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Prezentul articol este o sinteză parţială a unei cercetări a culturii mbya guarani din regiunea
Misiones (Argentina), reflectând în special spaţiul estetic al acestei culturi. Având ca obiectiv
stabilirea unei apropieri reale de o cultură diferită, analizăm împletitul coşurilor, unul dintre aspectele
culturale relevante ale acestui popor. Beneficiind de imaginea omului actual, privim către trecut, în
patrimoniul său mitologic şi în contextul său geografic pentru a găsi cunoştinţe care să ne permită
articularea semnificaţiilor provenite de la arhetipurile culturale în relaţie cu câmpul estetic al
împletitorului de coşuri.
The mythological-esthetic space of Mbya Guarani. From the mythological past to presen!
history. The presen! article is a partial synthesis of a research work of the mbya guarani cu/ture from
Misiones region (Argentina), reflecting especially the esthetic space ofthis cu/ture. Aiming to establish
a real approach to a different cu/ture, we analyze braiding baskets, one ofthe relevant cultural aspects
of this people. Benefiting today of the image of the modern man, we look back to the past, in his
mythological heritage andin his geographical background to find information that would allow us to
reveal meanings originating from cultural archetypes concerning the esthetic field of the baskets
braider.
Cuvinte cheie: Mbya, mitologie, estetic, împletit
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Consideraţii

1. Consideraciones previas
"Para que un mensaje sea comprendido
es indispensable que el receptor conozca
la clave utilizada por el emisar".
1
Octavio Paz (1971)

1.

preliminare
,,Pentru ca un mesaj să fie înţeles,
este necesar ca receptorul să cunoască
cheia utilizată de emiţător" .
Octavio Paz (1971 )1

El encuentro con las primeras vivencias,
en la observaci6n de una cultura que estimamos
diferente, se da en el conflicto que nace,
inevitablemente, en el esfuerzo por intentar

Confruntarea cu primele experienţe în
observarea unei culturi pe care o estimăm a fi
diferită constă în conflictul care se naşte
inevitabil, în modul în care este necesar să
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comprender las formas de vida, manifestaciones
y signos que a otros les son esenciales y chocan
frontalmente con los 6rdenes y significados
aprendidos en nuestro mundo occidental.
En el intento de ver aunque mas no sea
en parte, el pensamiento, el sentir, la manera de
relacionarse y expresarse de un pueblo que se
nos presenta distante; la historia, los mitos, su
entomo, nos permiten avanzar en la busqueda
de sentidos que nos revelen conexiones claras
con el campo del arte.
El contexto influye de manera decisiva
en el desarrollo del arte, la estructura cultural y
cosmologica operan como vinculos intangibles
de comunicaci6n con lo trascendente y lo social,
otorgando valor a lo que se expresa.
Solidificando formas en lo visual, textual o
musical, entregan una visi6n del mundo y una
determinada concepci6n de la realidad que
pueden ser rescatadas mediante lecturas
arquetipicas.

înţelegem

formele de viaţă, manifestările ş1
semnele care celorlalţi le sunt esenţiale şi care se
ciocnesc cu regulile şi semnificaţiile învăţate în
lumea noastră occidentală.
Încercând să privim mai îndeaproape,
nu raţiunea, percepţia, modul de a relaţiona şi de
a se exprima al unui popor aflat la distanţă sunt
în prim plan; istoria acestuia, miturile, ambianţa
sunt cele care ne permit să avansăm în căutarea
înţelesurilor care ne dezvăluie conexiuni clare
cu câmpul artistic.
Contextul influenţează într-o manieră
decisivă dezvoltarea artei, iar structura culturală
şi cosmologică funcţionează ca legături
intangibile de comunicare cu transcendentul şi
socialul, conferind valoare pentru ceea ce se
exprimă. Întărind formele în dimensiunea lor
vizuală, textuală sau muzicală, acestea oferă o
viziune asupra lumii şi o concepţie clară a
realităţii posibil de recuperat prin lecturi
arhetipale.

2. ESPACIO HISTORICO- RELACIONAL
MBYA-GUARANi
El pueblo guarani posee una milenaria
antiguedad formada en un proceso complejo de
larga duraci6n de epocas pacificas y usuales
violencias. La genealogia guarani comprende un
gran numero de pueblos que proceden de capas
sociales superpuestas de origenes diversos,
constituidas en diferentes epocas, muy
heterogeneas entre si, relacionados por una
lengua similar conocida hoy como el tronco
linguistico Tupi-Guarani; al igual que sucede
con el latin o el griego en occidente en la
actualidad, la filiaci6n lingiiistica no alcanza
para otorgar identidad cultural o politico social,
encontrando aun dentro de la similitud
linguistica notables diferencias de fronteras
interactivas generando variantes dialectales.
Los Mbya, parcialidad Guarani sobre la cual
enfocamos este articulo, fueron tardiamente
conocidos entre los siglo XVI- XVIII. Durante
el proceso de colonizaci6n misional llevada a
cabo en la regi6n por los Franciscanos (1580) y
Jesuitas (1616-1767) los Mbyamantuvieron una

2. SPAŢIUL ISTORICO-RELAŢIONAL
LA MBYA-GUARANI
Poporul guarani are o vechime milenară,
fiind format într-un proces complex de lungă
durată, trecând prin epoci paşnice dar şi prin
obişnuitele violenţe. Genealogia guarani
cuprinde un număr mare de persoane care provin
din straturi sociale suprapuse, de diverse origini,
formate la momente diferite, foarte eterogene
între ele, legate printr-o limbă similară,
cunoscută în prezent ca trunchiul lingvistic tupiguarani; aşa cum se întâmplă astăzi în Occident
cu latina şi cu greaca, descendenţa lingvistică nu
este suficientă pentru a conferi identitate
culturală sau social-politică, chiar şi în interiorul
similitudinii lingvistice întâlnindu-se diferenţe
notabile de frontiere interactive, care generează
variante dialectale.
Mbya, fracţiunea guarani asupra căreia
se concentrează acest articol, a fost cunoscută
târziu, în secolele al XVI-lea- al XVIII-lea.
În timpul misiunii de colonizare
desfăşurate în regiune de către franciscani
(1580) şi iezuiţi (1616-1767) mbya au menţinut
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actitud de resistencia cultural que ha jugado un
papel fundamental produciendo un significativo
impacto sobre la orientacion y fortalecimiento
de su sistema simbolico que involucra a las
manifestaciones esteticas actuales.
Luego de la expulsion de los jesuitas se
crea la Provincia Colonial de las Misiones
Guaranies (1768); fue un gobiemo politico y
militar creado por la corona espaîiola para
administrar los territorios que dejaron
abandonados los jesuitas al ser expulsados de
sus misiones en territorios que hoy forman parte
de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Los Mbya en estas circunstancias, al mantener
su autonomia, no sufrieron la fragmentacion que
pudieron haber tenido los otros pueblos que si
participaron en el proceso evangelizador,
logrando permanecer en un espacio que le era
propio; a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, comenzaron a establecerse sobre el lado
oeste de Misiones, hoy ruta 14, en un proceso de
desplazamiento que continua hasta la actualidad
como poblacion semi-nomada.
La zona del Parana medio, es el espacio
de acotacion geografica que elegimos para esta
investigacion, especificamente la region que
comprende la provincia de Misiones en la
republica Argentina. Mas del 80% de sus limites
son intemacionales, lindando al Norte y al Este
con la Republica del Brasil y al Oeste con la
Republica del Paraguay. Este hecho, no es un
hecho menor si consideramos que la cultura
Mbya Guarani establece sus limites en la
abarcabilidad de la selva humeda, mas alla de las
fronteras politicas nacionales, formando su
espacio cultural en el mismo lugar de los
pueblos mencionados . Este factor de
multiplicidad se potencia aun mas cuando
logramos entender que, contando con el
Uruguay region que tambien le pertenece, son
cuatro las naciones y tres los idiomas diferentes
con los que el guarani negocia e interacrua
superficie, dominio, simbolicidad, costumbres,
lengua, religion. Las comunidades guaranies
forman hoy una minoria en un complejo
tramado multicultural, que el Mbya afronta

o atitudine de rezistenţă culturală care a jucat un
rol-cheie, producând un impact semnificativ
asupra orientării şi consolidării sistemului
simbolic ce se inserează manifestărilor estetice
actuale.
După expulzarea iezuiţilor a fost creată
Provincia Colonială a Misiunilor Guarani
(1768); a fost instaurat un guvern politic şi
militar creat de către coroana spaniolă pentru a
administra teritoriile cedate iezuiţilor expulzaţi
din misiunile lor în teritorii care astăzi fac parte
din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. În
aceste condiţii , pentru a-şi menţine autonomia,
mbya nu au suferit fragmentarea pe care ar fi
putut-o avea alte populaţii implicate în procesul
de evanghelizare, reuşind să rămână într-un
spaţiu care le-a fost propice; din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea au început să se
stabilească în partea de vest a Provinciei
Misiones, acum Ruta 14, ca populaţie seminomadă într-un proces de deplasare care
continuă şi în prezent.
Pentru acest studiu am ales ca spaţiu
geografic zona centrală Parana, în special
regiunea în care se situează Provincia Misiones
din Republica Argentina. Mai mult de 80% din
graniţele acesteia sunt internaţionale,
învecinându-se la nord şi est cu Republica
Brazilia, iar la vest cu Republica Paraguay.
Acest fapt nu este nesemnificativ, având în
vedere că cultura mbya guarani îşi stabileşte
graniţele în pădurile tropicale, dincolo de
frontierele
politice naţionale, formându-şi
spaţiul cultural în acelaşi loc cu popoarele
menţionate.

Acest factor de multiplicitate este
amplificat atunci când înţelegem că, dacă
socotim şi Uruguay-ul ca zonă care le aparţine,
sunt patru naţiuni şi trei limbi diferite cu care
guarani negociază şi interacţionează în ceea ce
priveşte suprafaţa, dominaţia, simbolistica,
obiceiurile, limba, religia. Comunităţile guarani
sunt în prezent o minoritate într-o urzeală
multiculturală complexă cu care mbya se
confruntă, tranzitând spaţii fizice, mentale şi
simbolice, bazându-se pe o orientare ideologică,
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transitando espac10s fisicos, mentales y
simbolicos, basados en una orientacion
ideologica religiosa dirigida a mejorar el ser.
La vida de los Mbya en particular, esta en
la selva, todo su sistema simbolico, religioso y
social esta en relacion a ella. Configurados
como una extensa sociedad en red que permea
las fronteras politicas extraen el conocimiento
de la naturaleza selvătica, construyendo relatos
que orientan esas comprensiones, y creando
propuestas esteticas que acompafian una
sabiduria que late en las raices de su cultura.
Siendo la cultura Guarani eminentemente
oral; los relatos, rnitos y leyendas, toman un
papel preponderante a traves de los cuales
emana un valioso conocimiento. Los mitos
guaranies publican una logica, pero no son el
pensamiento en si rnismo. Revelan el origen de
la sabiduria del pueblo; a traves de ellos
podemos entender la forma de relacionarse con
el entomo y con lo que construyen.
Los mitos y leyendas Mbya Guarani son
poseedores de una conciencia portadoras de
simbolismos que remiten a contenidos
arquetipicos que reverberan significacion hacia
toda la cultura de este pueblo. La estetica Mbya
en sintonia con su cultura no escapa a esta
propuesta relacional pudiendo encontrar en la
plastica cestera, metaforas reveladoras que van
cimentando una forma visual de expresion.
2.1. Sociedad en Red
El espacio para los Mbya no es
apropiativo, exclusivo e individual, sino un
ambito conocido con el cual se sabe como
relacionarse. Constituido en base a una alianza
de la sociedad con el ambiente, este vinculo es el
nudo fundamental sobre el cual se desarrolla la
vida social de los individuos. La celula
constitutiva de la sociedad no es el individuo o la
familia nuclear, sino la familia extensa,
ampliada en un espacio que los relaciona en red
y que le agrega un sentido vinculante a la logica
del andar o caminar. Los bienes y herencias
materiales son casi inexistentes, trazando su
relacion familiar por linea residencial mas que

religioasă,

ce vizează îmbunătăţirea existenţei.
Viaţa poporului mbya, se desfăşoară
îndeosebi în pădure , întregul său sistem
simbolic, religios şi social fiind legat de aceasta.
Mbya sunt configuraţi ca o societate extinsă, în
reţea, care trece dincolo de graniţele politice, îşi
extrage cunoştinţele din natura silvică ,
construind naraţiuni care ghidează aceste
moduri de înţelegere , creând propuneri estetice
care însoţesc o înţelepciune ce sălăşluieşte în
rădăcinile culturii sale.
Cultura guarani este una eminamente
orală; poveştile, miturile şi legendele capătă un
rol cu o mai mare greutate, din care emană
valoroase cunoştinţe. Miturile guarani
dezvăluie o logică, dar nu reprezintă gândirea în
sine. Ele relevă originea înţelepciunii poporului;
prin intermediul lor putem înţelege forma de
relaţionare cu mediul înconjurător şi cu ceea ce
oamenii construiesc.
Miturile şi legendele mbya guarani-lor
sunt deţinătoarele unei conştiinţe purtătoare de
simbolisme care fac trimitere la conţinuturi
arhetipale ce se reflectă în întreaga cultură a
acestui popor. Estetica mbya, în acord cu
cultura, nu face excepţie de la acest proiect
relaţional, în plastica împletitului de coşuri
putând fi întâlnite metafore relevante, care vor
consolida o formă de expresie vizuală.
2.1. O societate în reţea
Pentru mbya spaţiul nu îngrădeşte ,
exclusiv şi individual, ci este o zonă cunoscută la
care ei ştiu cum să se raporteze. Formată pe baza
unei alianţe între societate şi mediu, această
legătură este elementul cheie în jurul căruia se
desfăşoară viaţa socială a indivizilor. Celula
constitutivă a societăţii nu este individul sau
familia restrânsă, ci familia lărgită, extinsă întrun spaţiu care îi leagă într-o relaţie şi adaugă un
sens angajant logicii parcursului. Bunurile şi
moştenirile materiale sunt ca şi inexistente,
trasând relaţia de familie mai degrabă prin linia
rezidenţială decât prin cea sangvină.
Societatea mbya este constituită din
reţele complexe, exprimate prin alianţe sociale,
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por linea de sangre.
La sociedad Mbya esta constituida por
redes complejas formuladas en alianzas sociales
politicas, economicas y espirituales,
fuertemente establecidas, que le dan sentido,
cobijo y atractivo a sus vidas.
Desde la antropologia Miguel
Bartolome (2009), explica como la logica
organizativa de los Mbya es una sociedad en
redes tangibles e intangibles, medular a su
esencia. Constituyendo redes parentales,
asociatlvas y residenciales, de intercambios
reciprocos, politicas, normativas; redes de
liderazgos invisibles chamanicos, redes
trasqacionales, que se fortalecen y consolidan
en traslacion constante.
Esta organizacion espacial, social y
espiritual, construye el esqueleto de las logicas
simbolicas de su universo cosmico, vinculadas
con la relacion ecologica y social de la
naturaleza. Simbolos y relatos dialogan con un
conocimiento extraido del sentido de vida a
imagen y semejanza del espacio selva con el que
cohabitan.
La naturaleza es movimiento, la
sociedad en redes interconectadas en alianzas,
es la respuesta posible a las tensiones entre
ambiente y sociedad, entre unos y otros. Relatos
y leyendas tejen una y otra vez la complejidad de
su existencia con dioses naturales, mitos entre
hermanos, y una tierra que bajo buenas
intencionalidades y voluntades, siempre entrega
sus frutos.
En el campo estetico, desde lo material,
es visible que la plastica cestera se manifiesta
como un tejido en creacion, La imagen cestera,
denominada ''para", surge del tejido en plena
manifestacion de la posibilidad de combinacion
de sus estructuras expresivas como red.
Desde lo simbolico expresivo las ''paras"
estan formuladas y consolidadas en una
disposicion arquitectonica interna para crear un
espacio visual trenzado entre mitologia,
sociedad e identidad visual estetica.
El pensamiento de Merleau Ponty nos
ayuda a indagar la problematica del espacio en

politice, economice şi spirituale, ferm stabilite,
care conferă vieţii sens, adăpost şi farmec.
Pornind de la antropologie, Miguel
Bartolome (2009) explică modul în care, prin
logica lor organizatorică, mbya sunt o societate
alcătuită din reţele tangibile şi intangibile,
medulară în esenţă, constituind reţele parentale,
asociative şi rezidenţiale , de schimburi
reciproce , politice, normative , reţele de
supremaţii şamanice invizibile, reţele
transnaţionale, care se fortifică şi se
consolidează în translaţie constantă.
Această organizare spaţială, socială şi
spirituală
construieşte structura
logică
simbolică a universului lor cosmic, legată de
relaţia ecologică şi socială cu natura.
Simbolurile şi povestirile dialoghează cu o
cunoaştere extrasă din semnificaţia vieţii, având
chipul şi asemănarea spaţiului silvic cu care
coabitează.

Natura este în mişcare, iar societatea în
interconectate prin alianţe este răspunsul
posibil la tensiunile dintre mediul înconjurător şi
societate, între unii şi alţii . Poveştile şi legendele
ţes mereu şi mereu complexitatea existenţei lor
împreună cu zeii naturii, cu miturile despre fraţi,
şi cu un pământ bine intenţionat şi binevoitor
care îşi va oferi întotdeauna roadele.
În plan estetic, începând cu materialul,
se observă că plastica împletirii coşurilor se
manifestă asemenea unei ţesături în curs de
creare. Imaginea împletită, denumită „para ",
apare din împletitură în plină manifestare a
posibilităţilor de combinare a structurilor
expresive ca reţea.
Pornind de la simbolicul expresiv,
„para" sunt formulate şi consolidate într-o
dispunere arhitectonică internă destinată să
creeze un spaţiu vizual în care se împletesc
identitatea vizualmitologia, societata şi
reţele

estetică.

Gândirea lui Merleau-Ponty ne ajută să
investigăm problematica spaţiului în relaţie cu
omul; nu este vorba despre a percepe lucrurile în
spaţiu, ci de a gândi spaţiul ca un „sistem
indivizibil de acţiuni de îmbinare", experienţa
1.3
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relacion al hombre, al manifestar que no se trata
de percibir las cosas en el espacio, sino de pensar
el espacio como un "sistema indivisible de actos
de vinculacion"; la experiencia del espacio se
funda asi, en una sintesis de orden totalmente
diverso:
"El espacio no es el medio contextual
(real o logico) dentro del cual las cosas estan
dispuestas, sino el medio gracias al cual es
posible la disposici6n de las cosas. Eso es, en
lugar de imaginarlo como una especie de eter en
el que estarian inmersas todas las cosas, o
concebirlo abstractamente como un caracter
que Ies seria comun, debemos pensarlo como el
2
poder universal de sus conexiones" • Merleau
Ponty (2000)
A la hora de mirar el espacio del que
parte la estetica Mbya, debemos decir que existe
un espacio topologico, material y concreto y
existe un espacio, trascendental, inmaterial y
real. De ambos espacios, surge un espacio
amplificado de relaciones posible con el entomo
y con el otro.
El primer concepto con el que nos
encontramos al analizar el espacio de esta
cultura es que este, es para compartir; el
segundo que es para transitar, por lo que
Compartir y Transitar son dos aspectos a tener
en cuenta a la hora de mirar la obra plastica
cestera; en este articulo nos dedicaremos al
pnmero.
LA SELVA es el espacio materico por
excelencia de este pueblo. La selva posee la
nobleza de la adaptabilidad al espacio y a la
biosfera; raices, semillas, troncos, hojas,
desarrollan diversas
habilidades
como
estrategia de vinculos vitales. Tallos, ramas y
rizomas en asombrosas contorsiones se cruzan y
tuercen en riesgosas tramas vivas en continua
transformacion de si mismas. El vegetal de la
selva es un material predispuesto al cambio
espacial en husca de una concordancia de
plurales. Con este material, la selva, se reordena
en una busqueda activa de posicionamientos de
altura y longitud extrema, regenerando

bazându-se astfel pe o sinteză de ordin
total diferit:
„Spaţiul nu este mediul contextual (real
sau logic) în care lucrurile sunt dispuse, ci
mediul datorită căruia este posibilă dispunerea
lucrurilor. În loc să ni-l imaginăm ca un fel de
eter în care se scufundă toate lucrurile sau să îl
concepem, în mod abstract, ca un caracter care
le este comun, trebuie să îl gândim ca o putere
2
universală a conexiunilor."
Atunci când privim spaţiul din care face
parte estetica mbya, trebuie să spunem că există
un spaţiu topologic, material şi concret, dar
există şi un spaţiu, transcendent, imaterial şi
real. Din ambele spaţii ia naştere un spaţiu
amplificat de posibile relaţii cu mediul
înconjurător şi cu Celălalt.
Primul concept pe care trebuie să îl
analizăm în spaţiul acestei culturi este că cel
dintâi este pentru a împărtăşi, iar al doilea este
pentru a tranzita, astfel încât a împărtăşi şi a
tranzita sunt două aspecte de luat în considerare
atunci când privim opera plastică realizată prin
împletire, în acest articol referindu-ne la cel
dintâi.
PĂDUREA este spaţiul material prin
excelenţă al acestui popor. Pădurea deţine
nobleţea adaptării la spaţiu şi la biosferă;
rădăcinile, seminţele, trunchiurile, frunzele
dezvoltă diverse abilităţi cum ar fi strategia
legăturilor vitale. Tulpini, ramuri şi rizomi se
încrucişează în contorsionări uimitoare şi se
răsucesc în cadre vivace riscante, în continuă
transformare. Vegetaţia pădurii este un material
predispus schimbării spaţiale, în căutarea unei
concordanţe multiple. Cu acest material,
pădurea se reorganizează într-o căutare activă de
poziţionări ale înălţimii şi lungimii extreme,
regenerându-şi încontinuu sămânţa.
Pentru munca sa, cultura mbya a ales una
dintre plantele cele mai puternice şi de
flexibilitate majoră, cum ar fi speciile
Bambusoideaes („takuaras") şi
lianele
Philodendron bipinnatifidum („guembe"); acest
material emană poeticitate.

2

2

MERLEAU PONTY, Maurice. 2000: 258,259.
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continuamente sus simientes. Este territorio esta
delante del ser Mbya para ser percibido, desde
donde absorbe y crea un espac10 prop10,
estetico.
La cultura Mbya, elige uno de los
vegetales fuertes y con mayor posibilidad de
flexibilidad como son las especies
Bambusoideaes (takuaras) y las lianas de
Philodendron bipinnatifidum (giiembe) para
realizar sus obras; este material elegido emite su
poetica.
Estos materiales dentro de la trama
cestera Mbya, multiplica sus posibilidades de
adaptacion en el tejido. En continuo movimiento
de zigzag, no hace mas que evocar los
posicionamientos de arriba abajo, adelante
atras, con los que la selva forma su espacio. En
cierto sentido, el zigzag, visualiza el proceso
oculto de un comportamiento dinamico,
describiendo con muy poco, la interaccion de un
espacio que la selva conjuga con naturalidad.
Nada se impone. Se encuentra la materia
en lugar de hacer un material; se encuentra la
forma en el movimiento y este entrega el espacio
adecuado. El material en completa intimidad
con el hombre en su territorio externo e interno
narra una y otra vez la historia del espiritu.
La selva para los Mbya tiene la medida
de la vida, es decir posee el tamaîio de la
convivencia; es la justa y necesaria para vivir sin
expulsar a nadie, hasta donde es posible la
biodiversidad es su limite. La existencia de
todos los organismos vivos; incluido el hombre,
no es una utopia; es una necesidad basica que
abarca al cuerpo y al espiritu.
La selva, es el espacio habitado donde el
ser Mbya es lanzado al mundo. Es su ambiente,
sus raices, su sitio de batalla; es intima, sagrada,
su complice, madre, nido. Tienen sobre ella
potenciado el sentido comun de abastecerse y
cuidarla, promoviendo en consecuencias el
concepto delo ecologico como consecuencia del
"sentido comiln" y no como ideal. Dominar la
selva es entenderla; comprenderla es la forma
de conquistarla.
La selva puede ser para algunos un

Aceste materiale multiplică posibilităţi
le de adaptare în ţesere. Continua mişcare în zigzag nu face decât să evoce poziţionările de sus în
jos, dinspre faţă înspre spate, în raport cu cele
prin care pădurea îşi constituie spaţiul. Într-un
anume
sens, zig-zag-ul afişează procesul
ascuns al unui comportament dinamic, descriind
într-o foarte mică măsură interacţiunea dintr-un
spaţiu pe care pădurea îl conjugă cu naturaleţe.
Nimic nu este impus. În loc de a face un
material, materia există; există şi forma în
mişcare şi astfel se întregeşte spaţiul adecvat.
Materialul, în intimitate absolută cu omul, în
teritoriul său extern şi intern, narează, din nou şi
din nou, povestea spiritului.
Pentru mbya pădurea deţine măsura
vieţii , adică posedă dimensiunea coexistenţei ,
este dreptul şi necesitatea de a trăi fără a expulza
pe nimeni; în măsura în care este posibil,
biodiversitatea este limita sa. Existenţa tuturor
organismelor vii, inclusiv a omului, nu este o
utopie, este o nevoie fundamentală care
cuprinde trupul şi spiritul.
Pădurea este spaţiul locuit din care fiinţa
mbya este eliberată în lume. Pădurea reprezintă
ambientul şi rădăcinile acestui popor, ea este
câmpul său de luptă, îi este intim, sacru,
complice, mamă, cuib. Cei care o populează
promovează conceptul ecologic ca o consecinţă
a „bunului simţ" , nu ca ideal. A domina pădurea
înseamnă a o înţelege; înţelegerea este forma sa
de a o cuceri.
Pădurea poate fi pentru unii un spaţiu de
pradă , cu taine profunde şi „diversităţi
îngrozitoare", dar pentru mbya ea este sublimă
în sine, posedă neprevăzutul necesar să fortifice
fiinţa în diversitate, funcţionează ca spaţiu de
amplificare a conştiinţei, de legare cu divinul, de
întâlniri mistice; este adăpostul cosmic.
Acest spaţiu nu este unul întins, lin,
luminos. Este un spaţiu ţesut cu toată amprenta
pe care această acţiune o are asupra omului.
Împletitul este o formă de organizare
spaţială şi o formă de creaţie. Dinspre ceea ce
este simbolic, mai ales în Orient, vom vedea
adesea zeiţe asociate cu o lege care prevede
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es en si misma lo sublime, posee las
contingencias necesarias para fortalecer al ser en
la diversidad, opera como el espacio de
amplificacion de la conciencia, del religare con
lo divino, de los encuentros misticos; es el
refugio cosmico. Este espacio, no es un espacio
plano, llano, luminoso. Es un espacio tejido con
toda la impronta que esta accion tiene sobre el
hombre.
El tej ido es una forma de organizacion
espacial y es una forma de creacion. Desde lo
simbolico, vemos continuos referentes a diosas
hilanderas, especialmente desde oriente,
relacionadas con una ley que ordena el cambio
continuo y universal de los seres, o a la propia
naturaleza tejiendo un destino incesante. En el
diccionario de los simbolos de Chevalier
encontramos:
"El tejido„. sirve para designar todo lo
que rige nuestro destinos, la arana que teje su
tela es la imagen de la fuerza que teje nuestros
destinos. Luego aporta - Tejer no significa
solamente predestinar (en el plano
antropologico) y reunir realidades de indole
diferentes (en el cosmologico), sino tambien
crear, hacer safir de la propia sustancia, como
Io hace la arana, que construye la tela
sacandola de si misma"3•
Es evidente que la selva y la plastica
cestera se manifiestan como tejido en creacion.
Sobre este tejido el pueblo Mbya construye
desde hace tiempo gran parte de su espacio
estetico vinculando cultura con identidad.
La imagen cestera hace surgir sus formas
del tejido en plena manifestacion de la
combinacion de sus estructuras expresivas. En
sintonia con formulas invisibles, estos objetos
cesteros hacen ver, en una topografia de
superficies, el secreto de la vida en convivencia.
Elegir una forma de expresion que otorgue
identidad a un colectivo significa haber
encontrado una via exitosa, necesaria, para
formar un vinculo entre sujetos y expresion.
En el arte hay un pensamiento
inconsciente que existe y se muestra; de tal
modo que esta presencia espacial cosmogonica
3

CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT,Alain.1995: 982.

schimbarea continuă şi universală a fiinţelor, sau
pentru care natura a urzit o soartă necruţătoare.
În Dicţionarul de simboluri al lui Chevalier
găsim următoarele:
„Ţeserea . „ foloseşte pentru

a se descrie
tot ceea ce guvernează destinele noastre,
păianjenul care îşi împleteşte pânza este
imaginea forţei care ţese destinele noastre. A
împleti nu înseamnă doar a predestina (în plan
antropologic) şi a reuni realităţi diferite (în
plan cosmologic), ci şi a crea, a face să iasă din
propria substanţă, la fel ca păianjenul, care
3
construieşte pânza, scoţând-o din el însuşi. "
Este evident că pădurea şi plastica
împletiturilor se manifestă ca o împletire în curs
de creare. În jurul acestei împletiri poporul
mbya îşi construieşte o mare parte din spaţiul
său estetic, îmbinând cultura cu identitatea.
Imaginea împletirii determină apariţia
formelor de ţesere, în plină manifestare a
combinaţiei structurilor sale expresive. În acord
cu nişte formule invizibile, aceste obiecte
împletite fac vizibilă, într-o topografie a
suprafeţelor, secretul vieţii în comun. A alege o
formă de expresie ce conferă identitate unui
colectiv marchează întâlnirea cu o cale
norocoasă, necesară formării unei legături între
subiecţi şi expresie.
În artă există o gândire inconştientă;
prezenţa spaţială cosmogonică se reflectă în
estetica mbya şi lasă urme prin intermediul unei
acţiuni care se prezintă ca o modalitate de „a
transcende" realitatea articulată venind dinspre
un fundal pe care se bazează tot ce a fost
construit ancestral.
2.2. Coşul şi relatarea mitologică
În geneza relatărilor mitologice coşurile
mbya fiinţează în moduri diferite. În unele
cazuri, ele sălăşluiesc posedând proprietăţi
speciale, în măsură să stabilească legături rituale
simbolice cu viaţa şi cu moartea, cu bunăvoinţa
şi cu îngăduinţa. Poveştile sunt în măsură să
împletească visul şi cântul, darul şi pedeapsa,
legate de reţele perceptive imateriale, care se
3

CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT,Alain. 1995: 982.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Espacio mitologico-estetico Mbya-Guarani. De! pasado mitologico a la historia actual
Spaţiul mitologico-estetic la Mbya Guarani. De la trecutul mitologic la istoria actuală

impresa, se refleja en la estetica Mbya y deja
rastros en la plastica mediante una acci6n que se
mostrara como una modalidad de "trascender"
la realidad articulada desde un fondo sobre el
que reposa todo lo ancestralmente construido.
2.2. Cesto y Reiato Mitologico
Los cestos Mbya, habitan en la genesis
de los relatos mitol6gicos de diferentes maneras.
En algunos casos, moran con atributos
especiales capaces de establecer vinculos
simb6licos rituales con la vida y la muerte, con
la benevolencia y el beneplacito. Narraciones
que son capaces de tejer suefio y canto, regalo y
castigo; ligadas a redes perceptuales intangibles
que se pronuncian como model o y motivo activo
de expresi6n de un pueblo.
El corpus de mitos y leyendas Guaranies
es amplio y muy fertil; entre los Mbya estos
circulan hasta el dia de hoy de boca en boca.
Existen variadisimas versiones; algunas mas
literarias y otras mas pedag6gicas por lo que una
selecci6n de las mismas fue necesaria; el criterio
de elecci6n tiene que ver con los roces de
pensamiento con el tema que nos ocupa y
solamente se extrajeron del texto algunos
conceptos relacionados con el eje planteado.
2.2.1. El seîior del cuerpo como el sol
El siguiente parrafo es muy divulgado en
la comunidad Mbya, corresponde a una
antologia de la literatura Mbya guarani
recopilada por el investigador Leon Cadogan en
1959
" ... hizo nuestro padre Pa 'i para su hija un
canasto.
4
La dio a Charia y el la llev6 y fornic6 con ella
por el camino, destrozandose el pene.
Castig6 por eso Charia a la mujer, y sin mas
5
volvi6 a convertirse en canasto" •
2.2.2. Canto de los Dioses - canastas magicas
El himno que trascribimos a espacio
predador, de profundos misterios, de
"diversidades horrorosas"; pero para los Mbya
continuaci6n, es un diălogo entre el Padre y la
Madre de los dioses. "la primera madre" y

exprimă

ca model şi motiv activ de expresie a
unui popor.
Fondul de mituri şi legende guarani este
amplu şi foarte fertil; la mbya acestea circulă, şi
în prezent, pe cale orală. Există versiuni
multiple, unele mai literare, altele mai
pedagogice, fiind necesară o selecţie a acestora;
criteriul de selecţie are de a face, doar tangenţial,
cu subiectul care ne preocupă, şi numai din text
se extrag câteva concepte legate de problema
ridicată.

2.2.1. Stăpânul corpului ca soare
Următorul paragraf este foarte răspândit
în cadrul comunităţii mbya şi corespunde unei
antologii a literaturii mbya guarani alcătuită de
cercetătorul Leon Cadogan în anul 1959:
" .. .părintele nostru Pa 'i îi focu fiicei sale un coş.
4
I-o dădu lui Charia , el o luă şi păcătui cu ea pe
drum, distrugându-i-se penisul.
Pentru aceasta, Charia o pedepsi pe femeie şi ea
se transformă din nou în coş5. "
2.2.2. Cântecul Zeilor - coşuri magice
Imnul pe care l-am transcris în
continuare constituie un dialog între Tatăl şi
Mama zeilor, „cea dintâi mamă" şi Namandu Ru
Ete:
- „ Eu încă mai văd amintiri bune.
Mai sunt încă unele mici care se umilesc
înaintea mea.
În acest sens, în miriştile eterne,
6
Albine mici „ eichu " am adunat,
pentru ca aceia care au amintiri bune
să îşi poată şterge gura (cu miere).
Sunt aici, în împrejurimile Paradisului meu,
coşuleţe minunate am adunat,
astfel încât cu ele să se poată juca urmaşii
generaţiilorfiicelor mele/7
2.2.3. Takua vera chy ete
„Despre Takua Vera Chy Ete, care îşi are
sălaşul în cer, la sud-est de Caaguzli, se spune că
a obţinut perfecţiunea cântând şi intonând
imnuri în onoarea osemintelor - aşezate într-un
coş- ale unui fiu decedat."
4

Charia este un spirit pervers, rivalul lui Pa'i.
Leon. 1959: 82-135.
6
În cosmologia mbya furnicile de eichu mai simbolizează
şi Pleiadele.
s CADOGAN,

4

5

Chaira es un espiritu perverso. Rival de Pa' i.
CADOGAN, Le6n.1959: 82 -135.
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N amandu Ru Ete.
- ''Yo veo aun buenos recuerdos.
Hay todavia algunos pocos que se humillan ante
mi.
En vista de ello yo, en las pajonales eternos,
6
abejitas "eichu " he reunido,
para que aquellos que albergan buenos
recuerdos
puedan enjuagarse la baca (con miel).
He aqui, en las alrededores de mi Paraiso,
canastillas milagrosas he reunido,
para que con ellas puedan jugar las
descendientes
7
de las generaciones demis hijas. !
2.2.3. Takua vera chy ete
"De Takua Vera Chy Ete, quien tiene su
morada en el cielo en direcci6n SE de Caagu:zU,
se dice que obtuvo la perfecci6n o aguyje
·danzando y entonando himnos en ho nor de los
huesos, puestos en una canasta, de un hijo que se
habia muerto"
Deposito Takua Vera Chy Ete
las huesos de! que porta la vara
en un recipiente de caiias trenzadas.
Canto, oro, danzo en honor de ellos.
Obtuvo con ellos la gracia divina,
con ellos hizo acreedora a la resurrecci6n;
8
hizo que circulara por las huesos el decir
Estas estrofas dejan percibir como cesto,
canto, danza, rezo, palabra, son vias de
renovaci6n y camino de perfecci6n.
Los canastos se anudan a la genesis
Mbya como una actividad bendita. Desde el
espacio mitologico es la misma deidad creadora
quien los penso, aportando con ello en lo
cotidiano, magia y beneplacito, por lo que este
hacer se transforma en actos de creaci6n vividos
como participaci6n de una inferencia que
trasciende lo material.
9
Circula entre ellos, que fue N amandu
quien ensefi6 a sus hijos a hacer los canastos,

Depun Takua Vera Chy Ete
oasele, ale celui care poartă toiagul,
în vas de nuiele-mpletite.
Cânt, mă rog, dansez în onoarea lor.
Cu ele obţin graţia divină,
cu ele devin demn de înviere;
8
fac spusele să umble printre oase •
Aceste versuri se lasă percepute ca

şi

coş,cântec,dans,rugăciune,cuvânt,suntcăide

reînnoire şi de perfecţionare.
Coşurile sunt legate de geneza poporului
mbya ca activitate binecuvântată. Din spaţiul
mitologic se desprinde aceeaşi zeitate creatoare
în care ei cred şi care, aducând cu ea în viaţa de zi
cu zi magie şi îngăduinţă, face ca acest lucru să
se transforme în acte de creaţie, implicând o
deducţie care transcende materialul.
9
Oamenii cred că Namandu a fost cel care
şi-a învăţat copiii să confecţioneze coşuri,
spunându-le cum trebuie să le facă pentru a le
asigura utilitatea şi durabilitatea, cum să le
ornamenteze şi ce materiale să folosească.
Numeroşi membri ai comunităţii povestesc că,
uneori, motivele sunt visate. Estimăm că la
oamenii din comunitatea mbya, mai degrabă
decât o evadare asemănătoare cu unele aspecte
din modul de gândire romantic occidental,
această visare se conectează la existenţa într-un
context spaţio-temporal care asumă şi înfruntă
în mod liber practica interconexiunilor de spaţii
şi timpuri multiple.
Prima legendă pune femeia în
corespondenţă analogică cu coşul. De
asemenea, aceasta permite întrezărirea unei
relaţii masculin-feminin care stă la baza întregii
activităţi de împletire la mbya. Este cunoscut
faptul că, iniţial, confecţionarea coşurilor era o
activitate rezervată bărbaţilor. În prezent, atât
bărbaţii cât şi femeile împletesc aceste coşuri,
păstrând semnificaţia genezei în memoria
socială.

6

Abejas de eichu tambien simbolizan las Pleyades en el
cosmos Mbyâ.
1
CADOGAN, Le6n. 1959: 99
8
CADOGAN, Le6n. 1959: XVI, 143
9
Namandu(el primero; el origen y principio) es el dios
principal de la mitologia guarani. Definido como
invisible, eterno, omnipresente y omnipotente.

1

8
9

CADOGAN,Leon,1959: 99.
CADOGAN, Leon. 1959: XVI. 143
Namandu (cel dintâi: originea şi începutul) este
principalul zeu din mitologia guarani, definit ca
invizibil, etern, omniprezent şi omnipotent.
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diciendoles como hacerlos, como asegurarlos
para que sirvan y duren; como omamentarlos y
que materiales usar. Muchos miembros de la
comunidad, cuentan, que los motivos de algunas
de las guardas, a veces, son soîiados. Estimamos
que este sonar Mbya conecta, mas que a una
evasion de algiln aspecto del ser a la manera del
pensamiento romantico occidental, a un ser
vinculado en un contexto espacio temporal que
asume y enfrenta, libremente, la practica de la
interrelacion de espacios-tiempos multiples.
La primera leyenda, pone a la mujer en
correspondencia analogica con la canasta.
Tambien permite vislumbrar una relacion
masculino-femenino que entreteje toda la
actividad cestera Mbya. Se sabe que en un
principio la confeccion de estos canastos era una
actividad masculina, reservando la orfebreria
para las mujeres. En la actualidad, hombres y
mujeres tejen estos cestos permaneciendo en su
memoria social la significacion de su genesis.
3. AMANERADE CONCLUSION
El objeto cestero posee un interes
estetico que se extiende mas alla del gusto y las
circunstancias historica. En este articulo nos
hemos referido a este objeto desde el aspecto de
la trama, dejando de lado otros aspectos
vinculados a la estetica del mismo. Aun asi es
posible vislumbrar como la realidad del alma
Mbya transita la sutil complejidad de todo ser y
la obra nacida de el, en forma consciente o
inconsciente, no escapa a los matices expresivos
de las nociones y conocimientos provenientes
de los arquetipicos. Estos acompaîian una razon
y modo de ser estetico haciendo que esta
propuesta cobre sentido para el pueblo. Por ello
nos propusimos encauzar el analisis de este arte,
entre las fibras de un tejido que se expresa
entrelazado en lo que creemos, todo un misterio
conectado con un origen anidado en una peculiar
forma de conducir el espiritu humano.
Esta cultura aborda desde hace tiempo
con su arte, una manera eficaz de despertar la
conciencia, el respeto y el cuidado de sus
origenes y de su identidad.

3. CONCLUZII
Obiectul împletit deţine un interes
estetic care se extinde dincolo de gust şi de
circumstanţele istorice. În articolul de faţă neam referit la acest obiect începând cu aspectul
urzelii, lăsând la o parte alte aspecte legate de
estetica sa. Cu toate acestea, este posibil să se
întrezărească cum realitatea sufletului mbya se
regăseşte, în formă conştientă sau inconştientă,
în complexitatea subtilă a fiecărei fiinţe şi în
de aici, precum şi în
lucrarea născută
cunoştinţele provenite din arhetipuri. Acestea
acompaniază o raţiune şi un mod estetic de viaţă,
făcând ca această intenţie să capete sens pentru
popor. Acesta este motivul pentru care ne-am
propus să orientăm analiza acestei arte de
împletire a fibrelor în care, credem noi, se
exprimă conjugat un întreg mister conectat la o
origine adăpostită în modul particular de a
conduce spiritul uman.
Această cultură abordează de multă
vreme, prin arta sa, un mod eficace de a trezi
conştiinţa, respectul şi grija pentru originile şi
identitatea sa.
A înţelege prezenţa celuilalt reprezintă
astăzi, referitor la poporul mbya, un mod de a
apăra şi proteja ceea ce este uman şi al nostru în
cadrul condiţiilor a ceea ce este diferit.
A înţelege manifestările sale estetice,
dincolo de gust şi de piaţă, înseamnă a fortifica
simultan elementele spirituale şi culturale care
conferă sens întâlnirii, ţinând seama de prezenţa
elementului diferit, în special ca o manieră de a
înfrunta problema de a fi consecvent cu ideea de
dialog, de convergenţă în reuniune.

[Traducere: Gabriela Călin-Mihălţian]
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Entender la presencia del otro es hoy en
lo referente a los Mbya una manera de defender
y proteger lo humano y lo nuestro, dentro de las
condiciones delo diverso.
Comprender
sus manifestaciones
esteticas, mas alla del gusto y del mercado es
fortalecer simultaneamente los elementos
espirituales y culturales que le da sentido al
encuentro; atendiendo peculiarmente a la
presencia de lo diferente como un modo de
enfrentar el problema de ser consecuentes con la
idea del diălogo, de la convergencia, en reuni6n.
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CesteriaMbyaySelvaMisionera- 2012
Foto montaje: AdrianaAlejandra Mare/li
Plato de cesteria Mbya que se comercializa en /a zona de Misiones
Argentina. Enforma de cruz cardinal, la selva a manera de manto
trasparente, marca las orientaciones que en este pueb/o son
consideradas sagradas
lmpletituri/e mbya şi Pădurea Misionară- 2012
Fotomontaj: AdrianaAlejandra Mare/li
Platou împletit mbya ce se comercializează în zona Misiones din
Argentina. ln formă de cruce cardinală, pădurea ca mantie
transparentă marchează orientările, care la acest popor sunt
considerate sacre.

Cesteria Mbya y Selva Misionera - 2012
Foto montaje: Adriana Alejandra Marelli
Cesto recolector de maiz, tipico de la cultura Mbya.
La imagen es una metafora de/ cesto con efectos de /uz y rejlejo en
alegoria al pasado y presente, insertado en su ambiente de origen.
lmpletiturile mbya şi Pădurea Misionară - 2012
Fotomontaj: AdrianaA/ejandraMarelli
Coş împletit pentru recoltarea porumbului, tipic pentru cultura mbya.
Imaginea reprezintă o metaforă a coşului împletit, cu efecte de lumină
şi reflexie, în alegorie cu trecutul şi cu prezentu/, inserată în
ambientul de origine.
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