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In 2007, I commenced a doctoral programme 
at Krakow’s Institute of Botany, part of 
the Polish Academy of Sciences, with the 
clear aim of continuing my ethnobotanical 
research on neotropical palms which I had 
started at Aarhus University in Denmark. 
Palms play an intrinsic part in the culture of 
the indigenous peoples of the Amazon, and 
are also a key natural resource in the tradi-
tional economy. On 13 October 2008, 
I was granted permission for the first time 
to conduct research for three months in the 
territory of the Asháninka in the Peruvian 
Amazon. It happened during a congress 
which was attended by the heads of all the 
villages incorporated in the council of the 
River Perené region (CECONSEC). I remember 
that day well, as the meeting’s agenda not 
only included my research request, but also 
was to take into consideration the dismissal 
of Percy, the then president of CECONSEC, 
who had been accused of being soft-handed 
with “people from outside”. The matter 
concerned the go-ahead to clear away a sec-
tion of forest to be turned into arable land. 
The atmosphere was tense. I had serious 
doubts how my request would be handled 
as “someone from outside”, and in addition 
would be collecting and taking plants away 
for research. Luckily I was given a permit 
complete with stamp and signature from 
the president a day before he was relieved 
of his duties, the consequence of which was 
chaos in the decision-making structure of the 
region for many months afterwards…

Savareni by mistake
During my first expedition in the company of 
a botanist from Lima, I visited seven villages 
of the Asháninka. The most remote of these 
villages we came across thanks to a case of lin-
guistic misunderstanding. Joel, our Asháninka 
guide, proposed that we went to the village 
of Sanibeni, while I assumed that he meant 
Savareni and found it on the map. In the first 
instance, I was happy that unlike the other vil-
lages we had visited, Savareni was beyond the 
sphere of influence of “people from outside”, 

my colleague from Lima in the direction that 
Hector Sebastian had pointed the previous 
evening, and walked though a forest clearing 
and seeing some palm roofing beyond the 
fence, we fought our way through some bush-
es only to find ourselves in the kitchen, where 
Hector Sebastian was standing in a cushma 
with five young men, his sons as it turned out. 
Nothing could be read from their expressions: 
neither cordiality, nor aversion. Maybe they 
were waiting for an excuse for barging in on 
them? A mute question, perhaps: “what do 
you want here?”.

Waiting patiently
In 2008, I spent only four days in Savareni, 
but in 2009 I returned for four months. 
I soon became aware that the rhythm of the 
Asháninka is different to the daily life that 
we are used to: it is a lot slower. In order to 
be accepted by the society and to be able to 
conduct ethnobotanical research in Savareni, 
I had to adjust myself to the daily routine of 
the Asháninka, calm myself internally, and 
wait patiently. Acknowledging the fact that 
it would be hard for me to sit around doing 
nothing for a few weeks, in Lima I had earlier 
decided to buy teaching aids for the primary 
school in Savareni and I proposed to teach 
foreign language classes, as well as biology 
and geography. I was given permission to do 
so – the first “yes” given to me by an open 
meeting of the local public.
The Asháninka rarely say “no”, which of 
course doesn’t mean that they agree to eve-
rything. In our cultural sphere, the lack of an 
answer to a question, a conjecture, a plea, or 
a proposition, is usually assumed as assent. 
For the Asháninka, it is the opposite. For as 
long as you don’t hear a “yes” from a meeting 
of the entire population, and then from each 
Asháninka individually, you can’t do anything 
on their territory.

Peace above all
The Asháninka, much like other representa-
tives of other ethnic groups in the Amazon, 
seem to be masters of evasion and passive re-
sistance. Above all, they try to keep calm. They 
avoid situations of conflict so that they don’t 
disrupt the natural cosmic balance between 
living things, including trees, animals, and 
even stones, which were maybe at one time 
people, turned into their rocky state by the 
god Abireri or his grand-son Irori. Orga-
nised action and warfare are only caused 
by necessity. Such a condition was met some 
years ago by the war taken on by the activi-
ties of the Shining Path. The Asháninka men 
engaged in the war took on pseudonyms 
which echo the names of predators, symbolis-
ing their transformation into other beings. 
The revocation of pseudonyms in peace time 
helped to contend with traumatic experi-
ences and assured a return to a balanced 
soul and to a calm daily life.
When in 1996, the leader of Savareni, Hector 
Sebastian, decided to take over as political 
leader of the Tambo region after his uncle 
had left the position, he took on the pseu-
donym Menkori, which means “Cloud” in 
Asháninka. Asked on the reason behind his 
decision, he explains – “In the beginning 
I didn’t want a name, but due to pressure and 
the fact that every last leader of Tambo had 
been a target for guerrillas from the Shining 
Path, I decided to take on the pseudonym 
Menkori. A cloud appears, then disappears 
without warning. You can’t catch a cloud. 
A cloud may hold fierce rain, but is itself 
not aggressive.”

Farsighted
Currently the lives of Savareni residents are 
centred around everyday agricultural work, 
fishing, sporting activities and weekly, each 
Friday, social work: everyone gets involved, 
and they keep paths in good order, cut down 
overgrowth the area of a full-size football 
pitch, repair bridges, fix the roof of the local 
radio station or paint the school building.
Even though all the agreements at the village 
meetings seem to go on forever, every year 
new solutions are brought into existence, 
such as the separation of organic and non-
organic waste, or the purchase of a generator 
for temporary electricity production. The 
residents of Savareni are farsighted. They 
use the forest resources in a sustainable way. 
Apart from fields and front gardens filled with 
cassava, rice, corn, and bananas, they grow 
cacao trees, whose beans they sell in Satipo, 

who sometimes employ Asháninka people 
on avocado, citrus, or coffee plantations. It 
seemed understandable that the terrain is 
unsuitable for plantation farmers due to the 
lack of roads which are needed to transport 
goods. Savareni is surrounded by a forest and 
a lake, or more precisely a lagoon which had 
split from it. Joel nodded in agreement, saying 
“yup, this is virgin forest”. After a moment
I began to worry that we are not in any state 
to get there. “No problem,” Joel said to ease 
my anxiety, but when he finally looked at the 
map, it turned out that he was thinking about 
Sanibeni, a village in the vicinity of Satipo, 
the provincial capital. There was no turning 
back by now, however. He had to help me gain 
contact with the Savareni people and organise 
some form of transport. Colleagues in Lima 
were surprised, with some even fearful about 
the news that I had decided to travel to the 
Tambo-Ene region. The area has a bad press for 
being the centre of activity of the Shining Path, 
which had terrorised much of Peru in the last 
decades of the 20th century. It is believed that 
some of the cocaine production plants created 
to finance the Shining Path still exist in the 
River Ene region.

Straight to the kitchen
All’s well that end’s well, however, and Joel’s 
brother knew Hector Sebastian Noemi, the pre- 
sident of the Tambo region, who just happened 
to live in Savareni and who had given the 
heads-up for our arrival. Although we began 
the journey from Satipo – the last town on the 
road along the River Tambo – at dawn, we got 
to Savareni when dusk was falling. The village 
was filled by complete silence. The forest and 
the lagoon, on the other hand, were taking on 
their nocturnal lives, with the tick-ticking of 
insects, the croaking of frogs and the sporadic 
outcries of other fauna from the undergrowth. 
Hector Sebastian came to meet us, and said 
that we could stretch out our hammocks in 
the old school house, and pointed to where he 
lived just in case we needed anything. I asked 
whether we could meet the following day. He 
nodded and left. Come morning, I went with 

as well as fruit trees and palms. The sons of 
Menkori, wanting to build a house for visiting 
guests for their father from villages far away, 
set up a plantation of the compiro palm 
(Phytelephas macrocarpa), which in 2011 
became old enough to gain leaves.

Asháninka don’t say NO
The expansion of cacao plantations along the 
River Tambo are an initiative and the property 
of the Asháninka, and “people from outside” 
– job-seekers from small towns – come to the 
plantations more often to find temporary 
work there. Not everything remains in the 
hands of the Asháninka, however. The Peruvi-
an state holds the rights to everything which 
can be found under the ground, and as such 
awarded a concession to Repsol to drill for oil 
and gas on the territory of the Asháninka.
The Asháninka did not say “no”. Repsol start-
ed to act without any care for the surround-
ings. What are the reactions? More and more 
often the slogan “La selva no se vende” – “The 
forest isn’t for sale” – can be heard and read.
In 2011, presidential elections were held in 
Peru, with all residents holding in the pos-
session of a national ID card having to go to 
Poyeni in order to cast their ballots. Of course, 
this was an occasion to see old friends and to 
drink cassava beer known as masato. During 
an evening get-together, over discussions and 
enjoyment, a certain educated teacher cries 
out with a broad smile – “I am an indigenous 
Asháninka…until I die. Then I will turn into 
dust… and oil, which Repsol will bore out 
from our land.”
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PALMY
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ASHÁNINKA

W 2007 roku podjęłam studia doktoranckie 
w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie 
z jasnym planem kontynuowania etnobota-
nicznych badań na temat neotropikalnych 
palm, które rozpoczęłam w duńskim Aarhus 
University. Palmy są niezbywalnym ele-
mentem kultury rdzennych mieszkańców 
Amazonii i zarazem kluczowym zasobem 
naturalnym w tradycyjnej gospodarce. 

Pierwsze zezwolenie na trzymiesięczny 
pobyt i prowadzenie badań na terytorium 
rdzennej ludności Asháninka w peruwiań-
skiej Amazonii otrzymałam 13 października 
2008 roku podczas kongresu, w którym 
uczestniczyli szefowie wszystkich wiosek 
zrzeszonych w samorządzie regionu rzeki 
Perené (CECONSEC). Dobrze zapamiętałam 
ten dzień, ponieważ poza moją prośbą na 
agendzie kongresu znalazła się również 
sprawa dymisji Percy’ego – ówczesnego 
prezydenta CECONSEC, któremu zarzucano 
uległość wobec „ludzi z zewnątrz”. Chodziło 
o wyrażenie zgody na wycinkę lasu prze-
kształconego w tereny rolnicze. Atmosfera 
była bardzo napięta. Miałam poważne wąt-
pliwości, jak zostanie rozpatrzona prośba 
„osoby z zewnątrz” dotycząca kolekcjono-
wania i wywozu roślin. Na szczęście udało 
mi się otrzymać niezbędny podpis i pieczęć 
prezydenta… na dzień przed jego odwoła-
niem, którego skutkiem był wielomiesięczny 
chaos decyzyjny we władzach regionu.

Savareni przez pomyłkę
Podczas pierwszej wyprawy odwiedziłam 
siedem wiosek Asháninka w towarzystwie bo-
tanika z Limy. Do najodleglejszej z nich trafili-
śmy z powodu językowego nieporozumienia.   
Joel, przewodnik Asháninka, zaproponował 
abyśmy pojechali do wioski Sanibeni, 
podczas gdy ja zrozumiałam i odnalazłam 
na mapie Savareni. W pierwszej chwili ucie-
szyłam się, że w odróżnieniu od wcześniej 
odwiedzonych wiosek, Savareni leży poza od-
działywaniem „ludzi z zewnątrz” okazjonalnie 
zatrudniających Asháninka na plantacjach 
awokado, cytrusów czy kawy. Wydało mi się 

w której ubrany w kushmę gospodarz stał 
w towarzystwie pięciu młodych mężczyzn, 
jak się później okazało swoich synów. Żaden 
z nich się nie odezwał. Z ich twarzy niczego 
nie można było wyczytać. Ani życzliwości, ani 
wrogości, ani nawet ciekawości. Może jedynie 
oczekiwanie na usprawiedliwienie najścia. 
Nieme pytanie: „Czego tutaj chcecie?”.

Cierpliwie czekać
W 2008 roku spędziłam w Savareni tylko 
cztery dni, w 2009 wróciłam na cztery 
miesiące. Wkrótce przekonałam się, że rytm 
życia Asháninka jest inny niż ten, do którego  
jesteśmy przyzwyczajeni, bardziej powolny. 
Żeby zostać zaakceptowaną i móc prowadzić 
w Savareni etnobotaniczne badania, musia-
łam dostosować się do rytmu dnia Asháninka, 
wewnętrznie wyciszyć i cierpliwie czekać. 
Przewidując, że trudno będzie mi znieść 
kilkutygodniową bezczynność, postanowiłam 
wcześniej zakupić w Limie pomoce dydak-
tyczne dla szkoły podstawowej w Savareni 
i zaproponować prowadzenie lekcji z pod-
staw języków obcych, biologii i geografii. 
Uzyskałam zgodę – pierwsze „tak” wyrażone 
na walnym zgromadzeniu społeczności. 
Asháninka rzadko używają słowa „nie”, 
co wcale nie znaczy, że na wszystko się zga-
dzają. W naszym kręgu kulturowym brak od-
powiedzi na zadane pytanie, postulat, prośbę 
czy propozycję bywa odczytywany jako 
zgoda. Dla Asháninka – przeciwnie. Dopóki 
nie usłyszysz „tak” na zebraniu całej społecz-
ności, a następnie od każdego Asháninka 
z osobna, nic nie zrobisz na ich terytorium.

Spokój nade wszystko
Asháninka, podobnie jak przedstawiciele 
wielu innych grup etnicznych w Amazonii, 
wydają się być mistrzami uników i biernego 
oporu. Ponad wszystko cenią sobie spokój. 
Unikają sytuacji konfliktowych, nie chcąc 
burzyć kosmicznej równowagi pomiędzy isto-
tami, do których zaliczają drzewa, zwierzęta, 
a nawet kamienie, które być może przed 
laty były ludźmi przemienionymi przez boga 
Abireri, bądź jego wnuka Irori. Do zorganizo-
wanego działania i walki zmusza ich dopiero 
ostateczność. Taką ostatecznością przed 
laty stała się wojna wywołana działalnością 
Świetlistego Szlaku. Zaangażowani w wojnę 
mężczyźni Asháninka przyjmowali kojarzące 
się z drapieżnikami pseudonimy, symbolizu-
jące transformację w inne istoty. Odrzucenie 
pseudonimów w czasie pokoju pomogło 
uporać się z traumatycznymi przeżyciami 
i zapewniło powrót do równowagi ducha 
i codziennego, spokojnego życia.

Gdy w 1996 roku lider Savareni, Hector 
Sebastian, zdecydował się na objęcie po 
swoim wuju stanowiska politycznego przy-
wódcy regionu Tambo, postanowił przyjąć 
pseudonim Menkori, który w języku Ashánin-
ka znaczy „Chmura”. Zapytany o powód tak 
oryginalnego wyboru, Menkori tłumaczył:
„Na początku nie chciałem zmieniać imienia, 
lecz w związku z naciskami i tym, że każdy 
poprzedni przywódca Tambo był celem 
zamachów Świetlistego Szlaku, przyjąłem 
pseudonim Menkori. Chmura pojawia się 
i znika niespodziewanie. Chmury nie da się 
pochwycić. Chmura spada gwałtownym 
deszczem, ale przede wszystkim… Chmura 
nigdy nie jest agresywna”.

Dalekowzrocznie
Obecnie życie mieszkańców Savareni na 
powrót toczy się wokół codziennej pracy 
na roli, połowów ryb, rozgrywek sportowych 
i cotygodniowych, piątkowych prac na rzecz 
społeczności, kiedy to wszyscy mieszkańcy 
wspólnie odchwaszczają ścieżki, koszą ma-
czetami pełnowymiarowe boisko futbolowe, 
naprawiają kładki, reperują dach w budynku 
radiostacji czy malują budynek szkolny. 
Mimo że wszelkie ustalenia na zebraniach 
wioski wydają się być dyskutowane  
w nieskończoność, co roku wdrażane są 
nowe rozwiązania, takie jak ustawienie 
koszy do segregacji odpadów organicznych 
i nieorganicznych czy zakup agregatu do 
okresowego wytwarzania energii elektrycz-
nej. Indianie Asháninka myślą dalekowzrocz-
nie. W zrównoważony sposób korzystają 
z zasobów otaczającego lasu. 

Na polach i w przydomowych ogrodach poza 
maniokiem, ryżem, kukurydzą i bananami, 
sadzą kakaowce, których nasiona sprzedają 
w Satipo, oraz drzewa owocowe i palmy. 

zrozumiałe, że teren jest nieatrakcyjny dla 
plantatorów z powodu braku drogi, którą mo-
głyby być transportowane towary. Savareni 
jest otoczone przez las i rzekę, a dokładniej 
przez odciętą od niej lagunę. Joel przytaknął 
mówiąc: „Tak, nietknięty las”. Po chwili 
zaniepokoiłam się, czy w ogóle jesteśmy 
w stanie tam dotrzeć. „Tak, nie ma problemu” 
– odpowiedział na moje wątpliwości Joel, 
jednak kiedy w końcu spojrzał na mapę, oka-
zało się, że myśli o Sanibeni w bliskim sąsiedz-
twie stolicy prowincji Satipo. Nie było już 
odwrotu. Musiał pomóc mi nawiązać kontakt 
ze społecznością Savareni i zorganizować 
transport. Znajomi z Limy ze zdziwieniem, 
a nawet ze zgrozą przyjęli wiadomość, że wy-
ruszam w region Tambo–Ene. Ma on złą sławę 
jako centrum działalności bojówek Świetliste-
go Szlaku, które w ostatnich dekadach 
XX wieku sterroryzowały Peru. Przyjmuje się, 
że w regionie rzeki Ene wciąż działa część 
kokainowych faktorii stworzonych 
w celu finansowania Świetlistego Szlaku.

Wprost do kuchni
Szczęśliwie się złożyło, że brat Joela znał 
Hectora Sebastian Noemi – prezydenta regio-
nu Tambo, który mieszkał właśnie w Savareni 
i wyraził zgodę na nasz przyjazd. Mimo 
że podróż z Satipo – ostatniego miasteczka 
na trasie nad rzekę Tambo – rozpoczęliśmy 
o świcie, to do Savareni dopłynęliśmy, gdy 
zapadał zmrok. W wiosce panowała zupełna 
cisza. Za to otaczający ją las i laguna budziły 
się do życia przeciągłym cykaniem owadów, 
rechotaniem żab oraz sporadycznymi wrza-
skami zwierząt. Na spotkanie wyszedł Hector 
Sebastian, który powiedział, że możemy roz-
wiesić hamaki w starym budynku szkolnym 
i wskazał, gdzie sam mieszka, na wypadek 
gdybyśmy czegoś potrzebowali. Poprosiłam 
o spotkanie następnego dnia. Skinął głową 
i odszedł. O poranku razem z kolegą z Limy 
poszliśmy w stronę, którą Hector Sebastian 
wskazał wieczorem. Przeszliśmy przez 
wykarczowany teren i widząc za żywopłotem 
palmowe zadaszenie, przedarliśmy się przez 
krzaki, wpadając prosto do kuchni, 

Synowie Menkoriego chcąc wybudować 
dom dla gości przyjeżdżających do ich ojca 
z odległych wiosek, posadzili plantację palmy 
compiro (Phytelephas macrocarpa), która
w 2011 roku osiągnęła wiek pozwalający 
na pozyskanie liści. 

Asháninka nie mówią NIE
Rozwijające się nad Tambo uprawy 
kakaowca są inicjatywą i własnością 
Asháninka, a „ludzie z zewnątrz” – szukający 
pracy mieszkańcy miasteczek, coraz częściej 
przyjeżdżają i okresowo zatrudniają się na 
plantacjach. Jednak nie wszystko pozostaje 
w rękach Asháninka, do tego co pod ziemią, 
prawo rości sobie państwo peruwiańskie, 
które wydało firmie wydobywczej Repsol 
koncesję na wydobycie nafty i gazu na tery-
torium Asháninka. Asháninka nie powiedzieli 
„nie”. Repsol beztrosko zaczął działać. Jakie są 
nastroje? Coraz częściej widać i słychać hasło 
„La selva no se vende”, czyli „Las nie jest na 
sprzedaż”.        
W 2011 roku w Peru odbyły się wybory pre-
zydenckie, na czas których wszyscy posiada-
jący dowód osobisty mieszkańcy Savareni 
musieli iść do Poyeni, gdzie znajdował się 
okręg wyborczy. Było to oczywiście okazją do 
zobaczenia dawno niewidzianych znajomych 
i wspólnego picia maniokowego piwa zwane-
go masato. Podczas wieczornego spotkania, 
dyskusji i zabawy, pewna wykształcona 
w mieście nauczycielka z głośnym śmiechem 
zawołała – „Jestem Asháninka z rdzennej 
społeczności… aż do śmierci. Aż przeistoczę 
się w pył… i naftę, którą Repsol wytoczy 
z naszej ziemi”.

Joanna Sosnowska
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by anthropology” („Jest Pani zainfekowana antro-
pologią”). Wtedy w pełni uzmysłowiła sobie, 
że w jej rozmowach o palmach zawsze obecni 
są Idianie Asháninka. To oni nauczyli ją rozpozna-
wać poszczególne palmy i czym tropikalny las 
jest dla lokalnych ludzi, będących odwiecznym 

elementem jego ekosystemu.
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