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   Podejmuję ten temat z niejakim lę-
kiem, albowiem większość z nas do-
brze wie, jak pochopnie przywdzie-
wamy maski społeczne i jak przez 
wieki społeczeństwa na całym świe-
cie broniły się przed sarkazmem są-
siadów, którzy sprowadzali je do rangi
przedmiotów. Przypomnijmy sobie na 
przykład, jak w czasie II wojny świa-
towej karykaturzyści z amerykańskich 
czasopism i rządowych kół propagan-
dy sprowadzali Japończyków do istot 
ludzkich o najniższych instynktach. 
Kiedy skończyła się wojna miałem 
siedem lat, toteż stereotyp Japończyka 
jako skończonego łotra utrwalił mi się 
w podświadomości. Musiało upłynąć 
wiele lat, żebym spojrzał na Japoń-
czyka jak na człowieka, nie zaś jak na 
dziką bestię wrzeszczącą „banzai, ban-
zai!” Ponadto ci wrogowie budzący 
współczucie i litość – gdyż taki obraz 
wytworzyliśmy sobie ze strachu przed 
zbliżającymi się wojskami japońskimi, 
a także z braku zaufania we własne 
siły – i tak nie odczuliby raczej mojej 
troski. Tym niemniej dobrze jest o tym 
wiedzieć, skoro tubylczy Amerykanin 
musi się ciągle przeciwstawiać niezli-
czonym stereotypom, jakie wytworzy-
li ludzie, jeśli kiedykolwiek doczeka 
chwili, żeby ujrzeć w sobie kogoś in-
nego niż tylko wybryk natury czy też 
drewnianą statuę przed wejściem do 
trafiki.
  Dobrze wiem, że podejmowanie 
szermierki słownej i wywoływanie 
potyczki z okrutnymi błaznami przy-
pomina walkę z wiatrakami. Mimo to 
chciałbym przynajmniej spróbować 
przeciwstawić się tym kreaturom, któ-
re demoralizują i prześladują Indian, 
zarówno tych w rezerwatach, jak i tych 
żyjących w miastach. Na szczęście mo-
ja starszyzna plemienna przestrzegła 
mnie za młodu, abym nie składał pub-
licznie zbyt wielu oświadczeń na te-
mat, który poznałem lepiej niż kto-
kolwiek inny w tym społeczeństwie, 
odkąd stałem się dorosły. Ostrzegano 
przede wszystkim przed tym, co się
wiąże z określeniem celów czy wzor-
ców artystycznych. Starszyzna przy-
znaje jednak publicznie bądź prywat-
nie, że społeczeństwo ani sztuka nie 
powstają w próżni i że tych wzorców 
należy szukać gdzieś po drodze – naj-
lepiej u zarania dziejów. Wszyscy ży-
wimy przeświadczenie, że tu w Sta-
nach Zjednoczonych jest stanowczo 
za dużo ludzi „nieomylnych”, mają-
cych zawsze rację i zalecających mło-
dym robić to czy tamto, albo w ogóle 
nic nie robić.
  Starcy, którym w młodości poświę-
ciłem dużo uwagi, przyjęliby z apro-
batą uwagę Antoniego Czechowa: „ar-
tysta powinien pogrążyć się w ciem-
ności”. (Bez wątpienia łatwiej to było 
zrealizować w pokoleniu Czechowa 
aniżeli teraz, ponad sto lat później. 
W naszych czasach stojących pod zna-
kiem drapieżnych środków masowe-
go przekazu i kolejnego pokolenia po-
chłoniętego reklamowaniem siebie 
jako migoczącej wystawy sklepowej, 
życie w oderwaniu od kultury kon-
sumpcyjnej stało się wręcz niemożli-
we.) Jednakże nasza starszyzna ple-
mienna zgodzi się z Czechowem, po-
nieważ jej przodkowie mogli formu-

łować podobne zalecenia kierowane 
do młodych na długo przed nim. Ro-
zumiem przez to, że ciągle jest jeszcze 
wiele do przejęcia z tradycji naszych 
ojców i poznanych przez nas ludzi. 
Tym bardziej, że odkąd przeszło po-
łowa wszystkich tubylczych Amery-
kanów żyje w miastach poza rezerwa-
tami, napotykają oni płynną granicę
tożsamości między światem ich ojców 
i matek a światem ludzi białych. Żyją
w dwu różnych światach rządzonych 
przez chaos na dobre i na złe.
  Paradoks ten stał się więc podatnym 
gruntem dla wyobraźni tubylczego ar-
tysty, który mógł go wykorzystać do 
obrony przed apatią i rozpaczą, alko-
holizmem i samobójstwem. Pobudza-
jąc maksymalnie swą wyobraźnię ar-
tysta mógł zapanować nad przygnę-
biającą rzeczywistością życia pomię-
dzy dwoma społeczeństwami. Może-
my już zauważyć pierwsze ujęcia tej 
nowej rzeczywistości w dziełach tubyl-
czych artystów, które ukazały się we 
wzrastającym tempie od lat 60-tych. 
Powinniśmy więc zwrócić szczególną 
uwagę na te elementy, które przecho-
dzą z ich dzieł w nową świadomość, 
które przechodzą w sposób milczący, 
ale z pełną aprobaty obserwacją i wy-
nikającą stąd świadomością nowych
potrzeb społeczeństwa w naszym ży-
ciu i sztuce. Powinniśmy też doceniać
wartość korzyści moralnych i estetycz-
nych płynących z poświęcenia się cier-
pliwości i osobistemu wewnętrznemu 
zespoleniu jako środków wyrażania tej 
nowej rzeczywistości. Innymi słowy, 
nie potrafimy zawsze widzieć siebie 
bądź rzeczy w historycznej czy mi-
tycznej perspektywie. Bylibyśmy jed-
nak nierozsądni, gdybyśmy zlekce-
ważyli jej ważne funkcje w dawnej 
sztuce i społeczeństwie, a także nie 
dostrzegali zawartej w niej nadziei na 
przyszłość.
  Omawiając problem estetycznego 
wzorca „tubylczych Amerykanów”, 
postąpię nieco wbrew swojej naturze. 
Czy można powiedzieć, że istnieje 
nadal wzorzec estetyczny tubylczego 
Amerykanina oderwany całkowicie 
od innych kultur? Jeśli mam kruszyć 
kopię, problem wygląda następująco: 
ludowi bohaterowie – tak, podtrzy-
mywane z lekceważeniem stereotypy 
– nie. Uważam, że nie ma już tubyl-
czej estetyki, którą można by uznać 
za kierującą się zasadami odmien-
nymi niż wzorce artystów z Europy 
Zachodniej i kultur amerykańskich. 
Każdy, kto twierdzi inaczej, ubiega się 
o konwencjonalny, przebrzmiały już 
odzew ze strony zarówno tubylczych 
Amerykanów, jak i przedstawicieli in-
nych kultur. W rezultacie wyobraźnia 
czytelnika zostaje zawężona. Stereo-
typowe nastawienia przekreślają swo-
bodną grę między autorem a czytelni-
kiem.
   Ponadto, jeśli tubylczy artysta ma 
nam coś do zaoferowania, powinien 
dać to każdemu, kto pragnie wziąć ak-
tywny udział w odbiorze. Na przykład,
jeżeli lakocki poeta napisał wiersz wy-
łącznie w języku Lakotów – wyłącza 
tym samym z odbioru nie tylko nie-
tubylczych Amerykanów, ale także i 
Hopiów, Mohawków czy Indian Klal-
lam oraz większość innych ludów ple-

miennych mieszkających w pozosta-
łych regionach tego kontynentu, łącz-
nie z Kanadą i Alaską. Dlatego każdy 
tubylczy Amerykanin, który poważnie 
traktuje sztukę słowa – mówię wyłącz-
nie o artystach owładniętych duchem
sztuki – musi wyrobić w sobie wrażli-
wość na wiele odmian języka angiel-
skiego i świat, w którym ten język 
brzmi swojsko, z tym samym namasz-
czeniem, jakie przed tysiącem lat sza-
man żywił dla słowa w swych uzdra-
wiających pieśniach. Artysta – wzo-
rem niestrudzonego i dociekliwego 
szamana – musi radośnie wieść życie 
stając się coraz bardziej świadom bez-
kresnych dróg, na których można od-
krywać, jak życie kształtuje język, a 
język – życie. Twórczy ogień artysty 
powinna też podsycać – o ile jest to 
w ludzkiej mocy – różnorodność świa-
towej literatury i sztuki. (Nie sposób 
zachować etnicznej dumy i wartości 
w obrębie dominującego społeczeń-
stwa – weźmy na przykład Żydów –
ucząc się jednocześnie, czego tylko
można, od otoczenia. Tubylczy Ame-
rykanie i przedstawiciele innych mniej-
szości tego kraju nie mają już wyboru, 
skoro język tych wokół nich staje się 
odtąd podstawowym językiem ple-
mienia).
  I znów muszę kruszyć kopię. Z pew-
nością nikomu z nas nie zaszkodzi,
jeśli zakwestionuję zaślepienie współ-
czesnego artysty wezwaniem Ezry 
Pounda – „twórzcie od nowa” (make 
it new). Mimo wszystko, nowatorstwo 
nie gwarantuje, że osiągnięty efekt bę-
dzie sztuką, dobrym czy choćby god-
nym naszej uwagi wyrobem. Wydaje 
mi się bowiem, że ta mania zbyt do-
tkliwie odsłania ostateczny rozkład 
wiary człowieka w wyjątkowość, nie-
powtarzalność ściśle określonych ele-
mentów i postaci w opowieściach i 
wierszach, a co gorsza – także w życiu
codziennym. Jak to mądrze ujął Wright
Morris: „sens ogółu, czy nam się to po-
doba, czy nie, wypiera nasz sens wy-
jątkowości”1/. Sądzę, że przez „ogół”
Morris rozumie styl życia współczes-
nego człowieka, obojętnie: artysty czy 
szarego człowieka, który odrzucił 
przywilej dostrzegania różnicy mię-
dzy koniem a końskim gzem, między 
komputerem a „świętym Graalem”. 
Innymi słowy, kulturze masowej ciąg-
le mało tych nowości. Niewiele wy-
jaśnia założenie, że w czasie rozkręco-
nego dwudziestego stulecia mężczyź-
ni i kobiety czuli się niewiarygodnie 
zagrożeni przez starszych. Starcy, dę-
by, mosty, budynki, rzeki i góry, czy 
co tam jeszcze, denerwują ich, sieją 
w nich niepokój i skłaniają do znisz-
czenia tego wszystkiego lub ich sa-
mych. Tak więc współcześni artyści 
węszą wkoło za nowością i blaskiem, 
jak gdyby to było makowe opium. Ci 
sami jednak artyści i ich nieszczęsna 
publiczność są również niezadowoleni 
z tej obsesyjnej bezwzględnej rzeczy-
wistości. Oto co Morris mówi dalej: 
„nowatorstwo – przy braku innych 
wartości – utożsamia produkt z dzie-
łem sztuki”. Zatem „odnawianie, a nie
ulepszanie, uwierzytelnianie, dowarto-
ściowywanie – prowadzi do odrzuce-
nia przeszłości, która jest cenna w ak-
cie twórczym”. I później dodaje: „Jest 

to, w gruncie rzeczy, wezwanie do 
działania, a powoduje raczej odrzuca-
nie niż tworzenie”2/. (Proszę zwrócić 
uwagę, że odrzucamy ludzi tak samo, 
jak odrzucamy samochody, telewizo-
ry, ubrania itp.) Chociaż już nawet 
to dowodzi bujnej wyobraźni. Mor- 
ris posuwa się jeszcze dalej mówiąc: 
„rozmyślne podążanie za tym, co no-
we, dowodzi własnych ograniczeń za-
kładających rychłe odejście w niepa-
mięć”.
  Warto więc sobie wyrobić zdrowy 
sceptycyzm wobec sposobów, jakimi 
opanowaliśmy sztukę pobłażania so-
bie. Prawdopodobnie dopiero wtedy
młody artysta będzie miał szansę 
wnieść swój wkład do sztuki, która go 
zajmuje. Bo, jak napisał Hayden Car-
ruth: „Mówimy o wykorzystywaniu 
poezji, a to poezja nas wykorzystuje”. 
Wydaje mi się więc, że estetyczne 
wzorce sztuki tubylczego Ameryka-
nina nie różnią się od innych. Odnosi 
się to nie tylko do poezji. Rezultaty, 
rzecz jasna, zawsze będą się różnic, 
tak jak istnieją różnice na przykład 
między artystą z Moskwy a – po-
wiedzmy – artystą z Chicago. Tubyl-
czy Amerykanin różni się od białego 
artysty tylko tym, że może włączać 
do swych dzieł pradawne mity, legen-
dy, opowieści i żarty. Ale przedstawi-
ciele innych kultur nie powinni mieć 
kłopotów z rozpoznaniem przeżyć pły-
nących ze sztuki, po ukończeniu przez 
artystę pracy. (...)
 Większość tubylczych Amerykanów 
przynajmniej przez jakiś czas miesz-
kała wśród białych, w miasteczkach 
graniczących z rezerwatami albo też 
w największych miastach kraju. Ra-
dio, telewizja, film, gazety i czaso-
pisma – wszystko to dociera do In-
dian Nisqually i Choctaw, Chickasaw 
i Eskimosów, bez względu na odleg-
łość między rezerwatem a najbliższą 
społecznością białych. Artyści nie byli 
ślepi, głusi ani niemi na inne kultury, 
z którymi się zetknęli, ich artystyczne 
wypowiedzi były więc zazwyczaj wy-
nikiem oddziaływania zlepku kilku 
krzyżujących się kultur. Indianin Mi-
wok czy Apacz mógł napisać powieść 
o Anchorage, Mexico City czy Denver
równie dobrze jak o dolinie Sacramen-

to czy Chinle w Arizonie. Jak można
by określić na przykład N. Scotta Mo-
madaya – powieściopisarza z plemie-
nia Kiowa, którego Dom utkany ze 
świtu3/ traktuje o zmaganiach Abla, 
człowieka rozdartego na dwoje przez 
więzy krwi i świadomość? Modela-
mi, z których Momaday zaczerpnął 
odpowiednią formę dla swej powieści, 
były, rzecz jasna, dzieła wysoce inno-
wacyjne i wyszukane białych pisarzy: 
Joyce’a, Woolf, Faulknera i Heming-
waya. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że Abel, główny bohater powieści, nie 
jest tubylczym Amerykaninem, albo 
że jego świat wewnętrzny czy zewnę-
trzny nie jest tubylczy. Wręcz prze-
ciwnie, szybko uświadamiamy sobie, 
że historia Abla jest mocno uwikłana 
w zmagania jednostki prześladowanej 
przez koszmarną rzeczywistość zacho-
wywania godności i znaczenia odręb-
ności jako Indianina Kiowa w społe-
czeństwie, które robi wszystko, co 
tylko może, aby zniszczyć tę osłonę, 
rozbić krąg tożsamości i wyobraźni. 
W pojęciu wielu białych, jak i tubyl-
czych Amerykanów, fizyczny i ducho-
wy upadek Abla oraz brzemię tego u-
padku są jedynie bardziej ostrym, wy-
razistszym odbiciem naszej własnej 
wędrówki przez labirynt naszych cza-
sów, bez względu na to, czy się miesz-
ka w Seattle, Detroit, Hongkongu czy 
w Amsterdamie.
   Kiedy przyjrzymy się bliżej, jak 
Momaday zbudował swoją powieść, 
jakiej użył niezwykłej składni, obra-
zów i rytmu, dostrzeżemy, iż autor 
rzuca wyzwanie tym tradycyjnym ka-
tegoriom. A ileż razy słyszeliśmy ty-
powy komentarz: „Harriet, czy to nie 
jest ten indiański powieściopisarz?”. 
Tacy ludzie nigdy się nie kwapią, że-
by wyrazić swój podziw, iż człowiek 
może urodzić się w rezerwacie, być 
wychowywanym przez rodziców i 
dziadków, którzy ściśle przestrzegali 
tradycji swych przodków Kiowa, 
uczęszczać do szkół Biura do Spraw 
Indian (BIA), a potem, kiedy już na 
dobre dał się ogarnąć sztuce i erudycji, 
wchłaniać i wykorzystywać w swej 
sztuce takie zdumiewające kierunki, 
w jakich pisarze osadzali powieść 
dwudziestego stulecia.
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