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apua Nova Gvineja je
drugi največji otok na svetu.
Čeprav je približno enake
velikosti kot Kalifornija, je
ena najbolj ruralnih držav na
svetu in le osemnajst odstotkov vseh prebivalcev, ki jih
je okrog šest milijonov, živi
v urbanih predelih. V Papui
govorijo preko 800 jezikov:
statistično to pomeni 1/5

vseh jezikov na svetu.
Razen tega, da je Papua jezikovno zelo raznolika, predstavlja tudi ekološki in geografski čudež. Z
zasneženimi vrhovi, ki segajo vse do 4.000 metrov,
vlažno, z dežjem premočeno džunglo, aktivnimi vulkanskimi otoki in koralnimi grebeni, v katerih je “več
rib kot vode”, je Papua Nova Gvineja pravi zaklad naravne lepote, ki privlači le neustrašne popotnike.
Če si avanturist, moraš potovati v notranjost in s
kanujem pluti po reki Sepik. Reka, ki je dolga nekaj več
kot 1.100 kilometrov, je več kot le reka; je živi muzej, ob
katerem so poseljena kompleksna ljudstva, ki ne samo,
da proizvajajo eno najbolj duhovnih umetnin na svetu,
ampak tudi prakticirajo enega najbolj prepovedanih in
krvavih ritualov danes.

Ritual
rezanja kože
je krvavo dejanje: krvava
vedra vode,
preproge in
luže krvi, ki
spominjajo na
bojno polje.

Ljudstvo Kaningara ob reki Blackwater
V osrednjem predelu reke Sepik živi nekaj tisoč ljudi, ki govorijo več kot
250 jezikov in so povezani v sistem trgovanja in kulturne interakcije. Ena
takšnih skupin je Kaningara, naseljena v edini vasi ob reki Blackwater,
največjem pritoku reke Sepik. Reka je dobila ime po svoji temnorjavi barvi v plitvinah in po črni v globinah. Barva je posledica razpadajočih rastlin,
ki proizvajajo prekomerne količine tanina, ta pa vodo obarva črno.
Reke in jezera v tej regiji so naseljena s krokodili, džungla pa je polna
strupenih kač, kot je na primer smrtonosni gad (Acanthopis antarcticus),
ki te lahko ubije v štirih urah, če ne dobiš pravočasno protistrupa.Vsi tukaj
živeči prebivalci imajo malarijo in vsaj dvakrat na leto trpijo zaradi njenih
simptomov, kot so mrzlica, vročina, boleči sklepi in nočno potenje.
Tukaj, ob reki Blackwater, v objemu gorovja Central Mountain,
življenje živali, ljudi in njihovo duhovnost slavijo s strastjo in močjo.
Glasba, ples, maskiranje, arhitektura in ritualno brazgotinjenje ali
skarifikacija so oblike umetniškega izražanja, katerega namen je komuniciranje s svetom prednikov. Z njimi zaznamujejo tako imenovane
rituale prehoda in vedno znova vzpostavljajo intimne duhovne povezave, ki združujejo ljudi in okolje. Vsako dejanje je del nekega rituala; lahko je del vsakdanjega življenja (na primer izdelovanje kanujev) ali pa
je bolj posebne narave (v preteklosti lov na glave). Najbolj fascinantni
od vseh ritualov pa so zagotovo iniciacijski obredi za mlade dečke, ki
jih opravljajo v haus tambaran ali duhovni hiši, kamor je ženskam vstop prepovedan.
Duhovna hiša
Kot vse ostale duhovne hiše na področju reke Sepik je tudi kaningarska duhovna hiša v središču vasi in na njeni najvišji točki. Zaradi svoje
lokacije je hiša središče socialnega in ceremonialnega življenja odraslih moških članov. Prav tukaj, v duhovni hiši, moški (in samo moški)
preživijo del skoraj vsakega dneva svojega življenja; tiho sedijo ali pa
žvečijo betelov oreh, nekateri samo počivajo po trdem delu ali pa se
pogovarjajo. V tej hiši moški javno debatirajo o pomembnih zadevah v
klanu in vasi, v preteklosti pa so se v njej tudi pripravljali na vojno. Ob
naštetem moški v duhovni hiši opravljajo še različne rituale in ceremonije, kot so obredi prehoda, za katere velja, da so bistvenega pomena za ekonomsko in politično dobrobit skupnosti, v kateri živijo, in za
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“Seveda pa noben od moški,
ki je že prestal obred, ne bo
pozabil te grozne preizkušnje.”
dobrobit njihovih prednikov.
Njihov ideal je, da morajo moški, skupaj ali v skupinah, opraviti vse
rituale prehoda, ki temeljijo na klasifikaciji njihovih prednikov in sorodstva. Obred rezanja kože ni nobena izjema, saj je ta zanje ideološko sredstvo za ustvarjanje in ponovno ustvarjanje sepiških moških. To, kar imenujejo tambaran, je vrsta obredov moških iniciacij, ki predstavljajo seksualni prehod mladega dečka v moškega, ki po opravljenem ritualu postane popolnoma neodvisen od matere. Te stopnje tradicionalno predstavljajo celotno hierarhijo od začetka otroštva in se stopnjujejo skozi
različne faze adolescence, zrelega obdobja pa vse do starosti.
Danes te moške vezi trajajo vse življenje, kar še posebej velja za
obrede rezanja kože. Zanje je ta obred krvav in zelo boleč preizkus in
opravijo ga lahko le s pomočjo ter spodbudo drugih. Mladi moški, ki so
v času trajanja obreda v duhovni hiši ločeni od ostalih, delujejo kot tim
in si medsebojno pomagajo. Če kateremu od njih zmanjka hrane, mu
drugi obrednik ponudi del svojega obroka. Če kdo od njih obupa in želi
izstopiti, mu drugi pomagajo tako, da mu vlivajo pogum in dajejo moč,
včasih pa celo pomagajo s humorjem, da lažje prestane vse bolečine.
Seveda pa noben od moški, ki je že prestal obred, ne bo pozabil te grozne
preizkušnje, skozi katero se vsak moški, resnično in simbolično, sooči
s smrtjo in ji nato komaj uide.
Vendar pa lahko brazgotine tudi rešijo življenje. Obstajajo zgodbe
o moškem, ki je delal ob reki Blackwater kot vodič za skupino raziskovalcev v gorah. Med odpravo jih je zaustavilo drevo, ki je padlo na cesto pred njihovim tovornjakom. Skupino je zajela množica lokalnih mladih mož, oboroženih z noži in sekirami. Zaporniki so morali predati vse
svoje dragocenosti in se sleči. Ko si je moški, ki je vodil odpravo, slekel
majico in pokazal svoje brazgotine, je eden od napadalcev s primerjavo
iniciacijskih brazgotin ugotovil, da oba izvirata z območja reke Sepik.
Zaradi te vezi moški ni utrpel poškodb in ponižanja. Po drugi strani pa
so dva Američana iz skupine zvezali, ju gola odvlekli čez ostro skalovje,
da sta dobila hude poškodbe in sta potrebovala zdravniško pomoč.
Zaradi tega incidenta je vodič pozval vse može v klanu, da morajo mladi dečki prestati ta obred, saj so ga njegove brazgotine rešile pred hudimi poškodbami.
Podoben pogovor sem že slišal. Drugi so pripovedovali, da so jih
brazgotine obvarovale pred različnimi napadi drugih mož z območja
reke Sepik v obalnih mestih, kot sta Madang in Wewak. Ne glede na to,

Zgoraj: Dobro naoljene novoustvarjene krokodilje
brazgotine.
Spodaj: Ritual rezanja kože.

tropomorfne podobe, mitološki in kulturni
heroji ter druge podobe moških prednikov.
Veliko slik se nanaša na rastlinske ali živalske
toteme, ki pripadajo različnim (moškim) klanom v vasi (na primer kazuar, krokodil, strelicija itd.). Vsaka podoba na hišnih tramovih je
povezana z določenim klanom in je odgovorna za dobrobit klana, ki mu pripada. To je še
posebej veljalo v času vojne, ko so jim moški v
klanu ponujali hrano in betelove orehe. Če ne
bi opravljali ustreznih ritualov, bi lahko duh, ki
ga predstavlja podoba, prinesel nesrečo ali celo

kje na Papui umrejo ali pa so ubiti, jih bo vsak
prepoznal kot ‘sepiške otroke’ in njihova trupla bodo poslana domov.

Levo: Patrickov
najstarejši sin Kingston
ponosno razkazuje
svoje hrbtne brazgotine
– hrbtni del krokodila
pred duhovno hišo.

Vendar pa ostaja vprašanje, zakaj je ženskam prepovedano vstopiti
v duhovno hišo?
Ena glavnih značilnosti Kaningare in okoliških kultur osrednjega dela
reke Sepik je njihova patriarhalna ureditev – poseben poudarek je na
moških kot ‘ustvarjalcih drugih moških’. Lokalni mit pravi, da so bili prvotno moški tisti, ki so imeli moč rojevati otroke, ženske pa so nadzorovale duhovno hišo in čarobni set svetih piščali, ki so bile namenjene
za spiritualne obrede, v katerih so nastali moški. Neke noči so bile zaradi vrste dolgotrajnih ritualov ženske tako izčrpane, da so odšle domov
spat; takrat so se moški prikradli v duhovno hišo in ukradli svete piščali,
s katerimi so si ponovno pridobili moč za ‘ustvarjanje’ moških.
Danes je ženskam strogo prepovedano slišati piščali ali vstopiti v
duhovno hišo, kjer so piščali in drugi sveti predmeti, obdani z duhovi.
Če bi ženska vstopila v duhovno hišo, bi jo ubili. Ta dejstva že sama po
sebi kažejo na prikrit strah kaningarskih moških, da bi ženske nekega
dne ponovno prevladale nad njimi.
Na drugi ravni pa mitološki izvor kaningarske duhovne hiše predstavlja še eno klasično pravico oziroma privilegij za nadaljevanje moške
dominacije. Pred davnimi časi je Marsivo, eden izmed kaningarskih mož,
plul s svojim kanujem po jezeru. Medtem ko je žvečil betelov oreh, mu je
iz rok padla palica in potopil se je, da bi jo našel. Na dnu jezera je zagledal haus tambaran in vstopil vanjo. Tam je našel svojo palico in tudi duha
krokodila, imenovanega Nashut. Duh je bil moški in Marsivu ni dovolil oditi, razen če ostane pri njem mesec dni. V mesecu dni se je Marsivo
naučil vsega, kar Kaningarci znajo danes; od vojskovanja, lova na glave,
poljedelstva in do tega, kako zgraditi duhovno hišo. Nashut je povedal
Marsivu, da bodo kaningarski moški dobili nekaj njegove moči in postali najmočnejša skupina na območju reke Blackwater, če bodo v duhovni hiši začeli rezati svojo kožo, da bo izgledala kot njegova.
Zgodba pripoveduje, da je duhovna hiša temeljna značilnost kaningarske družbe, stara kot kaningarska kultura. Mit jasno predstavlja
duhovno hišo kot moško institucijo, ki ima nadnaravni izvor. S pripisovanjem nadnaravnega izvora duhovni hiši so se ustvarili mit in
družbene vrednote, ki jih izražajo s svetinjo in avtoriteto v družbenem in
ritualnem življenju, v katere ljudje (še posebej ženske) ne smejo dvomiti. Duhovne hiše tvorijo del celotnega svetega reda.
Rezbarije, slike in drugi sveti predmeti v duhovni hiši prav tako spodbujajo krepitev moči moških. V posodah in tramovih so vklesane an-

“Danes je ženskam strogo
prepovedano slišati piščali
ali vstopiti v duhovno hišo ...”
smrt bojevnikom v klanu. Vse te skulpture imajo svoja imena, nekatere
vsebujejo celo razdelane brazgotinaste vzorce, ki jih bodo nosili novi
udeleženci iniciacijskega obreda.
Skulpture, ki upodabljajo najbolj znane mitološke in ritualne
podobe, se nahajajo sredi pročelja stavbe. Rezbarije in slike na spodnjih straneh prečnih tramov – pod katerimi sedijo možje – predstavljajo utelešene duhove. Moški pravijo, da ti duhovi opazujejo dogajanja v duhovni hiši in potrjujejo postopke, ki vodijo njihove vedenjske
vzorce.
Velikost kaningarske duhovne hiše je prav tako zelo pomembna.
Ne samo zato, ker njena veličastnost izraža moški, klanski in celo vaški
prestiž, ampak zato, ker njena konstrukcija zahteva usklajenost in
predstavlja zahtevno mojstrsko delo. Visoki in težki kotni tramovi so
položeni v globoke luknje in tram strešnega slemena, ki je težak tudi
eno tono, podpira začasne osrednje tramove, ki se dvigajo do konca strehe. Seveda pa je te postopke mogoče opraviti šele takrat, ko vsi vaščani
spoznajo duhove in po vrsti opravljenih pojedin in ritualov očiščenja;
po tradiciji je osrednji tram zgradbe postavljen na vrh dveh človeških
glav, zaseženih med vojno. Verjamejo, da ti glavi prispevata k skrivnostnim močem ljudi v duhovni hiši, hkrati pa jih branita pred zlobnimi
duhovi in uroki.
Duhovna hiša in umetniške podobe v njej včasih na različne načine
združujejo moški in ženski simbolizem, s čimer opominjajo vse Kaningarce, da lahko le moški ustvari moškega. Tram strešnega slemena
ima na primer falično obliko in ga povezujejo s sulico in vojskovanjem, medtem ko hišo kot celoto razumejo kot žensko obliko, saj njeno notranjost enačijo z ženskim trebuhom ali maternico. V ‘njenem’
trebuhu moški hranijo oblačila za rituale, ki naj bi jih njihovi predniki ukradli ženskam, da bi s tem, kot pravijo moški, nadomestili svojo
nezmožnost za rojevanje otrok. Svete piščali, ki simbolizirajo porodni kanal, so prav tako shranjene tukaj. Nekaj podpornih tramov, ki so
okrašeni z velikanskimi falusi, simbolizira moško spolno moč. V takšnih
primerih falusi niso zgolj metonimični proizvajalci semen, ampak so
tudi podobni ženskim prsim, ki proizvajajo mleko. Celo vhod v duhovno hišo je vaginalne oblike, in ko vstopiš, se povzpneš po stopnišču
(skozi vlakna trave, ki so podobna človeškim dlakam), ki se nahaja med
nogami androgenega simbola plodnosti. Ta simbolizem prikazuje, da
povečanje moškosti paradoksalno temelji na mimikriji (posnemanJUNIJ 2009
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Levo: Gledalci so se zbrali, da bi spodbujali udeležence obreda. Prišel je čas, da
njihove hrbte, telo in kite ‘pogoltne’ duh krokodila. Veliko mož med tem krvavim
preizkusom potrebuje tolažbo. Po končanem obredu udeležence umijejo z gobo in
mrzlo vodo iz vedra. Nekateri proslavljajo prehod v obdobje odraslosti, drugi pa
so preprosto preveč izčrpani, da bi lahko izrazili čustva.
Zgoraj: Naslednja generacija udeležencev iniciacijskega obreda.

ju) in prisvojitvi zmožnosti rojevanja ter anatomije žensk, ki je osrednjega pomena pri Kaningarcih.
Ustvarjanje moških pri Kaningarcih
Ritual rezanja kože se pri Kaningarcih opravlja na štiri do pet let. Moški,
ki jim je obred namenjen, so lahko stari od dvanajst pa do petintrideset
let, še posebej zato, ker je obred zelo drag in morajo družine tudi več let
zbirati finančne vire, da si ga lahko privoščijo. Iniciacija zahteva odstranitev vseh sledi izgubljene krvi matere pri porodu iz telesa udeležencev
obreda – tako, da jim režejo kožo. Simbolično je to dejanje potrebno
zato, da se dečki popolnoma osamosvojijo od ženskega sveta in pridobijo moč duha krokodila.
Običajno obred rezanja opravlja stric po materini strani. Na ta način
se materina kri prelije nazaj v njeno linijo sorodstva, saj stric ustvari
moškega za svojega klanskega sorodnika. S tem omogoči fantov porod v procesu, ki ga antropologi imenujejo partenogeneza. Paradoksalno je, da prav zaradi simbolizma rojstva postaja krščanski evangelizem dostopen sepiškemu ljudstvu, in sicer s svojimi zahtevami po
ponovnem rojstvu in radikalni transformaciji.
Da lahko udeleženec obreda postane popolni član klana svojega
očeta, mora v duhovni hiši preživeti dva meseca ločen od ostalih, še preden se začne ritual rezanja kože. V tem času ga očetovi in materini bratje
s šepetanjem, ciklom pesmi in z drugimi spiritualnimi informacijami
poučujejo o genealogiji (izvoru) klana. Na ta način mladi moški podrobno spoznajo mišljenja in mite svojih prednikov, ki govorijo o izvoru vseh stvari in o njihovi magiji. Kaningarcem znanje predstavlja moč,
in ko deček, ki je udeležen v obredu, pridobi vse te duhovno pomembne
informacije, lahko postane moški.
Kljub temu pa nad udeleženci obreda dominirajo njihovi moški vrstniki, kar je predpogoj za transformacijo v odraslega človeka. V času osame morajo prestajati roganje, metanje hrane vanje in druge ponižujoče,
strašne in boleče rituale, kot je na primer večtedensko plesanje in petje
ter kopanje v mrzlih vodah reke Blackwater ob jutranji zori, s čimer preizkusijo njihov pogum in moč. Večina ritualov spominja na nemoč v
otroštvu in udeleženci obreda so prisiljeni pokazati svojo nemoč pred
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“Za rezanje kože so v prete
klosti namesto britvic uporabljali nože iz bambusa ...”
drugimi moškimi predniki.
Udeleženci rituala morajo v času osamitve v duhovni hiši upoštevati
številne tabuje: nikoli ne smejo gledati ali govoriti z žensko, ki gre mimo
duhovne hiše; ves čas morajo ostati na južni strani duhovne hiše (severna stran je namreč namenjena samo ‘moškim’ in tistim, ki so že opravili
obred); v primeru, da mora član obreda ven na stranišče, se mora popolnoma pokriti, da ga ženske in otroci ne morejo videti; ko je, mora uporabljati vilice ali kakšen drug predmet, nikoli pa ne sme jesti s prsti (ne
sme se niti popraskati po telesu, razen s palico ali z drugim predmetom); med obroki mora biti ves čas obrnjen k zidu in ne sme nikogar
pogledati ter se z nikomer pogovarjati; ko sedi, ne sme uporabljati stola ali klopi, saj so le-ti namenjeni samo ‘moškim’; v času osame ne sme
kaditi ali žvečiti betela, oblečeno pa ima lahko le spodnje perilo; vedno
mora hoditi bos; njegov obrok lahko vsebuje le ribe, sag in zelenjavo,
občasno tudi kakšno banano, saj je drugo sadje prepovedano. V primeru, da prekrši kateregakoli od teh tabujev, ga bo nekdo od starejših
močno udaril s šibo po zadnjici, hrbtu ali nogah. Seveda pa v primeru,
da prekrši tabu, lahko tudi umre. Veliko mož mi je povedalo zgodbo o
nekem udeležencu obreda, ki je nedolgo pred začetkom iniciacije imel
zakonske težave. Nekega večera se je v času osame izmuznil iz duhovne
hiše, da bi videl svojo ženo. Tri mesece po obredu je umrl.
Rituali (in komarji, ki brenčijo po duhovni hiši!) dokončno utrdijo
udeleženca obreda in ga osvobodijo morebitnih ostankov ženskosti
v njem. Kot je že omenjeno, Kaningarci prav tako gradijo sorodstvene
in prijateljske vezi, ki obsegajo več generacij, geografsko pa tudi več
regij; mladi možje iz okoliških vasi, celo iz sovražnih, pridejo v Kaningaro, da bi opravili obred rezanja kože. Na ta način se mnogokrat preko
moških vezi, ki se vzpostavijo z obredom rezanja kože, rešujejo konflikti med vasmi.
Obred rezanja kože
Claitus, star 81 let, je najstarejši mož v vasi Kaningara. Je tudi najstarejši
izvajalec obreda rezanja kože v vasi in prav te dni je mentor mlajšemu

možu pri tem opravilu. Ko so med drugo
svetovno vojno vas zavzeli Japonci, je Claitus
ravno opravil svoj iniciacijski obred. Neverjetno, vendar prestal je ‘tradicionalno’ dvoletno
osamo v duhovni hiši pred začetkom obreda.
Očitno so se časi spremenili – pa tudi orodja, ki
se danes uporabljajo pri tem obredu.
Claitus mi je povedal, da so “za rezanje kože
v preteklosti namesto britvic uporabljali nože iz
bambusa. Iz bambusa je mogoče narediti zelo
oster nož, ki smo ga lahko večkrat uporabili.
Zdaj pa uporabljamo le britvice, ki so za enkratno uporabo, saj obstaja možnost okužbe.”
Nadaljuje: “V Kaningaro pridejo ljudje iz
vseh koncev in krajev, saj ne samo, da imamo
odlične strokovnjake za rezanje kože, imamo
tudi največjo in najstarejšo duhovno hišo v
regiji. Gradili smo jo enajst let! In vsak v regiji
se zaveda njene moči. Duhovne hiše je sčasoma
potrebno prenoviti zaradi klime v džungli, ki
jih počasi razjeda. Vendar naša duhovna hiša
vsebuje ogromno svetih rezbarij in predmetov
iz najstarejše hiše, ki je včasih stala v naši tradicionalni vasi v hribih.”
“Mogoče mislite, da je Kaningara stara vas.
Okrog 1930 se je krščanski misijonar preselil v Deček je bil rezan pred enim letom. Njegov oče Joe je strokovnjak za opravljanje rituala.
predgorje s pogledom na jezera in nato je, zaradi dela in da bi se od njega kaj naučili, začelo veliko naših ljudi migrirati sem iz hribov. Na koncu je bila stara vas popolnoma zapuščena, zato smo pred nekaj več kot petdesetimi leti preselili
duhovno hišo na lokacijo, kjer je danes,” razlaga Claitus.
Celo najstarejše duhovne hiše so gradili zato, da so nadomestile
duhovne jame. Jame še vedno obstajajo visoko v hribih nad Kaningaro, v njih pa se še danes skrivajo lobanje, ki so bile trofeje lovcev na glave.
Kožo in možgane so skuhali in pojedli, lobanjo pa nato očistili.
Niti ni tako presenetljivo, da so bili Kaningarci, kot tudi druge sk- nato zareže vanjo), s tem pa istočasno delno omrtviči rano od reza.
upine, ki živijo na Papui, lovci na glave. V svojih duhovnih hišah so gradili ogromna stojala za lobanje in na kavlje obešali z glino obložene loban- Dan pred rezanjem
je svojih prednikov.
Dan pred obredom rezanja kože je zelo naporen. Najprej moraš ves dan in
V kavlje so vklesali antropomorfne oblike, ki so predstavljale nji- noč peti in plesati. Ves čas moraš imeti v ustih palico iz korenine ingverja,
hove vplivne junake. Kavlji so nosili posebna imena in so bili v lasti pos- ki je ne smeš izgubiti – v nasprotnem primeru prejmeš udarce po zadnjiameznega klana. Verjeli so, da jih bodo ubranili pred različnimi bolezni- ci. Ko se stemni in gre večina vaščanov spat, odpeljejo udeleženca obremi in zlomi ter pomagali pri lovu na živali ali glave, če so jim pripravili da iz duhovne hiše na celonočni sprehod po džungli. Vsak udeleženec
ustrezen obred. Preden so se vojščaki odpravili na lov, so na primer na ima spremljevalca, oziroma ‘prijatelja’, ki mu občasno dovoli obiskati
kavlje obesili rože, kose mesa in betelove orehe. Eden od njih je pokli- prijatelje in družino. Če v tem času poskušaš zaspati, te bo hitro zbudil
cal duhove, da bi pojedli vse, kar jim je bilo darovano. Ko je padel v trans, z udarci po zadnjici ali pati bo posvetil v oči s svetilko.
se je vanj naselil duh, ki jim je nato povedal, kako se bo vojskovanje
Ko se bliža zarja, okrog petih zjutraj, peljejo vse mlade dečke do reke
končalo. Včasih je duh spremljal vojščake na lovu na glave, kjer jim je in jih več kot eno uro pustijo namakati v mrzli reki Blackwater. Gre za
pomagal oslabiti ali ujeti žrtve. Če je bil lov uspešen, so vojščaki duho- preizkus podhladitve; naši ‘prijatelji’ pa so nam povedali, da namakanvom podarili še več hrane, ki so jo ponovno obesili na kavelj.
je omehča kožo za rezanje. Nek moški, učitelj v Kaningari, ki prihaja iz
V drugih predelih Papue Nove Gvineje so včasih žrtve med borbo višav Papue Nove Gvineje, nekje blizu gore Hagen, se je pravkar pripravujeli in jih pripeljali v svojo vas, kjer so jih zaprli v kletke in jih poredili ljal na obred. Ljudje iz tega kraja so po naravi nizki, v višino merijo manj
za kanibalsko pojedino. Včasih so za takšne pojedine ‘gojili’ tudi otroke, kot 1,5 metra, zato se je moral učitelj opreti na bambusov kol, da je lahsaj je bilo njihovo meso najbolj “slastno in sočno”.
ko držal glavo nad vodo. Kljub zelo mrzli vodi smo bili vsi zelo zaspani
Podobno so redili tudi udeležence iniciacijskega obreda (simbolično in tudi sam sem zadremal, hkrati pa sem se tresel.
so predstavljali otroka), ki so bili v duhovni hiši dva meseca ločeni od osPo tem preizkusu so nas odpeljali nazaj v duhovno hišo. Čim smo
talih, tako da so jih hranili z ribo, sagom in zelenjavo, preden so začeli z vstopili, so moški, ki so bili v hiši, začeli vpiti in udarjati ob tla z metlaobredom rezanja kože. Kaningarci si to razlagajo tako, da med rezanjem mi, narejenimi iz trsja. Morali smo sesti v krog sredi prostora, z glavaduh krokodila poje dečka in ga izloči skozi usta kot odraslega moža. Pre- mi navzdol, oči pa so bile usmerjene v tla. Starejši moški so krožili za
den sem opravil ritual rezanja kože, mi je Claitus povedal, da duh krokodi- nami in z nizkim glasom recitirali duhovno pesem, medtem pa so nas
la poje tvoje telo, ker “mi vidimo vsak rez kot krokodilji zob, ki se zareže v pritiskali po ramenih. Nato so začeli metati v nas koščke saga, kot da bo
kožo. Ko je konec rezanja, se počutiš, kot da na tebi leži velik krokodil.”
to naš zadnji obrok. Vsakemu posebej so pomagali vstati na noge in ga
Ritualno rejenje je pomembno tudi z drugih vidikov. Dodatna plast spremljali do postelje, narejene iz listov bananovca. Ob vsaki postelji
maščobe na telesu omogoča hitrejše rezanje (rezalec prime del kože in je bilo vedro vode in brisača.

“... med rezanjem duh krokodila poje dečka in ga izloči
skozi usta kotodraslegamoža.”
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Desno: Avtor s Patrickom po končanem ritualu, rahlo pretresen in
utrujen, potem ko je tekal naokrog s krvavim prsnim predelom in
fotografiral. “Pred rezanjem sem si moral obriti brado, da sem se
simbolično očistil.”

Takrat je starešina celotne Kaningare sedel na tla z razprtimi nogami. Moral sem leči na hrbet med noge ‘mojega
očeta’ in se prijeti za njegove noge in gležnje. Na srečo je bil
moj ‘oče’ Patrick hkrati moj gostitelj v vasi, Patrickov zet Joe
pa je bil strokovnjak za rezanje. Ta se je postavil nad mene in
pripravil britev. Nato je prišel še en starejši mož in mi ukazal, naj bom pri miru in naj ne gledam okrog.
Joe me je najprej začel rezati po desni strani prsi. Prvih
dvajset rezov sploh nisem čutil, kar sem pripisoval izčrpanosti, saj že tri
dni nisem spal. Ko pa je Joe začel rezati globoko v moje bradavice, sem
se ‘prebudil’ in nisem mogel verjeti, kako grozno močna je bolečina. Prestal sem že marsikaj: v Indoneziji so me po telesu zbadali z žeblji, na
Borneu z iglami, na Filipinih s trni, na Havajih pa z zobmi povodnega
konja, na Amazonki so mi prebodli roko, nikoli pa še nisem izkusil česa
tako bolečega, kot je rezanje kože. Po 450 rezih in več sem imel občutek,
da moje prsi gorijo – prav zares! Ko sem vstal, je bila duhovna hiša videti kot bojno polje: povsod so bila vedra z vodo, krvave preproge in luže
krvi. Zdaj vem, zakaj nihče v vasi ni dovolil, da bi se tega obreda udeležil
kakšen tujec; res je smrtno nevarno!
Po rezanju so vsakega udeleženca odpeljali ven, kjer so mu začeli
rezali še hrbet. Čim izstopiš iz duhovne hiše, zaslišiš ploskanje in vriskanje družin in drugih prebivalcev vasi – v vzpodbudo. Matere in druge
ženske sorodnice niso videle svojih ljubljenih že več mesecev, zato je to
dejanje zelo čustveno in veselo doživetje.
Po končanem rezanju udeležence odpeljejo nazaj v duhovno hišo, kjer
začnejo blažiti njihove rane. V tem času so tla že očiščena, ogenj zakurjen,
pripravljene pa so tudi nove postelje iz bananovca. Pred tem še s peresom namažejo rane z oljem drevesa kaumever, ki se ponavadi uporablja za izdelovanje bojnih kanujev. Nato rane prekrijejo z blatom iz reke,
mladeniči pa morajo nepremično sedeti ob ognju, da se posušijo.
Nekateri antropologi menijo, da rečno blato v resnici predstavlja
fekalije, s čimer se ponovno ustvari proces analnega rojstva. Ta simbolizem se nanaša na željo sepiških moških, da bi imeli sposobnost rojevati, in tako transformirajo vaginalni porod v moškega. Reprodukcija
postane stvar moškega kulta in prednikov duha krokodila, ki lahko komunicirajo izključno z moškimi. Posledično pa sepiški moški verjamejo, da z ritualom rezanja kože pridobijo potrebno moč, s katero lahko
ustvarijo ‘moške’. Sčasoma rečno blato poveča infekcijo in tako iz kože
izstopijo velike brazgotine ali keloidi. Na koncu te vreznine postanejo
podobne koži krokodila.
Denar proti tradiciji?
Dandanes obred rezanja kože izgublja svoj duhovni pomen zaradi modernizma in ekonomskih odnosov, ki Kaningarce odmikajo od mistične
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“Čim izstopiš iz duhovne hiše,
zaslišiš ploskanje in vriskanje
družin in drugih prebivalcev.”
preteklosti. Iniciacija, na primer, ni več pogoj, da dečki postanejo ‘moški’,
je pa tudi zelo draga v smislu lokalnih ekonomskih terminov: družina
mora plačati hrano, vodo, kuhanje za dva meseca in nato tudi rezanje. V
regiji Blackwater je zelo malo priložnosti za zaslužek, razen če jih obišče
kakšen turist (tri- do štirikrat na leto), ki mu vaščani prodajo rezbarije
in raznorazne predmete, last svojih prednikov.
Poleg tega danes kaningarska in druga sepiška ljudstva spodbujajo
svoje otroke, še posebej sinove, da se izobražujejo in se zaposlijo v urbanih centrih na obali. Poglaviten razlog, zakaj iniciacija ni več obvezna, je ta, da se član klana šteje kot popolnoma odrasel član šele takrat, ko
začne dobro služiti ali ko je sposoben preživljati družino (brez da prestane iniciacijski obred). Polnoletnost nastopi takrat, ko mladi postanejo
ekonomsko učinkoviti v Kaningari in tudi zunaj nje, v urbanih centrih,
kot so Wewak, Madang, Lae, ali celo v glavnem mestu Port Moresby.
Čeprav večina Kaningarcev pravi, da mora oče opraviti obred iniciacije svojim sinovom in da morajo vsi mladi ta obred prestati, pa to naredijo le tisti, ki imajo dovolj denarja. Veliko dečkov se zaveda, da je ritual zelo boleč, zato se, da bi se mu izognili, izgovarjajo, da nimajo dovolj denarja. Ker obred ni povezan z življenjem v mestih, kar pomeni,
da ni povezan z zmožnostjo zaslužka, je postal neobvezen tako za Kaningarce kot tudi za druge sepiške skupine. Obred nima več tradicionalnega pomena kot obred, ki zaznamuje prehod od dečka do moškega,
ampak je v nekem smislu postal ena od mnogih priložnosti, da oče ali
družina pokažejo svoje bogastvo.
Eden bližnjih prijateljev iz časa moje osamitve, star 33 let, je nekaj let
živel v mestu Wewak. Ne samo, da je družini pošiljal denar, ampak je tudi
hranil denar za ritual rezanja kože. Joseph je rekel: “Sem sepiški moški. Kje
pa bi bili danes brez tega rituala? Naša vas in ljudje preživimo samo zaradi
tega rituala. Z njim častimo naše prednike in zato ga ne bomo nikoli opustili. Prav ta ritual nas dela takšne, kot smo danes. Denar ni vse, veš.”

