Nr 1-4/2015

Kwartalnik Akademicki

ISSN 1899-0495

Transatlantyckie spojrzenie na starożytne Ameryki i Egipt
Na pierwszy rzut oka zastanawiaý moůe zebranie w jednym tomie artykuâów dotyczĊcych kultur staroůytnych Ameryk oraz faraoľskiego Egiptu.
Mimo, ůe cywilizacje te dzieli Ocean Atlantycki majĊ one wspólne cechy i wĊtki w historii badaľ. Przykâadowo, wspomniany w artykule Marty
Kaczanowicz badacz Frederick Catherwood byâ barwnĊ postaciĊ, moůna
powiedzieý nawet pierwowzorem Indiany Johnsa. Karierę rozpoczĊâ on
w Egipcie, ale znany jest gâównie z odkryý na terenie Mezoameryki.
Nie sposób nie zauwaůyý, ůe pierwsi badacze patrzyli na kultury staroůytnej Ameryki Poâudniowej i Œrodkowej z perspektywy cywilizacji basenu Morza Œródziemnego. Z tego powodu dokonywano pewnych kalek
językowych, czasami doœý niefortunnych, jak okreœlanie œwiĊtyľ Majów
piramidami, a nazywanie znaków ich pisma hieroglifami budzi pewne
kontrowersje.
Zamieszczone w niniejszym numerze artykuây prezentujĊ szerokie
spektrum zainteresowaľ. Prace Marty Kaczanowicz i Kacpra Laube skupiajĊ się na dwóch tematach typowych dla archeologii staroůytnego Egiptu, stanowiĊc kontrapunkt dla tekstów Dagmary Sochy, Agaty Michalewicz
i Michaâa Gilewskiego, którzy omawiajĊ aspekty kultury charakterystyczne
dla staroůytnego Peru.
Studia porównawcze nad rozwojem kultur w tych odlegâych regionach œwiata mogĊ okazaý się bardzo owocne. Zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim konferencja pt. „Sign and Symbol in Egypt and Mesoamerica” jest tego
znakomitym przykâadem. Mam nadzieję, ůe niniejszy numer Kwartalnika
Akademickiego AD REM równieů przyczyni się do rozwoju dialogu między tymi dwoma obszarami badaľ.
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Mirabilia mundi
Sztuka erotyczna kultury Moche
Michał Gilewski

Dawne spoâecznoœci ůyjĊce na terytorium obec-

dwu i trójwymiarowe przedstawienia Àguralne. Przy

nego Peru pozostawiây po sobie niesâychanie kunsz-

czym wachlarz tematów podejmowanych przez garn-

towne wytwory produkcji rzemieœlniczej, jak i zapie-

carzy staroůytnego Peru jest bardzo obÀty. Garncarze

rajĊce dech w piersiach pozostaâoœci architektoniczne.

nie omijali równieů tematów z ůycia erotycznego. Na-

Zabytki peruwiaľskie cieszĊ się, ze względu na swoje

czyľ ozdobionych sztukĊ erotycznĊ jest jednak bardzo

szczególne wartoœci estetyczne, ogromnym zaintereso-

maâo. Szacuje się, ůe stanowiĊ one tylko okoâo 2%

waniem ze strony nie tylko badaczy, archeologów czy

wszystkich tych ceramicznych arcydzieâ. Bez wĊtpie-

historyków sztuki, ale takůe i publicznoœci. Największe

nia, występujĊce w ceramice peruwiaľskiej reprezen-

wraůenie na wspóâczesnych wywierajĊ zwâaszcza wy-

tacje seksualnoœci wzbudzajĊ duůo kontrowersji wœród

twory rzemieœlnicze. Dzięki korzystnemu dla przetrwa-

wspóâczesnych. Przedstawienia erotyczne na cerami-

nia zabytków klimatowi moůemy podziwiaý w Peru

ce Moche prezentujĊ dosâownie zachowania seksu-

znakomicie zachowane wspaniaâe naczynia, tkaniny

alne, a gdy mówi się o erotyce w kontekœcie kultury

o róůnorodnych splotach i fascynujĊcych wzorach czy

zachodniej zazwyczaj takie bezpoœrednie ujęcie tematu

biůuterię. Wyroby te zadziwiajĊ zaawansowanĊ tech-

utoůsamiane jest z pornograÀĊ, pozbawionĊ jakichkol-

nikĊ, sprawnoœciĊ rzemiosâa oraz wielkim kunsztem

wiek wartoœci artystycznych.

i niezwykâym wzornictwem. SzczególnĊ fascynację

Naczynia z przedstawieniami erotycznymi występu-

wzbudza ceramika (zwâaszcza ta z przedstawieniami

jĊ w wielu kulturach staroůytnego Peru, ale najbardziej

aktów seksualnych), bowiem w kulturach andyjskich

znane sĊ przedstawienia kultury Moche. Jest to kultura

naczynia poza peânieniem funkcji czysto uůytkowych

archeologiczna znana z póânocnego wybrzeůa Peru da-

stanowiây formę przekazu artystycznego. StĊd, najle-

towana na okres od pierwszego wieku do ósmego

piej zachowana ceramika z tego regionu (będĊca gâów-

wieku naszej ery. Naczynia przybierajĊce formy rzeŭ-

nym narzędziem do badania kultur archeologicznych)

biarskie w tej kulturze sĊ najwyůszej klasy rzemiosâem

stanowi dla nas rozlegây zbiór nie tylko przedmiotów

w dziejach kontynentu. Szacuję się, ůe poznano od 80

uůytkowych z minionych epok, ale teů i rzeŭb (wiele

do 100 tysięcy tak wysokiej klasy naczyľ. Tak wielka

naczyľ to przedstawienia Àguralne) i noœników minia-

iloœý znanych okazów pozwala na prowadzenie rozle-

tur malarskich. Jest to zatem cenny zbiór informacji

gâych badaľ ikonograÀcznych. Moůna dostrzec pewne

dla archeologów, antropologów i badaczy ikonograÀi,

zasady dotyczĊce ikonograÀi przedstawieľ z naczyľ.

którzy starajĊ się odczytaý te obrazy z prekolumbijskiej

Po pierwsze, przedstawienia z tych naczyľ sĊ często

przeszâoœci.

niemal identyczne, a róůnice między przedstawieniami na naczyniach wydajĊ się w pewien sposób maâo
O ceramice Moche

znaczĊce – nie ma tutaj miejsca na znaczne odstępstwa.

Tematy przedstawieľ na wyrobach ceramicznych

Przedstawienia te miaây więc charakter „kanonicz-

sĊ róůnorodne: występujĊ przedstawienia portretowe,

ny”. Œwiadczy to o tym, ůe naczynia te wyobraůaây,

które zadziwiajĊ swym realizmem, róůnego rodzaju

za pomocĊ odpowiedniego zestawu cech, pewien kod

22
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kulturowo-ikonograÀczny zrozumiaây dla czâonków

œnie zwraca uwagę fakt, ůe bardzo starannie zaakcento-

kultury Moche. Postacie występujĊce na przedstawie-

wano rodzaj stosunku poprzez skrupulatne, czy nawet

niach erotycznych z naczyľ Moche sĊ wysoko ustan-

wyolbrzymione, podkreœlenie odpowiednich szczegó-

daryzowane. Moůna, na przykâad, na naczyniach o cha-

âów anatomicznych, co odnotowano nawet na najbar-

rakterze erotycznym wyraŭnie wskazaý œciœle okreœlo-

dziej uogólnionych przedstawieniach. Sceny prezentujĊ

ne „typy”, do których naleůaây postaci przedstawione

najczęœciej parę leůĊcĊ na boku lub męůczyznę kucajĊ-

na naczyniach: męůczyŭni, kapâani, kobiety, zwierzęta

cego przy leůĊcej lub klęczĊcej kobiecie. Bardzo często

(róůnych gatunków), szkielety i bóstwa.

na przedstawieniu obecne sĊ maâe dzieci, najczęœciej
zdajĊ się one byý jakby jednoczeœnie karmione piersiĊ

Sztuka erotyczna Moche – rodzaje przedstawień

przez kobietę.

PodstawowĊ metodĊ na uporzĊdkowanie przed-

Z kolei przedstawienia prezentujĊce dopochwo-

stawieľ umieszczonych na naczyniach jest podziaâ

wy stosunek pâciowy między kobietĊ, a męůczyznĊ

ze względu na rodzaj wykonywanych w przedstawieniu

sĊ bardzo rzadkie. Niemal nieznane sĊ przedstawie-

czynnoœci seksualnych lub prezentowany aspekt seksu-

nia obrazujĊce stosunki analne homoseksualne. War-

alnoœci. Mamy tu do czynienia z róůnymi pozycjami,

to tutaj wspomnieý o badaniach polskiego uczonego

orientacjami seksualnymi czy teů czynnoœciami o cha-

dr hab. Janusza Woâoszyna, które dowiodây, ůe w cza-

rakterze seksualnym.

sach wspóâczesnych takie naczynia byây po prostu

Najczęœciej przedstawianĊ czynnoœciĊ seksualnĊ

niszczone.

w kulturze Moche jest stosunek analny między kobietĊ

Częstsze sĊ przedstawienia stosunków oralnych he-

i męůczyznĊ (il. 1). Przedstawienia te stanowiĊ ponad

teroseksualnych (il. 2). Prawie wszystkie przedstawiajĊ

85 % wszystkich przedstawieľ erotycznych. Jednocze-

kobietę pieszczĊcĊ męůczyznę. Znany jest tylko jeden

il. 1. Naczynie przedstawiające stosunek analny,
pochodzące z tzw. kolekcji Klugera. Muzeum
Archeologiczne w Krakowie, nr. inw. MAK/AS/ P. 287
(fot. M. Gilewski)
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il. 2. Naczynie przedstawiające seks oralny,
fotografia Lyndsay Ruell (Larco Museum)
źródło Wikimedia Commons (licencja CC BY-SA 3.0, źródło
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Fellatiomoche.jpg)
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przypadek naczynia ozdobionego scenĊ, w której męů-

wane byây w specjalnych formach. Zwykle majĊ mniej

czyzna pieœci kobietę i równoczeœnie jest zaspokajany

niů 30 cm wysokoœci, ale zdarzajĊ się takůe naczynia

przez niĊ.

większych rozmiarów. SĊ to naczynia najwyůszej jako-

Duůa częœý naczyľ pokazuje postacie oddajĊce się

œci, raczej nie przeznaczone do codziennego uůytku,

masturbacji. Znane jest takůe, bulwersujĊce badaczy,

co nie oznacza, ůe sĊ one pozbawione cech uůytko-

przedstawienie pokazujĊce kobietę masturbujĊcĊ jakĊœ

wych. Inny typ stanowiĊ naczynia w formie genitaliów

znacznie mniejszĊ postaý męskĊ, najpewniej dziecko.

lub postaci czy scen erotycznych sâuůĊce do ceremo-

Bardzo często występujĊ przedstawienia masturbujĊ-

nialnych libacji.

cych się lub masturbowanych szkieletów.
Często teů występujĊ naczynia przedstawiajĊce ko-

Historia badań sztuki erotycznej Moche

pulujĊce zwierzęta. Inne naczynia pokazujĊ równieů

Od pierwszych chwil na amerykaľskim lĊdzie Hisz-

choroby weneryczne. Odnaleziono, na przykâad, na-

panie plĊdrowali staroůytne grobowce, gâównie dla pozy-

czynie w ksztaâcie postaci najwyraŭniej cierpiĊcej

skania cennych kruszców. Prawdziwy poczĊtek zbiorów

na jakĊœ chorobę wenerycznĊ (na kroczu tej postaci

peruwiaľskich staroůytnoœci naleůy przypisaý wielkim

doskonale widoczne jest owrzodzenie przypominajĊce

posiadaczom ziemskim, którzy to kolekcjonowali naczy-

objawy kiây).

nia przynoszone im przez Indian z okolicznych wâoœci.

Wielokrotnie występujĊ ponadto naczynia w ksztaâ-

Syn jednego z tychůe posiadaczy ziemskich, Rafael Lar-

cie nagich kobiet, męůczyzn z widocznĊ erekcjĊ, czy

co Hoyle, zafascynowany ceramikĊ z rodzinnej kolekcji,

genitaliów. Jeœli mowa o tych naczyniach, nie sposób

wybudowaâ muzeum i zapoczĊtkowaâ prace naukowe

nie zauwaůyý ich funkcjonalnoœci. W naczyniach tych

nad ceramikĊ Moche (il. 3), przyczyniajĊc się tym samym

zrobione sĊ otwory w odpowiednich miejscach, po-

do rozwoju archeologii peruwiaľskiej. Larco poœwięcaâ

przez które mogâa wylewaý czy wysypywaý się z naczynia jego zawartoœý, a na niektórych z nich zrobione byây otwory w celu nadania im
moůliwoœci wykorzystania go jako
instrumentu dętego. Amerykaľska
badaczka Mary Weismantel przyznaje się do wypróbowania jednego
z naczyľ. Wydobyty z niego dŭwięk
byâ niesamowicie gâoœny.
Jeůeli chodzi o ksztaât tych naczyľ, sĊ to w większoœci formy z tak
zwanym wylewem strzemieniowym
(w jęz. ang. stirrup spout vessel). Takie
wâaœnie naczynia zawierajĊ przedstawienia aktów pâciowych. Wykony24

il. 3. Jedno z pomieszczeń magazynowych Muzeum Larco,
fotografia Lyndsay Ruell (Muzeum Larco),
źródło Wikimedia Commons (licencja CC BY-SA 3.0,
źródło https://en.wikipedia.org/wiki/File:Storage_Gallery.jpg)
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takůe duůo pracy tematyce naczyľ erotycznych. Jako pa-

Przedstawienia z naczyľ bardzo często majĊ charakter

triota, widziaâ w nich potencjaâ do badaľ antropologicz-

mitologiczno-rytualny. Bardzo moůliwe, ůe, dotyczy

nych, które dowartoœciowaâyby znaczenie kulturowe

to teů przedstawieľ erotycznych. Warto, więc spojrzeý

staroůytnych ludów Peru. Popularyzowane przez Larco

na te naczynia nie tylko jako przedmioty dokumentu-

naczynia erotyczne, zwróciây uwagę sâynnego Alfreda

jĊce rzeczywistoœý dnia codziennego, ale jako œwiadec-

Kinseya – ojca wspóâczesnej seksuologii oraz jego asy-

two wydarzeľ o charakterze ceremonialnym, odœwięt-

stenta Paula Gebharda, którzy nawet przyjechali obej-

nym, zaœ motyw erotyczny naleůy rozumieý jako prze-

rzeý kolekcję Larco. Trzeba tu powiedzieý wprost,

jaw ukierunkowany w jakimœ celu niů tylko odtwarzanie

ůe do tej pory wielu badaczy patrzyâo z uprzedzeniem

rzeczywistego aktu erotycznego.

na erotyzm niektórych naczyľ. Natomiast Kinsey

Do tego dochodzi niestety, fakt, ůe większoœý eks-

byâ nim zachwycony. Pisaâ, ůe te naczynia „przedsta-

ponatów Moche z kategorii erotycznej to nie zadoku-

wiajĊ kaůdĊ wyobraůalnĊ rzecz” i „obalajĊ tezę, ůe tak

mentowane archeologicznie zabytki, ale zabytki wykra-

zwane zboczenia sĊ wytworem wspóâczesnej cywiliza-

dzione przez tak zwanych huaqueros – rabusiów. SĊ one

cji”, a przede wszystkim, ůe stanowiĊ „szczery i najbar-

więc pozbawione kontekstu archeologicznego, co bar-

dziej szczegóâowy zapis zwyczajów seksualnych wœród

dzo rzutuje na ich analizę archeologicznĊ. Jednoczeœnie

staroůytnych”.

archeologia coraz więcej mówi nam o ludziach, któ-

Wâaœnie od tego czasu, wielu ikonografów i antro-

rzy stali za tymi wspaniaâymi zabytkami. Ich œwiat jawi

pologów (takich jak np. Federico Doig-Kaufmann)

nam się jako peâen wspaniaâej sztuki i zâoůonej mitolo-

uwaůa, ůe sztuka erotyczna kultury Moche odzwiercie-

gii, jak równieů brutalna rzeczywistoœý rzĊdzona przez

dla ůycie seksualne staroůytnych, a rzemieœlnicy starali

rywalizujĊce ze sobĊ moůne rody, peâna konÁiktów.

się po prostu odwzorowaý w miarę wiernie tę dziedzinę ůycia.
IdĊc za tym poglĊdem, dochodzimy do wniosku,

Ikonograﬁa ceramiki erotycznej,
a społeczne aspekty przeszłości

ůe analiza sztuki erotycznej Moche daje moůliwoœý po-

Steve Bourget, jeden z najbardziej znanych badaczy

znania staroůytnego ars amandi wymarâego ludu. Fakt

Moche, zaproponowaâ, ůe przedstawienia erotyczne

dominacji wœród przedstawieľ stosunków analnych

zwiĊzane sĊ ze scenami mitologicznymi i ceremonial-

moůna zatem poczytywaý jako dowód rzeczywistej po-

nymi. W szczególnoœci rzadkie przedstawienia stosun-

pularnoœci takich praktyk seksualnych jako praktyk

ku waginalnego to przedstawienia mitycznych istot

nie prowadzĊcych do zapâodnienia. Byâaby to więc

nadprzyrodzonych. Z kolei przedstawienia nieprokre-

forma antykoncepcji i ograniczania populacji.

acyjnego, nieprzynoszĊcego ůycia seksu jego zdaniem

Uznanie jednak omawianych przedstawieľ erotycz-

âĊczĊ się z zjawiskiem rytualnej inwersji, dziaâania

nych za wierne odtworzenie seksualnoœci mieszkaľców

na odwrót zwiĊzanego z obrzĊdkiem pogrzebowym

Peru pierwszego tysiĊclecia to tylko jedna z tradycyj-

i wierzeniami o ůyciu pozagrobowym. Zdaniem Bour-

nych interpretacji. Naczynia takiej jakoœci jak się wy-

get powaůny, napięty wyraz twarzy kobiet z przedsta-

daje byây uůywane dla specjalnych potrzeb i wyâĊcznie

wieľ erotycznych, œwiadczy o tym, ůe nie przedstawiajĊ

przez osoby uprzywilejowane. Naleůy takůe pamiętaý

one zwykâego seksu, ale uczestniczĊ w bardzo waůnych

o gâęboko kanonicznym znaczeniu sztuki Moche.

ceremoniach.
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Tymczasem dla znanej archeoloůki Joan Gero, taki

czyzna moůe je dostarczyý zarówno przez pochwę,

wyraz twarzy oznacza niezadowolenie. Gero zauwaůa,

jak i przez jakikolwiek inny otwór cięůarnej kobiety.

ůe na przedstawieniach stosunku oralnego męůczyzna

Najczęœciej byây to usta, nasienie potrzebne do roz-

niemal zawsze trzyma kobiecie rękę na gâowie, czasem

woju dziecka mogâo byý równieů dostarczane poprzez

wydaje się, ůe kobieta jest przymuszana do tej czyn-

stosunek analny. M. Weismantel uwaůa, ůe tak często

noœci. Gero zauwaůa, ůe w sztuce erotycznej Moche

przedstawiane stosunki analne między męůczyznĊ i ko-

pokazywane sĊ takie rodzaje stosunków seksualnych,

bietĊ, sĊ niczym innym jak tylko œwiadectwem wyůej

w których to męůczyzna czerpie przyjemnoœý, a kobieta

opisanej idei, podobnej do wierzenia Indian o udziale

tylko go zaspokaja. Badaczka uwaůa, ůe przedstawienia

męůczyzny w procesie tworzenia potomka. Podkreœla

zaœwiadczajĊ o dominujĊcej, wâadczej roli męůczyzn.

to dodatkowo tak bulwersujĊcy wizerunek dziecka kar-

Z drugiej jednak strony, wydaje się, ůe sztuka Moche

mionego piersiĊ w trakcie stosunku, występujĊcy

nie zapomina o kobiecej przyjemnoœci, o czym moůe

na niektórych naczyniach. Seks, zatem, przedstawiany

œwiadczyý fakt wyraŭnego eksponowania w naczyniach

jest jako przejaw udziaâu męůczyzny w rozwoju dziec-

ceramicznych âechtaczki. Na rytualnych pacchach

ka, kontroli męůczyzny nad swoim rodem.

w ksztaâcie nagich kobiet âechtaczki sĊ wręcz często

Dlatego obecnoœý seksualnoœci w sztuce Moche,

wyolbrzymione. Jest to niewĊtpliwie ikonograÀczne

moůe odpowiadaý pojmowaniu stosunku pâciowego

œwiadectwo wiedzy o roli âechtaczki w seksualnoœci –

jako symbolu poczęcia, poczęcia następcy. Moche,

coœ, co dla kultury europejskiej przed dâugo czas wcale

podobnie jak ludy Amazonii, mogli wierzyý, ůe wkâad

nie byâo takie oczywiste.

męůczyzny w przyszâe pokolenia polega nie tylko

JednĊ z bardziej kompleksowych interpretacji ero-

na pojedynczym akcie zapâodnienia kobiety, ale teů

tycznego rękodzieâa Moche, jest hipoteza prezento-

karmieniu pâodu nasieniem wprowadzonym do ciaâa

wana przez Mary Weismantel. Badaczka wychodzi

kobiety przez róůne otwory. Jest to symbol ciĊgâoœci

ze sâusznego zaâoůenia, ůe grupy rdzenne z Ameryki

wâadzy i niejako podkreœlenie wkâadu (u Moche jest

Poâudniowej traktowaý mogây kwestię seksualnoœci

to dosyý dosâownie traktowane) przodka w przyszâe

czâowieka w sposób zupeânie odmienny niů w Europie.

pokolenie. Dla spoâeczeľstw, gdzie status spoâeczny

Na przykâad, w wielu tamtejszych kulturach bâona

wiĊzaâ się z posiadaniem przodka taka idea peâniâaby

dziewicza stanowi pewnego rodzaju tabu i istnieje za-

waůnĊ rolę.

kaz stosunków seksualnych z dziewicĊ. Wedâug bra-

Tymczasem, dzięki innym interpretacjom przedsta-

zylijskiego antropologa Eduardo Viveirosa de Castros

wieľ ze sztuki kultury Moche, jak i archeologicznym

dla grup rdzennych z Amazonii, poczęcie to nie jest

badaniom powoli objawia się nam oblicze staroůytne-

jednorazowy akt. Wœród tych grup powszechna jest

go spoâeczeľstwa. Jest to rozwarstwiona spoâecznoœý

idea, ůe prokreacja to ciĊgây proces „pielęgnowania”

rzĊdzona przez elity, o czym œwiadczĊ odnalezione

potomka, w którym uczestniczy nie tylko kobieta,

przez archeologów monumentalne pochówki wâadców

ale i męůczyzna. Udziaâ męůczyzny w procesie rozwoju

i kapâanów. Sztuka Moche wydaje się mieý teů charak-

dziecka w âonie matki polega na dostarczaniu dziecku

ter propagandowy i wyraŭnie eksponowaý stosunki

nasienia. Nasienie traktowane jest więc jako poůywie-

międzyludzkie typowe dla silnie zhierarchizowanego

nie niezbędne do rozwoju poczętego dziecka. Męů-

spoâeczeľstwa. StĊd, hipoteza M. Weismantel wiĊůĊca
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Mirabilia mundi
motywy erotyczne w sztuce Moche z domniemanym

Nawet badaczom, zdarza się patrzeý na niĊ z perspek-

podkreœleniem dynastycznego charakteru elit spoâe-

tywy potępiajĊcej te przedmioty jako przejaw zbocze-

czeľstwa Moche wydaje się byý bliska prawdy.

nia lub sensacjonalizujĊcej je jako egzotycznĊ, staro-

Częœý badaczy stara się równieů wytâumaczyý tak-

ůytnĊ pornograÀę. Inni badacze proponujĊ sensacyjne

ůe występowanie szkieletów w sztuce erotycznej. Ich

interpretacje, które sĊ jednak niewiarygodne. Tymcza-

zdaniem moůe to byý skutek bardzo charakterystycz-

sem naczynia zawierajĊce motywy erotyczne mogĊ za-

nej dla kultur andyjskich idei „ůywotnoœci umarâych”.

chwycaý, bulwersowaý czy szokowaý niektórych, z caâĊ

Zwaůywszy na fakt tradycji mumiÀkacji w regionie kul-

pewnoœciĊ powinny zachęcaý do bliůszego poznania

tur andyjskich, naleůy sĊdziý, ůe musiaâo mieý to zwiĊ-

kultury Moche, a dla badaczy stanowiĊ zarówno waůne

zek z zabezpieczeniem zwâok przed zniszczeniem i do-

ŭródâa do poznania zarówno kultury materialnej i ůycia

prowadzenia do przedâuůenia istnienia zmarâej osoby.

spoâecznego przeszâych spoâecznoœci Peru.

Spoâeczeľstwa tamtejsze wierzyây bowiem w udziaâ
zmarâych w ůyciu codziennym pozostaâych przy ůyciu.
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snych, kultura Moche pozostawiâa po sobie niezwykây
i bardzo rzadko występujĊcy zbiór obiektów sztuki
erotycznej.
Motywy erotyczne pokazane sĊ tu w mistrzowskim wykonaniu i bezpruderyjnej formie, co stanowi
absolutny ewenement w sztuce erotycznej spotykanej w innych kulturach. Szkoda, na co ostatnio zwrócili
uwagę w piœmie American Anthropologist Janusz Woâoszyn i Katarzyna Piwowar, ůe sztuka erotyczna Moche
budzi róůnego rodzaju negatywne lub skrajne emocje.
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