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Mitologie ludów prekolumbijskich i folklor społeczeństw 

Ameryki Południowej pełne są opisów złych, demonicznych czy 
potwornych postaci. Już w pierwszych opowieściach i mitach kultur 
prekolumbijskich występują groźne postaci potworów, demonów czy 
bóstw – personifikacje chaosu oraz zmiany. Z jednej strony są to 
bogowie, których działania przynoszą zmianę i rozpad w sensie 
globalnym, z drugiej wszelkiego rodzaju pomniejsze istoty, takie jak 
duchy, demony czy potwory zagrażające konkretnym i pojedynczym 
jednostkom. Większość tych drugich nie została jeszcze opisana 
w naukowych źródłach, niemniej istnieje w starych legendach czy 
współczesnych opowieściach, należy więc do zasobów kultury 
ludowej czy też popularnej. W dalszej części artykułu prezentowany 
jest przegląd różnego rodzaju istot i legend związanych z Ameryką 
Południową. W przypadku braku źródeł naukowych, informacje 
sprawdzano zestawiając ze sobą różne źródła o charakterze mniej 
oficjalnym. Niniejszy artykuł jest próbą opartą do pewnego stopnia na 
subiektywnym wyborze opisu fantastycznych postaci, które zamiesz-
kiwały lub wciąż zamieszkują latynoamerykańską rzeczywistość. 
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Odmienność kulturowa Ameryki Łacińskiej 
 
Na początku warto wspomnieć o samej rzeczywistości 

społecznej i kulturze Ameryki Południowej, które odbiegają znacznie 
od postrzegania rzeczywistości w naszym europejskim kręgu. Wiele 
osób uważa rzeczywistość latynoamerykańską wprost za przepeł-
nioną elementami irracjonalnymi. We wstępie do Królestwa z tego 
świata Alejo Carpentier pisał: „element cudowny wypływa 
swobodnie z rzeczywistości określonej we wszystkich swoich 
szczegółach […] Ale czymże jest historia całej Ameryki, jeśli nie 
kroniką rzeczywistości cudownej?”1. Wydarzenia irracjonalne dosko-
nale wplatają się w rzeczywistość. To tutaj właśnie wykształciły się 
style realizmu magicznego czy real maravilloso, których wyróżnikami 
są między innymi: cykliczne postrzeganie czasu, brak rozróżnienia 
między tym, co naturalne a nadnaturalne, ożywione a nieożywione, 
czy też brak racjonalnych, fizycznych związków przyczynowo – 
skutkowych2. 

Przyczyny takiego postrzegania rzeczywistości wynikają z tra-
dycji ludów tubylczych, które wciąż tkwią w umysłach współczesnych 
mieszkańców Ameryki Południowej. W swoim artykule Houses of 
horror or magical kingdoms? Past times revisited, with Miguel Angel 
Asturias, Carlos Fuentes and Julio Cortazar L. M. Jacek analizuje trzy 
opowiadania tytułowych pisarzy i pokazuje na ich przykładzie, w jaki 
sposób wierzenia prekolumbijskie są wciąż obecne i koegzystują w tej 
samej przestrzeni fizycznej ze współczesną rzeczywistością latyno-
amerykańską. Wszystkie opowiadania pokazują także wewnętrzny 
konflikt metysażu współczesnej kultury, niemożliwość powrotu do 
korzeni. Z drugiej strony podkreślają odrębność rzeczywistości 

                                                 
1
 A. Carpentier, Wstęp [w:] Królestwo z tego świata. Eksplozja w katedrze, Kraków 

1986, s.11-12. 
2
 Więcej na ten temat: T. Pindel, Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm 

magiczny w literaturze latynoamerykańskiej, Kraków 2004, s. 251-260. 
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latynoamerykańskiej poprzez pierwiastek prekolumbijski, który wciąż 
jest w niej obecny3. 

 Drugim – obok folkloru – źródłem niesamowitości jest sama 
Natura Ameryki Południowej. Z jednej strony zachwycająca swoją 
cudownością, dziewiczością i egzotyką, z drugiej – budząca grozę oraz 
lęk swoją pożerającą i niszczącą bezdusznością. „To prawie coś 
niewiarygodnego dla tych, którzy nie znają dżungli. To irracjonalny 
fakt, że zniewala tych, którzy tam pójdą. To wir dzikich namiętności, 
który dominuje w cywilizowanym człowieku mającym za dużo 
zaufania do samego siebie. „To degeneracja ducha w pijaństwie 
nieprawdopodobnych, lecz realnych okoliczności” pisał misjonarz 
ojciec Francisco de Vilanova we wstępie do pracy P. Francisco de 
Igualady Indios Amazonicas: Coleccion Misiones Capuchinas t. VI, 
opisującej życie wśród dzikich plemion4. 

 

Mroczni bogowie 
 

Przyglądając się ze współczesnego punktu widzenia panteonom 
bóstw indiańskich i praktykom religijnym opartym na ofiarach 
(zazwyczaj ludzkich), można powiedzieć, że większość bogów była 
potworna. Niemniej Indianie, których religia była pozbawiona 
koncepcji etycznych, natomiast nastawiona na praktyczne podtrzy-
mywanie istnienia świata poprzez oddawanie bogom tego, co 
najcenniejsze – krwi, byli dalecy od postrzegania w ten sposób swoich 
bogów przyjmujących krwawe ofiary. Niemniej istnieli bogowie 
przerażający i straszni również z punktu widzenia indiańskiej ludności. 

W mitologii Majów występuje na przykład bogini Ixchel, 
związana z rujnującym i pustoszącym aspektem wody, która będzie 
pomagać w czasie końcowej zagłady świata boskiemu krokodylowi 
(lub też smokowi). W panteonie „Greków Ameryki Łacińskiej” znalazł 

                                                 
3
 L. Jaeck, House of horror or magical kingdoms? Past times revisited with Miguel 

Angel Asturias, Carlos Fuentes and Julio Cortazar, „Ciencia Ergo Sum”, 1999, nr 6, 
ss. 312-317. 
4
 Za: M. Taussig,  Culture of Terror-Space of Death. Roger Casement's Putumayo 

Report and the Explanation of Torture [w:] Comparative Studies in Society and 
History, t. 26, s. 483. 
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się również nieznany z imienia bóg wojny, związany ze śmiercią 
i składaniem ofiar z ludzi. Z istot pomniejszych można wspomnieć 
demona Ah-uoh-puch, przynoszącego zniszczenie oraz śmierć, a także 
pustoszącego pola kukurydzy5. 

Podobnie w mitologii Azteków występują mroczni, demoniczni 
i przerażający bogowie. Najważniejszy z nich to Tezcatlipoca – 
niszczyciel kosmosu, wprowadzający w uporządkowany świat pier-
wiastek zamętu i chaosu, ale także zmiany. Kolejne wcielenia 
Tezcatlipoci sprowadzały zagładę na następujące po sobie ery w 
dziejach świata na drodze przemocy i chęci dominacji. Aztekowie 
czcili również demoniczne boginie, takie jak choćby Coatlicue – 
„wężową boginię”. Coatlicue była bóstwem opiekuńczym Azteków, 
ale także tą, która niszczy kosmos, pożerając ciała niebieskie. Jeszcze 
inna bogini. Tlazolteotl – „bogini nieczystości” – posiadała swój 
demoniczny aspekt, tak samo jak trupi król Mictlanu (krainy 
zmarłych) – Mictalantecuhtli6. Wypada również wspomnieć 
 tzitizimime, „potworach zstępujących z wysokości” – demonach-
gwiazdach,  które zagrażały słońcu i ludziom7. 

 

Folklor dawny i współczesny 
 
Świat prekolumbijskich Indian zamieszkiwany był oprócz bóstw 

również przez wspomniane już pomniejsze istoty – demony, duchy 
czy wampiry. Przybycie kolonistów rozpoczęło nową erę w dziejach 
Ameryki Południowej. Dla lokalnych kultur indiańskich kolonizacja 
oznaczała często zagładę, a same wierzenia zostały skazane na 
zapomnienie. Najlepszym przykładem jest zniszczenie z polecenia 
Diego de Landy kilku tysięcy indiańskich idoli oraz wielu zapisanych 
hieroglifami zwojów8.  

                                                 
5
 A. di Nola, Diabeł, Kraków 2000, ss. 33-34. 

6
 Ibid., ss. 36-38. 

7
 G. Vaillant, Aztekowie z Meksyku – Powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego, 

Warszawa 1965, s. 235 oraz J. Flood, The Terrible Tzitizimime, [on-line:] 
http://www.mexicolore.co.uk/index.php?one=azt&two=god&id=373&typ=reg, 
[05.09.2011]. 
8
 C. Taracha, Wstęp [w:] D. de Landa, Świat Apocalypto, Radom 2006, s.21. 

http://www.mexicolore.co.uk/index.php?one=azt&two=god&tab=two&typ=reg&id=373
http://www.mexicolore.co.uk/index.php?one=azt&two=god&id=373&typ=reg
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Jednak zaskakująco duża część dziedzictwa kultur prekolum-
bijskich przetrwała w legendach i obyczajach, czyli w folklorze 
latynoamerykańskim. Co więcej, wiele tradycji przemieszało się 
z tradycjami kolonizatorów, tworząc synkretyczną mieszankę – tak, że 
dziś czasami trudno rozpoznać źródło pochodzenia.  

W folklorze czy bestiariuszu Majów znalazło się miejsce dla 
aluksów (ahlu’t, ah-loosh, aluche), odpowiedników europejskich 
gnomów. Istoty te, podobne do małych ludzi z nieproporcjonalnie 
dużymi głowami i długimi czarnymi brodami, miały zamieszkiwać 
głębokie ostępy dżungli bądź też małe przyświątynne kaplice. Ze 
względu na swój starożytny rodowód i niewielką szansę spotkania 
otaczał je nimb tajemnicy. Wiadomo jednak było, że obdarzone były 
mocą czarodziejską oraz – podobnie jak europejskie gnomy czy 
skrzaty – uwielbiały psoty. Analogicznie do europejskich odpowied-
ników pilnowały skarbu. Wprowadzone w gniew potrafiły być 
złośliwe i mściwe, a także sprowadzać choroby. Aby zapewnić sobie 
ich przychylność, ludność tubylcza zostawiała dla nich pokarm9. 

Świat Majów zamieszkiwały także xtabay, stworzenia, które 
przyjmując postać pięknej kobiety uwodziły i zabijały mężczyzn, 
kradnąc im dusze. Gdy były w niebezpieczeństwi,e zamieniały się 
w wielkie węże. Według mniej drastycznej  wersji były to leśne nimfy 
o czerwonej skórze, które jedynie uwodziły wybranych mężczyzn10. 

Z postacią xtabay związana jest pewna legenda. Otóż w jednej 
z wiosek na półwyspie Jukatan przyszły na świat tego samego dnia 
dwie dziewczynki, które z czasem wyrosły na piękne kobiety. Jedna 
z nich, Xkeban, oddawała swoje ciało każdemu, kto jej pożądał, 
podczas gdy druga, Utz-colel, zachowała przez całe życie dziewictwo. 
Pierwsza była przez społeczność wioski postrzegana jako nierządnica, 
prostytutka, podczas gdy druga cieszyła się powszechnym szacun-
kiem. W rzeczywistości Xkeban miała złote serce – pomagała 
biednym i opiekowała się porzuconymi zwierzętami. Utz-colel z kolei 

                                                 
9
 G. Eberhard, Mysterious creatures: a guide to cryptozoology, Santa Barbara 2002, 

s. 16 oraz Aluxes,  [on-line:] http://www.palancasa.com/aluxes.htm, [05.09.2011]. 
10

 V. Perrera, R. Bruce, The last lords of Palenque: the Lacandon Mayas of the 
Mexican rain  forest, Berkeley 1985, ss. 159-161oraz E. C. Solis, Siuateyuga, una 
norma indígena de control social, Mexico 2002, ss. 55-56. 

http://www.palancasa.com/aluxes.htm
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była arogancka i egoistyczna, o zimnym sercu. Pewnego dnia ludzie 
z wioski zauważyli cudowny zapach, który wydobywał się z chaty 
Xkeban; kiedy tam weszli znaleźli martwą kobietę – to z jej ciała 
emanował piękny zapach. Utz-colel, kiedy dowiedziała się o tym, 
ogłosiła, że zapach jest dziełem demonów, a jego celem jest 
uwiedzenie mężczyzn. W związku z tym oświadczeniem jedynie 
biedota, starcy i chorzy uczestniczyli w pogrzebie Xkeban, na której 
grobie wyrosły piękne kwiaty. Z kolei kiedy po jakimś czasie zmarła 
Utz-colel, żałoba ogarnęła całą społeczność wioski. Jednak w czasie 
pogrzebu z ciała kobiety zaczął wydobywać się straszliwy odór, a na 
grobie wyrosły kaktusy. Wtedy ludzie zrozumieli swój błąd i domyślili 
się prawdy. Po śmierci zazdrosna Utz-colel przywołała złe moce, aby 
z ich pomocą wrócić na ziemię. Myśląc, że pomyślność Xkeban 
wynikała z  jej rozwiązłego życia, a nie przymiotów ducha, postano-
wiła doświadczyć po śmierci tego, czego nie zaznała wcześniej. I tak 
ze względu na swój zły charakter i chłód stała się Xtabay – złym 
duchem, który uwodzi mężczyzn a potem zabija ich w pasji.11 

Z kolei Aztekowie wierzyli, że kobiety, które zmarły w czasie 
pierwszego porodu stawały się Cihuateteo – złośliwymi demonami. 
W pierwsze dni roku nawiedzały one ziemię i porywały z domów 
dzieci, a nocami czyhały na rozstajach dróg na nieostrożnych 
wędrowców, których zachęcały do kopulowania z nimi, potem 
powodując paraliż12. Według innych źródeł demony te sprowadzały 
jedynie choroby na dzieci oraz katastrofę na nieszczęśników, którzy je 
zobaczyli13. 

Z mitologii ludu Mapuchów wywodzi się Chonchon, mityczny 
ptak, który przeniknął do folkloru Chile i Argentyny. Jest to istota 
o wielkiej głowie i ogromnych uszach służących za skrzydła. W czasie 

                                                 
11

 G. Singer i in., Tales of St. John and the Caribbean, Saint John, U.S. Virgin Islands, 
2001, ss. 139-142. 
12

 B. de Sahagun, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, Kęty 2007, s. 45 oraz A. Key, The 
Cihuateteo, [on-line:] http://www.matrifocus.com/SAM08/key.htm, [05.09.2011], a 
także Mitologia aztecka i inkaska, [on-line:] 
http://www.paranormalium.pl/mitologia-aztecka-i-inkaska,19,11,artykul.html, 
[05.09.2011]. 
13 

A. Bingham, J. Roberts, South and Meso-American Mythology A to Z, New York 
2010, s. 30. 

http://www.matrifocus.com/SAM08/key.htm
http://www.paranormalium.pl/mitologia-aztecka-i-inkaska,19,11,artykul.html
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bezksiężycowych nocy oznajmia swoją obecność wydając charak-
terystyczny odgłos, przynoszący zły urok. Jest też w stanie pić krew 
śpiących ludzi14. 

 Podobną do europejskiego wampira istotą była Cegua, mająca 
swoje korzenie w kostarykańskim bądź nikaraguańskim folklorze. 
Istnieje wiele wersji legendy o tej postaci. Cegua był to demoniczny 
stwór o ciele pięknej kobiety, upiór bądź leśna wiedźma. Miała 
upiorną twarz, a według innych wersji koński pysk. Zwodziła 
mężczyzn nocami, zabijając ich potem albo przyprawiając o utratę 
zmysłów. Posiadała nadludzkie zdolności: przenikania przez ściany, 
latania oraz przemieszczania się z niezwykłą prędkością15. 

Również w folklorze brazylijskim występują wampiryczne istoty 
– Jaracacas. Wampir ten żywi się mlekiem pochodzącym z piersi 
karmiącej kobiety. Aby tego dokonać, przybiera postać wielkiego 
węża i ucisza płaczące niemowlę, zatykając mu usta swoim ogonem. 
Może żywić się także ludzką krwią, kiedy nie ma możliwości 
pożywiania się mlekiem16. 

Innym wampirem występującym w folklorze brazylijskim oraz 
surinamskim jest Asema. W ciągu dnia Asema ukazuje się pod 
postacią człowieka – zazwyczaj starej kobiety lub starego mężczyzny. 
Natomiast na noc ukrywa swoją cielesna powłokę i zmienia się 
w wielką niebieską kulę. Pod taką postacią może łatwo i szybko się 
przemieszczać oraz wnikać do chat śpiących ludzi, których krwią 
pragnie się pożywić. Aby uchronić się przed atakami Asemy, należy 
rozłożyć czosnek wokół domu i w drzwiach. Niektóre źródła 
wspominają, że Asema oraz podobne do niej Loogaroo z Haiti oraz 

                                                 
14

 
 
I. Smeets, A grammar of Mapuche, Berlin, New York, 2008 oraz K. Gonerski, 

Duchy, upiory, demony w pradawnych kulturach ludów świata, część 1, [on-line:] 
http://horror.com.pl/publicystyka/art.php?id=85, [05.09.2011]. 
15 

K. Gonerski, op.cit.  oraz Nicaragua Folklore, [on-line:] 
http://www.nicaragua.com/culture/folklore/, [05.09.2011]. 
16

 K.
 
Gonerski, op.cit. oraz B. Curran, Vampires: a field guide to the creatures that 

stalk the night, New Jersey, 2005, ss. 117-118. 

http://horror.com.pl/publicystyka/art.php?id=85
http://www.nicaragua.com/culture/folklore/
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Sukuyan z Trynidadu to wampiry, które wywodzą się z wierzeń 
niewolników sprowadzonych z Zachodniej Afryki17. 

 
Poniżej przedstawiono opis trzech fantastycznych postaci: La 

Llorony, Chupacabry i Zombie – które ze względu na swoją 
popularność i znaczenie w kulturze zarówno kontynentu, jak i współ-
czesnej zasługują na poświęcenie im nieco większej uwagi. 

 

La Llorona – Płaczka 
 
Oprócz postaci wampirycznych w folklorze latynoamerykańskim 

obecne są również duchy. Najsławniejszym z nich jest meksykańska 
La Llorona (płaczka). Sam motyw płaczki jest wszechobecny 
w kulturze, występuje w wielu wersjach. Wersje mitu są obecne 
w innych krajach regionu, takich jak Kostaryka czy Gwatemala. 
Podobnie migracje Meksykanów do Stanów Zjednoczonych spowodo-
wały rozprzestrzenienie się mitu na teren południowych stanów USA. 
La Llorona spełnia podwójna rolę w folklorze. Po pierwsze –jest 
przykładem ludzkiej tragedii, ofiary własnego żalu – zdradzonej przez 
ukochanego, która stała się w wyniku przeżytej tragedii wrogim 
duchem. Po drugie – funkcjonuje jako symbol nadnaturalnego 
niebezpieczeństwa, uosobienie terroru i przeciwnik innych duchów18. 

Płaczka została pierwszy raz zauważona w mieście Meksyk 
pewnej nocy w 1550 roku. Była to kobieta ubrana na biało, która 
przemierzała ulice, zawodząc żałośnie, zanim jej postać nie rozpłynęła 
się w jeziorze. Jak podają kroniki, za życia była to piękna i nieśmiała 
dziewczyna, Luisa, w której zakochał się arystokratyczny młodzieniec. 
Przez jakiś czas żyli szczęśliwie w niesakramentalnym związku, 
z którego urodziła się trójka dzieci. W końcu jednak rodzina 
młodzieńca nakłoniła go do ślubu z dziewczyną ze swojej klasy. 
W dniu ślubu zrozpaczona Luisa w przypływie szaleństwa zamordo-
wała swoje dzieci. Wkrótce po tym incydencie wybiegła na ulice 

                                                 
17 

B. Curran, op.cit., s. 121 oraz The Asema: The Blue Ball Vampire, [on-line:] 
http://www.answers.com/topic/vampires-in-south-america i 
http://www.vampires.com/the-asema-the-blue-ball-vampire/, [05.09.2011]. 
18 

B. Kirtley, La Llorona and related themes, „Western Folklore”, 1960, nr 3 , s. 155. 

http://www.vampires.com/the-asema-the-blue-ball-vampire/
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miasta Meksyk, wzywając w szale swoje martwe dzieci, budząc tym 
samym strach w sercach tych, którzy ją słyszeli. Kroniki podają 
jeszcze, że została osądzona i skazana na śmierć. Jej ukochany, Don 
Nuno de Montes, popełnił samobójstwo. Od tego czasu Płaczka 
przemierza ulice Meksyku, nawołując swoje dzieci i mszcząc się na 
mężczyznach.19  

W innej wersji legendy była to uboga służąca pracująca 
w stolicy, która została uwiedziona przez bogatego szlachcica. Po 
powrocie w rodzinne strony urodziła dziecko, które następnie utopiła 
w strumieniu. Następnie oszalała z nieszczęścia. Po nocach poszukuje 
miejsca, w którym utopiła dziecko – płacząc. W jeszcze innej wersji 
występuje młoda Indianka uwiedziona przez jednego z konkwi-
stadorów. 

 

 
Źródło: http://www.lointeresante.com/la-leyenda-de-la-llorona 

 
Z reguły La Llorona postrzegana jest jako postać o meksy-

kańskim rodowodzie. A. Janvier twierdzi, że posiada ona pewne rysy 
indiańskich bogiń Cihuacoatl czy Coatlicue, takie jak zawodzenie nocą 
czy widmowy wygląd. Jej pojawienie się traktowano jako zły znak20. 

                                                 
19

 Ibid.,  s.156. 
20

 Cyt. za: B. Kirtley, op.cit., s. 157. 
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Niemniej B. Kirtley w swoim artykule La Llorona and related 
themes uważa mit płaczki za latynoamerykańską wersję 
europejskiego mitu o Białej Damie, która to opowieść w wielu 
wersjach znana była na przykład w Niemczech jeszcze przed 
odkryciem Ameryki. Niektóre wersje mitu o Białej Damie wykazują 
dziwne podobieństwo do opowieści o Lloronie: biedna dziewczyna 
zakochuje się w arystokracie, morduje swoje dziecko, popada w sza-
leństwo i ginie w ponurych okolicznościach, powraca następnie jako 
złośliwy duch, a ci, którzy ją spotykają umierają wkrótce potem21. 

Autor w swoim artykule zastanawia się, czy obie legendy 
rozwinęły się niezależnie, czy też jedna pochodzi od drugiej. Jego 
zdaniem opowieść o płaczce jest młodsza i została przeniesiona 
z Europy do Meksyku, gdzie nabrała lokalnego kolorytu. Moralne 
przesłanie i prezentowane społeczne wartości, które są jądrem 
opowieści, świadczą bowiem o jej chrześcijańskim pochodzeniu. Dla 
kultur prekolumbijskich poligamia czy konkubinat były dopusz-
czalnymi formami związków, stąd też historia o porzuconej kochance 
arystokraty nie ma sensu z punktu widzenia wartości tubylców. 
Aztecki arystokrata włączyłby ją po prostu do swojego haremu. Stąd 
też cały tragizm historii – niemoralny, uwłaczający honorowi związek 
ma europejski charakter. Niemniej autor przyznaje, że kultury 
prekolumbijskie mogły mieć swój oryginalny odpowiednik europej-
skiej Białej Damy – demona zawodzącego nocą i przynoszącego 
nieszczęście – boginie Cihuacoatl, aspekt Coatlicue. Cechy postaci 
prekolumbijskiej bogini zostały włączone do legendy o meksykańskiej 
Białej Damie – La Lloronie – tworząc jeden z licznych wielokultu-
rowych kolaży22. Dzisiaj legenda o Płaczce jest postrzegana jako 
rdzennie meksykański „produkt”. 

 
Chupacabra 
 
Kolejnym fantastycznym stworzeniem – potworem, który 

podobno zamieszkuje obszary Ameryki Łacińskiej oraz południe 
Stanów Zjednoczonych – jest Chupacabra, „wsysacz kóz”. Pierwsze 

                                                 
21

 Ibid.,  s. 158. 
22

 Ibid., ss.162, 168. 
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wzmianki o Chupacabrze zaczęły pojawiać się w na początku lat 
siedemdziesiątych, należy więc zaliczyć te legendy do współczesnych. 
Jednak naprawdę głośno zrobiło się o Chupacabrze na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Prasy puertorykańska z 1995 roku wspomina 
o tajemniczej śmierci kilku owiec na wyspie. Równocześnie stwier-
dzono, że z padłych zwierząt została wyssana krew, a na ich ciałach 
znaleziono małe otworki. W ciągu następnych miesięcy ataki na 
zwierzęta powtarzały się wielokrotnie w okolicy miasta Canovanas. 
W kolejnych latach doniesienia o Chupacabrze docierały z Meksyku, 
Stanów Zjednoczonych oraz krajów Ameryki Południowej, a nawet 
z Australii czy Rosji. Wielu ludzi opowiada o swych spotkaniach 
z potworem, wykonano również liczne nieostre zdjęcia, a nawet 
kilkukrotnie zastrzelono istotę, o której sądzono, że jest Chupacabrą. 
Niemniej nie potwierdzono naukowo istnienia istoty, która wciąż ma 
status kryptydy. W międzyczasie powstało też wiele „teorii” na temat 
pochodzenia Chupacabry: mówi się o jego kosmicznym rodowodzie 
bądź postrzega jako efekt nieudanych eksperymentów.  

Istnieją dwie najczęstsze opinie na temat zewnętrznego 
wyglądu potwora: jedna przedstawia Chupacabrę jako istotę 
psopodobną, druga jako dwunożnego potwora – pół kosmitę, pół 
dinozaura. Świadkowie wspominają również o zapachu siarki wydzie-
lanym przez bestię23. 

Ci, którzy starają się racjonalnie wytłumaczyć istnienie 
Chupacabry, wskazują, że mogą to być dzikie zwierzęta: małpy, lisy, 
wilki, kojoty, które uległy deformacji na skutek niedożywienia, chorób 
(takich jak świerzbica) czy mutacji genetycznych. Ponieważ przypadki 
takie zdarzają się w wielu krajach, wiele różnych gatunków 
zarażonych istot zostało nazwanych Chupacabrą. Co do Chupacabry 
puertorykańskiego – uważa się również, że może to być gatunek 
jakiegoś nieznanego nietoperza-wampira 24. 

                                                 
23

 Por. B. Curran, op.cit., ss. 46-48 oraz S. Wagner, On the Trail of the Chupacabras, 
[on-line:] http://paranormal.about.com/library/weekly/aa051898.htm, 
[05.09.2011], a także Butler A., Chupacabra story is a hoax; likely a Xolo dog breed, 
[on-line:] http://news.mongabay.com/2007/0904-chupacabra.html , [05.09.2011]. 
24

 Prawda o Chupacabrze, [on-line:] http://www.kryptozoologia.pl/prawda-o-
chupacabrze,453,35,artykul.html, [05.09.2011].  

http://paranormal.about.com/library/weekly/aa051898.htm
http://news.mongabay.com/2007/0904-chupacabra.html
http://www.kryptozoologia.pl/prawda-o-chupacabrze,453,35,artykul.html
http://www.kryptozoologia.pl/prawda-o-chupacabrze,453,35,artykul.html
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Źródło: http://www.virtuescience.com/chupacabra.html 

 
Z przypadkiem Chupacabry związany jest jeszcze dodatkowy 

aspekt kulturowy. Chupacabra stał się elementem kultury popularnej, 
obiektem zbiorowej wyobraźni. Medialny szum wpłynął na 
popularność istoty. Z kolei to, że bycie osobą, która widziała 
Chupacabrę związane jest z zainteresowaniem mediów, mogło 
niewątpliwie przyczynić się do zwiększenia liczebności zgłaszanych 
przypadków spotkania z bestią25. 

 

Zombie 
 
Z kręgu kultury latynoamerykańskiej – a konkretnie z Haiti – 

wywodzi się jeszcze jedna fantastyczna istota, której nie można 
pominąć: żywy trup – zombie. Należy podkreślić, że jest to jeden 

                                                 
25

 Ibid. 

http://www.virtuescience.com/chupacabra.html


 59 

z nielicznych lokalnych elementów folkloru, który zrobił międzyna-
rodową sławę. Obecnie, głównie dzięki amerykańskim produkcjom, 
takim jak „Noc żywych trupów” Georga Romera z 1968 roku, utracił 
on swój lokalny charakter. Doczekał się nawet swojego podgatunku 
filmowego, tak zwanych zombie movies.  

 

 
Źródło: http://toadtrip.com/2008/10/27/a-short-history-of-zombies-prior-
to-the-zombie-apocalypse 

 
Zombie wywodzą się z praktyk voodoo, a więc mają korzenie 

afrykańskie. Wraz z afrykańskimi niewolnikami na Haiti zostały 
przeniesione ich rdzenne praktyki. Następnie uległy przemieszaniu 
z religiami indiańskimi i chrześcijaństwem, stając się synkretycznym 
kultem – voodoo. Procesy te przebiegały podobnie także w innych 
częściach regionu.  Szerszą popularność termin zombie zyskał pod 
koniec lat dwudziestych dzięki książce The Magic Island W.B. 
Seabrooka. W tamtym okresie można odnotować w kulturze 

http://toadtrip.com/2008/10/27/a-short-history-of-zombies-prior-to-the-zombie-apocalypse
http://toadtrip.com/2008/10/27/a-short-history-of-zombies-prior-to-the-zombie-apocalypse
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zachodniej ogólne zainteresowanie mrocznymi praktykami szamanów 
voodoo.26 

W tradycji ludowej wierzy się, że szamani, zwani bokorami, 
posiadają moc uwięzienia i panowania nad duszami zmarłych. Dusze 
te to właśnie zombie, które – całkowicie zależne od woli swojego 
pana – stają się jego niewolnikami. Większość zombie to istoty 
astralne, duchy, które pracują magicznie. Fizyczne zombie należały do 
rzadkości, niemniej przypadki takie faktycznie się zdarzały27.  

Dzisiaj powszechnie uważa się, że w przyzywaniu zombie nie 
było nic magicznego. Szamani najpierw podawali ofierze truciznę 
zawierającą bufoteninę o silnych właściwościach halucynogennych 
i tetradotoksynę, która wprowadzała ofiary w kataleptyczny stan, 
osoba była uznawana za zmarłą i grzebana. Następnie szaman 
odkopywał ofiarę w ramach rytuału i podawał jej narkotyki. Apli-
kowanie silnej trucizny, a także ciągłe dodawanie narkotyków do 
jedzenia pozwalało szamanowi uzyskać kontrolę nad ofiarą 
i dysponować nią jak niewolnikiem. Zombie na Haiti byli wyko-
rzystywani do różnych prac fizycznych na plantacjach. Czasami 
zdarzało się jednak, że ofiara odzyskiwała świadomość. Według 
ludowych wierzeń działo się tak, kiedy zombie spożył sól. Powrót do 
społeczeństwa nie był jednak już możliwy – przyjęcie trucizny 
i narkotyków powodowało w zachowaniu ofiary zmiany, przez które 
nieszczęśnik był natychmiast rozpoznawany jako ofiara procesu 
zombifikacji. Miejscowi uważali zombie za istoty złe i niebezpieczne, 
a także po prostu bali się ich. Stąd też nawet po odzyskaniu 
świadomości ofiary były skazane na życie poza społecznością.28 
Współczesny „hollywoodzki” zombie różni się od haitańskiego orygi-
nału tym, że żywi się ludzkim mięsem – jest to autorski wkład 

                                                 
26

 Dobrym tego przykładem są opowiadania innego pisarza tego okresu, H.H. 
Ewersa – „Mamaloi” „Kraina Czarów”. 
27

 E. McAlister, A Sorcerer's Bottle: The Visual Art of Magic in Haiti, [w:] Division II 
Faculty Publications. Paper 17,  [on-line:] 
http://wesscholar.wesleyan.edu/div2facpubs/17, [05.09.2011], s. 314.  
28

 „Zombizm mit o żywych trupach” 
http://horror.com.pl/publicystyka/art.php?id=53 oraz „Cała prawda o zombi”, Cała 
prawda o zombi, [on-line:] http://facet.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/cala-
prawda-o-zombi,905247, [05.09.2011]. 

http://wesscholar.wesleyan.edu/div2facpubs/17
http://horror.com.pl/publicystyka/art.php?id=53
http://facet.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/cala-prawda-o-zombi,905247
http://facet.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/cala-prawda-o-zombi,905247
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reżysera „Nocy żywych trupów”, utrwalony potem i powielony przez 
współczesną kulturę.  

 
Podsumowanie 
 
Oryginalne dla kultury latynoamerykańskiej istoty fantastyczne 

i demoniczne były obecne w rzeczywistości społecznej na długo przed 
przybyciem do Ameryki Krzysztofa Kolumba. Wraz z upadkiem 
starych kultur nie zostały one zapomniane, ale przetrwały w folklorze, 
ludowych podaniach czy synkretycznych formach kultu. Niektóre 
z nich zostały włączone do legend przywiezionych ze Starego Świata. 
Napływ czarnych niewolników z Afryki i ich wierzeń, jeszcze powięk-
szył i tak już spory panteon istot zawarty w wierzeniach i podaniach 
ludowych. Oczywiście przedstawiony w artykule bestiariusz nie wy-
czerpuje tematu. Ameryka Łacińska to region niezwykle bogaty we 
wszelkiego rodzaju duchy, upiory i demony. Celem niniejszego 
artykułu było jedynie zaznaczenie tego bogactwa oraz wskazanie jego 
źródeł. 
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Summary 
 This paper shows typical creatures existing in myths and legends of 
old and modern societies of South America. The essey is divided into 
two parts. In the first part the author describes creatures in pre-
Columbian religions. The second part shows three typical modern 
legends about La Llorana, Chupacabra and zombie, presenting its 
background and possible inspirations taken from old beliefs.
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