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   Nic dziwnego, że w świecie za-
chodnim oddzielono sztukę od bar-
dziej praktycznych sfer biznesu i wła-
dzy oraz od poważniejszych dziedzin
nauk ścisłych, filozofii i teologii, sko-
ro wcześniej rozum oddzielono od cia-
ła, pozór od „faktu”, a człowieka wy-
rwano z naturalnego środowiska, sko-
ro wreszcie sam człowiek w swych
dążeniach do manipulowania przed-
miotami i gromadzenia ich zaczął eks-
ploatować ziemię, zamiast szanować 
ją i podziwiać tkanki jej życia. Na-
tomiast w świecie Indian Nawahów 
sztuki nie oddzielono od życia co-
dziennego, ponieważ tworzenie pięk-
na i wcielanie się w piękno oznacza-
ją dla nich najwyższe osiągnięcie i 
ostateczne przeznaczenie człowieka. 
Hózhó wyraża nawajską koncepcję 
piękna, czyli pięknych stanów we-
wnętrznych. Ale piękno nie jest ode-
rwane od dobra, zdrowia, szczęścia 
czy harmonii. Piękno – hózhó – to 
połączenie tych wszystkich stanów. 
Piękno nie jest wyabstrahowaną ce-
chą jakiegoś przedmiotu bądź cząstką 
życia, lecz codziennym przejawem 
natury i najbardziej pożądaną formą 
przeżywania.
 Dla Nawaha piękno nie zamyka się 
w kategoriach odczuć wzrokowych 
obserwatora, tylko zawiera się w świa-
domości twórcy piękna i więzi po-
między twórcą a tym, co zostało stwo-
worzone (to jest przekształcone albo 
uporządkowane). Indianin Nawaho 
nie szuka piękna, on je tworzy w sobie 
i emanuje potem na wszechświat. In-
dianin powiada: Shii hózhó – „piękno 
jest ze mną”; shii’ hózhó – „piękno 
jest we mnie”; shaa hózhó – „piękno 
promieniuje ze mnie”. Piękno nie za-
wiera się „gdzieś” w przedmiotach, 
które ma dostrzec spostrzegawczy 
i doceniający je obserwator. Piekno 
to wewnętrzne tworzenie. Indianie 
Nawaho doświadczają piękna przede 
wszystkim przez jego wyrażanie i 
tworzenie, a nie przez spostrzeganie 
go i utrwalanie. Piękno jest więc nie 

tyle przeżyciem wzrokowym, ile 
myślowym.
  W świecie Zachodu piękno jako ce-
cecha przedmiotów, którą należy do-
strzec, jest w istocie statyczne, to zna-
czy stanowi coś, co należy dostrzec 
i utrwalić. Piękno dla Nawaha nato-
miast to podstawowy warunek życia 
człowieka, jest ono dynamiczne. Nie 
wiąże się z konkretnymi przedmio-
tami, ale z dynamicznymi relacjami 
między nimi, a także z relacją pomię-
dzy człowiekiem a przedmiotem. Czło-
wiek doświadcza piękna tworząc je. 
Nawajskie piaskowe rysunki zawsze 
wywoływały konsternację i frustrację 
białego obserwatora, patrzącego jak 
Indianin „niszczy” te rysunki szybciej 
niż trwało ich tworzenie. By uniknąć 
tego jawnego niszczenia piękna, biały 
obserwator zawsze chce choćby zro-
bić zdjęcie piaskowego rysunku, ale 
Indianin nie widzi w tym żadnego sen-
su, wręcz przeciwnie – widzi pewne 
zagrożenie. Dla Nawaha artystyczna 
czy estetyczna wartość piaskowego 
rysunku polega na akcie jego tworze-
nia, nie zaś na jego utrwalaniu. Obrzę-
dowa wartość rysunku zawiera się
w jego symbolicznej, czyli przedsta-
wiającej sile, a także w samym wyko-
rzystaniu go jako środka twórczego. 
Po spełnieniu swego zadania rysunek 
nie posiada już rytualnej wartości.
  Nawahowie nie przywiązują wiel-
kiej wagi do pokazywania i utrwala-
nia dzieł sztuki, z wyjątkiem biżuterii 
wykonywanej ze srebra i turkusów. 
Chętnie je sprzedają nie-Indianom, 
którzy piękna szukają w przedmio-
tach. Dawniej Nawahowie wykorzy-
stywali swe dzieła sztuki w życiu co-
dziennym, obecnie bardziej im się o-
płaca je sprzedawać, żeby kupić w za-
mian garnki nierdzewne i inne trwal-
sze, choć mniej artystyczne przedmio-
ty. Takie rozumowanie kłóci się być
może z estetycznymi zasadami purys-
tów, ale nie uchybia ono doprawdy
estetyce. Wynika po prostu z prze-
świadczenia, że piękno jest dynamicz-
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nym przeżyciem podczas tworzenia 
i wyrażania, nie zaś cechą stałą, którą 
należy dostrzec i utrwalić.
  Mając na uwadze te dwa przeciw-
stawione powyżej, odmienne spojrze-
nia na sztukę, trudno się dziwić, że
społeczeństwo Nawahów jest społe-
czeństwem artystów (twórców sztuki),
natomiast białe społeczeństwo składa 
się zasadniczo z nieartystów, którzy 
raczej oglądają sztukę (jako odbiorcy 
sztuki). Nawahowie nie rozumieją, jak 
to możliwe, że mamy więcej krytyków 
sztuki aniżeli jej twórców, podczas 
gdy prawie wszyscy Nawahowie są 
artystami i większość swojego czasu 
poświęcają na twórczość artystyczną. 
Wszyscy Nawahowie są śpiewakami 
i najczęściej sami komponują pieśni. 
Dawniej ponad dziewięćdziesiąt pro-
cent dojrzałych kobiet tkało kilimy, 
i choć dziś już coraz trudniej nauczyć 
się tej sztuki, to jednak większość ko-
biet nawajskich po trzydziestce ciągle 
zajmuje się tkactwem. Kilka kobiet po-
trafi jeszcze lepić garnki z gliny, a także 
wyplatać przepięknie zdobione koszy-
ki. Z kolei wielu mężczyzn opanowało 
technikę obróbki srebra oraz rysowa-
nia piaskiem. Nauczyciele ze szkół na-
wajskich odkrywają, że prawie wszys-
cy uczniowie wykazują specyficzne 
zainteresowania i niezwykłe uzdol-
nienia do sztuk pięknych. Nawahowie 
są również bardzo elokwentni i często 
poetyccy w mowie codziennej.
 Indianin Nawaho określa często swe 

bogactwo wedle liczby pieśni, które
zna, szczególnie tych, które sam uło-
żył. U Nawahów biedny jest ten, kto 
nie posiada pieśni, gdyż one właśnie 
wzbogacają przeżycia i upiększają ży-
cie. Pieśni towarzyszą Nawahom za-
wsze, zarówno w życiu religijnym, jak
i poza nim. Istnieją pieśni jeźdźców, 
pieśni wędrowców, pieśni o szlifowa-
niu kamieni, pieśni o sadzeniu, do-
jrzewaniu i zbieraniu plonów. Istnieją 
pieśni, którymi pozdrawiano wscho-
dzące rano słońce i pieśni, którymi 
żegnano je na wieczór. Istnieją pieśni 
dla koni, owiec i wielu innych zwie-
rząt. Istnieją pieśni na poświęcenie 
hoganu i pieśni śpiewane podczas 
kąpieli parowych. Dawniej istniały 
nawet pieśni, którymi żegnano gości. 
I oczywiście istnieją też pieśni o mi-
łości i romansowaniu. Najpotężniejsze 

jednak są pieśni stanowiące trzon ob-
rzędów i rytuałów. Dzięki pieśniom 
obrzędowym Nawahowie podtrzymu-
ją hózhó w swym życiu codziennym, 
zaś pieśni rytualne mają za zadanie od-
tworzyć hózhó, kiedy ono zniknie.
 W białym społeczeństwie kogoś, kto 
zostaje artystą, uważa się za osobę 
wyjątkową i anormalną. Artysta zwią-
zany jest zazwyczaj z marginesem i 
nonkonformizmem wobec głównego 
nurtu społeczeństwa i poświęca się 
prawie wyłącznie twórczości artys-
tycznej. Wśród Nawahów natomiast 
wyjątkiem są ci, którzy nie posiadają 
artystycznych uzdolnień. Ponadto na-
wajscy artyści wplatają sztukę w życie 
codzienne. Dla nich życie nie jest spo-
sobem na sztukę, ale sztuka jest spo-
sobem na życie.

przełożył Marek Maciołek

Piaskowy rysunek Nawahów
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O czwartej dziś rano zadzwonił telefon.
Mówiła po indiańsku, więc chyba to była jej matka.
Owszem. Coś niezbyt drastycznego, ton głosu,
nie śmierć, nie wypadek samochodowy. Ale coś. Leżałem
na pościeli wyplątany z koców,
nie chcąc się zbudzić. Włączałem się i wyłączałem z jej
głosu, głosu na linii.
Wróciła do mnie. Zapalony papieros majaczył w ciemnościach.
Żadnych świateł, tylko to jedno. Położyła się
potem przy mnie, pusta, w te ostatnie godziny
przed moim odejściem.

Jej siostra uciekała od swojego chłopaka
i utknęła w Calgary w Albercie. Potrzebowała pieniędzy
i otuchy na długi powrót do domu.

Śniła mi się kanadyjska preria i ciepłe wokół mnie ramiona,
i delikatna skóra krajobrazu ciała. I śnił mi się
niedźwiedź i tysiącmilowa ucieczka do domu.


