci na ból.
Polegaj¹ one na przyk³ad, jak we wschodniej Australii, na wybijaniu jedne-
go lub dwóch górnych siekaczy, wyrywaniu w³osów ³onowych oraz zarostu.
Na Ziemi Arnhema rozpowszechnione jest nacinanie cia³a, zazwyczaj brzu-
cha i pleców, co pozostawia na ciele wzorzyste blizny (tzw. skaryfikacja).
Za� w zachodniej Australii kulminacyjnym punktem próby wytrzyma³o�cio-
wej jest mocne obwi¹zywanie stawów barkowych i ³okciowych. W�ród wielu
plemion australijskich wa¿nym rytua³em inicjacji jest obrzezanie oraz prze-
wiercanie przegrody nosowej. Kolejny etap inicjacji to Ariltha, czyli
wspomniana ju¿ subincyzja.  W plemieniu Aranda dokonanie tego zabiegu
ma spowodowaæ, ¿e ch³opcy stan¹ siê zrêczni i bystrzy, aby unikn¹æ strza³
wrogów, ma tak¿e na celu zaznaczenie dojrza³o�ci poprzez upodobnienie
mê¿czyzn do menstruuj¹cych kobiet. Niemal u wszystkich plemion austra-
lijskich m³ody cz³owiek przechodzi ceremoniê namaszczenia krwi¹, której
czasem musi siê napiæ. Krew do takiej ceremonii pobierana jest z naciêæ na ra-
mionach starszych mê¿czyzn, a czasem jest to krew inicjowanego. W dawnych
czasach krew pochodzi³a od cz³owieka w tym celu zabitego i by³a spo¿ywana
wraz z kawa³kami cia³a. Krew uwa¿ana jest za �wiêt¹, daj¹c¹ ¿ycie i si³ê � m³o-
dzieniec, spo¿ywaj¹c j¹, otrzymuje wiêc symbolicznie nowe ¿ycie i  si³ê.

Obrzêdom inicjacyjnym czêsto towarzyszy wymachiwanie czuringami,
co daje charakterystyczny �wist, maj¹cy znamionowaæ uczestnictwo w
obrzêdach przodków totemicznych. Prawie wszêdzie kandydat przechodzi
te¿ przez próbê ognia, powoduj¹c¹ niekiedy do�æ dotkliwe oparzenia. Fina³
inicjacji stanowi obrzêd Engwura (obrzêd ognia): rozbudowana seria
rytua³ów i tañców. Dopiero po jego przej�ciu mê¿czyzna staje siê
pe³noprawnym cz³onkiem spo³eczno�ci i otrzymuje "w³asny ogieñ". Klan
uroczy�cie przyjmuje go do swego grona, jako narodzonego na nowo
cz³onka wspólnoty klanowej. Po zakoñczeniu ceremonii inicjacyjnych
m³odzieniec powraca do obozu i obmywa cia³o ze wszystkich �ladów
�wiêto�ci, krwi i farby, którymi zosta³ nasmarowany. Ca³o�æ obrzêdów
inicjacyjnych symbolizuje �mieræ dziecka i ponowne odrodzenie, jako
doros³ego, pe³nowarto�ciowego cz³onka spo³eczno�ci mêskiej. Inicjacja nie
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koñczy nauki o rzeczach �wiêtych, wiedza ta uzupe³niana jest przez ca³e
¿ycie [Szyjewski 1998:129�153].
W przypadku inicjacji dziewcz¹t pierwszym etapem jest odosobnienie
nastêpuj¹ce wraz z wyst¹pieniem pierwszej menstruacji. Dziewczyna udaje
siê w odosobnienie wraz z maj¹cymi jej towarzyszyæ starszymi kobietami.
Tam, w samotno�ci, uczy siê pie�ni, mitów i otrzymuje pouczenie na temat
ma³¿eñstwa. Musi przestrzegaæ tak¿e surowych zakazów pokarmowych. Po
okresie odosobnienia wraca do obozowiska, czasem przybrana uroczy�cie.
Tam dokonuje siê rytua³ów oczyszczenia, polegaj¹cych na obmyciu wod¹
b¹d� okadzeniu dymem.

Czasem obcina siê dziewczynie dwa cz³ony ma³ego palca (w plemieniu Turr-
bal wk³adano palec w mrowisko, aby obgryz³y go mrówki). Obciêcie palca mia³o
sprawiæ, by kobieca rêka sta³a siê sprawniejsza przy kopaniu korzeni. Inne
towarzysz¹ce inicjacji dziewcz¹t ceremonie to wybijanie zêbów, przewiercanie
przegrody nosowej, wypalanie w³osów ³onowych oraz skaryfikacja � czyli
nacinanie cia³a powoduj¹ce wzorzyste blizny. W plemieniu Wailbiri na przyk³ad
wycina siê nad piersi¹ dziewczyny znak plemienny.

Drugi etap inicjacji, bardzo rozpowszechniony na terenie Australii z wy-
j¹tkiem jej wschodnich obszarów, to usuniêcie b³ony dziewiczej w trakcie
rytualnego stosunku (czasem jest to gwa³t), b¹d� mechanicznie, np. osto za-
koñczon¹ czê�ci¹ bumerangu lub specjalnym, fallicznym w kszta³cie kawa³-
kiem drewna o d³ugo�ci 60 cm. Na marginesie nale¿y wspomnieæ, ¿e pod-
dawana inicjacji dziewczyna zwykle nie jest ju¿ dziewic¹, dlatego operacja
taka nie jest dla niej prze¿yciem tak traumatycznym, jak by to mia³o miej-
sce w naszym krêgu kulturowym. Prawo do dokonywania rytualnej deflo-
racji dyktuje lokalny zwyczaj. I tak np. na pustyni Wiktorii rytualnej deflo-
racji dokonuje brat przysz³ego mê¿a, a gdzie indziej ojciec dziewczyny. U
Aranda natomiast mê¿czyzna dokonuj¹cy zabiegu nie mo¿e byæ spokrew-
niony z dziewczyn¹. Otwarciu pochwy (atna ariltha kuma) towarzysz¹
czêsto naciêcie krocza, obciêcie warg sromowych oraz ³echtaczki wykony-
wane narzêdziem o krzemiennym ostrzu. Spotykane jest, choæ bardzo rzad-
ko, odcinanie brodawek piersi. Interpretacja obrzêdu otwarcia pochwy zwi¹-
zana jest z teori¹ dotycz¹c¹ zap³odnienia. Chodzi tu o umo¿liwienie du-
chom zarodków dzieciêcych wnikniêcia do pochwy przez otwart¹ i odpo-
wiednio poszerzon¹ drogê. Im szersza pochwa, tym ³atwiejsze wnikniêcie
zarodka. Aranda okre�laj¹ dziewczêta przed przej�ciem tej ceremonii jako
kwara manta, co znaczy "zamkniête". Obrzêdy inicjacyjne dziewcz¹t koñ-
cz¹ siê tañcem kobiet. Po zakoñczeniu ceremonii dziewczyna staje siê up-
rawniona do zak³adania przepaski biodrowej z os³on¹ z muszli jako znaku
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doros³o�ci i gotowo�ci do ma³¿eñstwa. Przys³uguje jej okre�lenie wunpa do
czasu, kiedy po urodzeniu dziecka jej piersi przybior¹ pod³u¿ny kszta³t.
Wtedy staje siê arakutja � kobiet¹ w pe³ni dojrza³¹. Rytua³ atna ariltha
kuma � otwarcia pochwy u Aranda t³umaczy mit, w którym gromada wêd-
ruj¹cych mê¿czyzn spotyka dwie samotne kobiety. M³odsz¹ z nich roz³o¿o-
no na ziemi, obsypano puchem, ozdobiono jej g³owê i dokonano ciêcia, po
czym wszyscy mê¿czy�ni odbyli z ni¹ stosunek. W innym micie uzasadnia
siê okaleczanie dziewcz¹t tym, ¿e ch³opcy tak¿e s¹ ranieni (obrzezanie,
subincyzja). Dalsze wtajemniczenia zyskuj¹ kobiety w zwi¹zku z wydarze-
niami naturalnymi, np. narodzinami dzieci. Ceremonie inicjacyjne dziew-
cz¹t ³¹cz¹ siê czêsto z zarêczynami, które s¹ podstaw¹ zawarcia ma³¿eñ-
stwa. Zarêczaj¹cy siê mê¿czyzna powinien byæ starszy od swej parterki �
kiedy ona ma 8�14 lat, on ma 18�40 lat. M³oda dziewczyna jest zazwyczaj
drug¹ czy trzeci¹ ¿on¹ mê¿czyzny. Przysz³y m¹¿ sk³ada rodzinie ¿ony boga-
te dary: bumerangi, narzêdzia, ozdoby, broñ itp. Ma³¿eñstwo zostaje uzna-
ne, kiedy m³oda para zaczyna razem mieszkaæ, a niekiedy przypieczêtowa-
niem zwi¹zku s¹ narodziny pierwszego dziecka [Szyjewski 1998:189�192].

Ma³¿eñstwo jest w Australii znakiem tego samego odwiecznego cyklu
¿ycia i �mierci. Celem ma¿eñstwa jest wydanie na �wiat dzieci, które pod-
trzymuj¹ ci¹g³o�æ ¿ycia i zapewniaj¹ kontynuacjê spo³eczno�ci.
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