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Podziękowanie

Książka ta została napisana na podstawie materiału pochodzącego ze studiów 
archiwalnych i badań terenowych, które prowadziłem w Meksyku w latach 
2007–2008 i 2011. Gromadząc informacje o wierzeniach współczesnych 
Nahua z gór Zongolica, zarejestrowałem ponad sto wywiadów z rdzennymi 
mieszkańcami jedenastu z czternastu gmin składających się na ten region.

Nie sposób wymienić wszystkich instytucji czy osób, których życzliwość 
i wsparcie umożliwiły mi zebranie i opracowanie materiału składającego 
się na tę monografię. Jest jednak moim przywilejem i wielką przyjemnością 
wspomnieć najważniejsze z nich.

Chciałbym wyrazić w tym miejscu ogromną wdzięczność wobec meksy-
kańskiej Secretaría de Relaciones Exteriores, która ufundowała moje wypra-
wy do Meksyku; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS) za nieprawdopodobną szczodrość w udostępnianiu 
infrastruktury badawczej i dzieleniu się zasobami wiedzy; Deutscher Akade-
mischer Austausch Dienst i Institut für Ethnologie przy Goethe-Universität 
we Frankfurcie nad Menem za umożliwienie zgromadzenia brakującej litera-
tury; Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za wsparcie finansowe podczas pracy 
nad tą publikacją, udzielone w ramach projektu „Społeczeństwo – Technolo-
gie – Środowisko” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Cultu-
ras Populares, Casa de Cultura de Zongolica i Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas z Meksyku, dzięki którym zyskałem dostęp 
do rzadkich, niezwykle cennych źródeł informacji.

Wśród poszczególnych osób na pierwszym miejscu chciałbym wymie-
nić prof. Teresę Rodríguez López i prof. Witolda Jacórzyńskiego, mentorów 
i prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogłem liczyć, obok nich zaś 
wszystkich tych wspaniałych ludzi o wielkim sercu z Sierra Zongolica, któ-
rzy hojnie dzielili się ze mną swoją rozległą wiedzą, cierpliwie odpowiadając 
na niekończące się, dziwaczne i wścibskie pytania, często oferując przy tym 
posiłek i dach nad głową, a w szczególności rodzinę doñi Cornelii Juárez 
García, doñi Matilde García, doñi Alicii Pérez, doñi Gabiny Cuaquehua, doñi 
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Reiny Ixmatlahua, doñi Aldegundy Ayohua, dona José Tentzohua Cervantes, 
dona Pedra Sánchez Rosales, dona Alvino Tequiliquihua, a także dona Eva-
risto Martínez, dona Juana Xilohua, dona Arnulfo Cervantes i doñi Arselii 
Apale Palacios. Podziękowania należą się również prof. Iris Gareis za bezin-
teresowną pomoc i prof. Kazimierze Mikoś za życzliwość okazaną podczas 
recenzowania pracy doktorskiej, na której opiera się tekst niniejszej mono-
grafii. Na koniec dziękuję moim najbliższym za nieustające wsparcie i za to, 
że wytrwale czekali na moje powroty.

P.G.M.
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Wstęp

Głębokie przywiązanie Nahua1 z gór Zongolica do tradycji i wierzeń przod-
ków nie przestaje zaskakiwać, zwłaszcza w zderzeniu z ich szybko moderni-
zującym się stylem życia. Jednak z każdym przemijającym pokoleniem znika 
kolejny, potężny fragment dawnej wizji świata. Najważniejszym bodaj celem 
przyświecającym powstaniu tej książki jest utrwalenie tych cząstek mitycz-
nego światopoglądu, które wciąż jeszcze zachowały się w pamięci starszych 
pokoleń mieszkańców Sierra Zongolica.

Jednocześnie, uważne przyjrzenie się wierzeniom dawnych i współ-
czesnych Nahua skłania do polemiki z powszechnie przyjętymi w tradycji 
akademickiej poglądami na temat struktury światopoglądów mitycznych 
rdzennych mieszkańców Meksyku. Rozbieżności pomiędzy materiałem ba-
dawczym a utartymi schematami teoretycznymi przejawiają się szczególnie 
wyraźnie w odniesieniu do funkcji i atrybutów postaci kobiecych. Kojarzy 
się je przede wszystkim z płodnością oraz symboliką ziemi, wody i księżyca. 
Schemat ten dominuje zarówno w klasycznych opracowaniach, jak i w naj-
nowszych ujęciach z perspektywy women’s studies. Tymczasem niezwykła 
różnorodność postaci, poprzez które może przejawiać się mityczna kobieta 
z opowieści Nahua, odsłania znacznie bardziej złożony obraz.

1 Mianem Nahua określana jest w literaturze antropologicznej i lingwistycznej 
rdzenna ludność posługująca się językiem nahuatl. Szersze omówienie języka i problemu 
pochodzenia etnicznego Zongolikańczyków znajduje się w rozdziale II.


