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Długo się modliła, ja zaś stałem przed 
Tai-me. W tych chwilach, które wy-
dawały się jakby poza czasem, czu-
łem, że doszedłem do pełnego religij-
nego zrozumienia własnego życia.

Widzisz, żyję w jedności z bogami.

 Jeszcze parę lat później przyjęto mnie 
na członka Stowarzyszenia Tai-me. 
I teraz podczas corocznych obchodów 
święta tego stowarzyszenia, w lipcu, 
tańczę z moimi współplemieńcami do 
wtóru bębnów i starych pieśni, tak jak 
to robił mój dziadek, Mammedaty, 
zanim się jeszcze urodziłem. Nieraz 
zastanawiałem się, czym jest taniec, 
co on oznacza oraz czym ja jestem 
w jego kręgu. Ale z czasem wiedzia-
łem. Zawsze przychodzi taka chwila, 
kiedy taniec mnie pochłania i staje się 
najpełniejszym i najwłaściwszym 
wyrażeniem mej istoty. I zawsze po-
tem panuje między nami radość. Zło-
żyliśmy modlitwę i umocniliśmy na-
sze człowieczeństwo. Są to ożywcze 
uczucia. Następują wtedy dobre roz-
mowy i śmiech – wiele też dzieje się 
bez słów.
 Dzięki religijnej aktywności Indianin 
umacnia swego ducha i w pewnym 
sensie przechodzi sam siebie – rozsze-
rza swoją świadomość, by móc ogar-
nąć całe stworzenie. W nim przetrwał 
jako człowiek i jako rasa. Nic w jego 
wszechświecie nie jest go pozbawione, 
przeciwnie – stanowi on część wszyst-
kiego, co jest, zawsze było i będzie.

  Istnieje pewna godna uwagi cecha 
określająca indiański świat – mianowi-
cie poczucie piękna, proporcji i wzo-
ru. Być może ta cecha jest bardziej 
widoczna u dzieci, u których jest ona 
ponoć przedwcześnie wykształcona.
  Wierzę, że indiańskie dziecko na 
mocy swego całego doświadczenia, 
tak odziedziczonego, jak i nabytego 
od otoczenia, postrzega świat zgodnie 
z tym estetycznym poczuciem. Jego 
spojrzenie będzie z pewnością prze-
nikliwe i skupione. Dostrzega ono po-
rządek w przedmiotach znajdujących
się w zasięgu jego wzroku; uporząd-
kowanie, które jego tubylcza inteligen-
cja nanosi na świat – tak jak w astro-
nomii nanosimy linie na gwiazdy. 
Dziecko widzi zarówno okiem fi-
zycznym, jak i okiem swego umysłu. 
Widzi to, co rzeczywiście ma być zo-
baczone, łącznie z efektem własnej 
obserwacji. Jest to rodzaj wizji, którą 
rozwijają poeci, malarze i fotograficy, 
często przez wiele lat.

 Praktyczny wynik tej wizji można 
znaleźć w osiągnięciach indiańskiej 
sztuki, artystycznej ekspresji, swoiście 
tubylczej i bardzo odrębnej. Obejmuje 
ona tak różne dziedziny jak: malarst-
wo, tkactwo, rzeźbę, ceramikę, ozdoby 
z piór i paciorków, koszykarstwo, wy-
roby ze srebra, projektowanie ubrań i 
rękodzieło, że wymienię tylko parę. 
W obrębie religijnego rytuału wiele 
indiańskich obrzędów włącza wszel-
kie elementy dramatu, muzyki i tańca, 
charakteryzujące odgrywanie sztuki 
w nieindiańskim świecie. Według 
mnie, indiańska sztuka, w swym naj-
wyższym uniesieniu, jest zarówno 
uniwersalna, jak i unikalna. Jest istotą 
abstrakcji i abstrakcją istoty.
 Być może ta cecha abstrakcji, to zro-
zumienie uporządkowanego i prze-
strzennego pokrewieństwa, proporcji i
wzoru, realizuje się najpełniej w języ-
ku. Ustna tradycja Indian jest bardziej
rozległa i różnorodna niż ich sztuki
plastyczne. Ich opowieści i pieśni, le-
gendy, nauki i modlitwy są niezwyk-
le bogate i pobudzające wyobraźnię. 
Odzwierciedlają zrozumienie, wiarę, 
siłę i piękno języka, który już prawie 
nie wywołuje na nas żadnego wraże-
nia, ponieważ mamy – ogólnie rzecz 
biorąc – doświadczenia jedynie piś-
miennej tradycji. Ustna tradycja indiań-
ska jest tak wielka, że pod jej nasilają-
cym się wpływem musimy – jak są-
dzę – zacząć korygować rozumienie 
naszego amerykańskiego dziedzictwa. 
Pod tym względem także Indianie po-
twierdzają swój wkład w ideał este-
tyczny.

Widzisz, żyję w jedności ze wszystkim, 
co piękne.

  Wreszcie Indianin patrzy z huma-
nistycznego punktu widzenia. Skupia 
się na ideale rozumienia człowieka 
w pełnym kontekście jego humaniz-
mu. Dlatego jest to postrzeganie etycz-
ne, szacunek moralny dla istot oży-
wionych i nieożywionych, wśród któ-
rych człowiek musi spędzić życie.
 W swej wizji świata Indianin wnika 
głęboko w naturę i możliwości swego 
człowieczeństwa. Jego najlepsze wy-
obrażenie o sobie jest w końcu wyob-
rażeniem wszystkich ludzi, wyobraże-
niem wszystkich ludzi, wyobrażeniem
ludzkości. Indianin kieruje się zawsze 
tym ideałem we wszystkim, co myśli, 
co robi i kim jest. Być może jest to 
przyrównanie najbardziej przejmujące 
i nieuchwytne ze wszystkich, które 
wymieniłem, ponieważ nie można go 
dostrzec ani na dobrą sprawę wyod-
rębnić z pozostałych. Tym niemniej, 
stanowi ono podstawową zasadę ży-
cia w indiańskim świecie i świętą po-
winność.

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

  Wierzę, że Indianin ma jedyną 
w swoim rodzaju wizję kondycji ludz-
kiej, co wyróżnia go jako człowieka i 
jako rasę. Starałem się przedstawić kil-
ka aspektów tej wizji, które wydawały 
mi się najbardziej znaczące. Na mocy 
tych rozważań – o poczuciu miejsca, 
świętości, piękna i człowieczeństwa 
– okazuje się, że Indianin odgrywał i 
nadal odgrywa szczególną, żywą rolę 
w dziejach ludzkości na tej planecie. 
Tam, w centrum, stoi on w jedności ze 
wszystkimi elementami w szerokim 
kręgu świata. (...)
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