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 (...) Indianin wyróżnia się pewnymi 
cechami. Wiążą się one ze sposobem 
postrzegania samego siebie w powią-
zaniu z otaczającym światem. Innymi 
słowy, Indianin – jak zresztą każdy 
człowiek – myśli o sobie w określo-
ny sposób. Jego wyobrażenie o sobie 
odpowiada dokładnie rzeczywistości. 
W przypadku Indianina wyobrażenie 
to oparte jest na wielu porównaniach, 
które kształtują jego filozofię, specy-
ficznie tubylcze i w pełni jednoznacz-
ne widzenie świata:

Widzisz, żyję, żyję.
Widzisz, żyję w jedności z ziemią.
Widzisz, żyję w jedności z bogami.
Widzisz, żyję w jedności ze wszystkim, 

co piękne.
Widzisz, żyję w jedności z tobą.
Widzisz, żyję, żyję.

  Pierwsze z tych pokrewieństw do-
tyczy postrzegania krajobrazu. Odkąd 
Indianin postawił po raz pierwszy sto-
pę na tym kontynencie, związał jedno-
cześnie swe życie ze światem natury. 
Oddał się ziemi i zaangażował zarów-
no świadomością, jak i instynktem. Po-
czucie miejsca jest dla niego najważ-
niejsze. Jedynie w powoływaniu się 
na ziemię może on przetrwać w swej 
prawdziwej tożsamości.
  Znaczna część naszego społeczeń-
stwa żywi ciche przekonanie, że zie-
mia jest towarem, przedmiotem han-
dlu i użyteczności. Ale dla Indianina 
jest to błędne założenie, wynikłe z bra-
ku uświadamiania sobie krajobrazu 
w jego własnych kategoriach. Krajob-
razu nie można sobie przywłaszczyć. 
Jest on raczej własnością wszystkich 
jako przestrzeń, w której ludzie żyją 
z innymi stworzeniami.
  Albowiem Indianin ujmuje siebie 
w kategoriach ziemi. Jego wyobraże-
nia o sobie to równocześnie wyobra-
żenia o świecie fizycznym, z którego 
się wywodzi i do którego wraca w po-
dróży swego życia. Krajobraz stanowi 
więc jego naturalną część, tę jedyną 
przestrzeń, w której może przebiegać 
jego życie. Indianin nawet nie pomyś-
li, że mógłby być niezależny od ziemi, 
żyć z dala od niej, a mimo to czuć się 
dobrze. Takie fałszywe myśli byłyby 
go niegodne.
  Według niego ziemia jest święta, a 
skoro przenika go swoim wpływem, 
jest więc ożywiona. Ziemia to oży-
wiona całość, z której inne ożywione 
byty biorą swój początek i przezna-
czenie. Indianin nigdy nie traci jej 
z oczu, duchem jest zawsze do niej 
przywiązany. Nie-Indianom może się 
to wydawać niezwykłe, ale dla India-
nina jest to zwyczajny, właściwy i na-
turalny punkt widzenia. W pełni od-
powiada postępowaniu, jakie przystoi 
człowiekowi w pełnej realizacji jego 
człowieczeństwa. Indianin włączając 
się w ten naturalny świat zapewnia so-
bie powodzenie.

Widzisz, żyję w jedności z ziemią.

  Drugie spostrzeżenie, które określa 
Indianina, ma charakter religijny. Mó-
wi ono przede wszystkim o pojęciu
świętości, które wypełnia całą indiań-
ską tradycję.

  Indianin jest głęboko religijny. Za-
sady jego życia to zasady religijne, co 
widać w strukturze jego obrzędów i 
rytuałów. Mniej wyraźne, ale równie 
konkretne jest porównywalne przeni-
kanie religii do jego najbardziej po-
wszednich, osobistych zasad postępo-
wania. Jego stanowcze słowa i czyny 
wypływają z pobudek religijnych, 
Jeszcze nie poznałem Indianina, który 
by nie miał wysoko rozwiniętego po-
czucia świętości i który by jasno nie 
rozumiał, że jego sposób widzenia 
siebie oraz świata jest nade wszystko 
widzeniem religijnym.
  Kilka razy zetknąłem się osobiście 
z religią indiańską. Kiedy jako chłopak 
mieszkałem w Jemez Pueblo w No-
wym Meksyku, wkraczałem w nurt 
życia i czułem potężne duchowe prą-
dy, które przepływają przez ten świat 
i determinują w nim praktycznie 
wszystko. Widziałem prastare biegi 
o świcie; widziałem schodzących ze 
wzgórz o brzasku mężczyzn, którzy są 
bizonem i jeleniem; widziałem żniw-
ne tańce, w których cały dźwięk i ruch 
wszechświata to jedna sfera muzyki i 
tańca.
 Kiedyś pojechałem z ludźmi z Jemez 
na zasiew pól kacyka – pól zarezerwo-
wanych dla dla wodza wioski i ob-
rzędowo uprawianych przez miesz-
kańców osiedla na jego cześć. Czułem 
wtedy, że włączyłem się w odwiecz-
ną wędrówkę człowieka przez czas. 
Czułem nasiona w ziemi i jadłem 
ich plony. Wszystko to zamknęło się 
w głębokiej świadomości duchowego 
umocnienia i wspólnoty.
 A kilka lat później, kiedy już doros-
łem, odwiedziłem po raz ostatni moją 
babcię. Razem udaliśmy się do miej-
sca, gdzie przechowywano Tai-me. 
Tai-me to fetysz Tańca Słońca Kio-
wów, lalka, która jest podobno wy-
obrażeniem słońca. Traktuje się ją jak 
lecznicze zawiniątko i przechowuje 
w ukryciu, wyjąwszy uroczyste obrzę-
dy, owiniętą w koce, zgodnie ze starą 
tradycją Indian Równin.
  Tai-me uchodzi za niezwykle silne 
lekarstwo, czyli talizman, i dlatego trze-
ba się do niej odnosić z należytym sza-
cunkiem. Została przyjęta przez Kio-
wów blisko trzysta lat temu w trakcie 
ich wędrówki do źródeł rzeki Yellow-
stone, aż na południowe równiny.
  Od dziecka wiedziałem o istnieniu 
tego leczniczego zawiniątka, ale nie 
zdawałem sobie sprawy, że się zacho-
wało, że nadal jest żywotnym składni-
kiem kultury Kiowów, chociaż dawno 
już przestali odprawiać Taniec Słońca, 
którego było centralną postacią.
  Po długim pouczeniu wstępnym, 
przygotowaniu niejako mojego umys-
łu i ducha, babka, ojciec i ja zostaliś-
my doprowadzeni przed Tai-me. Za-
winiątko wisiało w rozwidleniu świę-
tego drzewa, zupełnie jak za czasów 
Tańca Słońca. Tak jak mnie pouczono, 
złożyłem ofiarę Tai-me, dar z czer-
wonego sukna, materiału wysoko ce-
nionego przez kobiety Kiowa i uży-
wanego przez nie do wyrobu trady-
cyjnych sukni – sutych z luźnymi pół-
rękawkami i paskiem przy fartuchu.
Kiedy udrapowałem materiał nad 
zawiniątkiem, moja babcia zaczęła 
się głośno modlić w języku Kiowa. 

WIDZISZ, ŻYJĘ
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