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Their pens have learned to write what the schools of the invaders taught: History. It will not 
be imposed any longer but, rather, possessed and shared so that the narratives may again be 

polyphonic and polysemous, in order to cooperate on a par with what never left the people, 
Myth. Thus, even those novels and stories that exhibit a preoccupation with the science of 
History display the basic difference between history textbooks and fiction [... ]. Wfien, as 

I argued earlier on, historians must refuse to see man as governed by God or the gods, fiction 
writers invite the gods back into the text in order to guide and rescue the characters from 

the mistakes that have been recorded precisely as history. The mission of the Native novelists 
is therefore different from that of Native historians Writers have far more freedom to

shape their message, and therefore may have more power too, for they can remain more 
faithful to the narrative tradition of their ancestral culture. This is why they revel in fabulous 

gift that fiction grants them, which is to metaphorize History back into Myth'. 

(Nauczyli się zapisywać to, co poznali w szkołach prowadzonych przez najeźdźców: 
Historię. Już więcej nie będzie im ona narzucana, ale raczej staną się jej posiadaczami 
i będą się nią dzielić, tak aby tworzyć narracje polifoniczne i polisemiczne, które będą 

się łączyć z tym, czego ich ludzie nigdy nie utracili, z Mitem. Zatem nawet jeśli autorzy 
takich powieści i opowiadań wykazują zainteresowanie Historią jako nauką, to przede 
wszystkim eksponują różnice pomiędzy podręcznikami historii a fikcją [... ]. Podczas 

gdy, jak wykazałam wcześniej, historykom nie wolno sobie pozwolić na przedstawienie 
człowieka jako poddanego woli Boga czy bogów, twórcy fikcji z powrotem zapraszają 
bogów do tekstualnego świata, aby pomogli bohaterom uporać się z konsekwencjami 

błędów zarejestrowanych jako historia. Zatem misja indiańskich powieściopisarzy 
różni się od misji indiańskich historyków [... ]. Pisarze mają znacznie więcej swobody 

w kształtowaniu swojego przesłania i mają też w związku z tym znacznie większe 
możliwości, bo mogą pozostać wierni tradycjom narracyjnym wyrastającym z kultury ich 

przodków. Z tego też powodu rozkoszują się wspaniałym darem ofiarowanym im przez 
fikcję, czyli możliwością metaforycznej transformacji Historii w Mit)* 2. 

' B. Rigal-Cellard, Plotting History. The Function of History in Native North American Lite
rature, [w: J Transatlantic Voices. Interpretations of Native North American Literatures, ed. E. Pu- 
litano, University of Nebraska Press, Lincoln 2007, s. 41-42. 
2 Wszystkie tłumaczenia - jeśli nie podano inaczej - są mojego autorstwa (przyp. A. G. W. ). 





Historia jako punkt wyjścia
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Współcześni pisarze z grupy rdzennych Amerykanów (Native American) 
wydają się mieć niewiele wspólnego z twórcami określanymi „Lati- 
no/a-American”. Po pierwsze, rdzenni Amerykanie wolą, kiedy utwory ich 

autorstwa są analizowanie odrębnie, ponieważ ich literatura odzwierciedla 
indiańską tradycję postrzegania świata, która znacznie się różni od euro-ame- 
rykańskiej. Dodatkowo istnieje pewien rozłam wewnątrz grupy indiańskiej 
pomiędzy tzw. krytykami nacjonalistycznymi (Nationalist Indian critics), taki
mi jak Jace Weaver3 czy Elizabeth Cook-Lynn, a postmodernistycznymi kry
tykami o tendencjach kosmopolitycznych, reprezentowanymi m.in. przez Ar
nolda Krupata i Geralda Vizenora. Pierwszy obóz krytyków postuluje badanie 
literatury indiańskiej wyłącznie przy wykorzystaniu indiańskiej perspektywy, 
w celu uniknięcia zniekształcenia wynikającego z perspektywy kolonizatora, 
a drugi stawia na potrzebę dialogu międzykulturowego. Moim zdaniem, cho
ciaż ten konflikt opinii może być kłopotliwy dla krytyków, którzy wpisując się 
w jedną czy drugą strategię, ryzykują oskarżenie o niewłaściwe podejście do 
tematu, różnica zdań jest również twórcza, ponieważ wymusza przemyślenie 
własnej perspektywy, co z kolei może nas ustrzec przed wpadnięciem w pułap
kę powierzchownego multikulturalizmu czy też jałowej poprawności politycz
nej. Dodatkowo, konflikt pomiędzy krytykami odzwierciedla szerszy problem 
i zmusza nas do postawienia istotnych pytań, a konkretnie do zastanowienia 
się, na czym polega ochrona własnej tradycji we współczesnym świecie płyn
nych tożsamości, czyli jak przekształcić własne dziedzictwo, unikając akultu- 
racji i jednocześnie nawiązując dialog ze współczesnością.

' Zob. np. ). Weaver, That the People Might Live. Native American Literatures and Native 
American Community, Oxford University Press, New York 1997.

Trudno nie zauważyć, że pytania zadawane przez rdzennych Ameryka
nów określają dylematy, którymi zainteresowani są wszyscy twórcy etniczni 
w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko, ale ja ograniczę się do kontekstu ame
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rykańskiego). Podobne poszukiwania można odnaleźć u Afroamerykanki 
Toni Morrison, Amerykanki pochodzenia chińskiego Maxine Hong Kingston 
i plejady innych twórców zwanych „hyphenated”. Skąd zatem pomysł, że ana
liza porównawcza dotycząca dwóch grup, a konkretnie Native American i Lati- 
no/a, mogłaby być szczególnie cenna? Co łączy te dwie grupy w sposób, który 
pozwala na oddzielenie ich od innych i stwarza ciekawy kontekst badawczy? 
Moim zdaniem najważniejszym wspólnym elementem, który obie grupy dzie
dziczą i który zostaje uwypuklony w tworzonej przez nie literaturze, jest histo
ria i pełnione przez nią funkcje. Historia Indian amerykańskich i Latynosów, 
którzy stanowią dziś znaczną część społeczeństwa amerykańskiego, wyrasta 
z tego samego punktu, tzn. sięga doświadczenia podboju i kolonizacji. Chociaż 
wielu twórców, których teksty chciałabym omówić, nie odnosi się bezpośred
nio do historycznych wydarzeń z okresu podboju i konkwisty, wszyscy z nich, 
bez wyjątku, są zainteresowani pokazywaniem konsekwencji tych procesów 
dla współczesnych rdzennych Amerykanów i Amerykanów o korzeniach la
tynoskich. Indianie i Latynosi dziedziczą też jeszcze jedną wspólną tradycję, 
a mianowicie ich perspektywa często dotyczy kwestii indiańskich, które są 
oczywiste w przypadku rdzennych Amerykanów, ale również stanowią ważne 
dziedzictwo w obrębie grupy Chicano, która stanowi ważną część sektora Lati- 
no/a, jest to też istotny punkt odniesienia w przypadku grupy dominikańsko- 
-amerykańskiej, zwłaszcza w twórczości Junota Diaza.

Historia decyduje również o kształcie samej terminologii i wydaje mi się, 
że warto na ten temat powiedzieć kilka słów, chociaż zdaję sobie sprawę, iż 
niemożliwe jest ustalenie właściwych określeń. Wszystkie terminy, do których 
sięgam, są kontrowersyjne i stanowią temat nieustannej debaty4. „Native Ame
rican" („rdzenny Amerykanin”), „Indianin”, „Indianin amerykański”, „rdzen
ny mieszkaniec Ameryki” („indigenous”) - to określenia, które nie są w stanie 
oddać kwestii kulturowych w sposób satysfakcjonujący, i dlatego akceptuje się 
je w niektórych kręgach i krytykuje w innych. Najłatwiej wykazać nieadekwat- 
ność terminu „Indianin”, wynik słynnego błędu Krzysztofa Kolumba (który 
po angielsku jest jeszcze bardziej mylący niż po polsku, bo określa zarówno 
Indianina, jak i Hindusa); termin ten doczekał się szeregu opracowań dotyczą
cych sposobów, w jakie przekłamuje i ujednolica podmiot, który ma opisywać. 

„Indianin amerykański” jest terminem bardziej neutralnym i używanym przez 
wielu rdzennych mieszkańców Ameryki również w dyskursie oficjalnym czy 
naukowym, ale bywa często krytykowany przez indiańskich tradycjonalistów 
za zbytnie pokrewieństwo z „wynalazkiem” Kolumba. Określenie „Native Ame
rican” /„rdzenny Amerykanin” jest prawdopodobnie najbardziej poprawne 

1 Zob. np. J. Clifford, Returns. Becoming Indigenous in the Twenty-First Century, Harvard 
University Press, Cambridge 2013, rozdz. Varieties of Indigenous Experience, s. 13.
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politycznie i najszerzej stosowane w kontekście akademickim, ale powszech
nie wiadomo, że termin ten nie jest prawie w ogóle używany w kontekście 
kolokwialnym przez Indian i większość z nich po prostu z tym określeniem się 
nie utożsamia. Określenie „indigenous", czyli „rdzenny mieszkaniec Ameryki”, 
wydaje się rozsądnym kompromisem (przynajmniej nikogo nie obraża), ale 
ma również swoich krytyków, którzy zwracają uwagę, że termin ten ogranicza 
skojarzenia kulturowe do kwestii związanych z ziemią i lokalizacją geograficz
ną. Oczywiście problemy z terminologią wynikają z długiej historii koloniza
cji i odzwierciedlają potrzebę przezwyciężenia stereotypów konstruowanych 
w cieniu „imperialnego spojrzenia”, o którym piszę m.in. Mary Louise Pratt5. 
Warto jednak pamiętać, że dyskusja nad zasadnością określonej terminologii 
znacznie przycichła w ostatnich latach i wielu twórców indiańskich, w tym 
Sherman Alexie i James Welch, publicznie deklarowało przywiązanie do ter
minu „Indianin”. Podobnie krytyka literacka przestała stosować wyłącznie ter
min „rdzenny Amerykanin” i coraz częściej pojawia się hasło „Indianin”, jak 
np. w książce Catherine Rainwater6, zatem postaram się stosować pierwszy 
z terminów w przypadkach uzasadnionych - nie przekreślając zupełnie nazwy 
Kolumba - bo jest akceptowany przez samych autorów i krytyków.

5 M.L. Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, tłum. E.E. No
wakowska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
6 C. Rainwater, Dreams ofFiery Stars. The Transformations of Native American Fiction, Uni
versity of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.

Podobnie termin „Latino/a” jest wynikiem kompromisu i pretekstem do 
gorących dyskusji dotyczących tego, na ile jest to określenie właściwe. Krytycy 
terminu zauważają, że jest on zbyt ogólny i nie oddaje zupełnie różnorodno
ści tradycji kulturowych i narodowych, które obejmuje. Warto zauważyć, że 
podobne zarzuty kierowano pod adresem terminu „Indianin”, który to termin 
w ogóle nie oddaje różnic plemiennych. Ale określenie „Latino/a” ma rów
nież swoje zalety; warto odnotować, że łączy wcześniejsze, bardziej selektywne 
określenia, takie jak „Chicano” czy „Nuyoricano”, i pozwala na umieszczenie 
wszystkich potomków latynoskich imigrantów we wspólnej grupie, której spo
iwem jest język hiszpański. Dodatkowo nie jest to termin tak mylący jak wcze
śniejsze „Hispanic” czy „Latin American” (tłumaczone na polski jako „hispa- 
noamerykański” i „latynoamerykański”), które i po angielsku, i po polsku 
automatycznie kojarzyły się z literaturą Ameryki Łacińskiej. Z tego powodu 
w swoich rozważaniach będę się posługiwać terminem „Latino/a”, zwłaszcza że 
biorę na warsztat literaturę lat 80., 90. XX i pierwszych dekad XXI wieku, która 
ma bardziej transnarodowy charakter niż dokonania grupy Chicano w fazie 
renesansu etnicznego.

Liczba tekstów literackich autorstwa rdzennych Amerykanów i twórców 
z grupy Latino/a, które wykorzystują wątki lub wydarzenia historyczne, jest 
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imponująca, ponieważ obie grupy doświadczyły odrodzenia literackiego w po
łowie XX wieku i w punkcie wyjścia postanowiły odzyskać własną historię, 
która wielokrotnie była marginalizowana i zniekształcana przez kolonizato
rów. Zdecydowałam się ograniczyć swoją analizę komparatystyczną do grona 
twórców, których wpływ na kształt tradycji literackiej rdzennych Amerykanów 
i grupy Latino/a był największy i którzy wykorzystują historię w sposób po
zwalający na zadanie ważnych pytań pod kątem kwestii tożsamości, ekspresji 
literackiej i polemiki z kanonem literackim. Chciałabym, aby moja książka sta
ła się zachętą dla innych czytelników literatury etnicznej do zwrócenia uwagi 
na sposoby wykorzystania historii w tekstach literackich, i zdecydowanie nie 
zamierzam stworzyć zamkniętej listy autorów etnicznych zainteresowanych 
historią czy też napisać kompletnego studium przedmiotu, ponieważ skala 
takiego przedsięwzięcia wykracza zdecydowanie poza jedną książkę. Zatem 
moja lista autorów zaangażowanych w dialog z historią jest subiektywna, ale 
moim zdaniem jako wspólne kryterium można przyjąć jakość ich prozy i idące 
za tym szerokie zainteresowanie krytyki literackiej - pod tym względem nie 
ma na liście nazwisk przypadkowych. Czymś, co dodatkowo łączy tych twór
ców, jest ich ciągłe odwoływanie się (bezpośrednie lub pośrednie) do tej samej 
traumy holocaustu etnicznego, w której lokują częsty u ich bohaterów kryzys 
tożsamości w bardzo podobnym kontekście odnoszącym się do dziedzictwa 
tych, którzy przeżyli i muszą uporać się z wyobcowaniem, wykorzenieniem, 
przemocą, historyczną amnezją, rasizmem i marginalizacją. Oczywiście mię
dzy twórcami, którym poświęcę analizę porównawczą, są też istotne różnice, 
które zamierzam omówić, np. zakres wykorzystania materiału historycznego 
czy też specyficzny pogląd na kształt i funkcje historii w perspektywie rdzen
nych Amerykanów, który różni się od perspektywy euro-amerykańskiej. Oto 
wyszczególnienie najważniejszych funkcji, jakie pełnią odniesienia do historii 
w wybranych tekstach literackich:

1. Odniesienie do historii w celu negocjacji portretu przedstawicieli wła
snej grupy etnicznej, którego początkiem jest przezwyciężenie/dekon- 
strukcja stereotypów (takich jak m.in.: Szlachetny Dzikus, Indiański 
Wojownik, Latynoski Macho, Malinche i Maryja).

2. Wykorzystanie historii jako dyskursu, przy pomocy którego grupy 
zmarginalizowane mogą kwestionować władzę centrum: a) zapis hi
storii jako lekcji dla Innego: etnohistoria jako rekonstrukcja z naci
skiem na transkulturowe strategie wykorzystania tradycji ustnej po 
to, aby stworzyć narrację hybrydyczną zawieszoną pomiędzy języ
kiem angielskim a językami plemiennymi oraz pomiędzy angielskim 
a hiszpańskim; b) zapis historii jako relacji z przekraczania granic 
i tworzenia nowej mapy w kontraście do historii oficjalnej (narracje 
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w perspektywie plemiennej i panindiańskiej; w perpektywie narodo
wej i transnarodowej); c) zapis historii jako historii kobiet („history 
as herstory”); d) odniesienie do historii w celu zrekonstruowania toż
samości (transkulturowej, metyskiej, „hyphenated”) lub określenia 
własnego miejsca w przestrzeni postetnicznej; e) zapis historii w celu 
odzyskania pamięci kulturowej.

Lista twórców i dzieł będących przedmiotem mojej analizy to:

Louise Erdrich: Love Medicine (1984), Tracks (1988), The Bingo Palace 
(1994), The Last Report on the Miracle at Little No Horse (2001), The Mas
ter Butchers Singing Club (2004), The Painted Drum (2005), The Plague of 
Doves (2008), The Round House (2012);

Sherman Alexie: The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (1993), 
Reservation Blues (1995), Indian Killer (1996), The Toughest Indian in the 
World (2000), Flight (2007);

Leslie Marmon Silko: Ceremony (1977), Almanac of the Dead (1991), Gar
dens in the Dunes (1999);

James Welch: The Death of Jim Loney (1979), Fools Crow (1986), The Heart
song of Charging Elk (2000);

Linda Hogan: Mean Spirit (1990), Solar Storms (1995), Power (1998);
Sandra Cisneros: The House on Mango Street (1984), Women Hollering Creek 

(1991), Caramelo (2002);
Ana Castillo: The Mixquiahuala Letters (1986), Sapogonia (1990), So Far 

From God (1993), The Guardians (2007);
Graciela Limón: In Search of Bernabé (1993), The Song of the Hummingbird 

(1996), The Madness of Mamá Carlota (2012);
Julia Alvarez: How the Garcia Girls Lost Their Accent (1991), In the Time of 

the Butterflies (1994), In the Name of Salomé (2001);
Junot Díaz: Krćitki i niezwykły żywot Oscara Wao (The Brief Wondrous Life of 

Oscar Wao, 2007), This Is How You Lose Her (2012);
Oscar Hijuelos: Our House in the Last World (1983), Mambo Kings śpiewają 

o miłości (Mambo Kings Play Songs of Love, 1989), Piękna Maria, zwiercia
dło mojej duszy (Beautiful Maria of My Soul, 2010);

Cristina García: Dreamingin Cuban (1992), The Agüero Sisters (1997).

Warto zaznaczyć, że ominęłam kilka ważnych nazwisk i dzieł, zwłaszcza „za
łożycieli” współczesnej literatury indiańskiej i Latino/a, czyli N. Scotta Moma- 
daya czy Rudolfo Anaya. Moja decyzja wynika z faktu, że pierwsi przedstawi
ciele współczesnej literatury etnicznej publikowali w latach 60. i 70. XX wieku, 
w związku z czym różnią się od późniejszych autorów, którym poświęcam to 
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opracowanie. W przypadku grupy Latino/a odrodzenie etniczne było ściśle 
powiązane z działaniami radykalnego ruchu Chicano i większą obecnością ję
zyka hiszpańskiego. Autorki takie, jak Sandra Cisneros czy Ana Castillo, na
leżą już do pokolenia urodzonego na emigracji i anglojęzycznego; pozostali 
twórcy, nawet jeżeli nie urodzili się w Stanach, to wyemigrowali jako dzieci, 
zatem ich perspektywa różni się od pierwszej fali literatury etnicznej. W przy
padku N. Scotta Momadaya również cezurą jest czas, czyli publikacje na prze
łomie lat 60. i 70., oraz fakt, że bardziej niż historia interesowało go włączenie 
tradycji ustnej do gatunku powieści. Z podobnych powodów zdecydowałam 
o wykluczeniu z badań pierwszej powieści Jamesa Welcha (Winter in the Blo- 
od), ale włączyłam w zakres interpretacji The Death ofjim Loney ze względu na 
kontrast konieczny do zrozumienia Fools Crow. Drugim wyjątkiem na liście 
dzieł rdzennych Amerykanów jest powieść Leslie Marmon Silko Ceremony 
z roku 1977, która to powieść też należy do pierwszej fali, ale nie mogłam jej 
pominąć ze względu na centralną rolę, jaką zajmuje w niej historia, i związki 
z późniejszymi dziełami Silko, które kontynuują koncepcję historii zarysowa
ną w Ceremony.



Transformacja antybohaterów historii, 
CZYLI NEGOCJACJA PORTRETU POPRZEZ 

DEKONSTRUKCJA STEREOTYPÓW

westia prezentacji własnej historii musi się wiązać z odpowiedzią na py- 
_Lx. tanie, kto jest tej historii bohaterem. W oficjalnym dyskursie, nie tylko 
historycznym, rdzenni Amerykanie funkcjonowali jako postaci stereotypowe. 
Dzisiaj już nikt nie odważyłby się sięgnąć po uproszczone, groteskowe przed
stawienia Indian w poważnym dyskursie historycznym, ale zdarza się to wciąż 
na poziomie kultury popularnej (np. w filmie The Lone Ranger z roku 2013). 
Najbardziej rozpowszechnionymi stereotypami, których krytyka pojawia się 
we współczesnej literaturze etnicznej, są Szlachetny Dzikus (Noble Savage) 
i Indiański Wojownik (Indian Warrior). Dodatkowo te dwa stereotypy często 
łączą się w szerszej koncepcji Znikającego Indianina (Vanishing Indian), która 
tylko na pierwszy rzut oka wydaje się niegroźna; siła tego stereotypu polega 
jednak na tym, że skrywa on wiarę w zanik kultur indiańskich i wyłącza Indian 
z publicznego dyskursu, uznając ich za relikty przeszłości.

Zanim przejdę do krótkiej historii tych stereotypów, chciałabym zasygna
lizować obecność takich samych problemów ze stereotypizacją w odniesieniu 
do grupy Latino/a, bo również w przypadku tej grupy funkcjonuje szereg klisz, 
który wciąż inspiruje wyobraźnię masową. Jednymi z najbardziej typowych, 
których dekonstrukcja jest widoczna we współczesnej literaturze Latino/a, są 
stereotypy Latynoskiego Macho, Malinche i Maryi.

W przypadku rdzennych Amerykanów łatwo jest prześledzić związki 
popularnych stereotypów z historią podboju i cywilizacji. Idea Szlachetne
go Dzikusa pojawiła się po raz pierwszy w tekstach „odkrywców” Nowego 
Świata, takich jak Kolumb, który wykreował portret niewinnych indiańskich 
mieszkańców Raju, opisując karaibskich Indian w swoim dzienniku7. Kryty

7 Kronikarze kultur prekolumbijskich, red. M. Sten, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.
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cy zwracają uwagę na to, jak Kolumb w ten sposób manipulował sponsorami 
swoich wypraw - przedstawiając Indian jako niegroźnych, sugerował, że pod
bój to łatwy zysk. Z dzisiejszej perspektywy trudno jest ustalić, na ile Kolumb 
manipulował swoimi czytelnikami, a na ile jego stan wiedzy nie pozwalał mu 
na realistyczny opis; na pewno jednak nie można wykluczyć mniej lub bar
dziej świadomego aktu kreacji Indianina w relacjach Kolumba i wpływu jego 
wyobraźni na obraz Ameryki. Postać Szlachetnego Dzikusa pojawia się też 
w sposób bardzo plastyczny w tekstach Bartholomego de Las Casas, którego 
uważa się za ojca Czarnej Legendy. W swojej relacji na temat wyniszczenia 
Indian w Nowym Świecie Las Casas porównał Indian do owieczek gotowych 
na nawrócenie, a hiszpańskich konkwistadorów do żądnych krwi wilków8. Był 
to obraz, który bardzo przypadł do serca zwłaszcza purytańskim osadnikom 
w Ameryce Północnej, którzy dzięki temu nie mieli skrupułów, eksterminując 
czy przepędzając Indian ze Wschodniego Wybrzeża, ponieważ dzięki Bartho- 
lomemu Las Casas Hiszpanie zawsze jawili się jako bardziej krwiożerczy kolo
nizatorzy. Kolejny „złoty wiek” Szlachetnego Dzikusa to czasy oświecenia i wi
zja Jeana-Jacques’a Rousseau, który ponownie zapłodnił euro-amerykańską 
wyobraźnię. W czasach romantyzmu moda na ten stereotyp została reakty
wowana przy okazji romantycznej fascynacji prostym człowiekiem, który miał 
przewyższać wszystkich pozostałych intuicją. Najbardziej jaskrawe przykłady 
romantycznych portretów Indian amerykańskich Znajdziemy u Philipa Frene- 
au i Jamesa Fenimorea Coopera. Ostatnia i największa kanonizacja Szlachet
nego Dzikusa miała miejsce w XX wieku, ale wtedy rnusiał podzielić się sławą 
z Indiańskim Wojownikiem; obaj zostali zaaplikowani masowej wyobraźni 
oczywiście przez westerny.

’ B. de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, tłum. K. Ni kle wiczówna, „W dro
dze”, Poznań 1998.
9 H. Cortes, Listy o zdobyciu Meksyku, tłum. M. Mróz, R. Tomicki, Novus Orbis, Gdańsk 
1997.
10 B. Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju No
wej Hiszpanii, tłum, i oprać. A.L. Czerny, Wydawnictwo MON, Warszawa 1962.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że ta ambiwalencja w portrecie Indianina 
amerykańskiego (z jednej strony „szlachetny” i nieszkodliwy, a z drugiej „wo
jownik”, „dzika bestia”) nie pojawiła się po raz pierwszy w XX wieku, ale już 
w tekstach hiszpańskich konkwistadorów, czyli Hernana Cortesa9 i Bernala 
Diaza del Castilla10, którzy chcąc usprawiedliwić własne okrucieństwo w trak
cie podboju, stworzyli portret Indianina jako żądnej krwi bestii opętanej przez 
pogańskie rytuały, która musi zostać ujarzmiona przez przymusowe nawró
cenie lub zginąć (słynna „deklaracja wiary”). Ten stereotyp okazał się bardzo 

„przydatny” dla kolonizatorów w obu Amerykach i można wskazać wiele tego 
przykładów na obu kontynentach, jednak dla rdzennych Amerykanów naj
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tragiczniejsze w skutkach okazało się nasilenie tego stereotypu w XIX wieku 
w języku propagandy umacniającym politykę tzw. Manifest Destiny. Ten ste
reotyp dzielił panowanie z innym uproszczonym obrazem, a mianowicie ze 

„Znikającym Indianinem”, który to obraz uwiecznili i rozpowszechnili tacy 
twórcy, jak malarz George Catlin i fotograf Edward S. Curtis. Zwłaszcza dzie
ła tego ostatniego do dziś kojarzą się masowym odbiorcom z „autentycznym” 
obrazem Indian amerykańskich, chociaż stylizacja i efekty specjalne powinny 
wzbudzić czujność.

Bardzo dobrze związki między przekłamaniami historycznymi a stereo
typami pokazuje James Wilson w swojej historii rdzennych Amerykanów The 
Earth Shall Weep'1. On również zwraca uwagę na połączenie Szlachetnego Dzi
kusa z dziką bestią, przywołując prawdziwą historię Wonkusa, sachema z ple
mienia Mohegan, który nie został wybrany na wodza przez Pequotow w roku 
1633 i w ramach zemsty współpracował z angielskimi osadnikami. Wilson po
kazuje, że i strona indiańska, i angielska były podczas okresu historycznego 
zwanego „wojnami pequotskimi” podzielone. Nie tylko plemiona indiańskie 
rywalizowały o wpływy; również koloniści wiedli spór. W latach 30. XVII 
wieku plemię Pequotow współpracowało z kolonistami z Massachusetts Bay 
i toczyło wojny z osadnikami z Connecticut. Po stronie indiańskiej istniał rów
nocześnie wewnętrzny spór o władzę pomiędzy aktualnym wodzem Pequotow 
Sassacusem a Wonkusem, którego Anglicy nazywali Unkas. Wonkus współ
pracował z osadnikami z Connecticut, a konkretnie z kapitanem Johnem 
Masonem i właśnie dzięki Wonkusowi Mason wygrał z Pequotami. Wonkus 
powiedział Masonowi przed bitwą z Pequotami, gdzie ci ostatni ukryli swoje 
kobiety oraz dzieci, i Mason, zamiast stawić czoło pequotskim wojownikom, 
najpierw zmasakrował ich kobiety i dzieci w osadzie Mystic. Potem dość łatwo 
udało się Masonowi pokonać wojowników Pequotow, którzy wpadli w pani
kę, i dalsza eksterminacja tego plemienia była już łatwym zadaniem. Wilson 
sięga do materiałów historycznych komentujących masakrę w Mystic, zauwa
żając, że koloniści z Connecticut sięgnęli do swojej ulubionej retoryki, masku
jąc bestialstwo masakry koniecznością wypełnienia boskiego planu. Również 
Wonkus w ich narracji zostaje wybielony (opisany jako „wspaniały przyjaciel” 
Bożych wybrańców)12, chociaż powszechnie było wiadomo, że nie tylko zdra
dził swoich ludzi, ale też był pijakiem, okrutnikiem i kanibalem (zachowała się 
relacja na temat tego, jak zjadł wodza Miantonomo, komentując to słowami: 

„[...] to najsłodsze mięso, jakie jadłem. Wzmocni moje serce”)* 12 13. Jak konkludu
je Wilson, transfromacja Wonkusa w tekstach euro-amerykańskich osiągnęła 

" J. W i 1 s o n, The Earth Shall Weep: A History of Native America, Grove Press, New York 1998.
12 Ibidem, s. 97.
" Ibidem.
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najwyższe stadium sto lat później, gdy James Fenimore Cooper nadał angielską 
wersję jego imienia fikcyjnemu „Znikającemu Indianinowi” Uncasowi i w ten 
sposób pierwszy z Moheganów stał się „Ostatnim Mohikaninem”.

Może się wydawać, że stereotyp Latynoskiego Macho nie jest tak mocno 
zakorzeniony w historii podboju i kolonizacji Ameryki jak stereotypy rdzen
nych Amerykanów. Ta silna patriarchalna figura niewątpliwie wywodzi się 
z kultury hiszpańskiej, ale nie jest żadną tajemnicą, że Macho zaadaptował 
się w Ameryce Łacińskiej tak dobrze, że jego popularność przerosła popular
ność oryginału. Bez wątpienia powody można odnaleźć w historii kontynen
tu. Jednym z najlepszych opracowań tematu jest Labirynt samotności Octavia 
Paza14, w którym autor ten pokazuje narodziny Macho w kontekście kolonial
nym. W rozdziale Meksykańskie maski Paz portretuje dwie męskie postacie, 
które mogą być traktowane jako dwa bieguny osobowości Macho. Jedna z nich 
to Don Nadie, a druga Ninguno, czyli odpowiednio: Właściciel i Niewolnik; 
para frustratów zrodzona przez chore stosunki kolonialne. Właściciel jest „Pa
nem Nikt”, ponieważ nie posiada prawdziwej siły i wyrazistości; udaje, że ma 
władzę złamać każdego, ale jest to tylko maska skrywająca kompleks niższo
ści i wewnętrzną pustkę. Powody kompleksu niższości mogą być liczne, ale 
nietrudno przypomnieć sobie ten powód historyczny, czyli wielowiekową za
leżność Latynosów od Europy, którą traktowali aż do I wojny światowej jako 
niedościgniony ideał cywilizacyjnego wyrafinowania. Imitowanie Europy dłu
go uniemożliwiało odnalezienie własnej tożsamości. Niewolnik także jest Ni
kim (Ninguno), ale z innego powodu; reprezentuje on tych wszystkich, którzy 
przez stulecia byli wykluczeni z udziału w przywilejach, czyli Indian i Metysów. 
Zatem obie części składowe Macho (a za takim ich odczytaniem przemawia 
chociażby charakteryzująca ich przemoc w kontaktach ze światem) wyrastają 
z frustracji i w interpretacji Paza przyczyniają się do problemów z określeniem 
tożsamości Meksykanina i Latynoamerykanina na szerszym tle. Meksykanin 
Paza jest frustratem, który egzystuje, na przemian doświadczając rozpaczy wy
nikającej z poczucia niższości oraz alienacji i pogrążając się w szaleństwie fie
sty, która jest dramatyczną i płonną próbą wydostania się z więzienia samotno
ści. Można by stwierdzić, że koncepcja Paza zbyt jest przemyślana, aby móc ją 
zakwalifikować jako stereotyp, jednak po przeczytaniu całości pozostaje wra
żenie, że ta eksploracja meksykańskiej duszy po to, aby przekonać czytelników 
o potrzebie zajrzenia pod powierzchnię utartych poglądów na temat meksy- 
kańskości, sama zmienia się w stereotyp; tylko że zamiast obrazu jowialnego 
prostego Meksykanina Paz tworzy obraz Meksykanina wiecznie sfrustrowa
nego, zamkniętego w hermetycznym świecie własnej wyjątkowości i dramatu, 

O. Paz, Labirynt samotności, tłum. J. Zych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991.
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na wieki uwięzionego w przeszłości i niezdolnego do zmian (zwłaszcza epilog 
potwierdza taką interpretację). Piętno samotności, jakim Paz naznacza Mek
sykanina, jest jego przekleństwem i wymówką, bo uniemożliwia mu kontakt 
ze światem i zarazem usprawiedliwia jego bierność.

Warto zauważyć, że ta sama wada pasywności jest również cechą kla
sycznego Macho, który zawsze stoi na straży tradycyjnych, konserwatywnych 
wartości. Figura Macho, popularna nie tylko w kontekście latynoamerykań
skiej prowincji, ale również miast, znajduje także swoje odbicie w kontekście 
diaspor latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Jest to najczęściej chyba nakła
dana na imigrantów latynoskich maska, stąd też nic dziwnego, że rozrachunek 
z tym stereotypem stanowi istotną część twórczości pisarzy z grupy Latino/a.

Ostatnim stereotypem mającym rodowód w historii podboju, który 
chciałabym uwzględnić w analizie porównawczej, jest stereotyp Malinche. 
W przeciwieństwie do Macho, który jest uogólnieniem niezainspirowanym 
żadną konkretną postacią historyczną, Malinche to historyczna Dona Marina, 
tłumaczka i kochanka Cortesa. W wyobraźni masowej reprezentuje zgwałco
ne indiańskie kobiety, które zdradziły swój lud i dlatego zasługują na „twardą 
rękę” Macho. Oczywiście Malinche to nie jedyny stereotyp kobiecy, którego 
dekonstrukcją zajmują się pisarze i pisarki Latino/a (zwłaszcza twórczynie 
o zacięciu feministycznym). Drugi ważny stereotyp to uświęcona przez cier
pienie matka zainspirowana przez Matkę Boską, Maryję (stąd zjawiska: „ma- 
linczyzm” i „marianizm”). Przymusowe nawrócenie Indian to oczywiście część 
podboju, zatem również stereotyp maryjny możemy wyprowadzić z procesu 
historycznego. Warto od razu zaznaczyć, że wizerunek Maryi ma charakter 
synkretyczny, bo pisarze najczęściej sięgają do figury Matki Boskiej z Guada- 
lupe - objawiła się ona indiańskiemu chłopcu i wybudowano jej świątynię na 
miejscu kultu azteckiej bogini Tonantzin; zatem w Ameryce Łacińskiej i kul
turze Latino/a w USA Maryja ma ducha Tonantzin.

Ten krótki przewodnik po stereotypach w żadnej mierze nie wyczerpuje 
tematu, ale nie historia stereotypów jest głównym tematem mojej książki. Naj
ważniejszym zadaniem jest komparatystyczna analiza i interpretacja kompo
nentu historycznego w wybranych dziełach współczesnej literatury rdzennych 
Amerykanów i Latino/a. Odrzucenie stereotypów to pierwszy krok na drodze 
do skonstruowania historii alternatywnej w odniesieniu do historii oficjalnej, 
czyli zapisanej przez kolonizatorów. Teraz chciałabym skupić się na różnych 
strategiach, które w tym celu wykorzystują twórcy indiańscy i latynoscy.

Oczywiście nie wszyscy z wyselekcjonowanych przeze mnie pisarzy tyle 
samo miejsca poświęcają „odkłamaniu” historii, a zwłaszcza walce o właściwą 
reprezentację własnych bohaterów w dyskursie historycznym, u wszystkich 
jednak widoczne są próby zastosowania pewnego rewizjonizmu. Pisarki i po
etki indiańskie - Louise Erdrich, Leslie Marmon Silko i Linda Hogan - stwo

21



rzyły portrety bohaterów indiańskich, którzy różnią się zdecydowanie od ste
reotypowych wyobrażeń na temat Indian amerykańskich.

Dla Louise Erdrich, autorki dwóch długich sag o rodach metyskich 
(o Pillagerach i Couttsach), charakterystyka bohaterów jest kwestią kluczową. 
Jej indiańscy bohaterowie nie wpisują się ani w ikonę Szlachetnego Dzikusa, 
ani Indiańskiego Wojownika. Dzięki złożonej konstrukcji postaci czytelnik 
zostaje też przekonany, że nie mają one nic wspólnego ze statycznymi, wy
stylizowanymi portretami w stylu Catlina czy Curtisa. Do postaci najbardziej 
zapadających w pamięć należą: Nanapush, narrator Tracks i bohater innych 
powieści o Pillagerach, Lipsha Morrisey, główny bohater i jeden z narratorów 
Love Medicine i The Bingo Palace, Gerry Nanapush i Nector Kashpaw, pojawia
jący się w tych samych powieściach, i grupa silnych kobiet o feministycznych 
poglądach, takich jak Fleur Pillager, Lulu Nanapush czy też Marie Kashpaw. 
Nanapush pełni funkcję nieformalnego wodza klanu, szamana i nauczyciela, 
ale w przeciwieństwie do przedstawicieli indiańskiej starszyzny, których ob
raz utrwalany jest przez kulturę masową, jest bohaterem mądrym, dowcipnym 
i nieugiętym w walce z kolonizacją (ale nie walczy za pomocą siły fizycznej, 
tylko intelektu), skłonnym do pomyłek, wzruszającym, jednym słowem, ludz
kim. Erdrich udało się nadać mu cechy uniwersalne, które są czytelne dla od
biorcy spoza kultury indiańskiej, ale też jednocześnie wpisać go w specyfikę 
kultury Ojibwe, czyniąc z niego personifikację Trickstera (do tej pory najlepiej 
te strategie literackie opisała Catherine Rainwater15).

15 C. Rainwater, Reading Between Worlds: Narrativity in the Fiction of Louise Erdrich, [w:] 
Louise Erdrich’s Love Medicine: a Casebook, ed. H.D. Sweet Wong, Oxford University Press, 
New York 2000, s. 163-179.
16 American Indian Movement (AIM) - organizacja Indian Amerykańskich, która odegrała 
ważną rolę w walce o prawa obywatelskie.

Podobnie jak w przypadku Nanapusha, Erdrich „komplikuje” postać 
Lipshy, współczesnego szamana, zbuntowanego nastolatka, który nie zawsze 
potrafi wybrać między tradycją Ojibwe a popkulturą. Jest to postać tragiczna 
i komiczna zarazem, emocjonalnie rozchwiana i niekonsekwentna w postę
powaniu, a przez to wiarygodna. Lipsha jest też bohaterem, dzięki któremu 
najlepiej udało się Erdrich pokazać cenę zakleszczenia pomiędzy tradycją 
a nowoczesnością i trud, jaki ponoszą Indianie Ojibwe, dokonując nieustannej 
transformacji własnej kultury.

O ile Nanapush i Lipsha są polemiką ze sztywnym obrazem Szlachetnego 
Dzikusa, zacofanego i odpornego na postęp, o tyle Gerry Nanapush i Nector 
Kashpaw są jawną dekonstrukcją stereotypu Indiańskiego Wojownika. Pierw
szy z nich, satyrycznie sportretowany aktywista AIM16, jest nie tylko wojowni
kiem, ale również dosłownie Znikającym Indianinem. Wiecznie ścigany przez 
policję, przemieszcza się bezustannie nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale rów
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nież pomiędzy światem żywych i zmarłych, przysparzając niemało kłopotów 
swojemu synowi Lipshy, który często ratuje go z tarapatów. Satyra w portrecie 
Gerrygo nie tylko pozwala na zrewidowanie stereotypów, ale może też być 
subtelnym komentarzem Erdrich do tematu aktywizmu członków radykalnej 
grupy AIM, której często zarzucano niechęć do prowadzenia konstruktywnych 
negocjacji przy jednoczesnym przywiązaniu do polityki fizycznej konfrontacji, 
która wprowadzała zamęt (Vizenor w The Earth Shall Weep17).

J. Wilson, The Earth Shall Weep...

Nector Kashpaw to druga postać wynikająca z dialogu ze stereotypem wo
jownika. Pozycja Nektora jako wodza plemienia predestynuje go do podjęcia 
walki z siłami zagrażającymi kulturze Ojibwe, ale pomimo że jest skutecznym 
wodzem, najważniejszą dla niego walką nie jest ta prowadzona na zewnątrz, 
w której jest skuteczny, ale ta, która musi ustawicznie toczyć „w środku”. Nec
tor jako wychowanek szkoły z internatem nie wie, który model wybrać: tra
dycjonalizm czy asymilację. Jego życie jest porównywane do meandrującej 
rzeki, ponieważ z jednej strony zyskuje uznanie wśród swoich jako wódz, ale 
też „sprzedaje się”, pozując do portretu „tradycyjnego” Indianina czy pozwala
jąc na umieszczenie swojego zdjęcia na kubkach z wizerunkiem „indiańskie
go wodza”. Podobnie w życiu osobistym jest rozdarty pomiędzy miłością do 
dwóch kobiet: Lulu oraz Marie i ten brak decyzji pośrednio doprowadza do 
jego śmierci.

Kobiece bohaterki Erdrich w żaden sposób nie kojarzą się z westerno
wym stereotypem squaw - Fleur jest potężną szamanką i skuteczną bizneswo
man, Lulu to kobieta skrajnie niezależna, co jednak nie przeszkadza jej być do
brą matką dla dzieci z wielu związków, Marie wydaje się zwykłą kurą domową, 
dopóki czytelnik nie odkrywa, że jest ona siłą Nectora i że bez niej dzieci, takie 
jak Lipsha, nie miałyby szans na przeżycie. Do portretów kobiet u Erdrich 
powrócę przy szczegółowej analizie jej powieści. Teraz jeszcze kilka słów na 
temat tego, jak dekonstruują streotypy Leslie Marmon Silko i Linda Hogan.

Zajmę się nimi razem, ponieważ w charakterystyce ich bohaterów i bo
haterek dominuje tendencja feminizująca, która łączy się z konstrukcją postaci 
pisarek z grupy Latino. Powieściowy świat Silko to przede wszystkim świat 
silnych kobiet i w większości przypadków bardziej od nich zagubionych męż
czyzn. Najważniejszą męską postacią stworzoną przez Silko jest Tayo, główny 
bohater Ceremony, który stopniowo odkrywa własne miejsce w świecie. Zresz
tą pierwsza powieść Silko jest jedynym utworem, w którym poświęca ona tyle 
uwagi mężczyznom (oprócz Tayo ważną rolę odgrywa też jego duchowy opie
kun Betanie); w Gardens in the Dunes i Almanac of the Dead pierwsze skrzyp
ce grają kobiety, a mężczyźni, którzy okazjonalnie przebijają się na pierwszy 
plan, to czarne charaktery (jak złodziej Edward Palmer w Gardens czy euge- 

— 23 —



nicy w Almanac). Takie ujęcie tematu jest zupełnie odmienne od perspektywy 
popkulturowej, rodem z powieści Karola Maya czy westernu, która głównie 
bazowała (i niestety bazuje) na mniej lub bardziej świadomych karykaturach 
męskich reprezentantów kultur indiańskich. Nie bez powodu konstruowano 
dyskurs oparty na Szlachetnym Dzikusie, Indiańskim Wojowniku czy Znika
jącym Indianinie, a lekceważono kwestię indiańskich kobiet. W końcu defor
macji indiańskiego świata dokonywali reprezentanci kultury patriarchalnej. 
Z tego samego powodu często przywołuje się teorię, że w stosunkach kolonial
nych bardziej ucierpieli indiańscy mężczyźni, którzy częściej podlegali akul- 
turacji, niż kobiety, które osadnicy europejscy wpisywali w kontekst domowy, 
a nie publiczny, więc często kobiety mogły mieć większy kontakt z tradycją 
(oczywiście nie chcę tutaj zbyt idealizować sytuacji, bo kobiety padały jednak 
ofiarą gwałtów, więc ich sytuacja nie zawsze była lepsza). U Leslie Marmon 
Silko sportretowanie kobiet jako silniejszych wynika też z jeszcze jednej prze
wagi, jaką miały w relacjach kolonialnych. Grupa Laguna Pueblo jest jedną 
z grup o tradycji matrylinearnej, więc dodatkowo ochronę kobiet stanowiła 
przynależność do formacji kulturowej, której biali osadnicy nie niszczyli tak 
bardzo, bo zazwyczaj nie brali takiego układu pod uwagę i woleli konfronta
cję z mężczyznami, ignorując fakt, że to kobiety Laguna Pueblo decydowały 
o najważniejszych sprawach. Dlatego trudno u Silko szukać polemiki z mę
skimi stereotypami, na pewno jednak można u niej znaleźć przeciwwagę dla 
stereotypu Indiańskiej Squaw, potulnej bohaterki drugiego planu. U Silko taka 
postać nie istnieje.

Podobnie można podsumować powieści Lindy Hogan, chociaż - w prze
ciwieństwie do Silko - nie wywodzi się ona z silnej matrylinearnej tradycji, 
której poświęca lwią część swojej twórczości, ale zamiast tego piszę o różnych 
plemionach (zaczynając od Indian Osage z Oklahomy, kulturowo jej najbliż
szych, potem piszę o grupie panindiańskiej zamieszkującej granicę amerykań- 
sko-kanadyjską i wreszcie tworzy wymyślone plemię z Florydy). Bez względu 
na to, jaki krajobraz kulturowy konstruuje, koncentruje się głównie na posta
ciach kobiecych, które są jednak bardziej okaleczone niż bohaterki Silko, ale 
dzięki wewnętrznej sile udaje im się pokonać przeciwności. Bardziej szczegó
łowo przyjrzę się perspektywie kobiecej u Hogan w części poświęconej two
rzeniu historii przez kobiety, teraz tylko chciałabym zaznaczyć, że - podobnie 
jak u Silko - trudno jest u Hogan dostrzec polemikę ze stereotypami na temat 
indiańskich mężczyzn; ten temat wydaje się jej nie interesować i zamiast tego 
poświęca się eksploracji przestrzeni kobiet, którą problematyzuje, pokazując 
kultury indiańskie jako raczej oparte na równouprawnieniu (chociaż nazna
czone przemocą i strachem).

James Welch jest pisarzem i poetą, dla którego męscy bohaterowie są bar
dzo ważni, i chociaż bezpośrednia dekonstrukcja stereotypów Szlachetnego 

24 —



Dzikusa i Indiańskiego Wojownika nie jest jego nadrzędnym tematem, nie 
sposób pominąć jego roli w odkłamywaniu uproszczonych wizerunków. Jego 
największym dziełem jest niewątpliwie Fools Crow, powieść, która przywraca 
pamięć i historię plemieniu Blackfoot (a konkretnie grupie Pikuni), i jest to 
dzieło docenione przez krytykę właśnie dlatego, że Welch pieczołowicie rekon
struuje utracony świat wielkich indiańskich wojowników, ani przez chwilę nie 
popadając w popkulturowe klisze. Jak mu się to udaje? Przede wszystkich two
rzy specyficzny język, który pomaga mu skonstruować panoramiczne, epic
kie w rozmachu sceny pełne realistycznych szczegółów, ale też konsekwentnie 
przykłada ogromną wagę do wnikliwych portretów psychologicznych swoich 
bohaterów, z których większość podąża za mitem wielkiego wojownika (jak ty
tułowy bohater), ale Welch pokazuje najczęściej ludzki wymiar ich egzystencji, 
czyli walkę z własnymi słabościami, dojrzewanie do mądrości, liczne upadki, 
zagubienie, a przede wszystkim zwraca im język, o czym napiszę więcej w ko
lejnym rozdziale. Podobnie dzieje się w powieści The Heartsong of the Char
ging Elk, w której Welch opisuje życie Siouxa, który zgubił się podczas tournee 
i trupą Buffalo Billa po Europie. Charging Elk jest częścią trupy, więc poznaje- 
my go, gdy wciela się w postać Indiańskiego Wojownika, odgrywa zatem rolę, 
za którą Europejczycy i Amerykanie płacili, bo tak bardzo im odpowiadała, ale 
poprzez wkomponowanie w powieść wątku o zgubieniu się Elka w Marsylii 
Welch dosłownie pozbawia go kostiumu i maski, co staje się pretekstem do 
pokazania człowieka.

Pisarzem indiańskim, dla którego polemika ze stereotypami na temat 
Indian amerykańskich ma największe znaczenie, jest bez wątpienia Sherman 
Alexie (obok Geralda Vizenora, którego nie omawiam w niniejszej rozprawie 
jako prozaika, ponieważ nie zajmuje się on specjalnie historią). Alexie uczynił 
z dekonstrukcji stereotypów motor napędowy swojej twórczości prozatorskiej 
oraz poetyckiej i na pewno jest to materiał na osobną książkę, ja jednak ogra
niczę się do wyeksponowania najważniejszych strategii Alexiego, które pozwo
lą na zarysowanie kontekstu komparatystycznego pomiędzy grupą indiańską 
i Latino/a.

Technika Alexiego, w odróżnieniu od omówionych do tej pory twórców, 
polega w dużo większym stopniu na wykorzystaniu parodii i ironii. Alexie czę
sto „wkleja” w tekst swoich utworów różne popularne wyobrażenia na temat 
Indian, lokując je w kontekście, który obnaża ich śmieszność. Pisarz często 
kataloguje indiańskie ikony z popkultury, akcentując w ten sposób nie tylko 
absurdalność samych stereotypów, ale też ich wszechobecność i nasycenie, jak 
np. w wierszu How to Write the Great American Indian Novel. Jednocześnie 
Alexie pokazuje koszty, jakie ponoszą sami Indianie, którzy muszą dokony
wać nieustannej autodefinicji i którym mylą się role. Swoją krucjatę przeciwko 
streotypom Alexie zaczął już w The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven, 
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w której to książce wprowadził postacie Victora Josepha i Thomasa Builds- 
-the-Fire.

Victor Joseph jest bohaterem (wątek ten Alexie wykorzystuje wielokrot
nie, m.in. również w filmach), który największe problemy ma z zależnością od 
stereotypu Indiańskiego Wojownika. Victor rozumie ten stereotyp dosłownie, 
uciekając się do przemocy na każdym kroku i traktując agresję jako lekarstwo 
na utratę poczucia własnej godności, frustrację i biedę. Wcześnie opuszczony 
przez ojca, kojarzy bycie mężczyzną z wieczną porażką, dla której przeciwwa
gą mogą się stać okazjonalne fizyczne „zwycięstwa” nad słabszymi. Nie jest 
w tym myśleniu osamotniony; Alexie ustawicznie pokazuje problemy Victora 
jako problemy szerszej grupy, podkreślając, że Victor nie odstaje swoim zacho
waniem od innych młodych Indian z rezerwatu Spokane, i budując odniesie
nia intertekstualne w swoich innych utworach (w wielu późniejszych dziełach 
Alexiego można dostrzec postacie, które albo są kolejnym wariantem postaci 
Victora, albo ich głównym problemem jest uzależnienie od przemocy - jest 
to główny wątek np. w powieści Indian Killer, w której ani wiek, ani płeć, ani 
kultura nie chronią przed tą „chorobą”).

Thomas Builds-the-Fire jest z kolei bohaterem, który odróżnia się od 
wszystkich mieszkańców rezerwatu nie tylko brakiem agresji, ale także przy
musem opowiadania historii, które z jednej strony wpisują go w tradycję in
diańską, a z drugiej alienują od innych Indian. Alexie pokazuje współczesnych 
Spokane jako ludzi wykorzenionych, którzy nie potrafią już czerpać z trady
cji; swoją ułomność kryją pod fasadą szyderstwa oraz agresji i tego właśnie 
doświadcza Thomas. Jako rezerwatowy odmieniec podejmuje rozliczne pró
by przetłumaczenia starej gawędziarskiej tradycji na język współczesności, 
tak aby nie zatracić esencji literatury ustnej, ale też wydobyć ją z kontekstu 
muzealnego tradycjonalizmu. Jedynie żywa tradycja ma moc przekształcania 
rzeczywistości, ponieważ niesie znaczenie dla współczesnych, i taką lekcję 
odbierają Victor i Thomas w rozdziale This is What it Means to Say Phoenix, 
Arizona, w którym Thomas za pomocą opowieści przywraca Victorowi ojca 
i pozwala mu wyjść ze skorupy Indiańskiego Wojownika, żałosnej statycznej 
postaci, która więzi Victora, powodując u niego coraz większą frustrację. Vic
tor musi dokonać redefinicji pojęcia Indiańskiego Wojownika, tak jak Thomas 
dokonuje transformacji tradycji gawędziarskiej i dla obu ta rekonfiguracja jest 
krokiem do przodu.

Powieść Indian Killer również dotyczy stereotypu, tym razem mowa jest 
nie o Indiańskim Wojowniku, ale o jego specyficznym wariancie: Indiańskim 
Zabójcy-Mścicielu. Alexie w typowy dla siebie sposób nasyca powieść obraza
mi zniekształconych wizerunków Indian amerykańskich, pokazując, jak bar
dzo kultura amerykańska przesiąknięta jest hipokryzją i do jakiego stopnia 
stereotypy generują przemoc. Seattle jest miastem-piekłem, które wydaje się 
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usytuowane na lawie, pod której powierzchnią czai się wulkan nienawiści stale 
podsycany przez rasizm. I nie chodzi tylko o przemoc w stosunku do Indian, 
ale też nienawiść Indian do białych i łączącą wszystkich potrzebę zemsty, która 
widoczna jest już na poziomie tytułu (w powieści jeden z bohaterów zauwa
ża, że „Indian Killer” to jednocześnie „Indiański Zabójca” i „Zabójca Indian”, 
i bardzo trudno jest znaleźć w tym tekście bohaterów niewinnych). Powieść 
dotyka wątku stereotypizacji Indian na wielu poziomach. Jeden z głównych 
bohaterów, nota bene John Smith, jest Indianinem wykradzionym matce i wy
chowywanym przez białych rodziców, którzy próbując podtrzymać kontakt 
Johna z jego kulturą, zamiast pomóc mu odnaleźć prawdziwych krewnych, za
pewniają mu kontakt ze wszystkimi pseudoindiańskimi komponentami kultu
ry (książki, święta, filmy). John wyrasta na człowieka niemającego pojęcia, do 
której indiańskiej kultury przynależy (żadnej w gruncie rzeczy nie zna), i nie- 
będącego w stanie się zasymilować ze światem białych ludzi. Dodatkowo, wy
gląda jak stereotypowy Indianin, więc nie może uniknąć pytań, na które nie zna 
odpowiedzi. Próbując się ratować, John wymyśla sobie „indiańską” przeszłość 
i „indiańskie” życie, i to wpędza go stopniowo w szaleństwo. Destrukcyjny 
wpływ stereotypów na odbiór kultur indiańskich i na relacje międzykulturowe 
jest widoczny jeszcze na innych poziomach tej powieści - wymyślona przez 
białych „indiańskość” jest z jednej strony towarem, który dobrze się sprzedaje, 
bo poziom ignorancji społeczeństwa amerykańskiego jest tak wysoki, że nie 
trzeba się starać (co widać np. w wątku karier uniwersyteckich robionych przy 
pomocy pseudoindiańskich tekstów, takich jak The Education of Little Tree 
autorstwa członka Ku-Klux-Klanu, czy popularności „indiańskich” powieści 
na rynku wydawniczym i dopisywanie „indiańskich” biografii ich twórcom). 
Jednocześnie rynkowa moda na Indian nie jest w żadnej sprzeczności z szale
jącym rasizmem i dyskryminacją; najbardziej dobitnym dowodem na to jest 
wątek z rasistowską audycją radiową, która ma w powieści lawinowo rosnącą 
liczbę fanów. Alexie nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, jak skończy 
się świat do tego stopnia napędzany przez stereotypy - John Smith popełnia 
samobójstwo, a Indiański Zabójca kończy powieść złowróżbnym tańcem sowy, 
który nieomal we wszystkich kulturach indiańskich zapowiada śmierć.

Kolejną powieścią, w której wątek stereotypów jest ważny (chociaż nie tak 
bardzo jak w Indian Killer), jest Reservation Blues. Alexie podkreśla, że zagu
bienie Spokane zawsze jest największe na „terytorium białego człowieka”, czyli 
poza rezerwatem. W Reservation Blues dwójka Indian, Thomas (Spokane zna
ny z opowiadań) i Chess (Indianka Flathead), trafiają do Nowego Jorku, który 
w żadnym razie nie ilustruje założeń tygla kulturowego, ale potęguje alienację. 
Thomas i Chess szukają swoich indiańskich przyjaciół, Victora i Juniora, w ba
rach i wdają się w konwersację, która jest dobrym podsumowaniem przestrze
ni, którą kultura masowa zarezerwowała dla rdzennych Amerykanów:
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“Hey,” Chess said, “you ain’t seen two Indian men come in here, have you?” 
“What?” the waitress asked. “What do you mean? From India?” 
“No,” Chess said. “Not that kind of Indian. We mean American Indians, 

you know? Bows-and-arrows Indians. Cowboys-and-Indians Indians.” 
“Oh,” the waitress said, “that kind. Shoot, I ain’t ever seen that kind of 

Indian.”
“Really?”
“Really.”
“Hey, Kit,” the waitress yelled back at the fry cook and owner of the deli. 

“Have you seen any Indians in here?”
“What do you mean?” Kit asked. “You mean from India or what?”
“No, stupid,” the waitress yelled. “Indians like in the Western movies. 

Like Geronimo.”
“Oh, I ain’t seen none of those around for a long time. I saw few in 

a book once. You sure there are still Indians around at all?”
“These two right here say they’re Indian.”
Kit the fry cook came out to look at the two potential Indians. Chess 

and Thomas saw a fat man in a dirty white t-shirt, although they weren’t 
sure where the shirt ended and the man began.

“Shit,” Kit said. “They don’t look nothing like those Indians in the mo
vies. They look Puerto Rican to me.”

“Yeah,” the waitress said. “They kind of do.”
“Do you speak English?” Kit asked. 
“Let’s get out of here,” Chess said to Thomas.
“Yeah, let’s go home,” Thomas said.
“Hey, you speak good English,” Kit yelled after Chess and Thomas. 

“Have a good trip back to Puerto Rico.”18

18 S. Alexie, Reservation Blues, Atlantic Monthly Press, New York 1995, s. 239.

(- Hej - zagadnęła Chess - wchodzili tu może dwaj Indianie?
- Co? - zapytała kelnerka. - O co chodzi? Z Indii?
- Nie - odpowiedziała Chess. - Nie tacy Indianie. Amerykańscy India

nie. Wie pani, tacy z łukami i strzałami, tacy, co walczą z kowbojami.
- Acha - westchnęła kelnerka - tacy. Takich żem, cholera, nigdy nie 

widziała.
- Naprawdę?
- Naprawdę.
- Hej, Kit - kelnerka wrzasnęła w kierunku zaplecza, zwracając się do 

kucharza i właściciela knajpy. - Widziałeś tu kiedykolwiek Indian?
- O co ci chodzi? - zapytał Kit. - Takich z Indii czy co?
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- Nie, głupku - krzyknęła kelnerka. - Indian jak z westernów. Jak 
Geronimo.

- A, takich. Żadnych takich żem tu już długo nie widział. Kiedyś 
w książce takich paru widziałem. Myślisz, że tacy jeszcze żyją?

- Mam tu taką dwójkę, co mówią, że są Indianami.
Kucharz Kit wyszedł z kuchni przyjrzeć się potencjalnym Indianom.

Chess i Kit zobaczyli grubasa w brudnym białym podkoszulku, chociaż nie 
mieli pewności, gdzie kończył się brud, a zaczynał człowiek.

- Ja pierdzielę - powiedział Kit. - Oni w ogóle nie wyglądają, jak ci
Indianie z filmów. Wyglądają jak z Portoryko.

- No - przytaknęła kelnerka. - W sumie tak.
- Mówicie po angielsku? - zapytał Kit.
- Spadamy stąd - Chess rzuciła do Thomasa.
- Ej, dobrze mówicie po angielsku! - Kit wrzasnął za Chess i Thoma

sem. - Szerokiej drogi do Portoryko).

Ten fragment powieści Alexiego jest typowy w kwestii pomieszania treści 
poważnych i humorystycznych. Obraz Indianina, jaki wyłania się z tej konwer
sacji, jest wstrząsający. Thomas i Chess nawet nie próbują wyjść poza stereo
typ, bo widzą, że nie ma szans na komunikację bez odwołania się do wester
nów. Ignorancja pracowników baru jest karykaturalna; dla nich Geronimo jest 
produktem filmowym, a Indianie występują w książkach z obrazkami. Alexie 
jeszcze wzmacnia ten obraz Indianina skonsumowanego przez masowe spo
łeczeństwo, gdy pokazuje klęskę Coyote Springs w Nowym Jorku. Indiańska 
grupa rockowa nie może podpisać kontraktu z dużą wytwórnią, bo nie udaje 
się jej wpisać w opłacalny schemat, za to kontrakt podpisują dwie białe kobiety 
śpiewające piosenki o tym, że każdy może być Indianinem (nazywane „New 
Agers”). Do tej powieści powrócę jeszcze w kolejnym rozdziale, w którym wię
cej miejsca poświęcę historii.

Do kwestii wpływu stereotypów na życie bohaterów powraca Alexie rów
nież w wyborze opowiadań The Toughest Indian in the World. Daniel Gras- 
sian19 zauważa, że głównym celem Alexiego jest nie tyle pokazanie fatalnych 
skutków rasistowskich uproszczeń i niesprawiedliwości historycznej, ile de- 
konstruowanie indiańskich standardów męskiej tożsamości. Zatem Alexie 
pokazuje nie tyle krzywdę wynikającą z tego, jak nie-Indianie zniekształcają 
obraz Indian, ile to, jak sami Indianie nie potrafią się uniezależnić od stereo
typu supermężczyzny, produktu indiańskiej kultury patriarchalnej. Temat ten 
zamierzam rozwinąć w części poświęconej kwestiom feministycznym, zwłasz

19 D. Grassian, Understanding Sherman Alexie, University of South Carolina Press, Chicago 
2005.
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cza dlatego, że pojawia się też w innych utworach Alexiego; teraz tylko chciała- 
bym zasygnalizować, że stereotyp nie musi być nałożony na kulturę indiańską 
z zewnątrz, ale może być czymś, co sami Indianie hołubią, chociaż prowadzi to 
do autodestrukcji (warto zauważyć, że podobnie wygląda kwestia stereotypu 
Macho w kulturze latynoskiej). W wyborze o największym indiańskim twar
dzielu na świecie problematyka związana z tym, do jakiego stopnia stereotyp 
zniekształca nasz sposób postrzegania siebie i innych, obecna jest zwłaszcza 
w opowiadaniu Assimilation i tytułowym The Toughest Indian in the World. 
W obu przypadkach główni bohaterowie to miejscy Indianie, którzy odnieśli 
sukces w świecie białych ludzi i pomimo tego sukcesu podążają za mitem In
diańskiego Wojownika. W opowiadaniu Assimilation Indianka Coeur Alene 
Mary Lynn zdradza swojego białego męża z przypadkowo spotkanym India
ninem Lumbee. Powodem zdrady jest rozczarowanie etnicznością - Lynn za
uważa, że jej mieszane małżeństwo jeszcze wyostrza problemy z etnicznością, 
zamiast je zneutralizować. Jej mąż w gruncie rzeczy nigdy nie porzucił ma
rzenia o życiu z białą kobietą, a ich dzieci nie odziedziczyły mieszanych cech: 
córki mają wybitnie nordycką urodę, a synowie indiańską, co prowadzi do po
działów, bo rodzina Lynn zaprasza tylko chłopców, a jej mąż stara się w związ
ku z tym faworyzować córki. Przygodna relacja seksualna z obcym Indiani
nem oczywiście w żaden sposób nie rozwiązuje problemów Lynn, ale jest dla 
Alexiego pretekstem do pokazania, że problemy Lynn nie wiążą się tylko z jej 
etnicznością i że jest ona zagubioną osobą (tak samo jak jej mąż), która sama 
stwarza problemy, bo żyje w zbyt wygodnym świecie, jak trafnie interpretuje to 
Grassian20. Dopiero prawdziwa tragedia obcej osoby zbliża małżonków w tym 
opowiadaniu i pozwala im pozbyć się iluzji, które ich niszczą.

211 Ibidem.

W opowiadaniu The Toughest Indian in the World narrator i główny bo
hater, Indianin z grupy Flathead, też podąża za ideałem Indiańskiego Wojow
nika i rozpoznaje ten ideał w osobie przypadkowego autostopowicza, Indiani
na z nieokreślonej grupy, który zajmuje się nielegalnymi walkami. Rozmowa 
z nieznajomym utwierdza narratora w przekonaniu, że spotkany mężczyzna 
mógłby w XIX wieku być prawdziwym Indianinem, i narrator bardzo się iden
tyfikuje z takim ideałem męskości. Wspólnie spędzona noc w hotelu odsłania 
jednak zupełnie inne oblicze autostopowicza, który okazuje się homoseksuali
stą. Jak piszę Grassian, po raz kolejny u Alexiego maska twardziela okazuje się 
skrywać zupełnie inną osobowość; dodatkowo jeszcze sytuacja się kompliku
je, gdy narrator daje się uwieść nieznajomemu, licząc na to, że w ten sposób 
podzieli jego siłę. Od razu widać, że jest to tak iluzoryczne przekonanie, jak 
wiara Mary Lynn w idealnego indiańskiego kochanka. Kontrast między opo
wiadaniami polega na tym, że w przypadku Assimilation Mary Lynn zdaje so-
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bie sprawę ze swojego błędu, natomiast narrator The Toughest Indian pozostaje 
zatruty iluzją.

Rozrachunek ze stereotypami to temat, który ewoluuje u Alexiego. Jak 
zauważa Grassian, od perspektywy nakierowanej głównie na kwestie etnicz
ne w wyborze w The Lone Ranger Alexie przesunął się w stronę dylematów 
postetnicznych w The Toughest Indian, pokazując złożone, wielowarstwowe 
problemy wynikające z seksualności, kwestii ekonomicznych, tożsamości psy
chologicznej i relacji rodzinnych, przez co odpowiedź na pytanie: „Kim jest In
dianin?” (które Alexie wielokrotnie stawia w ostatnim opowiadaniu One Good 
Man) pozostaje jeszcze bardziej otwarte na interpretacje, zwłaszcza że Alexie 
bierze pod uwagę cały wachlarz możliwości i trudno go w związku z tym po
sądzić o generalizację21.

S. Alexie, The Toughest Indian in the World, Atlantic Monthly Press, New York 2000, s. 172.

W przypadku twórców Latino/a można zaobserwować podobną wędrów
kę przez strategie, które mają zaowocować dekonstrukcją stereotypów. Nie
którzy twórcy z tej grupy nawiązują do kwestii obecności stereotypu i odejścia 
od niego głównie na poziomie charakterystyki postaci, tak jak Silko, Hogan, 
Erdrich czy Welch, ale są też tacy, dla których walka ze stereotypem staje się 
głównym wątkiem tematycznym i napędza całą narrację (Castillo, Díaz, Hi
juelos).

Zacznę od twórców, dla których walka ze stereotypami jest tylko jedną 
z osi tematycznych ich utworów. Na pewno należy tu wspomnieć o prozie 
Sandry Cisneros, która po raz pierwszy zajęła się tym tematem w The House 
on Mango Street. Tytułową ulicę i jej mieszkańców poznajemy dzięki narra
cji dziecka, dorastającej Esmeraldy, która bardzo przeżywa niesprawiedliwość 
wynikającą z kultury patriarchalnej. Wśród mieszkańców ulicy Mango nie 
brakuje bohaterów, którzy ilustrują poprzez swoje zachowanie stereotyp Ma
cho i Malinche. Jest to świat, w którym kobiety w zasadzie nie mają żadnych 
praw i przemoc w stosunku do nich jest tolerowana na każdym poziomie życia. 
Ofiary cechuje w większości przypadków milcząca zgoda na własny los (zu
pełnie jak w popularnym oglądzie Malinche, która też „zasłużyła” na brutalne 
traktowanie) i jedynie Esmeralda wyraźnie się buntuje przeciwko patriarchal- 
nemu modelowi, deklarując, że nie chce dołączyć do kobiet, których jedynym 
przywilejem jest wyglądanie przez okno domów niewiele się różniących od 
więzienia. Stereotypy Macho i Malinche pełnią u Cisneros (podobnie zresztą 
jak u innych twórców Latino/a) podwójną funkcję. O ile w literaturze rdzen
nych Amerykanów stereotyp zazwyczaj był punktem wyjścia do polemiki czy 
wręcz natychmiastowego zerwania z odciśniętym w zbiorowej świadomości 
amerykańskiej obrazem Indianina, o tyle prozaicy Latino/a w większości przy
padków pokazują, że zarówno w stereotypie Macho, jak i Malinche jest ziarno 
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prawdy i stanowi on niestety adekwatny opis zachowań niektórych reprezen
tantów kultury latynoskiej.

Podobieństwo pomiędzy indiańskim a latynoskim wykorzystaniem ste
reotypów w literaturze polega na tym, że oprócz tego, iż Latynosi odwołują 
się do stereotypu w konstrukcji swoich postaci, dodatkowo w tych samych 
tekstach dokonują jego przewartościowania poprzez krytykę uproszczonego 
obrazu. U Sandry Cisneros ta strategia jest bardzo czytelna we wszystkich jej 
utworach. Różne odmiany Macho i Malinche zaludniają fikcyjny świat ulicy 
Mango nie po to, aby tylko potwierdzić przydatność stereotypów w opisie 
kultury latynoskiej, ale przede wszystkim po to, aby pokazać bunt przeciwko 
postawom, które niszczą tę kulturę. Cisneros wpisuje się tym samym w szer
szą tradycję literatury latynoamerykańskiej, która wykorzystuje popularne 
stereotypy w analogiczny sposób; są one punktem wyjścia do sformułowania 
diagnozy, że społeczeństwa wyrastające z tego modelu kulturowego nigdy nie 
przezwyciężą pewnego rodzaju zacofania, jeżeli nie rozprawią się z dziedzic
twem kolonializmu. Lista autorów latynoamerykańskich, którzy piętnują ma- 
czyzm i rasizm (często te dwa zjawiska idą w parze w kontekście latynoame
rykańskim), jest imponująca, ale warto zasygnalizować, że znajdują się na niej 
takie nazwiska, jak Mario Vargas Llosa (m.in. krytykuje tego typu przemoc 
w Mieście i psach oraz Święcie kozła), Gabriel García Márquez (Niewiarygodna 
i smutna historia niewinnej Erendiry i jej niegodziwej babki), Juan Rulfo (Pedro 
Páramo), José María Arguedas (Głębokie rzeki), Rosario Castellanos (Balún 
Canán).

Cisneros szczególnie dba o to, aby zdekonstruować stereotyp pasywnej 
kobiety latynoskiej, i łączy się to u niej z inspiracją autobiograficzną. Cisneros, 
jedyna dziewczyna w rodzinie sześciu braci, często była traktowana jako siód
my syn z kilku powodów. Po pierwsze, jej ojciec z wygodnictwa informował 
wszystkich, że ma siedmioro synów (hijos), a po drugie, synami zawsze warto 
było się pochwalić. Sandra Cisneros przez lata czuła się pomijana i dlatego 
nadrzędnym celem jej narracji jest opowiadanie historii z perspektywy ko
biet, które nie tylko interesują Cisneros jako ofiary kultury patriarchalnej, ale 
przede wszystkim jako autonomiczne, wyraziste podmioty stojące w zdecy
dowanej opozycji do stereotypu i Malinche, i Maryi. Zwłaszcza w powieści 
Caramelo historie kobiet nabierają wyjątkowej siły, stając się główną osią tema
tyczną. Tytułowy „Caramelo” to karmelowy szal, który odsłania nam historię 
kobiet, przez lata przemilczaną, a teraz nagłośnioną przez narratorkę (która 
bardzo przypomina samą autorkę). Jest to powieść o odnalezionej tożsamości, 
która nabiera sensu dopiero wtedy, gdy głównej bohaterce udaje się dotrzeć 
do historii jej meksykańskiej babki. Wątek dotyczący babki, zwanej „Terrible 
Grandmother”, jest też zresztą historią o tym, jak przez brak historii zmienia 
się pozycja i odbiór konkretnej osoby. „Straszna Babka” jest uwięziona w swo
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im przydomku dopóty, dopóki poprzez opowiedzenie jej historii, której kształt 
nadał i rasizm, i kultura patriarchalna, nie odzyskuje swojego imienia i swo
jej autonomii. Gdy poznajemy historię babki, przestajemy postrzegać ją jako 
straszną i jako ofiarę. Zamiast tego widzimy kobietę, która całe życie stawiała 
czoło przeciwnościom losu i ponosi winę za własne błędy. Historia tej postaci 
daleka jest od bajki o złej królewnie, która zostaje odczarowana; zamiast fa
bularnych uproszczeń Cisneros pokazuje uczestnictwo kobiet w historii, któ
rą współtworzą. „Straszna Babka” potrafi przerażać oraz budzić współczucie 
i można jej zarzucić wszystko, ale nie to, że jest bezbarwna i pasywna; warto 
wspomnieć chociażby o tym, jak dobrze udaje się Cisneros pokazać babkę jako 
ofiarę Macho (w osobie jej męża chociażby) i jako matkę Macho (ślepa miłość 
do synów, których psuje).

Wątek dekonstrukcji stereotypów wydaje się jeszcze ważniejszy dla Any 
Castillo, która w swojej prozie znacznie bardziej od Cisneros koncentruje 
się na walce płci. Kobiece bohaterki Castillo, takie jak Alice i Teresa z The 
Mixquiahuala Letters czy Pastora Ake z Sapogonii, kompletnie zrywają ze ste
reotypem Malinche i Maryi poprzez konsekwentny bunt przeciwko kulturze 
patriarchalnej i stałe poszerzanie granic własnej autonomii. Wszystkie te bo
haterki eksplorują przestrzeń do tej pory zarezerwowaną dla mężczyzn (prze
strzeń geograficzną, wolności twórczej, intelektualnej i seksualnej), pisząc tym 
samym własne historie, do których mężczyźni bywają zaledwie czasami za
praszani. Nie brakuje wśród męskich postaci Castillo typów Macho (niektórzy 
z jej bohaterów są wręcz karykaturą Macho, jak np. Máximo Madrigal), ale to 
oni stają się drugoplanowymi bohaterami, których kobiece postacie umiejęt
nie spychają na margines, i można postawić tezę, że o ile w przypadku kobiet 
Castillo odchodzi od stereotypów, komplikując swoje bohaterki, o tyle w przy
padku mężczyzn często upraszcza bohaterów, traktując stereotyp jako punkt 
wyjścia do parodii czy karykatury, tworząc postaci w typie Supermacho.

Powieść, która zdecydowanie w największym stopniu dotyczy kwestii de
konstrukcji stereotypu (a precyzyjniej jest rodzajem postmodernistycznej gry 
ze stereotypami), to So Far From God. W tej powieści wszystkie postacie są 
typami i noszą imiona, które nadają im charakter alegoryczny. Jest to historia 
pięciu kobiet, z których udaje się przeżyć tylko jednej, Sofii, właśnie dlatego, że 
jest mądra. Córki Sofii, czyli Esperanza, Caridad, Fe i Loca (Nadzieja, Troska/ 
Miłość, Wiara i Szalona), padają ofiarą brutalnego świata, który nie dba o war
tości zaklęte w ich imionach. W tej powieści Castillo zdecydowanie odchodzi 
od poetyki realistycznej, pokazując brutalną walkę idei. Poprzez wykorzysta
nie stereotypizacji kreuje dystans pomiędzy światem przedstawionym a czy
telnikiem, co powoduje, że w ogóle nie identyfikujemy się z postaciami, ale 
zyskujemy szerszą perspektywę i możemy bez przeszkody analizować układ sił 
przedstawiony przez autorkę. So Far From God staje się rodzajem przewrotnej 
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postmodernistycznej przypowieści, w której kobiety uosabiające - wydawać 
by się mogło - uniwersalne wartości (Loca jest nie tyle Szalona, ile Wolna) ska
zane są na przegraną. Chociaż w powieści nie brakuje dydaktyzmu, na pierw
szy plan wysuwa się ironia, bo Castillo łamie stosunkowo idealistyczny obraz 
córek Sofii, sugerowany przez ich imiona (Nadzieja, Miłość, Wiara i Wolność), 
i zamiast tego pokazuje te bohaterki jako pełne wad, czyli wyjątkowo naiwne, 
ograniczone intelektualnie i zbyt ufające mężczyznom. Do sposobu rejestro
wania historii przez te bohaterki powrócę przy okazji szczegółowej analizy So 
Far From God, teraz chciałabym jeszcze odnieść się do kwestii wykorzystania 
stereotypu u pozostałych twórców Latino/a.

W utworach Julii Alvarez motyw kobiet walczących jest równie istotny 
jak w tekstach poprzednich autorek. Zarówno postacie historyczne, siostry 
Mirabal, jak i fikcyjne, ale inspirowane autobiografią autorki siostry García nie 
mają nic wspólnego ze stereotypem pasywnej Malinche czy Maryi. Wszystkie 
są niezależne, świadome własnego potencjału i odważne, czasami na grani
cy idealizacji. Wadą, która trochę przełamuje ich doskonały obraz, jest upór 
i w przypadku sióstr García wewnętrzne rozdarcie, które popycha je do róż
nych nieprzemyślanych działań. Wroga rzeczywistość, której muszą stawić 
czoła, to przestrzeń skażona dyktaturą polityczną, rasizmem i nadużyciami 
kultury patriarchalnej, a wszystkie te elementy są niejako skondensowane 
w postaci Arcymacho Leonidasa Rafaela Trujillo.

Ta postać zresztą łączy prozę Alvarez i Junota Diaza, który przedstawia 
dyktatora w sposób o wiele bardziej karykaturalny od Alvarez. Dla Diaza też 
rozrachunek ze stereotypem Macho wydaje się mieć dużo większe znaczenie, 
co powoduje, że możemy mu przypisać taką pozycję w literaturze Latino/a, 
jaką w twórczości rdzennych Amerykanów zajmuje Sherman Alexie. Tak jak 
u Alexiego wątek konfrontacji bohaterów z popkulturowymi stereotypami na 
temat Indian jest zazwyczaj wątkiem nadrzędnym, tak u Diaza związki między 
maczyzmem a rasizmem są wszechobecne i kluczowe dla losów jego bohate
rów. Jest to widoczne zarówno w Krótkim i niezwykłym żywocie Oscara Wao, 
jak i w opowiadaniach.

W powieści Diaza główny bohater pada ofiarą/ńku, klątwy, która według 
Diaza została powołana do życia w czasach podboju i kolonizacji i która po
zostaje aktywna aż do dziś. Odwołania do fuku pojawiają się w powieści wie
lokrotnie, dlatego stosunkowo łatwo jest rozpisać klątwę na czynniki pierwsze. 
Ofiarą czego jest Oscar? Jak wielu innych niedopasowanych mieszkańców dia
spory latynoskiej w USA, Oscar cierpi z powodu alienacji potęgowanej przez 
wszechobecny rasizm. Przyczyny tego rasizmu nie tkwią wyłącznie w konflik
cie kultur typowym dla wieloetnicznego społeczeństwa amerykańskiego, ale 
sięgają historii, którą Diaz konsekwentnie umieszcza w dolnych przypisach. 
Mamy zatem dwie równoległe narracje - opowieść o życiu współczesnych 
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imigrantów z Dominikany i odniesienia do historii wyspy sięgające aż czasów 
kolonialnych i wybicia Indian, ustawiczne spychanie na margines niewolni
ków afrykańskich oraz ich potomków i wreszcie dwudziestowieczną dyktaturę 
Trujillo. Oscar de Leon nie jest jedynym Dominikańczykiem prześladowanym 
przez klątwę, ale jest kolejnym członkiem rodziny, który doświadcza rasizmu 
dominikańskiego i amerykańskiego, natomiast jest on predestynowany na ty
tułowego bohatera, dlatego że bardziej od innych członków rodziny de Leon 
nadaje się na ofiarę fuku, bo jego wyobcowanie osiąga krańcowe stadium. Nie 
ma urody matki ani też charyzmy siostry; ma zbyt ciemną skórę i jest za mało 
Macho na Dominikańczyka i za bardo egzotyczny na Amerykanina. Czuje się 
obco w Stanach:

Biali spoglądali na jego ciemną skórę, na jego afro i traktowali go z nieludz
ką wrogością. Kolorowi, kiedy słyszeli, jak się wysławia, i widzieli, jak się 
porusza, kręcili głowami. Nie jesteś Dominikańczykiem. A on powtarzał 
raz za razem: Ależ jestem. Soy dominikano. Dominikano soy22.

J. Diaz, Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao, tłum. J. Kozłowski, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2009, s. 246-249.
2' Ibidem.

Czuje się też obco na Dominikanie:

Po pierwszym tygodniu od przyjazdu, kiedy już kuzyni oprowadzili go 
po atrakcjach turystycznych, kiedy już się nieco przyzwyczaił do upalnej 
pogody, pobudki przy pianiu kogutów oraz tego, że wszyscy nazywają go 
Hussar (tak brzmiało jego dominikańskie imię, o tym też zapomniał), kie
dy już podjął decyzję, że nie ulegnie temu szeptowi, który wieloletni emi
granci noszą w sobie, szeptowi mówiącemu To nie twoje miejsce, kiedy już 
odwiedził około pięćdziesięciu klubów, a że nie umiał tańczyć salsy, me- 
rengue ani bachaty, siedział tylko i popijał presidente, podczas gdy Lola 
i jego kuzyni wypalali dziury w parkiecie [...], kiedy już przyzwyczaił się 
do tego surrealistycznego wiru, jakim było życie w La Capital [...], posta
nowił nagle i bez ostrzeżenia, że zostanie na wyspie do końca lata z matką 
i swoim tio23.

Równie interesujący jest wcześniejszy fragment powieści, który podobnie 
podkreśla wyobcowanie Oscara i jego kompletny brak zrozumienia rzeczywi
stości wyspy:
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Jestem w niebie, napisał w dzienniku.
W niebie? Jego kuzyn Pedro Pablo cmoknął z przesadną pogardą. Esto 

aquí es un maldito infierno2i.

14 Ibidem, s. 246.
25 Ibidem, s. 249.
26 Ibidem, s. 285.

Stwierdzenie kuzyna staje się przepowiednią. Gdy już entuzjazm związa
ny z pobytem w nowym miejscu minął, Oscar odurzony swoim snem o Domi
nikanie (i Dominikance) wkracza na drogę autodestrukcji poprzez źle uloko
wane uczucie:

Nie umiał tańczyć, nie miał kasy, nie stroił się, nie był arogancki, nie był 
przystojny, nie pochodził z Europy, nie posuwał żadnych wyspiarek - kiedy 
już spędził tydzień na pisaniu i (o ironio) jakieś pięćdziesiąt razy odrzucił 
propozycję kuzynów, że zabiorą go do burdelu, Oscar zakochał się w pół- 
etatowej puta.

Nazywała się Ybón Pimentel. Oscar uznał, że jest dla niego początkiem 
prawdziwego życia* 25.

Nieprzypadkowo opiekunem Ybón okazuje się gangster, którego ludzie 
szybko dopadają Oscara. Ciężko pobity, ledwie uchodzi z życiem i wraca do 
Stanów Zjednoczonych. Miłość okazuje się jednak silniejsza niż strach i Oscar 
powraca na wyspę - tym razem po śmierć. Żegna swoich oprawców przemó
wieniem, które kończą słowa dotyczące ich pośmiertnej konfrontacji z duchem 
ofiary: „dopiero wtedy poczują, że on czeka na nich po drugiej stronie, a tam 
nie będzie grubasem, dziwolągiem, chłopakiem, którego nie kochała żadna 
dziewczyna; tam będzie bohaterem, mścicielem. Bo możesz się stać (podniósł 
dłoń), kim być zamarzysz”26.

Oscar jest, w rzeczy samej, do końca w potrzasku pomiędzy dwoma od
miennymi modelami kulturowymi, które splatają się w jego wizji życia po
zagrobowego, a które w ziemskim życiu pozostawały poza jego zasięgiem. 
Splot tych modeli widać w wizji tożsamości pozagrobowej Oscara, w której 
przypadku „Oscar pozaziemski” realizuje jednocześnie latynoski model Ma
cho („Tam będzie bohaterem, mścicielem” o atrakcyjnej powierzchowności) 
i amerykański mit indywidualizmu i wolności („bo możesz się stać, kim zama
rzysz”). Paradoksalne jest to, że zintegrowanie tych modeli staje się możliwe 
poprzez śmierć; opiera się zatem na wierze, a nie jakichkolwiek przesłankach 
racjonalnych. We współczesnej rzeczywistości, nie tylko amerykańskiej, tacy 
bohaterowie zamieszkują przestrzeń mitu z obszaru literatury fantasy, która, 



co ciekawe, przyczynia się do upadku Oscara w podobny sposób, jak dyskurs 
indianizacji przyczynił się do upadku Johna Smitha w powieści Alexiego. Kon
frontacja z mitycznym Indianinem, produktem popkultury, staje się pewnego 
rodzaju trucizną dla głównego bohatera, który nie wie, z czym się identyfiko
wać, bo zagubił drogę do autentycznej kultury indiańskiej, podobnie jak Oscar 
Wao, który również jest odcięty od rzeczywistości karaibskiej, a w amerykań
skiej nie potrafi się odnaleźć, mimo pomocy siostry Loli i kumpla Yuniora.

Wątek konfrontacji ze stereotypem Macho jest przez Diaza kontynuowa
ny w wyborze opowiadań This Is How You Lose Her - pisarz portretuje tam 
narratora Yuniora jako osobę, która pod maską Macho skrywa zaskakującą 
wrażliwość. Na pierwszy rzut oka Yunior zachowuje się jak Macho, o czym 
mogą świadczyć jego nieudane relacje z kobietami, które zdradza. Z drugiej 
strony jednak Yunior w prozie Diaza dojrzewa i w ostatnim rozdziale próbuje 
napisać książkę, która może pokazać go w innym świetle; jako osobę zdolną do 
autorefleksji i kogoś, kto chce walczyć o miłość. Nietypowo dla Macho, Yunior 
jest bohaterem, który potrafi przyznać się do winy i ma bardzo wyostrzony iro
niczny ogląd świata. Jest to zwłaszcza wyraźne w relacji Yuniora na temat jego 
umierającego na białaczkę brata Rafy, który do pewnego momentu jest por
tretowany jako hiperboliczny Macho. Yunior jednocześnie widzi i śmieszność, 
i tragizm w historii brata i przez to nigdy się z nim nie identyfikuje, tym sa
mym też dekonstruuje model Macho, z którego Rafa tak wiele czerpie. Zresztą 
Diaz zawsze przedstawia kulturę dominikańską i latynoską w amerykańskim 
barrio jako przesiąkniętą maczyzmem. Charakterystycznymi bohaterami są 
u Diaza postacie ojców i wujów (zarówno w opowiadaniach, jak i w powieści), 
którzy albo są nieobecni, albo zakochani w micie Macho do tego stopnia, że 
komunikacja z nimi jest niemożliwa. Bunt przeciwko takim postaciom jest 
punktem wyjścia do dekonstrukcji stereotypu Macho, której dokonują młodzi, 
a zwłaszcza Yunior.

Obecność stereotypu Macho jest również silnie wyczuwalna w najgło
śniejszej powieści Oscara Hijuelosa Mambo Kings śpiewają o miłości (The 
Mambo Kings Play Songs of Love). Jest to zresztą kwestia, która podzieliła 
krytyków, bo jedni oskarżyli Hijuelosa o propagowanie tego stereotypu i zbyt 
jednostronną prezentację kultury kubańskiej czy szerzej latynoskiej, a inni za
uważyli, że Hijuelos używa stereotypu Macho w zupełnie innym celu. Jak piszę 
Sara Meuleman27, dla krytyków, takich jak Juan Flores, Hijuelos jest pisarzem 
zasymilowanym z kulturą amerykańską, który powiela stereotypy takie jak La
tynoski Macho. Meuleman zauważa jednak, że trafniejsze jest spostrzeżenie 
Waltera Mignola, które sytuuje pisarstwo Hijuelosa na granicy doświadczenia 

27 S. Meuleman, Narrar Desde Los Borderlands: “The Mambo Kings Play Songs of Love” de 
Oscar Hijuelos, „Confluencia” 2008, vol. 24, no. 1, s. 29-40.
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amerykańskiego oraz kubańskiego i zalicza go do tzw. myślicieli granicznych 
(border thinkers), czyli pisarzy zainteresowanych kwestionowaniem esencjo- 
nalizmów kulturowych. Głównym tematem Hijuelosa jest wykorzenienie kul
turowe i dyskurs hybrydyczny, który rodzi się na granicy kultur i w którego 
efekcie dochodzi do przewartościowania pewnych tradycji. Zatem oskarżenia 
o reprodukcję wizerunku Macho, który tak uporczywie dekonstruują od kil
kudziesięciu lat zwłaszcza pisarki Chicano, jest zdaniem Meuleman nietrafio
ne, bo Cezar z powieści Hijuelosa jest parodią Macho, a nie jego gloryfikacją. 
Tym samym Hijuelos dołącza do grupy twórców, którzy z tym stereotypem 
polemizują. Dowodów na takie założenie jest sporo. Przede wszystkim Cezar 
ma obsesję na punkcie seksu i genitaliów, która zostaje przedstawiona przez 
Hijuelosa w sposób karykaturalny. Gdyby Hijuelosowi zależało na promowa
niu stereotypu Macho, na pewno nie ośmieszałby jego życia seksualnego. Do
datkowo, dla przeciwwagi, Hijuelos umieszcza w tekście postać Nestora, czło
wieka wrażliwego i zakochanego bez pamięci w kobiecie, o której wie, że nie 
może jej odzyskać (wątek miłości romantycznej jest ważniejszy niż uleganie 
popędowi seksualnemu). W zestawieniu z charakterystyką Nestora charakte
rystyka Cezara jest pełna parodii oraz ironii i Hijuelos wykorzystuje tę postać 
do dekonstrukcji esencjonalizmu latynoskiego.

Ponadto, jak zauważa Meuleman28, Cezar ma przyjaciela homoseksuali
stę (Enrique), co jest niedopuszczalne dla Macho, i ponownie sytuuje Cezara 
na granicy pomiędzy kulturami, jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz kultury 
latynoskiej, i pozwala czytelnikowi zauważyć i kontestować ideologię, która 
stoi za dyskursem Macho. Zatem Hijuelos wykorzystuje stereotyp w sposób 
wywrotowy, dokonując, jak piszę Meuleman, autostereotypizacji za pomocą 
hiberbolicznego języka, co pozwala mu ukryć swoją podrzędną pozycję i od
zyskać głos jako przedstawiciel grupy zepchniętej na kulturowy margines. Hi
juelos przemawia ze „środka amerykańskiej wyobraźni” (podobnie jak Sher
man Alexie) i w ten sposób przeciwstawia się dwóm hegemoniom władzy: 
amerykańskiej i latynoskiej, które odpowiadają za marginalizację Latynosów. 
W ten sposób, konkluduje Meuleman, Hijuelos burzy homogeniczny portret 
Latynosów i tworzy złożonych bohaterów, których konstrukcja nawiązuje do 
modelu hybrydy.

2,1 Ibidem.

Tak wyglądałby skrótowy obraz transformacji antybohaterów historii 
w jej pełnoprawnych uczestników we współczesnej prozie rdzennych Amery
kanów i twórców z grupy Latino/a. Trudno na tym etapie interpretacji i analizy 
zauważyć związki tych bohaterów z wykorzystaniem konkretnych wydarzeń 
historycznych, dlatego w kolejnym rozdziale pokażę wybranych bohaterów 
w kontekście zrekonstruowanych etnohistorii.



Peryferia historii kontra centrum, 
CZYLI ROZRACHUNEK 

z „historią oficjalną” Ameryki

Chciałabym zacząć ten rozdział od refleksji Haydena Whitea, który do
bitnie pokazał, że teksty historyczne są częścią dyskursu narracyjnego, 
i tym samym trwale podważył ich obiektywizm i nieomylność. Rozważania 

Whitea łączą się zarówno z obserwacją wydarzeń historycznych, takich jak 
dwudziestowieczne procesy dekolonizacyjne, jak i ze zmianami w literackim 
wykorzystaniu historii. Warto zauważyć, że White wprowadza rozróżnienie 
na „historię” i „przeszłość praktyczną”, określając tę pierwszą jako dyskurs 
utrwalający pewne wydarzenia, tzw. „historię zwycięzców”29, a drugą jako sfe
rę wcześniej wykluczaną przez historyków. Jednocześnie White zauważa, że 
ten pierwszy typ dyskursu stanowił domenę dziewiętnastowiecznej powieści 
realistycznej, a drugi króluje w nowoczesnej powieści neorealistycznej. Głos 
Whitea jest ważny w kontekście współczesnej literatury etnicznej, ponieważ 
jego stanowisko dotyczy również kwestionowania monolitycznego dyskursu 
historycznego - i White, i pisarze etniczni rzucają wyzwanie historii oficjal
nej, pokazując, że granica między historią a literaturą bywa często iluzoryczna. 
Warto też od razu zauważyć, że u Whitea tej granicy w zasadzie nie ma, czyli 
zapis historii jest taką samą kreacją jak zapis literatury, natomiast większość 
twórców etnicznych jest nie tyle zainteresowana zacieraniem granic pomię
dzy dyskursami, ile uprawomocnieniem własnej historii. W tym celu często 
obnażają propagandowy, zniekształcający fakty język historii oficjalnej, ale 
jednak próbują przekonać czytelników, że ich własna rekonstrukcja, zazwyczaj 
etnohistoryczna, jest do pewnego stopnia wiarygodnym obrazem pewnych 
wydarzeń historycznych, z czym zapewne nie zgodziłby się White, który nie 

29 H. White, Proza historyczna, tłum. R. Borysławski et al., Universitas, Kraków 2009, 
s. 16.
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wierzy w możliwość dotarcia do prawdy historycznej, bo każdy przekaz jest 
tylko interpretacją, czyli zniekształceniem.

Pomimo tego konfliktu interesów - moim zdaniem - warto sięgać do 
Haydena Whitea w kontekście literatury etnicznej, bo punkt wyjścia, czyli 
przekonanie o potrzebie redefinicji zapisu historii, jest wspólny. W swoich 
rozważaniach White powołuje się na Paula Ricoeura, powtarzając za nim, że 
dyskurs historyczny jest rodzajem rozszerzonej metafory, należy zatem do 
figuratywnego i dosłownego porządku rzeczy30. Jednocześnie White wyja
śnia, że dyskurs historyczny jest przede wszystkim interpretacją i nigdy nie 
„zamyka” definitywnie żadnego problemu historycznego, ale zawsze otwiera 
nową wizję przyszłości, zachęcając do jej badań. Nie wyjaśnia i nie opisuje, ale 
właśnie interpretuje i inspiruje do dalszych badań, zamiast tylko zaspokajać 
naszą żądzę wiedzy. White odróżnia przy tym takie działania od badań histo
rycznych, w trakcie których historycy są detektywami i które mają dostarczyć 
nam wiedzy. Natomiast to, co historycy piszą o badaniach, jest interpretacją 
przeprowadzoną przy pomocy operacji fabularyzacji.

Ibidem.
31 Ibidem.

W tym miejscu na uwagę zasługuje sposób, w jaki White dowartościowu
je badania oparte na interpretacji, pisząc o „otwieraniu” historii i inspirowa
niu innych. Podobne cele niewątpliwie przyświecają pisarzom etnicznym i nie 
kłócą się one w żaden sposób z ich zamiarem przekonania nas, że nawet jeżeli 
przy pomocy języka literackiego nie można dotrzeć do prawdziwej historii 
(nie tylko ze względu na brak materiałów, ale również z powodu braku istnie
nia medium, które dawałoby takie możliwości), to jednak większość twórców 
etnicznych, których dokonania analizuję w tej książce, wierzy, że literatura 
może dostarczyć czytelnikowi wiedzy o historii. Jednocześnie żaden z poważ
nych twórców etnicznych nie upiera się, że ma na tę wiedzę historyczną mo
nopol; przedstawiane przez nich alternatywne wątki historyczne mają na celu 
głównie podważyć nasze zaufanie i zależność od historii oficjalnej. Operacja 
fabularyzacji historii w literaturze etnicznej nie tylko otwiera przed nami moż
liwość alternatywnego oglądu historii, ale też stwarza warunki, dzięki którym 
możemy stać się - poprzez zanurzenie w tekstowym świecie - uczestnikami 
wydarzeń historycznych, które znacznie trudniej jest zrozumieć, bazując wy
łącznie na „suchych” faktach i statystykach będących częścią badań historycz
nych właściwych (w interpretacji Whitea)31. Zatem, czytając taką literaturę, 
poszerzamy wiedzę nie tylko na temat formy literackiej, która pozwala włączyć 
historię w dyskurs literacki, ale również treści historycznych właśnie dlatego, 
że język literacki może wywołać efekt kondensacji - wydarzenie historyczne 
zostaje pokazane wraz z określonym ładunkiem emocjonalnym, intelektual



nym oraz estetycznym i na chwilę zawieszone zostają granice czasu i przestrze
ni, a czytelnik zyskuje szansę na wnikliwszą eksplorację określonej przestrzeni 
historycznej. Moim zdaniem dobrym przykładem może być Umiłowana (Be
loved) Toni Morrison, która to powieść dla wielu czytelników i krytyków stała 
się furtką umożliwiającą dotknięcie traumy niewolnictwa w dużo większym 
stopniu niż tomy statystyk na temat historii tego zjawiska. Trudno się upie
rać, że efekt, jaki uzyskała Toni Morrison za pomocą tej powieści, nie wzbo
gaca naszej wiedzy, a jedynie zachęca do przemyślenia samej formy literac
kiej. Paradoksalnie prawdziwa historia Margaret Garner, będąca inspiracją dla 
Morrison, nie wzbogaca naszej wiedzy na temat traumy niewolnictwa do tego 
stopnia co powieść Morrison i analogicznie to wygląda w przypadku powieści 
wybranych przeze mnie pisarzy etnicznych - którzy zdecydowali się wykorzy
stać prawdziwe wydarzenia historyczne w literaturze - takich jak Louise Er- 
drich, która sięgnęła np. do przypadku linczu w The Plague of Doves i masakry 
w Wounded Knee w Master Butchers Singing Club; dotyczy to też powieści Julii 
Alvarez i Junota Diaza o dyktaturze Trujillo lub Oscara Hijuelosa i Cristiny 
Garcii o reżimie najpierw Batisty, a potem Fidela Castro.

Kolejnym ważnym spostrzeżeniem Whitea, które stanowi dobry kontekst 
interpretacyjny, jest jego konkluzja, że „postmodernizm rozszerza moderni
styczny projekt demistyfikacji historii, aby włączyć weń wiedzę historyczną, 
na podstawie której przeprowadzono demistyfikację”32. Dla postmodernistów 
obiektywizm jest nieosiągalny: „Obiektywność postmodernistyczna jest świa
doma swej własnej natury konstruktu i czyni proces konstruowania przedmio
tem swego dyskursu”33. Dla wielu pisarzy etnicznych również istotniejsze jest 
to, jak historia była zapisywana (zwłaszcza w przypadku rdzennych Amery
kanów istotne jest pokazanie różnicy pomiędzy indiańską a euro-amerykań- 
ską wizją historii i kontrastu pomiędzy medium ustnym a pisemnym), niż to, 
co się naprawdę zdarzyło, bo - jak już pisałam - pełna rekonstrukcja nigdy nie 
jest możliwa.

Ibidem, s. 65.
” Ibidem.
" Ibidem, s. 105.

White zwraca też uwagę na kontekst kolonialny, pisząc o kontraście po
między modernistycznym a postmodernistycznym oglądem historii. W XIX 
wieku historia pełniła funkcję strażniczki czystości etnicznej i była postrze
gana jako nauka „świadcząca usługi” państwom przerażonym „upiorem hy- 
brydyczności”. Jak zauważa White, w tak rozumianej historii „nie chodzi o to, 
jakie są fakty, lecz o to, jak należy je opisać w celu usankcjonowania takiego, 
a nie innego trybu ich wyjaśniania”3'1. Moim zdaniem znakomita większość 
pisarzy etnicznych zgodziłaby się z taką interpretacją funkcji historii w XIX 



wieku. Oczywiście należy też postawić pytanie, czego strażniczką była histo
ria w XX wieku i czego jest w pierwszych dekadach XXI wieku. Sięgając do 
literatury etnicznej, można zauważyć różne stanowiska, poczynając od obrony 
wielokulturowości i hybrydyczności, po pochwałę relatywizmu (która bliska 
jest zapewne Whitebwi) czy też w najgorszym przypadku wykorzystanie hi
storii jako zakładniczki poprawności politycznej i/lub jednostronnego rewi- 
zjonizmu.

Zamiłowanie Whitea do relatywizmu widać chociażby w ustawicznym 
podkreślaniu, że jednym z głównych osiągnięć postmodernizmu jest spojrze
nie na historię jako zespół dyskursów, a nie monolit i przykładanie większej 
wagi do mnożenia interpretacji niż do tworzenia „monolitycznego konsen
susu” interpretacyjnego. Według Whitea cele historii powinny być demokra
tyczne, a nie hegemoniczne i jedynie pluralizm interpretacyjny może nam taką 
demokratyzację zapewnić. Współczesna literatura rdzennych Amerykanów 
i twórców Latino/a też wyrasta z takiego przekonania.

Ciekawe są też rozważania Whitea na temat tego, jakie korzyści możemy 
czerpać z literackiej reprezentacji historii. Jak pisałam na początku rozdzia
łu, White uważa, że nie możemy z takiego tekstu czerpać historycznej wiedzy. 
Jednak w dalszej części swoich wywodów przyznaję, że jednak fikcja literacka 
wykorzystująca historię ma pewną przewagę nad prozą historyczną, ponieważ 
jest bardziej artystyczną reprezentacją i jako taka wykracza poza rozróżnienie: 
prawda - rzeczywistość i często lepiej pokazuje dane zjawisko historyczne niż 
opis, który ma ustalić tylko, czy coś się wydarzyło. Według Whitea teksty li
terackie bywają prawdziwe w sensie fikcjonalnym, a co za tym idzie „obrazy 
ewokowane przez literaturę są zarówno «wierne», jak i «prawdziwe» względem 
zakresu wzbudzonych uczuć, doświadczania «historycznej» sytuacji. W takich 
przypadkach nie istnieje konflikt pomiędzy referencyjną funkcją tekstu a jego 
funkcją ekspresywną, afektywną i poetycką”35. White dodaje też, że koherencja 
dyskursu nie wynika jedynie z porządku logicznej spójności, ale wynika też ze 
spójności wyobrażeniowej, którą nazywa „tropologią dyskursu imaginatyw- 
nego”36, i konkluduje, że pytanie o to, co jest w tych opowieściach prawdziwe, 
a co fałszywe, jest bezcelowe.

” Ibidem, s. 186.
'6 Ibidem.

Na pewno ciężko byłoby znaleźć potwierdzenie obecności takiego my
ślenia w większości współczesnych dzieł indiańskich i Latino/a. Precyzyjniej 
rzecz ujmując, większość współczesnych twórców etnicznych pewnie zgodzi
łaby się z dowartościowaniem literatury, którego White tutaj dokonał, ale już 
na pewno nie podpisałaby się pod stwierdzeniem, że pytanie o prawdę w pro
zie rekonstruującej zniekształconą historię jest bezcelowe. Ten kontrast wiąże 



się głównie z różnicą pomiędzy perspektywą indiańską/metyską a perspekty
wą euro-amerykańską. Postmodernizm jest dzieckiem kultury euro-amery- 
kańskiej, dlatego należy dość ostrożnie z tej tradycji korzystać. Jak zauważają 
Amy J. Elias i Claude Lévi-Strauss, na których powołuje się White, postmo
dernistyczny zwrot w stronę historii wynikał z tego, człowiek Zachodu zaczął 
postrzegać religię i historię jako pewne mity (Lévi-Strauss mówi o historii jako 
metafizyce Zachodu)37. Dla rdzennych Amerykanów ani historia, ani religia 
mitami nie są. Dlatego, o ile dla postmodernistów bardzo ważne są strategie 
podważania systemu i integralności gatunków, o tyle dla twórców indiańskich 
nie jest to cel nadrzędny, tak samo jak celem nadrzędnym nie jest oddziela
nie faktów od fikcji i chronologiczne następstwo czasu. Postmoderniści boją 
się zużycia historii, jak piszę White, boją się jej konsumpcji i nie wierzą już 
w możliwość odkrycia pochodzenia świata, jak wierzyli moderniści.

C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Wydawnictwo Aletheia, 
Warszawa 2009.

Twórcy indiańscy są pod tym względem bliżsi modernistom, ponieważ 
nie podzielają przekonania bliskiego człowiekowi Zachodu o klęsce religii 
i niemożności odkrycia ontologii świata. Zachodniemu sceptycyzmowi często 
przeciwstawiają własne poszukiwania wyrastające z ich własnej filozofii, która 
przetrwała podbój i kolonizację. Oczywiście często mówią też o stratach, ale te 
straty nie wynikają z kryzysu duchowego własnej kultury, ale z zerwania więzi 
z tą kulturą - czy to na poziomie plemiennym, czy panindiańskim. Jednocze
śnie warto jeszcze raz podkreślić, że krytyka postmodernistyczna nie jest bez
użyteczna w badaniach nad literaturą indiańską, ponieważ ta literatura wynika 
z tradycji metyskiej, więc niepokój człowieka Zachodu jest również częściowo 
odzwierciedlony w kondycji Metysa.

Podstawowym celem prozy wykorzystującej historię autorstwa współcze
snych prozaików indiańskich (i latynoskich również) jest próba włączenia się 
w dyskurs historii uznanej za oficjalną poprzez „dopisanie” własnej przestrze
ni, która zasadza się również na elementach niezależnych od kultury Zacho
du. Wszyscy ci twórcy piszą powieści po angielsku, więc ich przynależność 
do kultury Zachodu jest przez sam wybór medium zasygnalizowana, ale każ
dy z nich wypracował sobie własną strategię, która pozwala mu wziąć udział 
w dialogu międzykulturowym często przez rewitalizację tradycji tubylczych 
(np. odwołania na poziomie treści i struktury powieści do indiańskich mitów 
i języków). Obserwujemy to u Erdrich, gdy np. reaktywuje narracje trickste- 
ra, u Silko, gdy wykorzystuje mity Laguna Pueblo, czy u Lindy Hogan, która 
pokazuje, że historia człowieka jest historią przyrody zgodnie z indiańską per
spektywą „sacred hoop”. Oczywiście w tradycji Latino/a własna przestrzeń jest 
kreowana przez odniesienie do innych mitów (które jednak czasami zawierają 
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komponenty indiańskie); dla twórców Latino/a ważne są mity synkretyczne 
związane z Matką Boską z Guadalupe, Lloroną czy też mit Aztlanu lub innych 
utraconych ojczyzn, które zyskują rangę mitu (jak Kuba u Hijuelosa).

Kolejną ważną kwestią, którą porusza White, jest doświadczenie traumy. 
Według niego w postmodernizmie zmaganie się z historią jest zmaganiem 
z traumą. White sięga do Freuda i jego spostrzeżeń na temat związków pomię
dzy traumą w życiu jednostki a wstrząsem wytrącającym jednostkę z normal
nego funkcjonowania, zauważając, że dopiero przywołanie „ukrytej” historii 
jednostki i - idąc dalej: narodu lub kultury - skutkuje uzdrowieniem. Łatwo 
zauważyć, że współczesna proza indiańska i Latino/a również wykorzystuje 
historię, żeby wyleczyć wspólnotę z traumy. Jak kontynuuje White, trauma po
grzebana w pamięci indywidualnej i zbiorowej powraca w odpowiedzi na póź
niejsze zdarzenie; powraca w formie, która jednocześnie wyjaśnia i ukrywa jej 
pierwowzór38. White ilustruje tę koncepcję przykładami z Biblii, pokazując jak 
np. upadek Adama można odczytywać jako antycypację zmartwychwstania 
Chrystusa, i nazywa te elementy narracji „znakiem” i „dopełnieniem”. Współ
cześni pisarze etniczni często w podobny sposób pokazują zjawisko traumy, 
np. w Umiłowanej Morrison Sethe zostaje uratowana w momencie, gdy udaje 
jej się przy pomocy wspólnoty przepracować traumę, a pojawienie się Umi
łowanej jest wyrazem traumy nie tylko indywidualnej, ale również zbiorowej 
i zapowiada katastrofę, której nieomal cudem udaje się uniknąć (dzięki egzor- 
cyzmom Elli). Podobnie u Erdrich, trauma jest istotnym elementem, który jest 
ważny i na poziomie treści, i na poziomie struktury powieści - możemy do
strzec w powieściach Erdrich zabiegi narracyjne, które odpowiadałyby struk
turze znaku i dopełnienia, np. w The Plague of Doves Cornelia Lochren ocalała 
z rzezi po to, żeby zrozumieć rasizm i uwolnić się od przeszłości, Fleur została 
uratowana przez Nanapusha, aby szamanizm mógł przetrwać do XXI wieku. 
U Erdrich też konfrontacja z zagubioną historią jest sposobem na przezwy
ciężenie traumy; nigdzie chyba nie widać tego tak dobrze, jak w Tracks i Love 
Medicine, gdzie historia zrekonstruowana staje się podstawą odbudowania 
więzi międzyludzkich (Nanapush odzyskuje wnuczkę Lulu, a klan jednoczy się 
wokół i dzięki June po jej śmierci). W prozie Latino/a powroty do wydarzeń 
traumatycznych są równie częste i poznanie alternatywnej historii pomaga 
się z doświadczeniem traumy uporać; najlepiej widać to w powieściach Diaza 
i Alvarez przywołujących traumę dyktatury Trujilo czy u Hijuelosa i Garcii, 
dla których źródłem traumy jest utrata Kuby.

Ibidem, s. 278.

Wątek, którego White nie porusza, a który jest niezmiernie istotny dla 
pisarzy etnicznych, to rekonstrukcja etnohistoryczna. Jest to kwestia szcze
gólnie istotna dla rdzennych Amerykanów ze względu na inny ogląd histo
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rii wynikający z indiańskiej tradycji, jak i polemikę z historią oficjalną, czyli 
np. postrzeganie starć zbrojnych z Amerykanami jako klęsk, a nie zwycięstw, 
pokazywanie kosztów Manifest Destiny czy hipokryzji przedstawicieli rzą
du amerykańskiego, którzy na mocy traktatów odbierali Indianom ziemię. 
Etnohistoria uwzględnia zatem komponent kulturowy związany z odmienną 
koncepcją historii, jak też uwypukla/reinterpretuje ważne dla grupy procesy 
i wydarzenia historyczne, na które z wielu powodów nie było miejsca w histo
rii oficjalnej USA. W przypadku literatury Latino/a ważny będzie tylko drugi 
człon etnohistorii, czyli rewizjonizm historyczny, ponieważ jest to grupa, któ
ra zdecydowanie bardziej wpisuje się w model kultury Zachodu ze względu na 
dużo wyższą metyzację i asymilację z kulturą hiszpańską, chociaż pojawiają się 
w niej również wątki indiańskie.

Ponieważ pisarze z grupy Latino/a nie mają aż takiego problemu z ak
ceptacją koncepcji historii jak rdzenni Amerykanie, warto poświęcić tej dru
giej grupie trochę więcej uwagi. Zajmuje się tą kwestią m.in. Arnold Krupat 
w artykule American Histories, Native American Narratives59, w którym na
wiązuje m.in. do Haydena Whitea, pokazując, że uwzględnienie perspekty
wy indiańskiej nie musi zakładać wykluczenia tradycji euro-amerykańskiej. 
O czym - według Krupata - nie mogą zapomnieć badacze zainteresowani 
historią w kontekście perspektywy indiańskiej? Przede wszystkim Krupat za
czyna od rozpowszechnionego twierdzenia, że rdzenni Amerykanie z perspek
tywy kultury Zachodu postrzegani są jako ludzie bez historii. Dzieje się tak 
z dwóch powodów. Po pierwsze, dla reprezentantów kultury Zachodu zapis 
historii łączy się z poczuciem chronologii, które zostało ukształtowane przez 
rozwój pisma alfabetycznego. Żadna z grup indiańskich w Ameryce nie wy
pracowała tego typu pisma przed kontaktem z Europejczykami. Wielu dwu
dziestowiecznych antropologów, na których powołuje się Krupat, wskazywało 
na brak kompatybilności pomiędzy przekazem ustnym i historią, przychylając 
się do tezy, że przekaz ustny nie może utrwalać historii (ze względu chociażby 
na swoją performatywność, o czym pisał więcej Karl Kroeber)40.

w A. Krupat, American Histories, Native American Narratives, „Early American Literature” 
1995, vol. 30, s. 165-174.

K. Kroeber, Retelling/Rereading. The Fate of Storytelling In Modern Times, Rutgers Univer
sity Press, New York 1992.
11 Ibidem, s. 166.

Kolejny „dowód” na brak koncepcji historii w kulturach indiańskich 
wyprowadzano ze stereotypu podobnego do omówionego już przeze mnie 
wizerunku Znikającego Indianina, czyli statycznego wyobrażenia kultur in
diańskich, które jako „zimne” (w terminologii Levi-Straussa) nie ewoluują, ale 
pozostają w „pierwotnej bezczasowości” („timeless primitive”)91. * 11
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Gdy rdzennym Amerykanom zabroniono dostępu do historii, piszę Kru- 
pat, zezwolono im na posiadanie mitu, który był przez długi czas postrzegany 
przez reprezentantów Zachodu jako niższa forma. Dalsza specyfikacja dopro
wadziła do podziału na „ludy historii” i „ludy mitu”, czyli odpowiednio „ludy 
antropologii” i „ludy biologii”; Indianie amerykańcy wylądowali w przegródce 

„mityczno-biologicznej”.
Na szczęście jednocześnie ewoluowały też badania antropologiczne do

tyczące kultur konkretnych plemion (m.in. Saramaka i Hopi), z których to ba
dań wynikło, że rdzenni mieszkańcy Ameryki żyją w dynamicznych kulturach 
podlegających zmianom i rejestrującym te zmiany, utrwalając w ten sposób 
historię. Jak stwierdził Clifford Trafzer, na którego powołuje się Krupat, je
żeli założymy, że wszystkie historie są interpretacjami przeszłości, tradycyjne 
indiańskie narracje składają się na pierwszą historię Ameryki. Zamiast kla
syfikować je jako „modele folklorystyczne”, należy raczej potraktować je jako 

„analizę etno-socjologiczną”42.

12 Ibidem, s. 167.
13 Ibidem.
" Ibidem.

Te poglądy zyskały wsparcie u zachodnich myślicieli, którzy zwrócili 
uwagę na literackie cechy zapisów historycznych; do grupy wsparcia należą, 
według Krupata: Paul Veyne, Hayden White i Clifford Geertz, a moim zdaniem 
także James Clifford, który - podobnie jak trójka wymieniona przez Krupata 
- zwraca uwagę na to, że poetyka historyczna wzbogacona o komponent etno
graficzny pozwala uzyskać ruchomy obraz historii („a mobile view of histo
ry”)43 zakładający wielość relacji. Jak podsumowuje to etnograf Greg Dening, 
cytowany przez Krupata: „Historie muszą się różnić, bo każda historia odnosi 
się do tekstowej przeszłości, którą filtrujemy przez poetykę kulturową”44.

Krupat zastanawia się zatem, czy powinniśmy konstruować kanon histo
ryczny w sposób wielokulturowy, i od razu zauważa, że podstawowy problem 
będzie wynikał z euro-amerykańskiego przywiązania do opozycji: fakt kontra 
fikcja, która to opozycja tylko na pierwszy rzut oka jest oczywista. Problem nie 
polega tylko na tym, że w większości historycznych narracji indiańskich poja
wiają się wydarzenia, które z perspektywy euro-amerykańskiej trudno zakwa
lifikować jako fakty, ale również na tym, że nie w każdym przypadku łatwo jest 
historykom zdecydować, co jest faktem w tradycji historycznej kultury Zacho
du, czego jednym z przykładów jest hipoteza dotycząca pojawienia się pierw
szych ludzi w Ameryce. W narracjach historycznych przyjmuje się, że przeszli 
oni z Azji, ale są też hipotezy poparte znaleziskami archeologicznymi świad
czące o tym, że przodkowie, Indianie, zamieszkiwali kontynent amerykański 
wcześniej, i przyjmuje się hipotezę o przejściu z Azji na zasadzie konsensusu, 



który oczywiście wygodny jest dla historyków euro-amerykańskich, bo po
kazuje Indian jako przybyszów do Ameryki, a nie jej oryginalnych mieszkań
ców45. Indianie, tak jak Europejczycy, mieliby być zaledwie przybyszami, a nie 
rdzennymi mieszkańcami kontynentu. Jako że mnie interesuje głównie litera
tura, a nie historiografia, nie będę bardziej zagłębiać się w te kwestie (na dzień 
dzisiejszy i tak nierozstrzygalne), natomiast uważam, że warto je zasygnalizo
wać, bo zupełnie inaczej patrzymy wtedy na indiańskie emergence stories, czyli 
opowieści o pojawieniu się Indian na ziemi amerykańskiej, które niezmiennie 
pokazują Indian jako rdzennych mieszkańców Ameryki.

15 J. Wilson, The Earth Shall Weep...
16 A. Krupat, American Histories..., s. 169.

Zatem historia wielokulturowa, tak jak literatura wielokulturowa, będzie 
zawsze konfliktem narracji i Krupat zastanawia się, czy istnieje szansa na po
godzenie skonfliktowanych stron. Podkreśla, że wielu indiańskim i nieindiań- 
skim krytykom zajmującym się postkolonializmem naprawdę nie zależy na 
uczestnictwie w niekończącym się sporze o to, kto ma rację, czyj ogląd historii 
jest adekwatniejszy. Szukając złotego środka, Krupat często apeluje o cierpli
wość i próbę spojrzenia ponad tradycyjnymi podziałami, które często zasa
dzają się na stereotypach, obecnych nawet w naukowych poszukiwaniach. Jak 
piszę Krupat w książce Ethocriticism, zbyt często ujednolicamy obraz kultur in
diańskich i kultury Zachodu, zapominając, że pod tymi hasłami kryją się zróż
nicowane tradycje i nie zawsze tyle samo nas łączy czy dzieli (Krupat bierze na 
warsztat wpływowy tekst Pauli Gunn Allen The Sacred Hoop, który przedsta
wia holistyczny i feministyczny obraz kultury indiańskiej i jako taki nie odda
je sprawiedliwości tym grupom indiańskim, które nie mają wiele wspólnego 
z wyszczególnionymi przez Allen „atrybutami” kultury indiańskiej). Krupat 
próbuje przekonać badaczy, żeby nie dopasowywali obiektów swoich badań do 
teorii, ale odważyli się zerwać z pewnymi utartymi schematami, jak np. prze
konanie, że linearny i świecki wzór zapisywania historii w tradycji Zachodu 
musi stać wyżej od „trywialnego i naiwnego” rejestru indiańskiego i jedynym 
sposobem na włączenie Indian amerykańskich do historiografii światowej jest 
dokonanie przez nich wyboru pomiędzy „byciem sobą” a „zaufaniem nauko
wemu dyskursowi”.

Krupat jest przekonany, że rdzenni Amerykanie muszą pozostać sobą, 
starając się przekonać historyków amerykańskich, aby uwzględnili indiańską 
tradycję tworzenia wiedzy historycznej, która polega na stałej reinterpretacji 
zdarzeń w kontekście współczesności. Krupat nazywa ten proces „tworze
niem i przeżywaniem wiedzy” („doing and living knowledge”)46 i zauważa, że 
w takim ujęciu historii mniej istotne jest ustalanie faktów w oparciu o dowo
dy - proces, do którego kultura Zachodu nas przyzwyczaiła - a większą wagę 
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przykłada się do tłumaczenia wpływu historii na losy grupy (stąd zatarcie 
granic w perspektywie indiańskiej między historią a mitem i przywiązanie do 
wielości opowieści składających się na historię). Jednocześnie Krupat uważa, 
że ponieważ w żyłach rdzennych Amerykanów najczęściej płynie indiańska 
i biała krew, powinni się oni otworzyć również na euro-amerykański sposób 
zapisywania historii, który może być potraktowany jako komplementarny, 
a nie wyłącznie przeciwstawny, bo tylko wtedy można próbować zrozumieć 
historię relacji pomiędzy białymi kolonistami a rdzennymi mieszkańcami 
Ameryki. Jak trafnie ujął to James Riding Inn, przemawiając na konferencji 
Amerykańskiego Towarzystwa Etnohistorycznego: „if we are to understand hi
story as lived reality, it is essential to understand the perspectives of the actors 
involved”47.

■” Ibidem.
4" N. Scott Momaday, The Man Made of Words: Essays, Stories, Passages, St. Martin’s Griffin, 
New York 1997.

Konkludując, Krupat widzi przyszłość etnokrytycyzmu w historiach gra
nicznych {border histories), które są eksperymentowaniem z dyskursem hybry- 
dycznym. Zaletą takiego podejścia do rejestrowania historii jest to, że zamiast 
ograniczać, pozwala kwestionować formę i treść wielokulturowych propozycji.

Warto zauważyć, że kwestia historii jest równie ważna dla N. Scotta Mo- 
madaya, który poświęca jej sporo miejsca w klasycznym już opracowaniu The 
Man Made of Words48. Momaday słusznie zauważa, że indiańska wizja historii 
była dla białych niedostępna ze względu na nieznajomość indiańskich języ
ków i tradycji ustnej, a współczesne powroty do historii muszą być powrotem 
do tradycji ustnej. Historia ma też kluczowe znaczenie w badaniach Jamesa 
Clifforda, który konsekwentnie pokazuje nadużycia etnocentryzmu, ale też 
coraz większą autonomię badaczy indiańskich i konstruktywny dialog pomię
dzy tradycjami indiańskimi i nieindiańskimi zarówno na poziomie ogólnych 
wniosków na temat transformacji badań antropologicznych, jak też na przy
kładzie historii indywidualnych. Najbardziej wnikliwa i poruszająca część jego 
książki Returns to, moim zdaniem, rozdział o Ishim (Ishïs Story), w którym 
Clifford próbuje zgłębić fenomem Ishiego z plemienia Yahi, przyjaciela Alfre
da i Theodory Kroeber - jego przypadek stał się tematem niezliczonych opra
cowań, w większości pisanych w dobrej wierze, a jednak nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że bohater ten stał się ofiarą historii. Jak konkluduje Clifford:

Ishi, the Man, remains distant - however closely we listen to his record
ed voice, his partially translated stories, and his songs. His story cannot 
belong to anyone, crucial though the native reclamation of his legacy has 
been. Ishi’s is still too richly enigmatic and productively ambivalent to be 
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contained. Indeed, it would be a divestment of historical responsibility by 
members of California’s non-Indian societies if “repatriation” of Ishi were 
taken to mean that in going home, he had now left the white world for 
good - that now only his people could really understand him. If giving 
Ishi back means being clear of him, divested of his troubled questions, this 
is the wrong kind of reconciliation. “Ishi” remains a provocation, a po
tent silence. Around this name swirl images and echoes of entangled lives, 
of white and native memory, of colonization and its legacies, of historical 
wounds and ways to heal them'19.

(Ishi, Człowiek, pozostaje poza naszym zasięgiem, choćbyśmy nie wiem jak 
uważnie wsłuchiwali się w jego głos, częściowo przetłumaczone opowieści 
i pieśni. Jego opowieść nie może należeć do kogokolwiek, chociaż uznanie 
jego dziedzictwa przez Indian było kluczowe. Ishi wciąż pozostaje głęboką 
tajemnicą, której ambiwalencji nie można wyjaśnić. W rzeczy samej, gdyby 
członkowie kalifornijskiej nieindiańskiej społeczności postrzegali powrót 
Ishiego do domu jako całkowite pożegnanie z białym światem i zadecy
dowali, że tylko Indianie mogą zrozumieć dziedzictwo Ishiego, przerzuci
liby też całkowicie na Indian bagaż odpowiedzialności historycznej. Jeśli 
zwrócenie Ishiego ma oznaczać pozbycie się go, a wraz z nim pozbycie się 
kłopotliwych pytań, to jest to źle zrozumiane pojednanie. „Ishi” pozostaje 
prowokacją, ciszą o potężnym znaczeniu. Wokół tego imienia kłębią się 
wyobrażenia i echa zaplątanych biografii, białej i indiańskiej pamięci, ko
lonizacji i jej konsekwencji, historycznych ran i sposobów ich wyleczenia).

To, co łączy Krupata, Momadaya i Clifforda, to przekonanie, że negocja
cja historycznego sensu jest możliwa, a dziedzictwo indiańskie jest uniwer
salnym dziedzictwem ludzkości, którego nie wolno zamykać w hermetycznej 
szafie dostępnej wyłącznie dla indiańskich ekspertów.

Trudno nie zauważyć, że tak samo jak literackie obrazy historii we współ
czesnej literaturze indiańskiej, przedstawienia historii w literaturze Latino/a 
należą do kategorii historii granicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć 
Glorię Anzalduę, która jest pomostem pomiędzy krytyką literacką indiańską 
i Latino/a i która położyła fundamenty pod studia dotyczące granic i kondy
cji współczesnych Metysów. Podobnie jak Krupat, Anzaldua dostrzega poten
cjał w perspektywie wielokulturowej, pisząc o apologetach wielokulturowości 
jako tych, którzy dosłownie są w stanie przerwać fantazjowanie dominujące 
w oficjalnej wersji historii USA („disrupt the fantasy that has dominated the

J. Clifford, Returns. Becoming Indigenous..., s. 190-191.
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States official version of this country’s history”)50. Jako „Nowa Metyska” (New 
Mestizo) Anzaldua kładzie nacisk na nowe koncepcje etniczności i nowe więzi 
plemienne („tribalizm”), budowane bez rusztowania z romantycznych iluzji. 
Według definicji eseistki i poetki „Nowa Metyska” zamieszkuje granice kultur, 
ras, języka i płci kulturowej (gender). W tym przejściowym terrytorium Me- 
tyski mogą być mediatorkami, tłumaczkami, negocjatorkami i nawigatorkami 
przestrzeni, które przecinają się na granicy. Dla Anzaldui utrzymanie perspek
tywy wielokulturowej łączy się z codziennym wysiłkiem i stałym trudem in
terpretacji i zrozumienia świata; Wielokulturowość jest metodologią oporu. Jak 
konkluduje:

50 The Gloria Anzaldüa Reader, ed. A. Keating, Duke University Press, Durham-London 
2009, s. 203.
51 Ibidem, s. 216.
52 Ibidem, s. 289.

Multiculturalism is about including stories of difference. Se trata de otras 
narratives. It is about alter-narratives. The stories of multiculturalism are 
stories of identity, and narratives of identity are stories of location. A story 
is always a retelling of an older story. This is my retelling51.

(Wielokulturowość dotyczy włączenia historii Innych. Dotyczy innych 
narracji. Dotyczy alter narracji. Opowieści wielokulturowe są opowieścia
mi o tożsamości, a te z kolei dotyczą miejsca pochodzenia. Każda historia 
jest nową wersją jakiejś starej historii. To jest moja nowa wersja).

W wywiadzie z Glorią Anzalduą z 2002 roku, opublikowanym w „Studies 
in American Indian Literatures”, można znaleźć szereg uwag na temat konflik
tu pomiędzy rdzennymi Amerykanami a reprezentantami grupy Chicano, co 
jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że koncepcja nowego metysażu au
torstwa Anzaldui bardzo pasuje do celów, jakie stawiają sobie twórcy indiań
scy. Eseistka zwraca uwagę na oskarżenia wysuwane przez twórców, krytyków 
i aktywistów indiańskich pod adresem Chicano, którzy mieliby zawłaszczyć 
dla siebie wątki indiańskie w celach komercyjnych (zwłaszcza Russell Means 
wypowiada się krytycznie, nazywając „pożyczających” „kulturowymi sępa
mi”)52, i przyznaję, że czasami oskarżenia te są zasadne. Jednocześnie tłumaczy, 
że w jej przypadku zapożyczenia z kultury indiańskiej wynikają z tego, że jest 
w trzech czwartych Indianką i zawsze przyznawała się do tej tradycji, ale nie 
jest to tradycja tożsama z tradycjami Indian północnoamerykańskich, bo jej 
przodkowie wywodzą się z Meksyku. Anzaldua podkreśla też potrzebę pro
wadzenia dialogu Chicano/as z rdzennymi Amerykanami, chociaż przyzna- 



je, że jest to dialog obarczony ryzykiem, zwłaszcza że procesy identyfikacyjne 
wyglądają inaczej w przypadku Indian amerykańskich i Chicano/as. Chociaż 
niektóre osoby z grupy Chicano/a mają więcej indiańskiej krwi, to często nie 
identyfikują się z indiańską tradycją, natomiast Metysi i Metyski ze Stanów 
Zjednoczonych w pełni identyfikują się z kulturą indiańską, chociaż biologicz
nie w mniejszym stopniu są Indianami (eseistka wskazuje na Louise Erdrich 
i Paulę Gunn Allen). Anzaldńa zauważa, że dla niektórych Indian amerykań
skich identyfikacja metyska oznacza zerwanie z kulturą indiańską. Z tego też 
powodu niektórzy mogą postrzegać jej propozycję nowego metysażu jako 
zachętę do zerwania ze specyficzną tradycją plemienną na rzecz stworzenia 
grupy panindiańskiej i transnarodowej. Anzaldńa podkreśla, że nie chodzi jej 
o nową ideologię wykorzenienia, ale stworzenie wspólnej platformy wymiany 
intelektualnej i arystycznej, bo metysaż w wydaniu Chicano i metysaż w wyda
niu rdzennych Amerykanów to, jak piszę, „dwie gałęzie tego samego drzewa”53 
i nie wolno nikogo pozbawiać historii, kultury czy specyficznej tożsamości et
nicznej.

51 Ibidem, s. 287.
51 Ibidem, s. 290.

Pomimo konfliktów Anzaldńa widzi wiele wspólnych elementów mety
sażu. Jak piszę:

[...] both groups are mestizos, although most Native people reject this 
terminology. Both lead hybrid lives. Our historical lives have intersected 
in numerous places. We have many issues in common; we fight against 
similar oppressions. Both struggle against subordination, racism, etc. Both 
struggle against internal colonialism. [...] Dialogue and collaborations 
between Native Americans and Chicanas/os is necessary. We need to dia
logue about identity, community, culture, language, activism, representa
tion and continuance. We need to do collaborative work that reveals how 
connected our past histories and present situations are. We need to explore 
how our legacies of colonization and displacement have given us a trau
matic history, give outlet to our grieving for what we have lost, find ways 
of healing our damaged psyches and the effects on individuals by trauma 
inflicted on the group54.

(Obie grupy są metyskie, chociaż większość rdzennych Amerykanów 
odrzuca tę terminologię. Każda z tych grup wiedzie hybrydyczne życie. 
Nasze historie przecinają się w wielu miejscach. Mamy wiele wspólnego; 
walczymy przeciwko temu samemu uciskowi. Przeciwko podporządko
waniu, rasizmowi itd. [...] Konieczny jest dialog i współpraca pomiędzy * 51 



rdzennymi Amerykanami i grupą Chicano/a. Musimy dyskutować o tożsa
mości, wspólnocie, kulturze, języku, aktywizmie, reprezentacji i ciągłości. 
Potrzebujemy współpracy, która odsłoni związki pomiędzy naszą historią 
i współczesnością. Musimy zbadać, w jaki sposób dziedzictwo koloniali
zmu i wysiedlenia wpłynęło na naszą traumatyczną historię, i znaleźć uj
ście dla żałoby po tym, co utraciliśmy, oraz odkryć sposób na uleczenie 
zniszczonej psychiki jednostek, które padły ofiarą grupowej traumy).

Moim zdaniem literackie reprezentacje historii we współczesnej prozie 
indiańskiej i Latino/a w dużej mierze spełniają funkcje, o których mówiła 
Anzaldua. Dodatkowo jeszcze zaletą tej literatury jest próba przetłumaczenia 
doświadczenia historycznego i kulturowego rdzennych Amerykanów i Ame
rykanów pochodzenia latynoskiego w taki sposób, aby stało się ono dostępne 
również dla odbiorców spoza tych kultur. W tym celu twórcy indiańscy i la
tynoscy wykorzystują podobne strategie, np. ustawiają narratora w takiej po
zycji, aby umożliwić mediację; to nie eksperci zaznajamiają nas z historią, ale 
często ludzie, którzy sami tę historię odkrywają i są tej historii uczestnikami. 
Narrator usytuowany pomiędzy kulturami jest w stanie pokazać czytelnikowi 
dwa kody kulturowe i dwie lub więcej równoległych interpretacji. Dzięki temu 
obraz historii w literaturze jest złożony i skłania do zadawania nowych pytań, 
na które nie było miejsca w historii oficjalnej.



Indiańska rekonstrukcja etnohistorii

-£>

T ednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na potrzebę przeciwstawienia 
I się hegemonii historiograficznej, czyli oglądowi historii wyłącznie z per
spektywy kolonizatorów, był Edward Said55. Wagę etnohistorii podkreślał też 
James Axtell56, który zdefiniował ją jako: „the use of historical and ethnolo
gical methods and materials to gain knowledge of the nature and causes of 
change in a culture defined by ethnological concepts and categories”57 (wy
korzystanie metod i materiałów historycznych oraz etnologicznych w celu 
zdobycia wiedzy na temat natury i przyczyn zmian w kulturze, zdefiniowanej 
przez idee i kategorie etnologiczne), dodając, że etnohistorycy muszą w swo
ich badaniach uwzględniać odmienne systemy wartości związane z kulturą 
uczestników historii. Wykorzystanie etnohistorii we współczesnej literaturze 
rdzennych Amerykanów było tematem badań wielu badaczy, spośród najważ
niejszych warto wymieć: Connie E. Jacobs, Louisa Owensa, Jamesa Clifforda 
czy Arnolda Krupata.

’’ E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1991.
56 Zob. J. Axtell, The European and the Indian. Essays in the Ethnohistory of Colonial North 
America, Oxford University Press, Oxford 1981; idem, Beyond 1492. Encounters in Colonial 
North America, Oxford University Press, Oxford 1992.
57 Idem, The European and the Indian..., s. 5.

Pierwszą pisarką, która za pomocą literatury opowiada alternatywną hi
storię Ameryki, jest Louise Erdrich. We wszystkich swoich powieściach wpro
wadza ona wątki lub postacie historyczne, które często umieszcza na drugim 
planie, co nie sprawia jednak, że możemy te szczegóły zignorować. Często 
dzieje się dokładnie na odwrót - stopniowo historyczne detale przesuwają się 
na pierwszy plan i okazuje się, że bez historii nie jesteśmy w stanie zrozu
mieć jej bohaterów. Dobitnym przykładem zastosowania tej strategii jest cykl 
o Pillagerach, który rozpoczyna pierwsza powieść Erdrich - Love Medicine 
- opowiadająca o dwudziestowiecznych Indianach Ojibwe z rezerwatu Turt- 
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le Mountain. Jest to opowieść o jednostkach rozproszonych, wykorzenionych 
i mających bardzo luźny kontakt z tradycją indiańską; do pewnego momentu 
trudno nawet traktować bohaterów tej powieści jako członków jednej grupy 
etnicznej. Jedynym spoiwem tej wspólnoty jest historia June, młodej, ale znisz
czonej alkoholem Metyski, która na samym początku powieści ginie w burzy 
śnieżnej. Poprzez próbę zrekonstruowania życia June i zrozumienia jej dra
matu wspólnota stopniowo się odbudowuje, ale daleko w tej powieści jest do 
triumfalnego zakończenia. W kolejnej powieści - The Beet Queen - Erdrich 
powraca do tego samego rejonu geograficznego, ale koncentruje się raczej na 
jego nieindiańskich mieszkańcach, więc na tym etapie powieść ta nie wydaje 
się drugą częścią Love Medicine i kontynuacją sagi. Wszystko zmienia się po 
opublikowaniu przez Erdrich trzeciej powieści, Tracks, która rekonstruując ty
tułowe ślady, przywraca bohaterom pamięć i historię. Trzecia powieść staje się 
też automatycznie spoiwem dwóch pozostałych części. Powieść Tracks spra
wia też, że zupełnie inaczej patrzymy na dylematy bohaterów, zwłaszcza tych 
z Love Medicine. Teraz widzimy ich jako wspólnotę, której w wyniku koloniza
cji ledwie udało się przeżyć, i nagle ich rozproszenie, wykorzenienie i proble
my z identyfikacją stają się w pełni zrozumiałe.

W powieści Tracks Erdrich przywraca pamięć kulturową w dwójnasób, 
z pozycji kolonizowanego i kolonizatora. Historia rodzi się zatem ze splotu 
perspektyw - to, co kolonizator widzi jako sukces, jest klęską kolonizowanego 
i vice versa. Kim są narratorzy?

Kolonizowany to oczywiście Nanapush, ostatni, który polował w trady
cyjny sposób, i jedyny, który potrafi przeprowadzić Ojibwejów w XX wiek, bo 
widział, jak przetrwali kolejne epidemie, wysiedlenia i niszczenie duchowo
ści, powodowane przez działalność misjonarzy, alkoholizm i biedę. Nanapush 
jest też wyjątkowy poprzez swój dar opowiadania i poczucie humoru, które 
pozwala mu śmiać się przez łzy i stawiać czoło kolejnym próbom przymuso
wej asymilacji Indian Ojibwe (tym razem jest to polityka związana z wejściem 
w życie General Allotment Act i kształceniem indiańskich dzieci w szkołach 
z internatem).

Kolonizatorką i drugą narratorką odpowiedzialną za kształt historii jest 
Pauline Puyat, Metyska misjonarka, której największym marzeniem jest stać 
się białą zakonnicą. Pauline to postać karykaturalna, niezmiennie kojarząca 
kulturę Ojibwe z zacofaniem i siłami diabolicznymi. Stopniowo Pauline pogrą
ża się w szaleństwie i jej narracja w ogóle przestaje być wiarygodna, korzysta
jąc jednak z opowieści Nanapusha, można domyśleć się, że to właśnie Pauline 
jest odpowiedzialna za śmierć wielu osób, poczynając od pracowników rzeźni 
w Argus, a kończąc na Napoleonie Morriseyu. Ostatecznie Pauline udaje się 
wstąpić do zakonu i jej dalsze losy poznajemy w Love Medicine (gdzie znęca się 
nad swoją córką Marie już jako siostra Leopolda).
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Chociaż postacie Nanapusha i Pauline nie są wzorowane na postaciach 
historycznych (Nanapush mógł w pewnym stopniu stanowić odzwierciedlenie 
dziadka pisarki, Patricka Gourneau, ale nie jest to w żadnej mierze wierna ko
pia), to jednak ich charakterystyka wynika z próby zrekonstruowania dwóch 
sił tworzących w tej opowieści historię i widać ten zamiar już w dwutorowości 
tej charakterystyki. Nanapush i Pauline to z jednej strony wyraziści indywidu
aliści, jednostki niepowtarzalne i charyzmatyczne w swoim otoczeniu, z dru
giej natomiast reprezentują pewne typy postaw (kolonizowany Ojibwe i zasy
milowana Metyska misjonarka), co jest dowodem na to, jak bardzo ważna dla 
Erdrich jest rekonstrukcja historii. Losy Nanapusha i Pauline są symbolicz
ne, bo wykraczają poza indywidualne historie i pokazują historię plemienia, 
w której nie jest najistotniejsze to, które części opowieści można uznać za hi
storyczne fakty, ale jakie siły kształtowały historyczną narrację i jakie konse
kwencje będzie miała historia dla przyszłych pokoleń. Nie bez znaczenia jest 
to, że Nanapush niejako walczy z Pauline o uwagę czytelników; wiemy, że rów
nolegle zabiega też o uwagę przybranej wnuczki, Lulu, która nie chce wybaczyć 
swojej matce Fleur i może już nigdy nie wrócić ze szkoły z internatem, chyba 
że Nanapush ją przekona. Opowieść Nanapusha wygrywa i Lulu wraca, ale 
warto zauważyć, że wygrana Nanapusha nie wynika z tego, że ma on monopol 
na wiedzę (choć niewątpliwie jest bardziej wiarygodny od Pauline), ale z tego, 
że pokazuje koszty, jakie poniosła kultura Ojibwe na wszystkich poziomach. 
Nanapush pokazuje utratę ciągłości kulturowej wraz ze zdziesiątkowaniem 
klanu przez choroby, głód i alkohol. Pokazuje utratę ziemi i walkę o ducho
wość, zwłaszcza na przykładzie Fleur, która jest największą przegraną tej opo
wieści. Nanapush jest też dowodem na witalność indiańskiej tradycji ustnej; 
wszak jego relacja jest opowieścią dla wnuczki i sam wielokrotnie wspomina 
o pisaniu i czytaniu jako narzędziach wroga, o biurokracji jako strategii, którą 
musi posiąść, żeby się z nim liczono, zatem jest Nanapush narratorem-media- 
torem, który poprzez swoją opowieść łączy czasy: linearny i cykliczny oraz 
łączy języki: ojibwe i angielski. Nanapush funkcjonuje jako strażnik historii, 
jeden z ostatnich uczestników wydarzeń, który poprzez swoją opowieść odda
je hołd kulturze, ciągle żywej pomimo dekad marginalizacji.

Louise Erdrich w swoim pierwszym cyklu powieściowym, nazywanym 
przez krytyków cyklem o Pillagerach, cyklem Matchimanito czy cyklem z Pół
nocnej Dakoty, rekonstruuje również historię miejsca, co oddają dwie ostatnie 
nazwy. Matchimanito jest fikcyjnym jeziorem, które ma charakter sakralny 
dla Pillagerów i znajduje się właśnie na terytorium Dakoty Północnej, która 
u Erdrich pełni taką samą funkcję jak Yoknapatawpha u Williama Faulknera. 
Tak jak Faulkner stworzył fikcyjną topografię hrabstwa Lafayette po to, aby 
odnieść się do historii amerykańskiego Południa, tak Erdrich skonstruowa
ła przestrzeń literacką, która umożliwiła jej eksplorację historii Dakoty Pół
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nocnej, mieszając miejsca rzeczywiste z wymyślonymi58. W kolejnych powie
ściach Erdrich poszerza swoje terytorium, dodając do Dakoty Minnesotę, New 
Hampshire (The Painted Drum) i Niemcy (The Master Butchers Singing Club). 
Jednak zawsze krąży wokół Dakoty Północnej, powracając do rezerwatu, który 
przypomina jej rodzinny rezerwat Turtle Mountains. W ten sposób udaje się 
jej cały czas konstruować sieć powiązań pomiędzy tym, co lokalne, a tym, co 
uniwersalne. Poszerzając mapę, autorka odnosi się do historii Stanów Zjed
noczonych i wdaje się w polemikę z historią oficjalną, by potem wnikliwiej 
się skoncentrować na Dakocie Północnej i historii lokalnej oraz prywatnej. 
Wszystko po to, aby za pomocą strategii literackich skomplikować obraz hi
storii i zmusić nas do zmiany swojej postawy. Podobną rolę odgrywają skom
plikowane genealogie; zwłaszcza wyraźnie to widać w powieściach takich jak 
Love Medicine czy The Plague of Doves, w których zrozumienie relacji i po
krewieństwa jest kluczowe. W pierwszej powieści Lipsha Morrisey odnajduje 
matkę, ojca i babkę, zyskując rodzinę i tożsamość, w drugiej odkrycie tożsa
mości Cornelii Lochren zmienia życie Basila Couttsa.

5" P.G. Beidler, G. Barton, A Reader’s Guide to the Novels of Louise Erdrich, University of 
Missouri Press, Columbia 1999.

Podobnie wykorzystuje Erdrich swoje postacie, pokazując je raz na pery
feriach, a raz w centrum historii, przy czym niekoniecznie wielkie historyczne 
wydarzenia są dla jej bohaterów kluczowe. Erdrich nobilituje w ten sposób 
historię życia prywatnego i plemiennego, pokazując rozmaite wątki, które 
zmieniają naszą interpretację historii oficjalnej. Najważniejsze wątki histo
rii oficjalnej, z którymi Erdrich próbuje w ten sposób polemizować, to wal
ka o ziemię, walka o duchowość (historia działalności misjonarskiej), walka 
o własną pamięć kulturową (bitwy). Walka o ziemię pojawia się już w powie
ści Tracks, czemu krytycy poświęcili sporo uwagi, i jest kontynuowana w The 
Bingo Palace. Głównie walczą Nanapush i Fleur Pillager, którzy tracą ziemię 
wokół Matchimanito z powodu zdrady rodziny Kashpaw (która płaci podatek 
tylko za swoje działki). Ziemię udaje się odzyskać w The Bingo Palace - Fleur 
wygrywa ją w karty. Oczywiście Erdrich dotyka tutaj kwestii prawdziwej histo
rii, bo strata wynika z polityki związanej z wejściem w życie aktu o parcelacji 
w USA, a odzyskanie - z możliwością czerpania zysków z hazardu, którą to 
możliwość Indianie amerykańscy zdobyli w latach 80. XX wieku. Zresztą cała 
powieść o salonie Bingo dotyczy kwestii tego, czy lepiej zachować stabilność 
materialną i ryzykować utratę własnej kultury na rzecz materializmu, czy też 
poszukać innych sposobów na pozyskanie funduszy. W tle tych przemyśleń 
pobrzmiewa też echo innych historycznych zagrożeń, przed którymi stanęli 
rdzenni Amerykanie w XX wieku, a mianowicie polityki stopniowej likwida
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cji rezerwatów i tubylczej samorządności („termination policy”) czy kwestii 
wyboru pomiędzy tradycjonalizmem a asymilacjonizmem.

Historia ziemi jest też ważna w ostatnich powieściach Erdrich: The Plague 
of Doves i The Round House. W pierwszej z nich ziemia amerykańska zostaje 
pokazana jak otwarta rana na przykładzie miasteczka Pluto - doszło w nim do 
linczu na Indianach i wydarzenie to na trwałe skonfliktowało mieszkańców. 
Erdrich wykorzystuje w tej powieści motyw prawdziwego linczu na Indianach 
z roku 1897, w trakcie którego tłum czterdziestu białych mężczyzn wdarł się 
do więzienia i porwał stamtąd trzech dorosłych Indian i trzynastoletniego 
chłopca (który, nota bene, nazywa się w powieści tak samo - Paul Holy Track) 
oskarżonych o mord na białej rodzinie. W Pluto wszystkie rodziny są uwikła
ne w to wydarzenie; w każdej jest ktoś, kto wystąpił po stronie sprawców lub 
ofiar. Ziemia jest rodzajem przeklętej przestrzeni, którą udaje się w pewien 
sposób oczyścić poprzez przywrócenie jej mieszkańcom pamięci, co widoczne 
jest w wątku Cornelli Lochren, jedynej, która przeżyła mord i która dojrzewa 
w tej powieści do akceptacji tego, że całe życie obwiniała niewłaściwe osoby, 
a na koniec próbuje pisać kroniki miasta. Zatem historia ziemi jest w tej po
wieści wykorzystana inaczej niż w Tracks i The Bingo Palace, w których Erdrich 
pokazywała skutki pewnych konkretnych procesów historycznych dla Ojibwe; 
w The Plague of Doves Erdrich nie tyle odnosi się do kwestii walki o ziemię, 
ile wykorzystuje ziemię jako symbol wspólnego uwikłania w krwawą historię. 
Ojibwejowie w tej powieści, chociaż część z nich została niewinnie stracona, 
nie są bez winy, dlatego że do linczu przyczynił się Mooshum, Ojibwe, który 
pod wpływem alkoholu powiązał przypadkowych Indian z miejscem zbrodni, 
a potem przez długie lata wstydził się przyznać do swojego błędu. Zatem Pluto 
przez długie lata niszczone jest przez tajemnice i poczucie winy, „dziedziczone” 
przez kolejne pokolenia, i dopiero zrekonstruowanie całej historii z uwzględ
nieniem perspektywy wszystkich jej uczestników pozwala przezwyciężyć 
traumę. Jest to też powieść, która kompletnie dekonstruuje mit amerykańskiej 

„ziemi dziewiczej”, bo opowiada o ziemi, która skrywa różnorodne i często nie
możliwe do rozsupłania wątki. Ta literacka mapa Ameryki znajduje swoje od
bicie w genealogiach Erdrich, które są niezmiernie zagmatwane, wieloetniczne 
i stanowią kompletne zaprzeczenie koncepcji wielokulturowego tygla - „mel
ting pot”. Zamiast odwoływać się do wyobrażenia płynnej substancji, w której 
trudno rozpoznać składniki, Erdrich wykorzystuje strukturę pajęczyny, która 
dominuje i w genealogiach, i na mapach jej fikcyjnych światów. W obu przy
padkach zadanie czytelnika nie polega głównie na ustaleniu dokładnych rela
cji czy precyzyjnej topografii, ale na uzmysłowieniu sobie bogactwa połączeń 
i ograniczającego charakteru każdej relacji historycznej.

Podobnie historia ziemi zyskuje na znaczeniu w The Round House - w tej 
powieści Erdrich opowiada historię gwałtu na „ziemi niczyjej” i jego trauma
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tycznych skutków dla rodziny Couttsów. Geraldine Coutts zostaje napadnięta 
koło tytułowego okrągłego domu, ale nie jest to ani przestrzeń należąca do re
zerwatu, ani stanowa. Na skutek skomplikowanej historii kawałek ziemi pozo
staje bez właściciela, co powoduje, że nie sięga tam ani jurysdykcja indiańska 
- i mąż Geraldine, sędzia Basil Coutts, pozostaje bezradny - ani stanowa - więc 
Couttsowie nie mogą liczyć na pomoc z zewnątrz i są narażeni na bezpośred
nie niebezpieczeństwo, bo przestępca pozostaje na wolności. W efekcie na
stoletni syn Couttsów Joe postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość i sta
je się zabójcą, co bezpowrotnie zmienia życie wszystkich. Erdrich pokazuje 
w ten sposób, że kwestia niesprawiedliwości związana z historią ziemi i lukami 
prawnymi nie jest częścią odległej przeszłości, ale wpływa brutalnie na teraź
niejszość, stwarzając pole do nadużyć. Zresztą Erdrich zamieszcza w tej powie
ści posłowie, w którym tłumaczy własne zaangażowanie w kwestię gwałtów na 
indiańskich kobietach - ich liczba rośnie ze względu na bezkarność sprawców. 
Tym samym Erdrich pokazuje, jak kwestia ziemi jest powiązana z historią pra
wodawstwa i jak ciągle niewydolny jest system59.

59 Powieść L. Erdrich oraz wywiady, których pisarka udzielała po wydaniu książki, wpłynęły 
na decyzję Baracka Obamy w sprawie zmiany przepisów prawnych w 2014 roku - obecnie sę
dziowie indiańscy mogą już prowadzić sprawy przeciwko podejrzanym nie-Indianom, https:// 
www.washingtonpost.com/world/national-security/new-law-offers-a-sliver-of-protection-to- 
abused-native-american-women/2014/02/08/0466dlae-8f73-l Ie3-84el-27626c5ef5fb_story. 
html (23.03.2015).

Wątek historii misjonarstwa w Ameryce Erdrich wprowadza w większo
ści powieści z cyklu o Pillagerach, nigdzie jednak nie robi tego tak dobitnie, 
jak w powieści The Last Report on the Miracles at Little No Horse. W zasadzie 
wszystkie wątki w tej powieści burzą obraz oficjalnej historii nawracania In
dian, poczynając od postaci najważniejszego z misjonarzy, czyli ojca Damiena, 
i podobnie jak w przypadku Tracks, jest to powieść, która wyjaśnia kwestie 
walki o duchowość bohaterów w innych powieści Erdrich, a zwłaszcza specy
ficzny synkretyzm religijny Ojibwejów.

The Last Report jest też powieścią nieco przełamującą pokazany w Tracks 
obraz przymusowego nawracania, którego motorem napędowym była Pauline 
Puyat. The Last Report jest relacją ojca Damiena na temat życia siostry Leopol
dy, czyli właśnie Pauline, która ma być uznana za świętą. Ponieważ Damien nie 
chce się na to zgodzić, sporządza tytułowy raport. Problem z Pauline polegał 
na tym, że jest ona i katem, i ofiarą. Katem dlatego, że znęcała się nad innymi 
Ojibwe, polując na ich dusze (potrafiła sięgać nawet do tortur - historia Marie), 
a ofiarą dlatego, że jej zaangażowanie w chrystianizację wynikało z potrzeby 
asymilacji, poprzez pozbycie się tej części siebie, która nie była do zaakcepto
wania. Pierwszym problemem, którego Pauline się wstydziła i który utrudniał 
jej przyjęcie do zakonu, był kolor skóry (dlatego wyobrażała sobie Chrystusa 
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jako białego), a drugim jej ciało, które też miałoby łączyć ją z pogaństwem 
i grzechem. W rezultacie popadła w stan schizofreniczny, który popchnął ją 
do zbrodni, co nie przeszkodziło jej jednak później wstąpić do zakonu i wieść 
życie w zakłamaniu jako siostra Leopolda, mistrzyni samoumartwienia.

W powieści The Last Report Damien w gruncie rzeczy mówi czytelni
kom to, co już wiedzą z Tracks na temat Pauline/Leopoldy, natomiast znacznie 
ciekawsza od postaci rzekomej świętej jest postać samego narratora, czyli Da- 
miena, którego też czytelnicy znają już z wcześniejszych powieści Erdrich jako 
wyjątkowo przyzwoitego księdza stawiającego na rozmowę, a nie przemoc (np. 
w Tracks Damien jest kompletnym przeciwieństwem Pauline). W The Last Re
port Erdrich dokonuje demistyfikacji Damiena, pokazując jego całe życie, od 
narodzin do śmierci. Kim jest Damien? Ta osoba naprawdę nazywała się Agnes 
DeWitt i wstąpiła do zakonu jako siostra Cecilia. Wskutek zbiegu okoliczności 
Agnes zastąpiła zmarłego księdza w rezerwacie Ojibwejów i przez kilkadziesiąt 
lat pełniła tam posługę kapłańską. Ujawnienie niegodziwości Leopoldy praw
dopodobnie spowodowałoby przyznanie się do własnego oszustwa, dlatego 
Damien w The Last Report stoi przed dylematem, czy lepiej ujawnić ciemną 
stronę Leopoldy i zawieść swoich parafian przez przyznanie się do kłamstwa, 
czy też lepiej nie ryzykować własnej pozycji i zgodzić się na oficjalną wersję 
historii Leopoldy.

Dokładniej kwestii zapisu historii w The Last Report przyjrzał się John 
Carlos Rowe60. Zauważył on, że cała hybrydyczna forma powieści odzwiercie
dla zamiar Erdrich połączenia relacji ustnej i pisemnej oraz pokazania trans
formacji kultury Ojibwe, która musi uwzględnić dwie perspektywy, o czym 
pisał już Krupat. Według Rowea powieść ta sygnalizuje przejście od moderni
zmu do postmodernizmu, ponieważ jej głównym osiągnięciem jest pokazanie 
zderzenia dwóch mediów: ustnego z tradycji Ojibwe i pisemnego z tradycji 
euro-amerykańskiej. Powieść kończy nadejście faksu z Watykanu. Wydarzenie 
to jest dla Rowea ostatecznym potwierdzeniem nadejścia ery telekomunikacji. 
Czas akcji to lata 1912-1997, więc nieomal cały XX wiek. Na jego początku 
czytelnik widzi jeszcze „czystą” kulturę Ojibwe i stopniowo obserwuje jej me- 
tyzację, którą widać np. u Pauline/Leopoldy, odchodzącej całkowicie krok po 
kroku od tradycji Ojibwe, by ostatecznie stać się w pełni schrystianizowaną 
Metyską, jak i u Agnes/Damiena, która podąża w odwrotnym kierunku, czyli 
stopniowo się indianizuje, dochodząc do wniosku, że model misjonarski opie
ra się na agresji i zawłaszczeniu cudzej kultury. Zatem historia pracy misjonar
skiej pełna jest zaskakujących zwrotów, które jako sukces pokazują duchowość 
synkretyczną, graniczną. Warto zauważyć, że Agnes funkcjonuje nie tylko na 

“ J.C. Rowe, Buried Alive: the Native American Political Unconscious in Louise Erdrich’s Fiction, 
„Postcolonial Studies: Culture, Politics, Economy’’ 2004, vol. 7, no. 2, s. 197-210.
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granicy duchowości chrześcijańskiej i szamańskiej, ale też na granicy płci ro
zumianej jako gender, będąc z przekonania księdzem, ale z kobiecym ciałem, 
co mieści się w światopoglądzie indiańskim, ale jest absolutnie nie do przyję
cia w katolickim.

Kolejną postacią, która łączy wpływy kulturowe i - podobnie jak Agnes/ 
Damien - rejestruje historię, jest młody Nector Kashpaw. Jak zauważa Rowe61, 
Nector opanowuje sztukę kaligrafii po to, aby posiąść władzę w nowej, synkre- 
tycznej rzeczywistości. Możemy go uważać ze alter ego samej Erdrich, która 
w tej powieści odwołuje się mistyfikacji, zamieszczając na końcu książki faks 
do ojca Damiena wyjaśniający, że Erdrich jedynie zredagowała jego raport, 
pisząc książkę. Według Rowea Erdrich w ten sposób zaprasza czytelnika do 
postmodernistycznej gry, w której pokazuje swoją zależność od zapożyczonej 
tradycji Ojibwe (jest tylko kronikarką zasłyszanych opowieści). Wracając do 
Nectora, Rowe przypomina wątek, w którym staje się on „historykiem” Oji- 
bwejów. Dzieje się tak wtedy, gdy Bernadette Morrisey zleca mu skopiowanie 
odręczne dokumentów Ojibwejów, bo sama uważa tę pracę za nudną. Nector 
chętnie podejmuje się tego zadania i czuje się dowartościowany, bo poprzez 
akt przepisywania oficjalnych dokumentów i niszczenia oryginałów zyskuje 
władzę nad historią: „He was now in charge of history, which suited him just 
fine, and he was just a boy”62 („Zdobył władzę nad historią, i to mu odpowia
dało, a był przecież tylko chłopcem”). W tradycyjnej kulturze Ojibwe, piszę 
Rowe, Nector osiąga status plemiennego gawędziarza i członka Midewiwin 
Society, szamana, a potem wodza (co widzimy w Love Medicine), ale sukces 
osiąga za pomocą adaptacji do mediów kolonizatorów, czyli sztuki pisania 
i czytania. Nector jest zatem, według Rowea, postacią, która doskonale łączy 
tradycje w przeciwieństwie do Lipshy Morriseya, który zabije go potem, przy
gotowując feralny lek na miłość w Love Medicine. Dzięki Nectorowi tradycja 
ustna przetrwa w druku.

61 Ibidem.
a L. Erdrich, The Last Report on the Miracles at Little No Horse, HarperCollins Publishers, 
New York 2001, s. 173.
63 Ibidem.

Zapis Nectora jest też formą zemsty, bo nie sporządza on wiernych kopii, 
a przerabia dokumenty. Rowe powołuje się na cytat: „Fleur killed with fear, 
Nanapush used piano wire, Margaret flayed her enemies to nothing with the 
bitter blade of her tongue. Nector got even by the use of penmanship”63 („Fleur 
zabijała strachem, Nanapush drutem z pianina, Margaret chłostała wrogów 
ostrym mieczem swojego języka. Nector wyrównywał straty za pomocą sztuki 
pisania”). Rowe zauważa, że nawet Fleur nie była w stanie sobie poradzić z po
lityką białych ludzi, mimo że jej status wśród Ojibwe był mityczny i na końcu 
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Tracks musiała pogodzić się z konsekwencjami Dawes Act (Rowe nie wspo
mina jednak o tym, że w The Bingo Pałace Fleur odzyskuje ziemię Pillagerów 
i nie potrzebuje do tego umiejętności pisania i czytania). Rowe konkluduje, 
że i Nector, i Erdrich są w tej powieści dowodem na to, że pisanie może być 
zarówno źródłem władzy, jak i źródłem nadużyć (Nector przejmuje kontrolę 
nad historią plemienia, Erdrich kontroluje relację Damiena). Oboje używają 
pisma nie tylko po to, aby walczyć ze społeczeństwem, które przy pomocy tego 
medium zalegalizowało kradzież indiańskiej ziemi oraz pozbawienie wolności 
i praw obywatelskich ich przodków, ale również do tego, aby przetworzyć du
chowy i magiczny aspekt kultury Ojibwe.

Błędem Nectora może być wykorzystywanie pisma do zemsty; nie jest to 
przynajmniej zgodne z tradycją Midewiwin Society. Rowe pokazuje, że dużo 
większy sens ma po prostu próba utrwalenia esencji kultury Ojibwe, ponieważ 
hołduje ona wartościom mogącym wzbogacić perspektywę europejską. Naj
lepszym dowodem na to, że otwarcie się na kulturę Ojibwe może pozwolić 
na pełniejszą realizację, jest historia Agnes/Damiena, osoby, która znacznie 
bardziej nadaje się na świętą niż siostra Leopolda. Agnes nie miałaby szans 
na realizację swojej życiowej misji posługi kapłańskiej jako kobieta. Jej kolej
ne transformacje są według Rowea dowodem na to, że Agnes ma potencjał 
trickstera, czyli bohatera kulturowego, którego siłą jest transformacja. Oczywi
ście z perspektywy euro-amerykańskiej Agnes jest tylko ofiarą złośliwego losu, 
który najpierw rzuca ją do zakonu, potem w ramiona farmera Vogela, kolejno 
przestępcy Andersona i wreszcie lokuje ją w rezerwacie Ojibwe, gdzie przebra
na w sutannę zostaje wzięta za księdza i pozostaje w tej roli. Agnes ma obsesję 
na tym punkcie i obsesyjne uleganie tej słabości, bez względu na okoliczności, 
przyczynia się do jej tarapatów. Ale z perspektywy Ojibwe te słabości są do
wodem siły, a miłość do muzyki jest jej stałą wyróżniającą cechą, którą Agnes 
ma odwagę rozwijać. Płynność transformacji stanowi u Ojibwe dowód na zro
zumienie natury świata, w którym wszystko się przenika, w odróżnieniu od 
perspektywy euro-amerykańskiej, w której transformacje Agnes można od
czytywać jako rozszczepienie osobowości i kryzys egzystencjalny. Powieść, jak 
zauważa Rowe, otwiera definicja nindinawemaganidok, pojęcia z kultury Oji
bwe, które ilustruje wiarę w zależność wszystkich rzeczy i płynne granice mię
dzy nimi. To w tym kierunku podąża Agnes/Damien, której udaje się przeżyć 
pełne, szczęśliwe życie bogate w muzykę, relacje międzyludzkie i poszukiwania 
duchowe. Zatem ta historia misjonarstwa jest nie tylko kontropowieścią w sto
sunku do historii oficjalnej, ale też dowartościowaniem perspektywy Ojibwe.

Odzyskiwanie pamięci kulturowej można prześledzić w większości po
wieści Erdrich, np. w sadze o Pillagerach taką funkcję pełni tom Tracks. Warto 
zaznaczyć, że podobnie jak inni twórcy indiańscy, Erdrich nie koncentruje się 
na historii Indian amerykańskich, ale Ojibwe, a konkretnie grupie związanej 
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z rezerwatem Turtle Mountains, do której pisarka należy. Do jakiego stop
nia historia tej grupy Ojibwejów zostaje wykorzystana w sadze o Pillagerach, 
można zobaczyć, sięgając do opracowania Connie A. Jacobs64, w której ba
daczka pokazuje związki Ojibwejów z Turtle Mountains z traperami francu
skimi, narodziny synkretyzmu religijnego (szamanizm plus katolicyzm) czy 
nawet powstanie salonu Bingo w rezerwacie. Sięganie do historii osobistej jest 
częstą strategią Erdrich i dotyczy pokazywania korzeni nie tylko indiańskich, 
ale również niemieckich, co szczególnie udało się Erdrich w powieści Master 
Butchers Singing Club. Ponieważ moje opracowanie dotyczy rekonstrukcji 
etnohistorycznej, pokazywanie wątków niemieckich można by uznać za zbo
czenie z tematu, jednak u Erdrich sięganie do historii niemieckich przodków 
służy również do wyeksponowania historii Indian amerykańskich65. Dodat
kowo jeszcze warto przyjrzeć się powieści Master Butchers, ponieważ Erdrich 
wykorzystuje w niej w szczególny sposób historię rodzinną, zacierając granice 
pomiędzy prawdą a fikcją.

61 C.A. Jacobs, The Novels of Louise Erdrich. Stories of Her People, Peter Lang, New York 2001.
65 Dr hab. Iwona Puchalska słusznie zauważyła, że pojęcie etniczności może obejmować rów
nież przybyszów z Europy, których kultura nie jest monolitem; w interpretacji Rowea ważniej
szy jest jednak wątek wyeksponowania ukrytej historii rdzennych Amerykanów.
“ L. Erdrich, Master Butchers Singing Club, Harper Perennial, London 2004, s. 389.
67 Ibidem.

Najlepiej można to zaobserwować w podziękowaniach na końcu książki, 
w których Erdrich odnosi się do historii ustnej na temat dwóch Indian Cree 
lub Ojibwe, których ciała zostały znalezione po masakrze Wounded Knee, 
pisząc, że zawsze ją interesowało, kim byli (w powieści jedną z najważniej
szych postaci jest Indianka Półtora Kroku, która ocalała z masakry). Druga 
część podziękowania dedykowana jest dziadkowi Erdrich Ludwigowi, który 
walczył w I wojnie światowej (i jak podaję m.in. Eithne Farry, wyemigrował 
w 1920 roku do Stanów, gdzie pracował jako rzeźnik)66 i którego synowie wal
czyli w II wojnie światowej, oraz babce, która potrafiła wykonać cyrkowy nu
mer polegający na utrzymywaniu dzięki mięśniom brzucha piramidy z krze
seł i siedzącego na jednym z nich człowieka. Czytelnik bez trudu rozpoznaje 
dziadka w postaci Fidelisa Waldvogela i babkę w portrecie Delphine Waltzk, 
dlatego ostatnie zdanie Erdrich z podziękowania: „this book is fiction except 
for snout salad, the bull’s pizzle, and my grandmothers short stint as a human 
table in a vaudeville act”67 („ta książka to fikcja z wyjątkiem sałatki ze świń
skiego ryja, pejcza z byczego penisa i krótkiego cyrkowego epizodu z życia 
mojej babki, który polegał na odgrywaniu roli «ludzkiego stołu»”) może zasta
nawiać. Z jednej strony Erdrich w wielu swoich powieściach dopisuje strony, 
na których przyznaję się do zewnętrznych inspiracji (poczynając od literatu
ry ustnej Ojibwe, a kończąc na raportach Amnesty International) - widać to
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w The Painted Drum, The Last Report on the Miracle at Little No Horse, The 
Round House -az drugiej strony w powieści, w której inspiracje autobiogra
ficzne są bardzo wyraźne, odżegnuje się od nich w podziękowaniach. Wydaje 
mi się, że jest to pewnego rodzaju zabawa z czytelnikiem, który zostaje zmu
szony do przewartościowania swojej perspektywy, czyli przywiązania do fak
tów i prawdy uznanej za historyczną. Jest to dość ewidentne, gdy porównamy 
notkę z Master Butchers do przytaczanego już epilogu The Last Report czy noty 
autorskiej w The Painted Drum, w której Erdrich dziękuje za udostępnienie 
historii o dziewczynce ufającej wilkowi członkowi jednej z grup indiańskich, 
który zaczerpnął tę historię z własnego doświadczenia. Zatem historia, która 
dla nieindiańskiego czytelnika ma charakter mityczny, jest przez Erdrich po
kazywana jako oparta na faktach; pisarka dodaje w nocie:

So I can only conclude that all stories exist in continuum and that this 
actually happened. Yet I also think that the story runs counter to real facts 
about the shyness and politic avoidance that wolves show to humans. I’ve 
tried to stay true to both. As in all of my books, no sacred knowledge is 
revealed. I check carefully to make certain everything I use is written down 
already. Thomas Vennum’s The Ojibwe Dance Drum: Its History and Con
struction was particularly helpful to me68.

“ Eadem, The Painted Drum, HarperCollins Publishers, New York 2005, s. 277.

(Mogę tylko dodać w konkluzji, że wszystkie historie istnieją w kontinu
um. I że to właśnie miało miejsce. Pomimo to uważam, że ta historia nie 
odpowiada rzeczywistości, bo wilki są z natury nieśmiałe i unikają ludzi. 
Starałam się oddać oba aspekty wilczego życia. Jak we wszystkich moich 
książkach, nie odkrywam żadnej świętej wiedzy. Sprawdzam dokładnie, 
aby się upewnić, że wszysko, co wykorzystuję, zostało już zapisane. Najbar
dziej skorzystałam z książki Thomasa Vennuma The Ojibwe Dance Drum: 
Its History and Construction).

Zatem Erdrich próbuje postawić znak równości pomiędzy zasłyszaną 
ustną historią, faktami a opracowaniem antropologicznym, tworząc narrację 
hybrydyczną. Wracając do noty kończącej Master Butchers Singing Club, warto 
zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, co Erdrich piszę w nocie, w wywia
dach pisarka przyznaję, że powieść jednak jest hołdem dla dziadka Ludwiga 
i babci (imienia jej nie podaję), która nie tylko zasłynęła niezwykłym cyrko
wym wyczynem, ale była na tyle mądrą i silną osobą, że po śmierci dziadka 
była w stanie sama zarządzać rodzinnym interesem.
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Paradoksalnie powieść, która w największym stopniu (w porównaniu 
z innymi utworami) dotyczy niemieckich przodków Erdrich, jest również 
powieścią, w której stopniowo na pierwszy plan wysuwa się historia odzyski
wania pamięci kulturowej. Powrócę na moment do artykułu Johna Carlosa 
Rowea, który również zgadza się z takim odczytaniem.

Rowe piszę, że studia postkolonialne interesują go dlatego, że pozwalają 
mu badać mechanizmy wykluczenia kolonizowanych, w tym również wyklu
czenia z historii69. Proza Louise Erdrich jest istotnym wkładem w postkolonia- 
lizm dlatego, że udało jej się skonstruować literacki obraz terenu graniczne
go - spotykają się tam imigranci o niemieckich i skandynawskich korzeniach 
(również polskich - przyp. A.G.W.), Indianie Ojibwe i Cree oraz Metysi, spo
tykają się również poprzez swoje zagmatwane historie. Górny Środkowy Za
chód (upper Midwesf), jak określa Rowe przestrzeń spotkania, jest szczegól
ny ze względu na przemieszanie etniczne i „zazębianie się” historii. Według 
Rowea to „zazębianie się” jest ważną strategią narracyjną Erdrich, która to 
strategia może być wskazówką interpretacyjną. Żeby zilustrować zależność hi
storii i strategię ich nakładania, Rowe korzysta z metafory „przedwczesnego 
pochówku” („prématuré burial”), która ma dotyczyć zepchnięcia Ojibwejów 
w kulturowy i historyczny niebyt w czasach kolonialnych. Rowe od razu sy
gnalizuje, że powieść Erdrich jest też opowieścią o przezwyciężeniu tej opresji 
imperialnej, ale zaczyna od pokazania serii pogrzebów. Pierwszym momentem, 
w którym motyw zagrzebania w ziemi się pojawia, jest obraz Fidélisa w oko
pach I wojny światowej. Jak zauważa Rowe, Fidelis wraca z tej wojny ogarnięty 
traumą; wydaje mu się, że wszędzie towarzyszą mu dusze zabitych przez niego 
ludzi. Rowe nazywa ten stan „pogrzebaniem żywcem” i zwraca uwagę, że na 
tym etapie lektury skaza Fidélisa nie wydaje się mieć jeszcze żadnego związku 
z eksterminacją Indian amerykańskich. I chociaż Fidelis sportretowany jest 
przez Erdrich jako ciepły, oddany rodzinie człowiek, według Rowea, przywozi 
on do Ameryki ten sam rodzaj przemocy, którą Europejczycy przetranspor
towali w czasach podboju. Fidelis bardzo chce wierzyć, że zostawił wojnę za 
sobą i rozpoczyna kompletnie nowy rozdział, ale seria tragedii, która następu
je w jego życiu i naznacza losy jego bliskich, jest dowodem na to, że od kon
sekwencji europejskiej przemocy nie można się uwolnić. Ta przemoc pojawia 
się w tekście poprzez serię przedwczesnych pochówków. Pierwszy z nich ma 
miejsce w domu ojca Delphine, Roya Waltzka, który w trakcie pijackiej libacji 
zamyka trzyosobową rodzinę przez przypadek w piwnicy i o niej zapomina, 
co doprowadza do śmierci jej członków. Drugi „pogrzeb” to wypadek Mar- 
cusa, jednego z synów Fidélisa, który nieomal ginie przysypany ziemią w tu
nelu. Na szczęście jest to tylko tymczasowe „pogrzebanie”, bo Marcus zostaje 

69 J.C. Rowe, Buried Alive...
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uratowany. Trzeci „pochówek” to zatopienie Delphine w ekstrementach przez 
jej matkę; na szczęście zostaje w ostatniej chwili uratowana przez Półtora Kro
ku, która oddaje ją potem na wychowanie Royowi Waltzkowi. Moim zdaniem 
Rowe niesłusznie pokazuje te pogrzebania jako mające związek z Fidelisem 
(zwłaszcza ostatni nie może mieć z nim związku, bo wydarzył się wiele lat 
przed przybyciem Fidélisa do Ameryki), ale na pewno słusznie podkreśla 
europejski komponent w historii Ameryki; u wszystkich nieindiańskich bo
haterów Erdrich stale podkreśla europejskie korzenie (u Fidélisa niemieckie, 
u Roya polskie), co pasuje do koncepcji Rowea na temat przywiezienia prze
mocy z Europy.

Według Rowea wszystkie te przedwczesne pogrzeby łączą się w jeden 
motyw, którego kulminacją jest pogrzeb doświadczony przez Półtora Kroku 
podczas masakry pod Wounded Knee (schowała się pod ciałami ofiar). Rowe 
uważa, że historyczne wydarzenie z 1890 roku jest kluczowe dla powieści, cho
ciaż jej akcja toczy się w latach 1914-1945, dlatego że funkcjonuje ono jako 
nieuświadomiona trauma wśród mieszkańców Argus70. Moim zdaniem war
to w tym miejscu zauważyć podobieństwo do Pluto w The Plague of Doves 
- w tej powieści Erdrich również konstruuje fikcyjną przestrzeń skażoną trau- 
mą. Przeżycie Wounded Knee jest również traumą dla samej Półtora Kroku, 
ponieważ od czasu masakry nie może przestać chodzić (stąd jej przydomek). 
Półtora Kroku przybyła do Wounded Knee, aby wziąć udział w synkretycznym 
obrządku Tańca Ducha (Ghost Dance), który też jest istotny dla zrozumie
nia Master Butchers, ponieważ Taniec Ducha był ważnym panindiańskim ru
chem oporu, jedną z krwawo stłumionych prób opierania się kolonializmowi. 
Półtora Kroku pozostaje wierna ideologii ruchu milenaryjnego, ponieważ jej 
działania są inspirowane buntem przeciwko poczynaniom białych bohaterów 
tej powieści. Rowe zwraca uwagę na ekologiczne zaangażowanie powieści, po
kazując, że działanie Półtora Kroku jest zupełnie inne od materializmu kultury 
kolonialnej. Półtora Kroku zakłada sklep z używanymi rzeczami, które wyrzu
cają biali Amerykanie, i udaje jej się przez własną politykę przeciwstawić kul
turze przemocy i zniszczenia. Kolejną zasługą Półtora Kroku jest uratowanie 
Delphine; według Rowea jest ono również dowodem na to, że ta Indianka ma 
potencjał równy członkom Midewiwin Society tak samo jak Delphine, która 
razem z Cyprianem ratuje Marcusa od zasypania w tunelu. Zatem obie ko
biety kontynuują idee Tańca Ducha, który zakładał możliwość wskrzeszania 
zmarłych i solidarności, która pozwoli stawić opór zniszczeniu sianemu przez 
cywilizację białych ludzi.

711 Ibidem.

Rowe pokazuje też, jak to zniszczenie jest częścią życia Fidélisa, chociaż 
nie zdaje on sobie z tego sprawy. Historia Fidélisa to historia nieustannej rzezi, 



najpierw na ludziach (jest snajperem w czasie I wojny światowej), a potem na 
zwierzętach (sceny z zabijania i oprawiania zwierząt są przedstawione w po
wieści w sposób bardzo plastyczny). Zatem także łagodny z natury Fidelis nie 
może uciec od historii kolonialnej przemocy, nawet jeżeli jej nie rozpoznaje.

Zresztą również rodzinie Fidélisa nie udaje się uniknąć kolejnej fali prze
mocy i trójka z jego synów walczy w II wojnie światowej (dwóch po stronie na
zistów, a jeden aliantów). Wojna odbiera Fidelisowi wszystkich synów, oprócz 
Marcusa ocalonego przez Delphine; jeden z nich ginie, drugi zostaje kaleką, 
a trzeci zdeklarowanym nazistą, który nie przyznaję się do rodziny. Według 
Rowea Erdrich wprowadza wątek II wojny światowej po to, żeby pokazać, że 
wojna będzie trwać tak długo, jak długo będziemy się uchylać od odpowie
dzialności za przemoc, która doprowadziła do Wounded Knee. Nieustanna 
wędrówka Półtora Kroku też pasuje do takiej interpretacji; przypomina czy
telnikom, jak bezdomni wszyscy jesteśmy i jak niespokojni oraz niezdolni 
do zapuszczenia korzeni, dopóki sprawiedliwość nie zostanie wymierzona za 
zbrodnie, z których ciągle czerpiemy korzyści. Moim zdaniem Rowe jest bli
ski w tym miejscu refleksjom George’a Orwella, który też postrzegał agresję 
nazistowską jako konsekwencję przymykania oka na bestialskie praktyki kolo
nialne, przypominając, że metody, które Hitler stosował na Żydach, wcześniej 
z powodzeniem stosowano na ludności kolonialnej, ale ponieważ nie była bia
ła i wszystko działo się „gdzieś daleko”, nikt nie zwracał na to większej uwa
gi71. W interpretacji Rowea, Erdrich tak samo wykorzystuje II wojnę światową 
i wątek z Półtora Kroku - robi to po to, aby pociągnąć nas do odpowiedzial
ności za historyczną amnezję, która generuje nową przemoc. Jak konkludu
je Rowe, wykorzystując Wounded Knee jako „pierworodny grzech” Europy 
i symbol przemocy kolonialnej, Erdrich przeorganizowuje historię Ameryki 
po to, aby zapowiedzieć, a nie zdusić imperializm. Przez ten zabieg powieść 
otwarta jest na przyszłość. Erdrich pokazuje po raz kolejny, że literatura może 
być zaangażowana i że może pełnić funkcję, której nie udźwignie konwencjo
nalna historiografia czy zwykła demistyfikacja. Tego typu literatura jest dys
kursem opartym na wyobraźni, który pozwala na rzucenie rękawicy epistemo
logiom europejskim składającym się na imperializm. Dlatego po raz kolejny 
jej powieść ma formę hybrydyczną, w której walczą ze sobą kultury i języki 
(niemiecki, ojibwe, angielski, lakota), i w ten sposób Erdrich zmusza czytel
ników do spotkania z historią, która bez tego medium pozostaje niewidzialna 
i nieuświadomiona, jak piszę Rowe. Zatem Erdrich wydaje się zwracać pamięć 
kulturową nie tyle Ojibwejom, bo oni jednak, jak Półtora Kroku, pamiętają, ile 

71 G. Doyle, Orwell and Totalitarianism, http://digitaldonewrite.com/essays/orwell-and-totali 
tarianism/ (23.03.2015).
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Amerykanom i Europejczykom, dla których Master Butchers staje się kolejną 
lekcją historii.

Wykorzystanie historii w celu tworzenia literatury zaangażowanej i peł
nej buntu jest również jednym z głównych celów Shermana Alexie. Różni się 
on pod względem formalnym od Erdrich, ale tematycznie wykorzystuje hi
storię w dość analogiczny sposób. Do tej pory powieściami Alexiego, które 
w największym stopniu odnoszą się do historii, pozostają Indian Killer i Flight-, 
warto też zaznaczyć, że Alexie nie ucieka od historii w niektórych opowiada
niach.

Zacznę od powieści Indian Killer, w której amnezja historyczna jest jed
nym z głównych źródeł przemocy. Alexie wykorzystuje w tym celu poziom 
niewiedzy typowy dla kultury popularnej, chociaż bez przerwy pokazuje, że 
to ludzie z wyższym wykształceniem są ignorantami. Pisarz wykorzystuje np. 
historyczne imiona w zupełnie nieadekwatnym kontekście nie po to, aby tyl
ko nas rozbawić, ale żeby uzmysłowić nam poziom ignorancji Amerykanów 
w kwestiach historycznych. Zatem jeden z głównych bohaterów, Indianin 
adoptowany przez białą parę, zostaje przez nich nazwany John Smith. Inna 
ważna postać, biały pisarz, który zarabia na „indiańskich” powieściach i fa
brykuje własną biografię, dopisując sobie indiańskie korzenie, nazywa się Jack 
Wilson, czyli nosi imię Wovoki, proroka Tańca Ducha. Najwyraźniej jednak 
wątek zniekształconej historii obecny jest w losach Reggiego Polatkina, który 
pobiera brutalne lekcje historii u swojego ojczyma i potem postanawia zemścić 
się na innych. Wątek historyczny jest podstawą toksycznych relacji pomiędzy 
Reggiem Polatkinem a jego ojczymem Birdem. Mały Reggie jest bity za wszel
kie odstępstwa od oficjalnej historii relacji indiańsko-amerykańskich.

“Come on, you little shit,” Bird had whispered. “You want to be a dirty Indi
an your whole life? What’s the answer?”

“Dad, I don’t know.”
“What?”
“I don’t know. I’m sorry.”
Bird had slapped Reggie across the face.

“Okay, now for the second question. What year did the Pilgrims arrive in 
Massachusetts, and what was the name of the Indian who helped them 
survive?”

“Sixteen twenty,” Reggie had whispered. “And his name was Squanto.”
“And what happened to him?”
“He was sold into slavery in Europe. But he escaped and made his way back
to his village. But everybody was dead from smallpox.”

“And was the smallpox good or bad?”
“Bad.”
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“Wrong,” Bird had said and slapped Reggie again. “The smallpox was God’s 
revenge. It killed all the hostile Indians. You want to be hostile Indian?” 

“No,” Reggie had said72.

72 S. Alexie, Indian Killer, Warner Books, New York 1998, s. 91.

(- Chodź no tu, maty gnojku - wyszeptał Bird. - Całe życie chcesz być 
indiańskim brudasem? Jaka jest odpowiedź?
- Tato, nie wiem.
- Co?
- Nie wiem, przepraszam.
Bird uderzył Reggiego w twarz.
- Dobra, teraz drugie pytanie. W którym roku Pielgrzymi przybyli do Mas
sachusetts i jak się nazywał Indianin, który pomógł im przeżyć?
- W sześćset dwudziestym - wyszeptał Reggie. - I miał na imię Squanto.
- I co się z nim stało?
- Został sprzedany do niewoli w Europie. Ale uciekł i wrócił do swojej 
wioski. Ale wszyscy już umarli na ospę.
- A ospa była dobra czy zła?
- Zła.
- Źle - powiedział Bird i znów walnął Reggiego. - Zemsta była zemstą 
Boga. Zabiła wszystkich wrogich Indian. Chcesz być wrogim Indianinem?
- Nie - odpowiedział Reggie).

Potem dorosły Reggie, jako napastnik, zmusza swoje ofiary do zapamię
tania prawdziwych wydarzeń, odkłamując historię ojczyma. Warto przy tym 
zauważyć, że Alexie nie usprawiedliwia przemocy Reggiego; nawet jeżeli jego 
misja edukacyjna jest potrzebna, terroryzowanie ofiar własnych „lekcji” histo
rii jest tak samo okrutne jak zachowanie ojczyma. Alexie, podobnie jak Diaz, 
pokazuje destrukcyjną moc historii zrekonstruowanej ze skonfliktowanych 
dyskursów. Trudno też nie zauważyć, że historia odciska piętno na Reggiem, 
który nie zamierza szukać kompromisów w wielokulturowym społeczeństwie, 
ale pozostaje osamotnionym uciekinierem-buntownikiem. To nie odkrycie 
tożsamości Indiańskiego Zabójcy staje się najważniejsze, ale pokazanie kon
sekwencji manipulowania historią. Zatem katalizatorem opowieści o niekoń
czącej się przemocy staje się znów próba nadrobienia zaległości z „obowiązko
wych dwóch sekund”, tym razem indiańskiej historii Stanów Zjednoczonych.

Kończąc omawianie książki Indian Killer w kontekście wątków historycz
nych, warto zwrócić uwagę, że nazwisko Polatkin, które w tej powieści noszą 
najważniejsi buntownicy, czyli Reggie i Mary Polatkin, i które też pojawia się 
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w innych utworach Alexiego, również mogło zostać zainspirowane prawdzi
wą postacią historyczną. Daniel Grassian, powołując się na Rona McFarlanda, 
podaję, że to nazwisko nosił wódz Spokane, który w roku 1858 poprowadził 
siły Spokane, Palouse i Coeur d’Alene w bitwie przeciwko armii amerykańskiej 
dowodzonej przez pułkownika Wrighta (nazwisko Wrighta również pojawia 
się u Alexiego w Reservation Blues).

Reservation Blues jest wyjątkową powieścią Alexiego ze względu na temat 
i formę. Wyjątkowość tematu wynika z próby połączenia tradycji indiańskiej 
z tradycją afroamerykańską, a formy z zastosowania realizmu magicznego 
jako poetyki i tekstów bluesowych jako elementów strukturalnych. Mnie naj
bardziej interesuje kwestia tego, w jaki sposób w pierwszej powieści Alexie
go obecna jest historia. Na pewno uwagę zwraca to, że Alexie używa w niej 
odniesień historycznych, jednak w innym celu niż w Indian Killer. W omó
wionym już utworze rewizjonizm ma odsłonić historyczną niesprawiedliwość 
i przyczyny nieustającej wojny rasowej, natomiast w Reservation Blues Alexie 
sięga do historii po to, aby pokazać pewną wspólnotę pomiędzy rdzennymi 
Amerykanami a Afroamerykanami i zastanowić się nad tym, czy możliwe jest 
budowanie mostów ponad podziałami etnicznymi.

Pierwszą postacią historyczną, którą spotykamy w powieści, jest Robert 
Johnson, który trafia do dobrze już znanego z innych utworów Alexiego re
zerwatu Spokane. Ten fikcyjny rezerwat można porównać do Yoknapatawphy 
Faulknera i Dakoty Północnej Erdrich. Robert Johnson ma w tej powieści po
nadczasowy mityczny status; zamiast sięgać do historii jego życia opartej na 
badaniach biograficznych, Alexie wykorzystuje legendę z delty Missisipi o tym, 
jak Johnson zaprzedał duszę diabłu, żeby stać się wirtuozem gitary. W Reserva
tion Blues Johnson jest więźniem swojej gitary i przestaje nim być dopiero wte
dy, gdy ożywiona gitara wybiera sobie nowego właściciela, Thomasa Builds- 
-the-Fire. Legendarny bluesman udaje się wtedy do domu Big Mom, babci 
Thomasa i opiekunki wszystkich Spokane, aby tam odpocząć.

Thomas jest bohaterem, którego Alexie wprowadził w cyklu opowiadań 
The Lone Ranger, podobnie zresztą jak Victor, który również w omawianej po
wieści towarzyszy Thomasowi - z tego powodu sam Alexie uważa tę powieść 
za sequel opowiadań. Podobny jest też punkt wyjścia w obu utworach Alexie
go: tak jak w opowiadaniach, w powieści Thomas jest wyrzutkiem z powodu 
swych prób przywrócenia tradycji plemiennych w rezerwacie, którego miesz
kańcy dawno temu stracili zainteresowanie własną kulturą i historią. Powo
dy są historyczne, w tej powieści jednym z najważniejszych wątków jest rola 
misjonarzy i chrześcijaństwa, co z jednej strony zbliża Alexiego do Erdrich, 
a z drugiej odróżnia go od niej, ponieważ Alexie nie sięga, jak Erdrich np. w The 
Last Report, do alternatywnej historii misjonarstwa, ale pokazuje skutki chry
stianizacji w życiu dwudziestowiecznych Spokane, Flathead i Coeur d’Alene.
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Jednym z kluczowych fragmentów ilustrujących wpływ przymusowej 
chrystianizacji jest Rezerwatowe Dziesięć Przykazań („The Reservation’s Ten 
Commandments as Given by the United States of America to the Spokane 
Indians”), które warto zacytować:

1. You shall have no other forms of government before me.
2. You shall not make for yourself an independent and self-sufficient gov
ernment, for I am a jealous bureaucracy and will punish the Indian chil
dren for the sins of their fathers to the seventh generation of those who 
hate me.
3. You shall not misuse my name or my symbols, for I will impale you on 
my flag pole.
4. Remember the first of each month by keeping it holy. The rest of the 
month you shall go hungry, but the first day of each month is a tribute to 
me, and you shall receive welfare checks and commodity food in exchange 
for your continued dependence.
5. Honor your Indian father and Indian mother because I have stripped 
them of their land, language, and hearts, and they need your compassion, 
which is a commodity I do not supply.
6. You shall not murder, but I will bring FBI and CIA agents to your reser
vations and into your homes, and the most intelligent, vocal, and angriest 
members of your tribes will vanish quietly.
7. You shall not commit adultery, but I will impregnate your women with 
illegitimate dreams.
8. You shall not steal back what I have already stolen from you.
9. You shall not give false testimony against any white man, but they will 
tell lies about you, and I will believe them and convict you.
10. You shall not covet the white mans house. You shall not covet the white 
mans wife, or his hopes and opportunities, his cars or VCRs, or anything 
that belongs to the white man73.

71 Idem, Reservation Blues, s. 155.

(1. Nie będziesz miał innych rządów przede mną.
2. Nie będziesz mógł stworzyć niezależnego i samowystarczalnego rządu, 
bo jestem zazdrosnym biurokratą i będę karał indiańskie dzieci za grzechy 
ich ojców aż do siódmego pokolenia tych wszystkich, którzy mnie niena
widzą.
3. Nie będziesz nadużywał mojego imienia ani moich symboli, bo wbiję cię 
na maszt mojej flagi.
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4. Pamiętaj, abyś dzień pierwszy każdego miesiąca święcił. Resztę miesiąca 
będziesz chodził głodny, ale pierwszy każdego miesiąca jest dniem odda
wania mi hołdu i dlatego otrzymasz czeki z opieki społecznej i przydział 
konserw w zamian za twe ciągłe podporządkowanie.
5. Czcij indiańskiego ojca swego i indiańską matkę swą, bo wydarłem im 
ziemię, język i serca, i potrzebują twojego współczucia, a to jest towar, któ
rego nie mam na składzie.
6. Nie zabijaj, ale sprowadzę agentów FBI i CIA do twojego rezerwatu oraz 
twojego domu i najinteligentniejsi, najbardziej elokwentni i rozzłoszczeni 
członkowie twoich plemion cichutko znikną.
7. Nie cudzołóż, ale zapłodnię twoje kobiety nielegalnymi marzeniami.
8. Nie kradnij z powrotem tego, co ci już ukradłem.
9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko białemu człowiekowi, ale 
biali będą kłamać na twój temat i ja im uwierzę i cię osądzę.
10. Nie pożądaj domu białego człowieka. Nie pożądaj jego żony, jego na
dziei i możliwości, jego samochodów czy sprzętu wideo oraz czegokolwiek, 
co do niego należy).

Alexie poświęca w tej powieści sporo miejsca temu, jak religia katolicka 
przyczyniła się do utraty wiary w siebie i jak często opierała się na hipokry
zji. Katolicyzm w Reservation Blues jest sposobem na awans (wątek z ojcem 
Arnoldem) czy przestrzenią, w której plenią się nadużycia, takie jak przemoc 
i pedofilia (szkoły z internatem, wątek prześladowania Victora przez księdza 
pedofila). Chrześcijaństwo przyczyniło się niewątpliwie do tego, że w rezer
wacie „marzenia zostały zamordowane”74, a jego mieszkańcy mają problemy 
z poczuciem wartości. Alexie pokazuje też wątek, który wcześniej eksploro
wała Erdrich: wątek narzuconego Spokane białego Chrystusa, który zawsze 
był przedstawiony jako „rasowo” lepszy i w efekcie obcy (widać to w historii 
Indianki Checkers). U Alexiego, w przeciwieństwie do Erdrich, trudno jest 
znaleźć przykłady na udany synkretyzm religijny i dlatego potrzebny staje się 
Robert Johnson, słynny reprezentant społeczności afromerykańskiej, która 
z sukcesem włączyła synkretyzm do tradycji bluesowej. Jak zauważa Grassian 
(z czym trudno się nie zgodzić), Alexie przedstawia Indian amerykańskich 
jako grupę etniczną, która jest bardziej zagubiona niż Afroamerykanie, i misja 
Johnsona ma zmienić ten porządek rzeczy.

' Ibidem, s. 23.

Johnson przywozi do rezerwatu bluesa, który dla Afroamerykanów stał 
się doskonałym środkiem autoekspresji, ale oczywiście byłoby naiwnością ze 
strony Alexiego wykorzystanie bluesa w sposób analogiczny. Alexie pokazuje, 
że blues jest przeciwwagą dla tradycji chrześcijańskiej i pozwala Spokane na 



bunt i wyzwolenie (oczywiście poprzez własne modyfikacje - Alexie zaczyna 
każdy rozdział od tekstu pieśni bluesowej, która dotyczy doświadczenia in
diańskiego, nie afroamerykańskiego), ale też może stać się przyczyną upad
ku. Upadek pokazany jest poprzez wątek realistyczno-magiczny, czyli losy 
mówiącej gitary Johnsona, która sama wybiera gitarzystę i nim kieruje. Na 
początku powieści Johnson przybywa do rezerwatu dosłownie przyciągnięty 
przez swoją gitarę, która potem dopada Thomasa, a na końcu Victora, naj
pierw prowadząc go do chwały (wygranie konkursu muzycznego w Seattle), 
a potem przywodząc do upadku (klęska w studiu nagrań w Nowym Jorku). 
Wielokrotnie w powieści jest zasygnalizowane, że to nie Victor jest niezwy
kle utalentowanym muzykiem, ale to gitara decyduje o tym, jak grać. W ten 
sposób Alexie pokazuje bluesa jako potężną zewnętrzną tradycję, która może 
zainicjować zmianę, ale którą trzeba okiełznać i zaadaptować. Blues nie jest 
magiczną formułą, która zmieni przestrzeń rezerwatu bez wysiłku ze strony 
jego mieszkańców. Blues jest tylko inspiracją, fascynującą i niebezpieczną za
razem, a największą jego siłą jest nie to, że pomaga dokonać autodefinicji, ale 
to, że budzi bohaterów indiańskich z marazmu i pozwala im dostrzec własną 
tradycję, którą na początku powieści dostrzega tylko Thomas.

Jak zauważa Grassian75 - i z czym trudno się nie zgodzić - w Reserva
tion Blues Alexie stawia sobie za cel nie tylko odrodzenie tradycji indiańskiej, 
ale bardziej nawet koncentruje się na pokazaniu paraleli pomiędzy kulturą 
rdzennych Amerykanów a Afroamerykanów. Cytując Ludwiga Aschoffa: „the 
blues is, first and foremost, an oral act and performance ritual”76 („po pierw
sze i przede wszystkim, blues to przekaz ustny i rytuał ceremonialny”), Alexie 
postrzega blues jako tradycję, która daje siłę i inicjuje transformację poprzez 
afirmację wolności i zachęcanie do wyobrażenia sobie siebie poza zamknię
tą przestrzenią rezerwatu (rezerwatu pełnego pijanych indiańskich „zombie”, 
jak nazywa jego mieszkańców Checkers, gdzie często gloryfikuje się alkohol 
i przemoc). Co ciekawe, w Reservation Blues Alexie sięga do dwóch tradycji 
postrzegania bluesa: jedna to tradycja kultury Zachodu, w której blues, zwłasz
cza w swoich początkach, był utożsamiany z muzyką szatana, a druga to tra
dycja afroamerykańska i indiańska, zgodnie z którą blues umożliwia kontakt 
z duchami, uczy szacunku dla ludzkiej słabości i wyrozumiałości w stosunku 
do tych, którzy z jakiejś przyczyny są ofiarami agresji77. Nie sposób nie za
uważyć, że w powieści Alexiego ta pierwsza interpretacja bluesa przejawia 
się w poglądach katolickich Spokane, którzy prześladują zespół Thomasa za 

„satanistyczną” muzykę, natomiast drugie przekonanie zilustrowane jest po

75 D. Grassian, Understanding Sherman Alexie.
76 Ibidem, s. 84.
77 Ibidem.
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przez dwa wątki. Jeden to wątek ducha Roberta Johnsona, który jest właśnie 
typem, jak piszę Grassian, „badmana”78, czyli typowego dla bluesa bohatera; 
na pierwszy rzut oka jest postacią diaboliczną, ale są to tylko pozory, ponieważ 
jego najważniejszą cechą jest wieczny bunt i sprzeciw wobec opresji, a w inter
pretacji Alexiego zostaje on też wyposażony w cechy indiańskiego trickstera, 
stając się tym samym nie tylko wyzwolicielem afrykańskich niewolników, ale 
też amerykańskich Indian. Moim zdaniem takie ujęcie postaci Johnsona jest 
kolejną strategią Alexiego, która wzbogaca tekst o odniesienia historyczne po
przez koncentrację na wspólnych wątkach w historiach zmarginalizowanych 
Indian i Afroamerykanów. Drugi wątek to właściwe zrozumienie bluesa, ale 
o tym poniżej.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Grassian poświęca sporo miejsca charakterystyce Johnsona, pisząc, że jest 
on „duchem tułaczem”79, z którym tylko Thomas ma odwagę rozmawiać (hi
storyczny Johnson został zamordowany w wieku dwudziestu siedmiu lat przez 
kochankę lub jej zazdrosnego męża, a akcja Reservation Blues toczy się kilka 
dekad po jego śmierci). Thomas i Johnson są interpretowani przez niektórych 
krytyków jako bracia bliźniacy ze względu na etymologię imienia „Thomas” 
i identyczne role społeczne oraz kulturowe, jakie odgrywają, będąc twórca
mi, którzy zmieniają rzeczywistość za pomocą opowieści i muzyki (Karen Jor
gensen)80. Podobnie razem mówią o sobie, że „dźwigają ciężar”. U Alexiego 
ciężar ten często jest doprecyzowany jako „500 lat historii”, nie tylko w Re
servation Blues, ale również w opowiadaniach z tomu The Lone Ranger and 
Tonto Fistfight in Heaven. Problemem Thomasa jest to, że długo dźwiga swój 
ciężar samotnie i o ile w opowiadaniach udaje mu się zdobyć uwagę Victora, 
o czym już pisałam, o tyle w Reservation Blues dzięki muzyce zapożyczonej 
od Afroamerykanów zasięg opowieści (i oddziaływania) Thomasa znacznie 
się zwiększa; zespół Thomasa obejmuje nie tylko Victora, ale również Juniora 
Polatkina, a - obok Spokane - znajduje się też miejsce dla Indianek: Flathead, 
Chess i Checkers. Z czasem obserwujemy rosnący tłum fanów, więc przekaz 
Thomasa jest uniwersalny (oczywiście do listy zaangażowanych odbiorców 
rezerwatowego bluesa można też dołączyć czytelników książki, którzy nawet 
jeżeli nie mają dostępu do muzyki, mogą poznać teksty indiańskiego bluesma
na rozpoczynające nieomal każdy rozdział). Jest to zatem powieść o wiele bar
dziej optymistyczna niż pozostałe utwory Alexiego.

Warto jeszcze przyjrzeć się sposobom, dzięki którym Alexie dokonuje 
specyficznej fuzji tradycji indiańskiej i afroamerykańskiej. Jak zauważa Gras
sian, Thomas nie jest najbardziej charyzmatyczną postacią powieści. Pierw



sze skrzypce gra Big Mom, czyli babcia Thomasa (kolejna postać inspirowa
na prawdziwą babcią Alexiego, Ettą Adams, której zresztą pisarz dedykuje tę 
książkę). Moim zdaniem warto też uwzględnić w interpretacji cytat otwiera
jący powieść, autorstwa Charlesa Mingusa: „Gods old lady, she sure is a big 
chick”81 („Bóg to starsza pani i niezła z niej laska”), bo Big Mom ma potencjał 
równy Bogu w tej powieści. Przewrotnie Alexie wyposaża ją w atrybuty, które 
stawiają ją ponad wszystkimi - nie tylko rozumie ona głosy zwierząt (zwłasz
cza koni, które zarejestrowały kolonizację przez okrzyki pełne bólu: „sounded 
so pained and tortured that Big Mom could never have imagined it before the 
white man come”82 [„słyszała w ich głosach tyle bólu i cierpienia, że nawet nie 
mogła ich sobie wyobrazić z czasów sprzed nadejścia białego człowieka”]), ale 
również jest jedyną postacią, która kolonizacji cały czas aktywnie się przeciw
stawia, ucząc śpiewać nie tylko konie, które z trwogi straciły rytm, ale też takie 
sławy, jak Janis Joplin, Jimi Hendrix czy Marvin Gaye. Jak konkluduje Gras- 
sian, „Big Mom sees these musicians as a part of a musical ethos that resulted 
from the settling of the country and continues through the continuing pain 
and dislocation of oppressed minority groups. Johnsons guitar, which feeds on 
despondency and desperation, finds a perfect owner/servant in Thomas Builds- 
-the-Fire”83 („Big Mom postrzega tych muzyków jako część muzycznego eto
su wyrastającego z zasiedlania kraju i kontynuowanego poprzez ból zadawany 
wykorzenionym mniejszościom etnicznym. Gitara Johnsona, «żywiąca się» 
zależnością i desperacją, znajduje idealnego właściciela/sługę w osobie Tho
masa Builds-the-Fire”). Zatem podarowanie gitary jest aktem symbolicznej 
wymiany pomiędzy społecznością afroamerykańską a indiańską i próbą poka
zania analogii pomiędzy współczesną sytuacją Indian w rezerwacie a sytuacją 
czarnych społeczności na przełomie XIX i XX wieku, które to społeczności 
blues przebudził do życia. Jak kontynuuje Grassian, nie bez powodu gitara 
mówi Thomasowi: „the blues always make us rememeber”84 („blues zwraca 
nam pamięć”) i Thomas odzyskuje pamięć o kołysance matki, a wraz z nim 
cały rezerwat nasiąka muzyką gitary: „The reservation arched its back, opened 
its mouth and drank deep because the music tasted so familiar”85 („Rezerwat 
schylił się, otworzył usta i zaczął pić spragniony, bo muzyka wydawała się tak 
znajoma”). Stopniowo muzyka wyzwala rezerwat, tocząc nieustanny bój z reli- 
gią katolicką, która go zniewala.

S. Alexie, Reservation Blues.
M Ibidem, s. 9.

D. Grassian, Understanding Sherman Alexie, s. 87. 
w S. Alexie, Reservation Blues, s. 23.
"5 Ibidem, s. 24.

Ważna jest też etymologia nazwy zespołu Thomasa - „Coyote Springs” 
odnosi się do najsłynniejszego panindiańskiego trickstera kojota i do źródeł, 
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które tak jak kojot w micie kreacyjnym, mają dar przywracania życia. Grassian 
nazywa indiański blues z tej powieści „a life-affirming expression of subverted 
disillusionment”86 („przejawem pełnego buntu rozczarowania podtrzymują
cego życie”) i zauważa, że przywraca on Spokane życie i staje się pomostem 
między kulturami. To dowartościowanie bluesa łączy się z krytyką kultury pa- 
triarchalnej w rezerwacie. Victor cały czas upiera się, aby Coyote Spring był ze
społem „wojowników” (warrior band)B7, chociaż siła grupy pochodzi jedynie 
z gitary Johnsona i to ona kontroluje sytuację. Natomiast docenienie bluesa 
polega na uświadomieniu sobie tragicznej przeszłości pełnej bólu i smutku, 
czyli na zdaniu sobie sprawy z tego, co większość Spokane wypiera z pamięci, 
ponieważ (dotyczy to zwłaszcza męskiej części populacji) dużo więcej wagi 
przykłada się do konstruowania mocnego zewnętrznego wizerunku. Zdaniem 
Grassiana Alexie ostro krytykuje Indian z rezerwatu, w szczególności męż
czyzn niechcących się skonfrontować z osobistym bólem i cierpieniem - które 
blues ewokuje - i przetworzyć je w taki sposób, aby nie prowadziło do autode- 
strukcji. Alexie sugeruje, że kultura afroamerykańska jest zdrowsza niż kultura 
indiańska, ponieważ większość ciemnoskórej populacji akceptuje bluesa, co 
jest równoznaczne z pogodzeniem się z osobistym bólem i cierpieniem.

"6 D. Grassian, Understanding Sherman Alexie, s. 89.
"7 S. Alexie, Reservation Blues, s. 77.

Inne sposoby wykorzystania historii to wprowadzenie postaci historycz
nych. Oprócz Johnsona Alexie wprowadza w fikcyjnym świecie Reservation 
Blues dwóch generałów z czasów wojen indiańskich w drugiej połowie XIX 
wieku: Phillipa Sheridana i George’a Wrighta - pojawiają się oni najpierw we 
śnie Juniora Polatkina. Polatkin zostaje zmuszany przez nich do podpisania 
traktatu, a gdy odmawia, zabiajają go i sen się kończy. Wątek ma charakter 
realistyczno-magiczny, ponieważ potem członkowie grupy Coyote Springs 
spotykają przedstawicieli nowojorskiego studia nagrań (zresztą znów o na
zwie z aluzją do historii: Cavalry Records) - którzy nazywają się Phil Sheridan 
i George Wright - ale zostają przez nich odrzuceni (Checkers dodatkowo jest 
napastowana seksualnie przez Sheridana i nie wiadomo, czy jest to sen, czy 
jawa) i w konsekwencji tych wszystkich wydarzeń Junior popełnia samobój
stwo. Zatem sen ma charakter proroctwa i chociaż dwudziestowieczni imien
nicy historycznych pogromców Indian nie są całkowicie czarnymi charaktera
mi, nie sposób nie zauważyć, że są hipokrytami i żerują na kulturze Spokane. 
Najważniejsza w tym kontekście wydaje się interpretacja klęski Coyote Springs 
w Cavalry Records, bo nie jest to tylko wina Sheridana i Wrighta, którzy chcą 
sprzedać zespół. W scenie tej kontrolę nad sytuacją przejmuje gitara, która 
odmawia współpracy i ośmiesza Victora oraz całą grupę. W interpretacji She- 
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ridana za klapę należy obwiniać Indian, bo - podobnie jak jego historyczny 
poprzednik - Sheridan postrzega Indian jako przegranych, tym samym jego 
stosunek do nich można scharakteryzować jako, jak ujmuje to Grassian, „hi
storycznie wrogi, nieuczciwy i gwałtowny” („historically hostile, dishonest 
and violent”)88. Wright reprezentuje inną postawę - w momencie, gdy ratuje 
Checkers od napaści Sheridana, tłumaczy, że jego akt jest próbą odkupienia 
winy jego historycznego poprzednika i stworzenia przeciwwagi dla sposobu, 
w jaki większość społeczeństwa amerykańskiego traktuje Indian. Alexie w ten 
sposób sugeruje, że wzięcie odpowiedzialności za brutalną kolonizację Ame
ryki i ludobójstwo, zamiast maskowania tego procesu opowieścią o spokojnym 
osadnictwie, jest szansą na zmianę wizerunku Indian w głowach przeciętnych 
Amerykanów, którzy często są w stosunku do Indian obojętni lub upraszczają 
ich wizerunek poprzez doklejanie im „romantycznych” cech. Widoczne jest to 
w scenie, w której White, patrząc na twarze członków Coyote Springs, przypo
mina sobie masakry dokonywane na Indianach i swój w nich udział: „He saw 
the faces of millions of Indians, beaten, scarred by smallpox and frostbite, split 
open by bayonets and bullets”89 („Zobaczył twarze milionów Indian, ze ślada
mi pobicia, z bliznami po ospie i odmrożeniach oraz z otwartymi ranami od 
bagnetów i kul”); po tej epifanii White dostrzega plamy krwi na swoich rękach.

” D. Grassian, Understanding Sherman Alexie, s. 95.
Ibidem, s. 96.

W finale swojej interpretacji Grassian powraca do opozycji blues - Ko
ściół katolicki, zauważając ostry kontrast, który Alexie zarysował pomiędzy 
Big Mom a ojcem Arnoldem. Chrześcijaństwo reprezentowane przez Arnolda 
to paternalistyczna hegemonia (Arnold sam przyznaję, że w Kościele pociąga 
go władza nad innymi, i wdaje się w romans z Checkers), z kolei blues w wyda
niu Big Mom to triumf autentyczności i matriarchatu. To ona jest prawdziwą 
strażniczką Spokane i ich przywódczynią, chociaż została przez rezerwato
wych Indian wyrzucona na górę Wellpinit po to, aby w rezerwacie kwitła agre
sywna kultura wojowników. Ważne jest to, że pod koniec powieści Big Mom 
i ojciec Arnold spotykają się na pogrzebie Juniora, przez co Alexie pokazuje, 
że możliwe jest pojednanie. Ciekawy jest też wątek wysłania Chess, Thomasa 
i Checkers do miasta Spokane, gdzie będą starali się pielęgnować swoją kulturę 
(symbolem ich dziedzictwa są duchy koni, które im towarzyszą). Tym razem 
będą się starali wskrzesić muzyczną karierę bez podpory, jaką stanowiła gitara 
Johnsona, ale za to w oparciu o rdzenną kulturę.

Zatem podobnie jak u Erdrich, historia jest ważna dla Alexiego właśnie 
dlatego, że stosunek do historii zmienia rzeczywistość teraźniejszą. Alexie, 
tak jak Erdrich, przepisuje historię, jednak nie tworzy przy tym złożonej inte
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gralnej rzeczywistości etnohistorycznej, ale korzysta z pewnych wątków, które 
w Reservation Blues funkcjonują w czasoprzestrzeni magicznej (jak wątek Ro
berta Johnsona czy dwudziestowiecznego wcielenia generała Wrighta) po to, 
aby sprzeciwić się hegemonii centrum i zburzyć szkodliwe mity tworzone na 
temat Indian i przez samych Indian. Eibl. Jafl.

Ostatnią powieścią, w której Alexie sięga po historię jako temat, jest Flight, 
metafikcja historiograficzna. Bohaterem tej powieści jest indiański nastolatek 
Zits, który posiada magiczną zdolność do podróżowania w czasie, podobnie 
jak Billy Pilgrim (zresztą cytat z Rzeźni numer pięć otwiera powieść). Zits jest 
wyrzutkiem społecznym, sierotą, który przeszedł przez wiele adopcyjnych ro
dzin, i początkującym kryminalistą. Przemoc jest odpowiedzią na wszystko, 
do momentu, gdy Zits wpada w pętlę czasową i ląduje w historycznych sy
tuacjach konfliktów pomiędzy Indianami a białymi Amerykanami i zaczyna 
zdawać sobie sprawę, że przemoc prowadzi donikąd. Alexie łączy wydarzenia 
historyczne z fikcyjnymi podobnie jak Vonnegut (chociaż nie wprowadza wąt
ku obcej planety) i wyraźnie widać zamiar ostrzeżenia czytelnika przed skut
kami sięgania do historii w celu podsycania żądzy zemsty. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że powieść powstała po zamachu terrorystycznym na World Trade 
Center; Alexie jest jednym z twórców, którzy żywo zaraeagowali na tę tragedię, 
czego ślady widać też w jego wyborze opowiadań Ten Little Indians.

Akcja Flight rozpoczyna się w roku 2007, gdy Zits nawiązuje niebezpiecz
ną znajomość w więzieniu, a następnie dokonuje napadu na bank, w trak
cie którego zabija wiele osób i sam ginie raniony w głowę. Tak jak Vonnegut 
w Rzeźni powraca wielokrotnie do traumy w Dreźnie, tak i Alexie wykorzy
sta wydarzenie z banku jako wspólny punkt odniesienia dla innych wydarzeń 
z powieści. Po rzezi w banku Zits budzi się w roku 1970 w ciele Hanka Stor- 
ma, agenta FBI rozpracowującego grupę rdzennych Amerykanów walczących 
w ugrupowaniu IRON, która bardzo przypomina paramilitarną organizację 
AIM. Razem ze swoim partnerem Storm bierze udział w morderstwie młodego 
Indianina (nie udaje mu się powstrzymać Arta i nawet zostaje zmuszony do 
oddania strzału do nieżyjącej już ofiary). Alexie wykorzystuje w tym wątku 
prawdziwe wydarzenie i osoby, więc możemy mówić o swoistej rekonstruk
cji, o tyle wyjątkowej, że Alexie dosłownie umieszcza Indianina w ciele bia
łego agenta, co pozwala mu na inną ocenę wydarzeń (Zits widzi Storma jako 
uczciwego człowieka, który nie potrafił się przeciwstawić przemocy), zatem 
jest to inny rewizjonizm niż u Louise Erdrich, która zwykle próbowała bu
dować etnohistorię, nakładając na siebie nawzajem odmienne perspektywy 
i korzystając z poetyki realistycznej z domieszką realizmu magicznego. Alexie 
w powieści Flight sięga do strategii rodem z science fiction, żeby pokazać nie 
tyle współistnienie różnych wersji historii, ile ich kolizję i groźny mechanizm 
wyrównywania strat, który coraz bardziej antagonizuje strony, chociaż moty
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wacja po stronie i białych, i Indian bywała różna. Można odnieść wrażenie, 
że Flight jest dalszym ciągiem powieści Indian Killer, która stanowi studium 
międzykulturowej nienawiści, Flight natomiast podsuwa sposoby na upora
nie się z takim emocjami. Sposobem najczęściej wykorzystywanym jest empa
tia, dowodem na to mogą być dalsze wędrówki Zitsa przez ciała uczestników 
historii.

Po klęsce Storma Zits opuszcza jego ciało i zostaje magicznie przenie
siony do roku 1876, na pole walki w Little Bighorn. Tym razem ląduje w cie
le indiańskiego chłopca, który jest niemową wskutek rany zadanej mu przez 
białych. Zits po raz pierwszy doświadcza miłości ojcowskiej, bo indiański 
chłopiec ma troskliwego ojca. Ale szczęście zostaje brutalnie przerwane w mo
mencie, gdy ojciec zmusza go do dobicia rannego amerykańskiego żołnierza 
w akcie zemsty za okaleczenie. Zits czuje się tak samo ofiarą sytuacji, jak czuł 
się nią w ciele Hanka Storma.

Kolejna ucieczka Zitsa (tytuł Flight to właśnie „ucieczka”) kończy się 
w ciele Gusa, dziewiętnastowiecznego zwiadowcy, który jako żołnierz kawa
lerii amerykańskiej odpowiadał za wytropienie Indian w czasie historycznych 
wojen indiańskich. Gus jest dobrym człowiekiem i z tego powodu ratuje in
diańskie dziecko, ryzykując przy tym własne życie. Zits musi opuścić ciało 
Gusa, aby stać się na chwilę amerykańskim pilotem w drugiej połowie XX wie
ku, który jest wychowankiem terrorysty. Pilot Jimmy nie może pogodzić się 
z faktem, że jego mistrz stał się potworem, i popełnia samobójstwo. Ostatnia 
ucieczka Zitsa prowadzi do do jego biologicznego ojca, Indianina alkoholika, 
który w roku 2007 błąka się po Seattle. I chociaż po raz kolejny Alexie nie sili 
się na żadną gloryfikację indiańskiej perspektywy, tylko pokazuje pełny re
alizm doznań wyrzutka społecznego, udaje mu się stworzyć portret osoby nie 
tyle odpychającej, ile tragicznej, i Zits dzięki swej empatii (chwilowe zamiesz
kiwanie w piekle ojca) wybacza mu. W bajkowym zakończeniu główny boha
ter przenosi się do banku na chwilę przed masakrą i udaje mu się nie dopuścić 
do niej, a potem znajduje wreszcie rodzinę, która nie jest tak patologiczna jak 
te, w których przebywał do tej pory.

W mojej ocenie Flight jest słabszą powieścią w dorobku Alexiego, pewnie 
ze względu na zamierzony dydaktyzm, ale warto do niej sięgnąć, ponieważ 
pokazuje ewolucję poglądów pisarza. We wcześniej omawianych powieściach 
historia często służy rozdrapywaniu ran, natomiast w powieści Flight Alexie 
próbuje zakopać przysłowiowy topór, pokazując złożoność motywacji uczest
ników historii i konsekwencje zemsty. I chociaż obraz rozszalałej przemocy 
z Indian Killer jest ciekawszy jako osiągnięcie literackie, to jednak Flight za
sługuje na uwagę, bo sygnalizuje pewne przewartościowanie, również poprzez 
konsekwentne nawiązanie do Kurta Vonneguta, który jako pierwszy obnażył 
absolutny bezsens przemocy, sięgając do kontrowersyjnego bombardowania 
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Drezna i poetyki apokalipsy90. Tak jak u Vonneguta, przesłanie Alexiego jest 
dosadne: postrzeganie historii w kategoriach apokalipsy, czyli oczyszczenia 
umożliwiającego nowy początek, jest niebezpieczne, bo stwarza pokusę wywo
łania kolejnej hekatomby, i jest to uniwersalizm kulturowy. Żadna kultura nie 
jest w stanie uprawomocnić przemocy, z czym zgodziłaby się Louise Erdrich. 
Erdrich i Alexiego łączy też wykorzystanie poetyki postmodernistycznej, ale 
nie po to, aby wykazać brak jakiekokolwiek centrum i niemożność ustalenia 
sensu, lecz w celu stworzenia przestrzeni dialogicznej, która pozwoli na inkor
porację perspektywy indiańskiej. Jak piszę np. E. Shelley Reid (On the Stories 
We Tell91), wielogłosowe powieści Erdrich skupiają się na czymś innym niż 
na akcentowaniu postmodernistycznej destrukcyjnej fragmentacji i alienacji; 
narratorzy tych powieści stają się częścią struktury opartej na powtarzaniu 
i zróżnicowaniu, nawiązującej do tradycji ustnej Chippewa. U Erdrich nie 
można wyodrębnić tożsamości indiańskiej czy Chippewa, bo zawsze podkre
ślona jest różnorodność w obrębie każdej kategorii i w ten sposób Erdrich nie 
wpada w pułapkę koncepcji indywidualistycznej, a zachowania jej bohaterów 
zależą od tego, w jaki sposób postrzegają ich inni, i nigdy nie są, jak piszę Reid, 

„self-made” lub „self-reliant”. Erdrich zawsze podważa „dookreślenie”, akcen
tując płynność nieskończonej ilości wersji historii zmieniających się w zależ
ności od kontekstu i narratora. Podobnie, choć na mniejszą skalę, dzieje się 
w powieści Flight. Odpowiedź na pytanie, po której stronie historii opowiada 
się Zits - białej czy indiańskiej - jest niemożliwa, ponieważ motywacja ucze- 
sników historii jest różnorodna i kategorie etyczne nie zależą od etniczności. 
Jednocześnie Alexiemu nie zależy jedynie na tym, aby w pogmatwanej historii 
Stanów Zjednoczonych uwypuklić niemożność ustalenia faktów i brak sen
su, ale żeby, tak jak Erdrich, nadać sens opowieści i oswoić traumę, która ma 
chrakter transhistoryczny. Jak zauważa Nancy Van Styvendale92, powieści ta
kie, jak Indian Killer Alexiego, to historyczne narracje wymierzone przeciw 
hegemonii władzy, a bohaterowie, jak John Smith, zawsze będą obejmować 
historię większą niż ich indywidualna. Cytując Alexiego („The U.S. is a colony 
and I’m always going to write like one who is colonized, and that’s with a lot of 
anger” - „Stany Zjednoczone to kolonia i zawsze będę pisał z pozycji wściekłe

9" Zob. np. J. Kamionowski, APOKALIPSY NIE BĘDZIE. STOP. KOCHAJ BLIŹNIEGO 
SWEGO. Rzeźnia numer pięć Kurta Vonneguta jako apokalipsa postmodernistyczna, [w:] W ka
nonie prozy amerykańskiej. Od Poego do McCarthyego, red. U. Aleksandrowicz-Pędzich, 
Wydawnictwo Académica, Warszawa 2011.
91 E.S. Reid, On the Stories We Tell, „MELUS” 2000, vol. 25, no. 3-4, s. 65-86.
92 N. Van Styvendale, The Trans/historicity of Trauma in Jeanette Armstrongs Slash and 
Sherman Alexie’s Indian Killer, http://www.academia.edu/446676/lhe_Trans_historicity_of_ 
Trauma_in_Jeannette_Armstrongs_Slash_and_Sherman_Alexies_Indian_Killer (25.11.2014).
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go kolonizowanego”), Van Styvendale konkluduje, że chociaż Alexie nazywa
ny jest postmodernistycznym satyrykiem {postmodern satirist)93, jego cel jest 
poważny, bo najbardziej interesuje go eksponowanie traumy wykorzenienia, 
która ma charakter zbiorowy. Indian Killer nie jest opowieścią o indywidual
nym indiańskim bohaterze o imieniu John Smith, ale dotyczy wszystkich tych, 
którzy utracili kontakt z historią i ciągłością tradycji. John jest synem „indiań
skiej kobiety” i ten brak wiedzy na temat konkretnego kontekstu kulturowego, 
który ukształtował jego matkę i który John chciałby odziedziczyć, powodu
je tak głęboką frustrację, że rodzi przemoc i w ten sposób powstaje łańcuch 
agresji niemożliwy w tej powieści do przerwania. Jak zauważa Van Styvendale, 
u Alexiego poszczególne wydarzenia nie są pokazane jako unikatowe przy
padki, ale zostają powtórzone w czasie oraz przestrzeni i ta strategia wywołuje 
efekt kumulacji, która zdaje się wymykać spod kontroli. W opowieści o tra
gedii Johna Smitha żaden z bohaterów na sto procent nie jest „Indiańskim 
Zabójcą”, ale każdy może nim być (piszę o tym też David Grassian). Podobnie 
w powieści Flight poszczególne pełne przemocy epizody historii relacji białych 
Amerykanów z Indianami kumulują się w akcie terrorystycznym i wszyscy 
mają potencjał zabójcy, wszyscy są współwinni. Ten łańcuch zemsty przery
wa dopiero Zits, ale tylko dlatego, że może podróżować w czasie i przestrzeni. 
To zakończenie można interpretować dwuznacznie: albo jako skrajnie pesy
mistyczne (Zits zapobiega masakrze przy użyciu magii, na którą nie możemy 
liczyć w realnym świecie, więc nasz los jest przesądzony), albo jako optymi
styczne, bo możemy potraktować magiczną ucieczkę Zitsa jako akt wyobraźni, 
która jest na tyle bogata, że umożliwia empatię. Oczywiście literatura jest też 
sztuką wyobraźni i może dla czytelników pełnić taką funkcję, jaką odegrała 
podróż dla Zitsa; może zasugerować istnienie przestrzeni historycznej, w któ
rej nasze dotyczczasowe sądy muszą ulec przewartościowaniu.

” Ibidem.

Leslie Marmon Silko jest kolejną pisarką indiańską, dla której historia 
stanowi bardzo ważny punkt odniesienia, i dlatego warto się przyjrzeć jej twór
czości w tym kontekście. Zacznę od powieści Ceremony, która - jak pisałam 
na początku - została opublikowana wcześniej niż wszystkie inne omawiane 
przez mnie utwory, ale nie można z niej zrezygnować, ponieważ Silko nie tyl
ko poświęciła tę powieść indiańskiej koncepcji historii, ale jeszcze tę koncepcję 
rozwinęła w późniejszych powieściach.

Ceremony wykorzystuje historię na wielu poziomach. Ten najłatwiejszy 
do wyodrębnienia to nawiązania do wydarzeń historycznych w XX wieku, ta
kich jak II wojna światowa i marginalizacja grup indiańskich (polityka reloka- 
cji i terminacji), a konkretnie grupy Laguna Pueblo, którą reprezentuje Silko. 



Jak piszę Sharon Holm94, powieść Ceremony to korekta historycznego deficytu 
(„correction of the historical déficit”) - w powieści rekonstrukcja historii kul
turowej łączy się z kwestiami politycznymi i walką o suwerenność. Według 
Holm geneza powieści, chociaż jej akcja toczy się w latach 50. XX wieku, ma 
związek z rozczarowaniem indiańskich weteranów wojny w Wietnamie, którzy 
po powrocie do domu nadal byli obywatelami drugiej kategorii, chociaż ry
zykowali życie za kraj, który kontynuował ich marginalizację, i szukając spra
wiedliwości na własny rachunek, zrzeszali się w ruchach Red Power, takich jak 
AIM. Według Holm Ceremony z 1977 roku nie opisuje pewnych zamkniętych 
procesów historycznych, ale łączy się z kontekstem historyczno-politycznym 
późniejszych powieści Silko, a zwłaszcza Almanac of the Dead z 1992 roku, 
w której bohaterowie indiańscy nadal walczą. Warto najpierw przypomnieć 
fabułę Ceremony. Jest to opowieść o Tayo, młodym weteranie II wojny świa
towej, który powraca do rodzinnego rezerwatu i nie jest w stanie się odnaleźć 
ze względu na traumę wojenną i odrzucenie przez innych Indian. Tayo jest 
Metysem, który próbuje opierać się asymilacji z kulturą amerykańską, ale jego 
próby nie są specjalnie doceniane przez jego rodzinę czy innych członków re
zerwatu. Po powrocie z wojny Tayo próbuje uzyskać pomoc lokalnego szama
na, aby odzyskać równowagę, ale terapia się nie udaje, co dla większości In
dian jest dowodem, że Tayo nie ma już kontaktu z tradycją. Na szczęście Tayo 
znajduje drugiego przewodnika duchowego, Betoniego (Navajo), z pomocą 
którego zostaje uratowany i w finale powieści nie tylko odzyskuje zagubione 
stado swojej rodziny, ale też potrafi przeciwstawić się agresji innych wetera
nów zniszczonych wojną. Silko wprowadza w tej powieści liczne odniesienia 
do mitologii Laguna Pueblo, pokazując, że tradycja ustna jest bardzo istonym 
elementem odzyskania tożsamości i równowagi.

91 S. Holm, The “Lie" of the Land. Native Sovereignty, Indian Literary Nationalism, and Early 
Indigenism in Leslie Marmon Silko's “Ceremony", „American Indian Quarterly” 2008, vol. 32, 
no. 3, s. 250.

W swoim artykule Holm piszę, że rejon miasta Gallup w Nowym Mek
syku, gdzie toczy się akcja powieści, odzwierciedlał problemy wynikające 
z polityki relokacji i terminacji w latach 50. XX wieku, czego dowodem byli 
zagubieni Indianie miejscy, którzy razem z Afroamerykanami i Meksykanami 
przemieszczali się w przestrzeni przygranicznej w poszukiwaniu pracy. Holm 
zauważa też, że chociaż w niektórych stanach Indianie uzyskali prawa oby
watelskie w 1924 roku, to w 1945 roku Arizona i Nowy Meksyk wciąż były 
przeciwko przyznaniu tych praw, co powieść oddaje. Około dwudziestu pię
ciu tysięcy Indian amerykańskich walczyło w II wojnie światowej po stronie 
amerykańskiej i ich frustracja po powrocie do kraju, który nie widział w nich 
obywateli, była ogromna. W tym kontekście łatwiej jest zrozumieć wyobco
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wanie Tayo, który pomimo typowej dla Laguna Pueblo więzi z krajobrazem 
czuje się okradziony i oszukany. Dopiero proces uzdrowienia zainicjowany 
przez Betoniego pozwala Tayo na odzyskanie tożsamości poprzez związek 
z ziemią. Według Holm takim symbolicznym aktem odzyskania ziemi jest 
scena, w której Tayo ignoruje granice zaznaczone przez osadników i w poszu
kiwaniu stada przemieszcza się tradycyjnymi szlakami ludu Laguna, powra
cając do ich świętych miejsc. Dlatego odzyskanie historii u Silko zawsze łączy 
się z odzyskaniem konkretnego krajobrazu i historia tego krajobrazu jest tak 
samo istotna, jak historia miejsc uznanych za historyczne w wielkich histo
rycznych narracjach. Krajobraz u Silko musi zostać zinterpretowany na nowo, 
aby przestał być duchową pustynią i stał się centrum tradycji i siły. Ponowna 
interpretacja zawsze rodzi się z oporu przed kolejnymi próbami kolonizowa
nia Laguna Pueblo. Żeby to wyjaśnić, Holm sięga do cytatu z Arifa Dirlika: 

„the indigenist interpretation of the land is indigenous historical challenge. The 
basis for indigenous identity is not merely spiritual or ecological but calis for 
the spatial arrangements of colonialism or postcolonialism”95 („interpretacja 
indygenistyczna ziemi jest wyzwaniem historycznym ludów rdzennych. Pod
stawa tożsamości indygenistycznej nie jest skonstruowana tylko z elementów 
duchowych czy ekologicznych, ale zawiera też przestrzenny układ kolonialny 
czy postkolonialny”).

95 Ibidem, s. 267.
96 D. Cutchins, So That the Nations May Become Genuine Indian. Nativism and Leslie Mor
mon Silko’s "Ceremony", „Journal of American Culture” 1999, vol. 22, no. 4, s. 77-89.
97 Intertekstualność rozumiana za J. Kristevą i M. Bachtinem jako koncepcja, według której 
każdy tekst literacki zawiera w sobie wcześniejsze teksty, z uwzględnieniem - w przypadku Sil
ko - konfliktu pomiędzy zapisanymi tekstami euro-amerykańskimi a spuścizną literatury ustnej 
z tradycji Laguna Pueblo, co postaram się wyjaśnić w dalszej części analizy.
98 Klasyczne, czyli uwypuklające sceptycyzm zarówno w szeroko rozumianym podejściu post
modernistycznym, jak i postrukturalistycznym w stosunku do możliwości zaproponowania cze
goś nowego w tradycji, która się wyczerpała. Takie podejście widoczne jest np. w Literaturze wy
czerpania J. Bartha czy częściowo w Kondycji ponowoczesnej Jean-François Lyotarda; Cutchins 

Historia obecna jest w Ceremony jeszcze w inny sposób. Jak piszę cyto
wany przez Holm Dennis Cutchins96, ta powieść jest fikcyjną rewizją histo
rii, opartą na nowym historycznym paradygmacie rodem z mitologii Navajo 
i Laguna. Według Cutchinsa jednym z najważniejszych osiągnięć Silko w tej 
powieści jest dekonstrukcja imperialnego dyskursu, w którym Laguna Pueblo 
funkcjonują jako ofiary historii wprowadzonej w życie i zapisanej przez bia
łych osadników. Dekonstrukcja kojarzy się z postmodernizmem, podobnie jak 
intertekstualność97, której w powieści Silko nie brakuje, bo dosłownie zderza 
ona tradycję zachodniej powieści z literaturą ustną. Cutchins zauważa jednak, 
że postmodernizm w wydaniu Silko znacznie odbiega od klasycznych post
modernistycznych propozycji98 właśnie dlatego, że włącza indiański punkt 
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widzenia, który staje się uprzywilejowaną perspektywą. Z perspektywy mo
ich badań jest to bardzo istotne, ponieważ z jednej strony zastosowanie takiej 
strategii zbliża Silko do Erdrich i Alexie, którzy też weszli w dialog z tradycją 
postmodernistyczną po to, aby stworzyć formę hybrydyczną, a z drugiej strony 
propozycja Silko różni się od Erdrich i Alexiego poprzez charakterystyczne 
dla niej dowartościowanie kultury indiańskiej w taki sposób, że staje się ona 
nadrzędna. Erdrich i zwłaszcza późniejszy Alexie dbali o równowagę elemen
tów, natomiast większość badaczy zauważa, że Silko jest pisarką najbardziej 
zaangażowaną ideologicznie, dla której kwestie rewizjonizmu i walki o suwe
renność od samego początku wydają się znacznie ważniejsze od poetyki wy
ważonego metysażu".

Zacznijmy jednak od początku. Cutchins przywołuje ważny cytat z Jame
sa Ruperta, który dobrze pokazuje związki Silko z postmodernizmem i prze
nikanie się elementów mitycznych i historycznych we współczesnej prozie 
indiańskiej:

[...] contemporary Native American writers incorporate an overriding 
metanarrative and often mythic structure through which the narrative, the 
characters, and the readers find meaning. It seems that much of the work 
is characterized by a historical vision, a sense of social responsibility and 
a belief in the efficacy of the word - qualities not to be found in postmod
ern literature99 100.

nie odnosi się w swoich rozważaniach do różnorodności i czasami sprzeczności wewnątrz ten
dencji postmodernistycznych w kulturze euro-amerykańskiej.
99 Np. M. Jarman, Exploring the World of the Different in Leslie Marmon Silko’s "Almanac of 
the Dead”, „MELUS” 2006, vol. 31, no. 3, s. 147-168; N.R. Rand, Surviving What Haunts You: 
the Art of Invisibility in “Ceremony", "The Ghost Writer" and “Beloved", „MELUS” 1995, vol. 20, 
no. 3, s. 21-32; T.V. Reed, Toxic Colonialism, Environmental Justice, and Native Resistance in L.M. 
Silko’s “Almanac of the Dead”, „MELUS” 2009, vol. 34, no. 2, s. 25-42.

D. Cutchins, So That the Nations..., s. 78.

([...] współcześni pisarze z grupy Native Americans włączają w swoje tek
sty nadrzędną metanarrację i często struktury mityczne, które nadają sens 
opowieści i czynią ją zrozumiałą dla postaci i czytelników. Wydaje się, że 
większość z ich dokonań skupia się na wizji historycznej, poczuciu odpo
wiedzialności społecznej i wierze w skuteczność słowa - a są to cechy, któ
rych nie znajdujemy w literaturze postmodernistycznej).

Oczywiście pogląd wykluczający wizję historyczną z literatury postmo
dernistycznej jest, moim zdaniem, generalizacją, wystarczy chociażby przypo
mnieć, jak ważna jest rekonstrukcja historii i odpowiedzialność społeczna dla 
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takich pisarzy, jak Don DeLillo czy Mario Vargas Llosa, których część dzieł 
niewątpliwie wpisuje się w postmodernizm. Natomiast oczywiście część post- 
modernistów odrzuca możliwość wiarygodnej rekonstrukcji historii przez li
teraturę101.

"" Tę możliwość odrzuca część twórców metafikcji historiograficznej, zdefiniowanej przez 
L. Hutcheon w: A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction (Routledge, London 
1988); w tradycji amerykańskiej to przekonanie podziela пр. К. Vonnegut w Rzeźni numer pięć, 
w tradycji latynoamerykańskiej - C. Fuentes w Terra Nostra, w tradycji indiańskiej - G. Vizenor 
w The Heirs of Columbus.
102 D. Cutchins, So That the Nations..., s. 82.

F. Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco i azúcar, ed. de E.M. Santí, Cátedra Letras His
pánicas, Madrid 2002.

Ceremony Leslie Marmon Silko to propozycja o tyle ciekawa, że autor
ka nie tylko dekonstruuje tradycję Zachodu, ale przede wszystkim atakuje 
spuściznę indiańską opartą na tradycjonalizmie, który jest według niej dziec
kiem kolonializmu, chociaż tradycjonaliści nie chcą tego przyznać. Żeby zro
zumieć operację przeprowadzoną przez Silko, należy najpierw zdefiniować 
pojęcia takie jak tradycjonalizm, bo określenie to nie obejmuje bynajmniej 
całego dziedzictwa Laguna Pueblo. W Ceremony tradycja kulturowa składa 
się z dwóch reakcji na kolonializm. Cutchins próbuje te reakcje doprecyzo
wać, nazywając jedną z nich natywizmem, czyli tradycją rdzenną („nativism”), 
a drugą tradycjonalizmem („traditionalism”)102. Natywizm Cutchins definiuje 
jako operację, w trakcie której kultura zostaje odrodzona poprzez rekonstruk
cję oryginalnych elementów i jednoczesne usunięcie elementów obcych. Jest 
więc to termin przeciwstawny do transkulturacji (Fernando Ortiz)103, proce
su, który zakłada mniej lub bardziej świadomą selekcję elementów z dwóch 
kultur po to, aby stworzyć satysfakcjonującą fuzję - można ją zaobserwować 
m.in. u Erdrich i Alexiego. Zresztą ta różnica zaowocowała sporem pomię
dzy Erdrich a Silko - Silko oskarżyła bowiem Erdrich o zbytnie poświęcenie 
perspektywy indiańskiej na rzecz tradycji nieindiańskiej. Według Cutchinsa 
Ceremony Silko jest udaną odpowiedzią na imperializm kulturowy za sprawą 
inkorporacji perpektywy natywistycznej, która zostaje skontrastowana z per
spektywą tradycjonalistyczną reprezentowaną w tej powieści przez wszystkich 
tych, którzy wykluczają Tayo i zamykają się na transformację. Szaman Beto
nie staje się istotną osobą w życiu Tayo właśnie dlatego, że reprezentuje naty
wizm. Cutchins przytacza zresztą historię prawdziwego proroka Indian Seneca 
o imieniu Neolin, który najprawdopodobniej zainspirował Silko do stworzenia 
postaci Betoniego. Na czym polega osiągnięcie Betoniego i dlaczego jego tera
pia jest skuteczna dla Tayo w przeciwieństwie do praktyk szamana - tradycjo
nalisty, który pozostawił Tayo bez szans?
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W ujęciu Betoniego największym problemem Tayo nie jest działalność 
białych ludzi, ale czarnoksięstwo Laguna Pueblo. W ujęciu historii reprezen
towanym przez Betoniego podbój i kolonizacja nie wynikały wyłącznie z ak
tywności białych ludzi, ale te procesy historyczne zostały zainicjowane przez 
działalność szamanów Pueblo i to ich głównie należy winić za późniejsze lu
dobójstwo. Oczywiście szamani odpowiedzialni za upadek Pueblo w ujęciu 
Silko byli złymi szamanami, którzy lekceważąc wysiłki dobrych szamanów, 
ściągnęli na wszystkich nieszczęście; więcej na ten temat piszę cytowany przez 
Cutchinsa Alan R. Velie104, który porównuje podział w szamanizmie Pueblo 
z podziałem w chrześcijańswie na wierzących w jedynego Boga i wierzących 
w Szatana („leczonych” egzorcyzmami). W ten brawurowy sposób Silko włą
cza w zachodni gatunek powieści tradycję ustną nie tylko grupy Pueblo, ale 
także wszystkich tych grup indiańskich, które stworzyły opowieści-przepo- 
wiednie o nadejściu białych ludzi, i przenosi te opowieści ze sfery mitu i folk
loru (przestrzeń, w którą zostały te relacje zepchnięte przez kolonizatorów) do 
przestrzeni historii. Dzięki temu Silko zmienia również pozycję Indian w hi
storii: z jej ofiar stają się agentami; są obdarzeni dynamiczną energią po to, aby 
wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość. Cutchins piszę: „In a single, bold 
move Silko subsumes all of European and Euro-American history and culture 
with a nativistic paradigm”105 („Za pomocą jednego odważnego posunięcia Sil
ko wpisuje całą euro-amerykańską historię i kulturę w rdzenny paradygmat”), 
dodając, że natywistyczna wizja historii Betoniego staje się potężnym narzę
dziem w walce ze światem białych ludzi i że natywizm można wcielić w życie 
tylko po uwzględnieniu zrewidowanej koncepcji historii. Wszyscy krytycy są 
zgodni, że w powieści Ceremony Tayo zwycięża, bo odzyskuje swoją tożsamość 
i więzi z krajobrazem oraz znajduje siłę, by przeciwstawić się tym Pueblo, któ
rzy zostali zatruci przez wykorzenienie i bezrefleksyjną asymilację, natomiast 
dopiero po publikacji kolejnych powieści Silko krytycy zaczęli dostrzegać, że 
tradycjonalizm u Silko nie równa się tradycji kulturowej i że duch oporu obec
ny w jej twórczości wynika właśnie ze specyficznego rozumienia historii106.

1,11 D. Cutchins, So That the Nations...
"IS Ibidem, s. 84.
"'6 M. Jarman, Exploring the World...-, N.R. Rand, Surviving What Haunts You...-, T.V. Reed, 
Toxic Colonialism...

Ważną rolę w uzdrowieniu Tayo odgrywa na pół mityczna kobieta Tseh, 
z którą Tayo ma romans wkrótce po kuracji Betoniego, w dużej mierze pole
gającej na opowiadaniu historii, co zresztą tekst powieści odzwierciedla, stając 
się intertekstualnym kolażem złożonym z typowo powieściowej trzeciooso- 
bowej narracji oraz z opowieści, wierszy i pieśni Pueblo. Można więc odnieść 
wrażenie, że stopniowo literatura indiańska zaczyna odnosić triumf nie tylko 

- 85 -



dlatego, że stan Tayo przypominający głęboką depresję zaczyna się poprawiać, 
ale też z tego powodu, że postacie z mitów wydają się mieć wpływ na jego ży
cie i Tseh pojawia się w rzeczywistości na granicy jawy i snu, a potem poprzez 
relację z nią Tayo przywraca życie do pustynnego krajobrazu. Ostatni wyczyn 
Tayo to przeciwdziałanie złej magii Emo, weterana wojennego i przywódcy 
lokalnego gangu. To Tseh sugeruje związek pomiędzy upadkiem Emo a złymi 
szamanami i Tayo zwycięża Emo dzięki podjęciu właściwej decyzji bez ulega
nia emocjom. Ważna w tym kontekście jest scena, w której Tayo przygląda się, 
jak Emo torturuje swoje ofiary:

It had been a close call. The witchery had almost ended the story according 
to its plan; Tayo had almost jammed the screwdriver into Emo’s skull the 
way the witchery had wanted, savoring the yielding bone and membrane 
as the steel ruptured the brain. Their deadly ritual for the autumn solstice 
would have been completed by him. He would have been another victim107.

107 L.M. Silko, Ceremony, The Viking Press, New York 1977, s. 253.
Ibidem, s. 254.

(Był blisko przegranej. Czarnoksiężnicy niemal dokończyli historię zgod
nie ze swoim planem: Tayo prawie wbił śrubokręt w czaszkę Emo, tak jak 
chcieli czarnoksiężnicy, delektując się dziurą w czaszce i tkance wydłuba
ną przez stal sięgającą do wnętrza mózgu. Ich zabójczy rytuał jesiennego 
przesilenia stałby się jego udziałem. On sam stałby się kolejną ofiarą).

Tayo nie staje się pasywnym narzędziem i dzięki temu możliwe jest odro
dzenie. Emo zostaje wypędzony, a ziemia uzdrowiona:

He would go back there now, where she had shown him the plant. He 
would gather the seeds for her and plant them with great care in places 
near sandy hills. The rainwater would seep down gently and the delicate 
membranes would not be crushed or broken before the emergence of tiny 
fingers, roots and leaves pressing out in all directions. The plants would 
grow there like the story, strong and translucent like the stars108.

(Wróci teraz do miejsca, w którym pokazała mu roślinę. Nazbiera dla niej 
nasion i zasadzą je bardzo starannie w pobliżu piaskowych wzgórz. Spad
nie łagodny deszcz i delikatne błonki nie zostaną zmiażdżone lub poła
mane, zanim pojawią się maleńkie palce, korzenie i liście przeciskające się 
przez ziemię we wszystkich kierunkach. Rośliny wyrosną tam jak opowie
ści, mocne i przejrzyste jak gwiazdy).
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Powieść kończy poetycki refren o zakończeniu czarnoksięstwa i w ten 
sposób struktura mityczna z tradycji ustnej Pueblo przejmuje kontrolę nad 
zachodnią strukturą powieści, wyznaczając też nową trajektorię historii.

W kolejnej powieści - Gardens in the Dunes - moim zdaniem najsłabszej 
w dorobku Silko, wątki historyczne znów powracjają dwutorowo. Na jednym 
planie mamy wykorzystanie prawdziwych faktów, procesów i postaci histo
rycznych w większym stopniu niż w Ceremony, bo akcja toczy się w drugiej 
połowie XIX wieku. Silko musi wyraźniej zadbać o rekonstrukcję historii bar
dziej zmarginalizowanej niż w przypadku wojen światowych, o których wszy
scy słyszeli; w Gardens stara się zrekonstruować w sposób panoramiczny dzie
więtnastowieczne Stany Zjednoczone i Europę. Na drugim planie natomiast 
mamy próbę pisania nowej historii świata, transnarodowej i metyskiej, która 
pozwala na dowartościowanie tradycji indiańskiej i przeciwstawienie się histo
rii tworzonej przez Euro-Amerykanów, napędzanej żądzą zysku i zniszczenia.

Gardens in the Dunes'09 jest poświęcone losom dziewczynki o imieniu 
Indigo z fikcyjnego plemienia Sand Lizard, które jednak zamieszkuje rejon 
Indian Pueblo (możliwe, że Silko chciała stworzyć podgrupę tej dużej grupy 
etnicznej, która została ujenolicona przez nazwę nadaną przez kolonizatorów 
- „pueblo” znaczy „osada”, więc w żaden spoób nie oddaje specyfiki kultury 
grup indiańskich zamieszkujących południowy zachód USA). Z Pueblo łączy 
Indigo kultura, a głównie tradycja matrylinearna (w tej powieści najważniejsze 
są kobiety i to wokół nich budowany jest klan) i uprawa pustynnych ogro
dów związana ze zbieraniem nasion i szczególną więzią z krajobrazem. Zresztą 
ogród staje się nadrzędną metaforą w tej powieści; Silko pokazuje perspekty
wę transatlantycką, sięgając właśnie do różnych modeli ogrodów, które nigdy 
nie stanowią tylko tła dla akcji, ale mają znaczenie symboliczne, bo zazwyczaj 
ilustrują też przestrzeń duchową danej kultury. Na pierwszy rzut oka temat 
ogrodniczy nie łączy się w żaden sposób z historią, jednak można zauważyć, że 
u Silko bardzo ważna jest rekonstrukcja krajobrazu, który - jakkolwiek para
doksalnie może to zabrzmieć - również rejestruje historię. Z perspektywy za
chodniej zazwyczaj postrzegamy ludzkie konstrukcje jako obiekty utrwalające 
historię i ochrona zabytkowych kompleksów starożytnych czy średniowiecz
nych ma na celu również zagwarantowanie kontaktu z historią dla przyszłych 
pokoleń. W tej powieści Silko udowadnia, że ogród może również pełnić taką 
funkcję, bo pod opieką ogrodnika odzwierciedla określoną tradycję i ilustru
je wpływy kulturowe. Chociaż postrzeganie ogrodów jako zapisu historii ma * 

llN Poniższa interpretacja tej powieści została opublikowana przeze mnie w formie artyku
łu: A. Gondor-Wiercioch, Transatlantycka perspektywa i metyski ogród Leslie Marmon Silko, 

„Kultura - Historia - Globalizacja” 2014, nr 15, s. 81-94.
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też swoją bogatą tradycję w literaturze europejskiej110 111, ta ostatnia perspektywa 
różni się od światopoglądu Laguna Pueblo i dlatego warto zwrócić uwagę na 
refleksje samej Silko w zbiorze esejów Yellow Woman"'.

1 Bardzo dziękuję za tę uwagę dr hab. Iwonie Puchalskiej.
111 L.M. Silko, Yellow Woman and the Beauty of the Spirit, Simon and Schuster, New York 1996.
112 Ibidem, s. 27.

Jak piszę Silko, zależność człowieka od przyrody dobrze jest zilustrowa
na przez mityczne opowieści Pueblo o migracji. Podkreślają one holistyczny 
aspekt filozofii indiańskiej, głosząc, że ludzie są częścią przyrody i muszą funk
cjonować na takich samych prawach jak inne elementy stworzenia. Zgodnie 
z wierzeniami Pueblo wszystko zostało stworzone przez Matkę Ziemię i dlate
go w tej kulturze obowiązuje do dziś tradycja matrylinearna i to kobiety dzie
dziczą ziemię przodków, nie mężczyźni. Każda cząstka natury zawiera swojego 
ducha, przez co zostaje podkreślony równy status i jedność wszystkich ele
mentów. Silko zwraca również uwagę na różnice w postrzeganiu krajobrazu 
przez rdzennych Amerykanów i reprezentantów kultury Zachodu. Dla tych 
ostatnich krajobraz oznacza „fragment terytorium, które można objąć okiem” 
(„a portion of territory the eye can comprehend in a single view”112). Według 
Silko definicja ta zupełnie nie oddaje oglądu rdzennych Amerykanów, ponie
waż wyklucza patrzącego z obszaru, któremu się przygląda. W tradycji Pueblo, 
jak piszę Silko, „świadomość ludzka pozostaje wewnątrz gór, kanionów, klifów 
oraz roślin, chmur i nieba... Patrzący są takim samym elementem krajobra
zu jak skały, na których stoją” („the human consciousness remains within the 
hills, canyons, cliffs, and the plants, clouds, and sky... Viewers are as much 
a part of the landscape as the boulders they stand on”)113.

Silko w ten sposób nie tylko oddaje hołd tradycji swojej prababki, ale też 
odsłania swoją najważniejszą inspirację, której obecność można prześledzić 
w jej najważniejszych powieściach (Ceremony, Gardens in the Dunes i Almanac 
of the Dead). Silko piszę, że Pueblo nie mogą wyobrazić sobie samych siebie 
bez konkretnego krajobrazu - lokalizacja, miejsce prawie zawsze odgrywa 
główną rolę w przekazie ustnym Pueblo - i dodaje, że dokładna data wydarze
nia jest często mniej ważna niż jego lokalizacja. Nic zatem dziwnego, że rola 
ogrodów w powieści Gardens in the Dunes wysuwa się na pierwszy plan. Silko 
kontynuuje swoje wywody, wyjaśniając:

[...] but the places where the stories occur are precisely located, and prom
inent geographical details recalled, even if the landscape is well-known to 
listeners, often because the turning point in the narrative involved a pe-

Ibidem.
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culiarity of the special quality of a rock or tree or plant found only at that 
place114.

([...] miejsca, w których toczą się historie, wyrastają ze specyficznego kra
jobrazu, w którym podkreślone zostają charakterystyczne dla niego szcze
góły geograficzne, nawet jeżeli krajobraz ten jest dobrze znany słuchaczom; 
dzieje się tak dlatego, że często punkt zwrotny opowieści wiąże się z wyjąt
kowością konkretnego rodzaju skały, drzewa czy rośliny spotykanej tylko 
w tym miejscu).

Na dowód Silko przypomina historie o elementach przyrody wyróżnia
jących jej pejzaż rodzinny (brak w nich podziału na ożywione i nieożywione, 
bo dla rdzennych Amerykanów wszystko żyje), m.in. opowieść o mitycznej 
Yellow Woman, która przez swój związek z Człowiekiem-Bizonem (Buffalo 
Man) zapewnia swojemu plemieniu źródło pożywienia (Pueblo w nagrodę 
mogą polować na bizony), czy też historie o tzw. „Emergence Places”, miej
scach, z których kultury Pueblo wyszły na ten świat. Przy okazji Silko zwraca 
uwagę, że wszystkie te historie mają funkcję edukacyjną - uczą przetrwania. 
Pueblo zamieszkują wiele terenów pustynnych, co wymaga wiedzy na temat 
wymagań narzuconych przez ekstremalne warunki; historie dotyczące kon
kretnego ukształtowania terenu i specyficznych gatunków zwierząt stanowiły 
rodzaj map przekazywanych kolejnym pokoleniom. To nie tylko mityczna to
pografia, opowieści o górach, głazach i innych elementach charakterystycz
nych pustynnego krajobrazu, które do dzisiaj przetrwały w wielu miejscach, 
oraz historie zakonserwowane w przekazie ustnym nadal mogą ocalić przed 
zabłądzeniem na pustyni, którego konsekwencje łatwo przewidzieć.

Według jednej z opowieści Pueblo dotyczących przejścia na ten świat 
to zwierzęta pomogły rdzennym Amerykanom znaleźć drogę do obecnie za
mieszkiwanego świata, co wyjaśnia zwyczaj przyporządkowywania klanów 
Pueblo poszczególnym opiekunom zwierzęcym. Jest to hołd złożony przewod
nikom. W ten sposób też Pueblo i inne kultury indiańskie budują w swoim 
własnym przekonaniu równowagę pomiędzy wszystkimi składnikami przyro
dy, zacierając granice pomiędzy elementami, które reprezentanci kultury Za
chodu klasyfikują jako ożywione bądź nieożywione. Silko konkluduje:

Landscape thus has similarities with dreams. Both have the power to seize 
terrifying feelings and deep instincts and translate them into images - vi
sual, aural, tactile - and into the concrete, where human beings may more 
readily confront and channel the terrifying instincts or powerful emotions 

Ibidem, s. 33.



into rituals and narratives that reassure the individual while reaffirming 
cherished values of the group115.

(Krajobrazy są zatem podobne do snów. Jedne i drugie potrafią wychwycić 
przerażające emocje oraz głębokie instynkty i przetłumaczyć je na wyobra
żenia - wzrokowe, słuchowe, dotykowe - i na konkretne znaki, poprzez 
które ludzie mogą od razu skonfrontować się z przerażającymi instynkta
mi i potężnymi emocjami oraz skanalizować je w rytuały i narracje, któ
re dadzą wsparcie jednostce, a jednocześnie podkreślą wartości cenione 
przez grupę).

W ten sposób krajobraz zostaje „oswojony” i wyjaśniony poprzez opo
wieści, stając się w ten sposób częścią tożsamości. Zatem gdy traci się ziemię 
(jak w przypadku wielokrotnych przymusowych relokacji rdzennych Amery
kanów), bardzo trudno jest zrekompensować tę stratę, ponieważ wraz z kon
kretnym krajobrazem przepadają konkretne historie, które składały się na 
indiańską tożsamość. Widać to bardzo dobrze również w powieści Gardens 
in the Dunes, ponieważ Indianie Sand Lizard popadają w degradację ekono
miczną, moralną i duchową, gdy oddalają się od swoich ogrodów (a zostaje 
to wymuszone przez białych osadników, którzy zabierają Indianom kolejne 
partie ziemi, wysyłając jednocześnie indiańskie dzieci do szkół z internatem, 
a dorosłych do rezerwatów tworzonych z dala od oryginalnych siedzib Sand 
Lizard). W powieści dobrze również zostaje zilustrowane wykorzystanie opo
wieści jako mapy, ponieważ właśnie poprzez żywą pamięć o ogrodzie babki 
Indigo udaje się powrócić z transatlantyckiej podróży. Kolejną strategią opartą 
na budowaniu analogii pomiędzy światem fikcyjnym w Gardem a mitologią 
Pueblo jest wyposażenie Indigo w zwierzęcych towarzyszy podróży, którzy 
w pewien sposób ratują jej życie, np. dzięki przyjaźni z małpką Palmerów 
Indigo staje się częścią ich rodziny, co umożliwia jej wydostanie się ze szko
ły z internatem, gdzie jej los byłby przesądzony ze względu na buntowniczy 
charakter. Zwierzęta towarzyszą też Indigo w przejściach między światami; ze 
świata Sand Lizard Indigo przechodzi z małpą do świata amerykańskiej klasy 
wyższej, a potem z Nowego Świata wyrusza w podróż z papugą do Starego 
Świata. Papuga funkcjonuje jako symbol Nowego Świata i jest dla Indigo źró
dłem identyfikacji i łącznikiem z pozostawionym amerykańskim pejzażem. 
Podobną funkcję pełni wąż, z tym że nie jest on towarzyszem podróży Indigo, 
ale łącznikiem pomiędzy kulturami indiańskimi a europejskimi i dla Indigo 
wskrzesza utracony krajobraz.

115 Ibidem, s. 38.



W ten sposób możemy zauważyć, jak elementy indiańskie wzbogacają 
fikcyjny świat powieści i umożliwiają nadanie nowego, dodatkowego wymia
ru interpretacji całości. Jak zauważa Amelia Katanski116, powieść kontynuuje 
tradycje Pueblo nakazującą włączanie nowo przybyłych osób do plemienia za
miast wykluczania ich, co jest najlepiej widoczne w postaci mitycznej Yellow 
Woman, która zawsze korzystała z potencjału obcych (jak w już przytoczonej 
historii o bizonach). W Gardens in the Dunes Indigo podobnie próbuje włą
czyć w krąg własnych zainteresowań wybrane tradycje amerykańskie i euro
pejskie, a także „dojrzeć” do świadomości panindiańskiej, której finałem jest 
połączenie się z wyznawcami Ghost Dance na końcu powieści. Podobnie jak 
Louise Erdrich, James Welch, Gerald Vizenor, Silko stara się pokazać dziedzic
two metyskie jako źródło siły bohaterów - jak ujął to Louis Owens: „coś, co 
nadaje się do celebrowania, a nie żałoby” („something to be celebrated rather 
than mourned about”117). Owens zresztą zauważył, że podstawą sztuki Leslie 
Marmon Silko jest przekształcenie kondycji Metysa, tradycyjnie postrzeganej 
jako tragiczna, w metaforę tradycji indiańskich, które charakteryzuje niezbęd
na do przeżycia dynamika, synkretyzm i adaptacja118.

116 A.V. Katanski, Learning to Write “Indian". The Boarding School Experience and American 
Indian Literature, University of Oklahoma Press, Norman 2005.
117 L. Owens, Other Destinies: Understanding the American Indian Novel, University of Okla
homa Press, Norman 1992, s. 26.

Niewątpliwie powieść Gardens in the Dunes dostarcza licznych dowo
dów na takie odczytanie. Akcja powieści rozgrywa się w drugiej połowie XIX 
wieku w czasie nasilenia się ruchu Ghost Dance. Był to czas, gdy indiański 
prorok Wovoka przemieszczał się przez USA z grupą swoich wyznawców, oka
zjonalnie przystając po to, aby przeprowadzić ceremonię tzw. Tańca Ducha, 
zakazaną przez rząd amerykański. Na początku powieści Indigo gubi matkę 
podczas jednej z ceremonii Wovoki i cała późniejsza podróż dziewczynki jest 
poszukiwaniem i utraconej matki, i grupy Wovoki, która została rozproszona 
przez pacyfikację. Osierocone dziecko, które najpierw zdane jest na łaskę szko
ły z internatem, a potem przypadkowo spotkanych białych ludzi, wydaje się 
typem postaci literackiej skazanej na porażkę, ale tak się nie dzieje w powie
ści. Silko wyposaża swoją bohaterkę w siłę pamięci oraz niezwykłe zdolności 
adaptacyjne i dlatego Indigo nigdy nie traci swojej tożsamości i nie rezygnuje 
z poszukiwania matki oraz drogi do ogrodu babci. Chociaż opiekunka Indigo, 
Hattie, uosabia pokusę amerykanizacji, bo jest prawdziwą przyjaciółką i ma 
pieniądze, żeby zapewnić Indigo wszystkie materialne korzyści kultury ame
rykańskiej, Indigo nie wpada w pułapkę akulturacji. Dziewczynka pozostaje 
wierna celowi swojej podróży, który pełni symboliczną funkcję w powieści. 
Ogród, do którego zmierza Indigo, jest esencją tradycji indiańskiej i źródłem 

Ibidem.
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tożsamości bohaterki. To miejsce jest dla niej tak istotne, jak istotny był za
mieszkiwany krajobraz dla Pueblo z opowieści o Yellow Woman. Oczywiście 
Indigo nie uważa się za właścicielkę ogrodu, ale postrzega siebie jako część 
przestrzeni kulturowej, którą ogród zakreśla. Utrzymanie ogrodu oznacza po
zostanie Sand Lizard, nawet w obliczu katastrofy demograficznej zagrażającej 
jej plemieniu.

Tak jak ogród, Indigo odzwierciedla do pewnego stopnia historię jej ludu 
i jej samej, bo każda osoba pozostawia ślad w postaci nowych upraw, a kolejne 
nie tylko kontynuują tradycję, ale też dodają nowe elementy (np. Indigo przy
wozi z Europy nowe ziarna i cebulki, przez co ogród staje się bardziej mety- 
ski); podobnie inne ogrody w powieści odzwierciedlają kulturę ich właścicieli, 
a często wraz z kulturą elementy historii. Proponuję teraz przyjrzeć się kilku 
ogrodom z powieści, żeby przekonać się, jak konsekwentnie wpisuje Silko swo
ich bohaterów w pejzaż po to, aby dotrzeć do ich „wewnętrznych krajobrazów”.

Zacznę od ogrodu babki Indigo z Sand Lizard. Ogród ten nie stanowi wy
dzielonej zamkniętej przestrzeni, ale stanowi organiczną całość z krajobrazem, 
dając oglądającym (i czytającym) poczucie wolności i równowagi pomiędzy 
przyrodą a jej reprezentantami:

Sister Salt called her to come outside. The rain smelled heavenly. All over 
the sand dunes, datura blossoms round and white as moons breathed their 
fragrance of magic. [...] All around them were old garden terraces in the 
dunes. [...]

Grandma Fleet told them the old gardens had always been there. The 
old-time people found the gardens already growing, planted by the Sand 
Lizard, a relative of Grandfather Snake, who invited his niece to settle there 
and cultivate her seeds. Sand Lizard warned her children to share. Don’t 
be greedy. The first ripe fruit of each harvest belongs to the spirits of our 
ancestors, who come to us as rain, the second ripe fruit should go to the 
birds and wild animals, in gratitude for their restraint in sparing the seeds 
and sprouts earlier in the season. Give the third ripe fruit to the bees, ants, 
mantises, and others who cared for the plants. A few choice pumpkins, 
squash, and bean plants were simply left on the sand beneath the mother 
plants to shrivel dry and return to the earth. Next season, after the arriv
al of the rain, beans, squash, and pumpkins spouted up between the dry 
stalks and leaves of the previous year119.

119 L.M. Silko, Gardens in the Dunes, Simon and Schuster, New York 1999, s. 15-16.

(Siostra Salt zawołała ją na zewnątrz. Deszcz pachniał bosko. Na piaszczy
stych wydmach wszędzie zakwitły datury, białe i okrągłe jak księżyce, które 
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teraz oddychały magicznym zapachem. [...] Wokół nich rozciągały się sta
re tarasowe ogrody założone na wydmach. [...]

Babcia Fleet powiedziała im, że te ogrody były tu od zawsze. Ludzie 
żyjący tu w dawnych czasach zastali w tym miejcu ogrody już rosnące, za
łożone przez Piaskową Jaszczurkę, krewną Dziadka Węża, który zaprosił 
swoją siostrzenicę, aby się tu osiedliła i zasadziła swoje nasiona. Piasko
wa Jaszczurka nakazała swoim dzieciom, aby się dzieliły. Nie bądźcie za
chłanne. Pierwszy dojrzały owoc z każdych żniw należy do duchów na
szych przodków, które przychodzą do nas pod postacią deszczu, drugi 
dojrzały owoc należy się ptakom i dzikim zwierzętom, z wdzięczności za 
to, że się powstrzymały przed zjedzeniem nasion i kiełków we wczesnej 
fazie wzrastania. Dajcie trzeci dojrzały owoc pszczołom, mrówkom, mo
dliszkom i innym owadom, które dbały o rośliny. Kilka wybranych główek 
dyń i strąków fasoli pozostawia się po prostu na piasku obok roślin, które 
je wydały, żeby wyschły i powróciły do ziemi. W następnym sezonie, wraz 
z nadejściem deszczu, fasole i dynie wykiełkują spomiędzy suchych łodyg 
i liści z zeszłego roku).

Potem zwiedzamy inny ogród - konkretnie jest to posiadłość Palmerów 
- który jest bardziej uporządkowany i stanowi część przyrody zaprojektowa
nej i kontrolowanej przez człowieka; w tym ogrodzie zwierzęta są w klatkach, 
a wymagające rośliny w szklarniach. Silko nie krytykuje tego ogrodu, po pro
stu opisuje go jako inną przestrzeń, która też jest piękna:

From the top step Indigo could see the fan shape of the gardens - in or
derly squares and rectangles, outlined by low walls of stone bright with 
the moons light. Orange and lemon groves surrounded the house and the 
garden and the number of outbuildings and sheds. [...] Below, planted in 
spirals and whorls, were blood red dianthus, red peonies, red dahlias, and 
red poppies; bright red cosmos and scarlet hollyhocks make the backdrop 
along the east wall. Indigo’s heart pounded with excitement at all the red 
flowers - oh Sister Salt would love to hear about this garden of red flow
ers120.

(Z górnego stopnia Indigo mogła patrzeć na wachlarzowy kształt ogro
dów - na regularne kwadraty i prostokąty oddzielone niskimi kamienny
mi murkami jaśniejącymi w świetle księżyca. Pomarańczowe i cytrynowe 
gaje otaczały dom, ogród oraz kilka zewnętrznych zabudowań i szop. [...] 
Poniżej, posadzone w spiralach i zawijasach, pyszniły się krwiście czerwo

111 Ibidem, s. 85.



ne goździki, czerwone piwonie, czerwone dalie i czerwone maki; niczym 
jasny czerwony kosmos wykończony szkarłatnymi malwami, opierającymi 
się o wschodnią ścianę. Serce Indygo biło mocno z podniecenia na widok 
wszystkich tych czerwonych kwiatów - ach, Siostra Salt na pewno wiele by 
dała, by usłyszeć o tym ogrodzie czerwonych kwiatów).

Warto zauważyć, że ogród Palmerów jest przestrzenią zamkniętą, odciętą 
„od dziczy” i cechuje go hierarchia na poziomie organizacji, np. warzywa nie 
są uważane za tak atrakcyjne estetycznie elementy i w związku z tym zajmują 
oddzielne miejsce, aby nie psuć efektu ogrodu kwiatowego121. Oczywiście ta 
stratyfikacja i segregacja może nawiązywać do portretu kultury białych Ame
rykanów w powieści, którzy też lubią hierarchię i wykluczają jednostki nie- 
wpisujące się w sztywne ramy przyjętych założeń. Na jednym poziomie widać 
to w relacjach pomiędzy białymi osadnikami a Indianami Sand Lizard, którzy 
zostają oddzieleni od społeczeństwa amerykańskiego poprzez umiejscowienie 
w szkołach z internatem i rezerwatach, a na innych można zaobserwować kon
sekwencje takiego postrzegania świata w historii Hattie, która musiała zapła
cić wysoką cenę za próbę wywalczenia autonomicznej przestrzeni dla siebie 
jako kobiety i naukowca (odrzucono jej pracę ze względu na „niewygodną” 
dla konserwatywnych akademików tematykę). Tym samym Hattie została też 
wykluczona ze społeczności akademickiej.

121 Różnice w postrzeganiu ogrodów i podziału na „naturę przyjazną” i „wrogą” bardzo dobrze 
są wyjaśnione w: E. Nawrocka, Opowieści o Raju Utraconym. Przemiany topiki Raju w hispa- 
noamerykańskiej powieści o selwie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Jedynym ogrodem w powieści subtelnie krytykowanym przez Silko jest 
włoski ogród siostry Edwarda Palmera. Jest to ogród sztuczny, i tak zresztą 
skazany na likwidację na rzecz modniejszego ogrodu angielskiego. Silko nie 
kieruje swojego ataku bezpośrednio na ogrody, ale na właścicieli, którzy bez
myślnie kopiują zagraniczną modę, niszcząc lokalną przyrodę. Ogród włoski 
zostaje po prostu zrównany z ziemią, żeby zrobić miejsce na ogromne prze
sadzone drzewa mające imitować stary angielski ogród. W ten sposób Silko 
ironicznie pokazuje, jak modni Amerykanie u schyłku XIX wieku „dorabiali” 
sobie historię i przy okazji arystokratyczny, „starożytny” rodowód.

Po przybyciu do Europy Hattie i Indigo zwiedzają dwa ważne dla całej 
powieści ogrody; pierwszy to angielski ogród ciotki Hattie, zwanej ciotką 
Bronwyn, udekorowany celtyckimi kamieniami, a drugi to włoski ogród Lau
ry, w którym centralny motyw stanowią posągi pogańskich bożków płodności. 
Wprowadzając te ogrody do powieści, Silko konfrontuje czytelnika z mozaiką 
tradycji europejskich, które mają przełamać popularne postrzeganie kultury 
euro-amerykańskiej jako chrześcijańskiego monolitu. Celtycka wiara w po-
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tencjał roślin i magicznych kamieni ma oczywiście dużo więcej wspólnego 
z perspektywą Pueblo niż ze średniowiecznymi ogrodami europejskimi za
projektowanymi na Bożą chwałę i ukształtowanymi przez „koronę stworzenia” 
za grubymi murami odcinającymi je od „dziczy”. Ogród ciotki Bronwyn jest 
różnorodny, tajemniczy i półdziki. Odsłania on również różne warstwy, które 
wraz z kolejnymi podróżami i podbojami „nałożyły się” na Europę:

In the north quadrant, Aunt Bronwyn planted the old raised beds with 
indigenous English plants - kales, hellebores, dandelions, pinks, periwin
kles, daisies. Little white flowering violets cascaded over the edge of the 
raised beds. The east side of the garden was planted with all the plants the 
Romans and Normans introduced: grapevines nearly obscured the weath
ered wooden pergola that slouched down the path between the raised beds 
planted with cabbages, eggplants, chickpeas, and cucumbers. [...]

The south and west garden were planted with plants from Americas, 
Africa, and Asia. [...] Indigo stood before the corn plants, which were 
planted apart from one another - to let the sun reach all of them, she 
thought. [...]

The south and west gardens were planted among the vegetables, with 
herbs and medicinal plants scattered among them, since they preferred to 
grow together to protect one another from insects122.

122 L.M. Silko, Gardens..., s. 245-247.

(W północnym kwartale ciotka Bronwyn wysiała wysokie grzędy nasio
nami roślin pochodzących z Anglii - kalii, ciemierników, mniszków, goź
dzików, barwinków, stokrotek. Małe białe fiołki spływały w kaskadach 
z krawędzi grządek. Wschodnią część ogrodu porastały wszystkie rośliny 
przywiezione przez Rzymian i Normanów: winorośle nieomal kompletnie 
zasłaniały drewnianą pergolę, która przechyliła się nad ścieżką oddziela
jącą podwyższone grządki pełne kapusty, bakłażanów, cieciorki i ogórków. 
[...]

Południowo-zachodni ogród zajmowały rośliny przywiezione z Ame
ryk, Azji i Afryki. [...] Indygo zatrzymała się przed łodygami kukurydzy, 
które wyrastały w pewnej odległości od siebie - aby słońce równomiernie 
do nich docierało, pomyślała. [...]

Południowy i zachodni ogród przeplatały grządki z warzywami, zio
łami i roślinami o zastosowaniu leczniczym; w ten sposób jedne rośliny 
chroniły inne przed owadzimi szkodnikami).
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W ogrodzie ciotki Bronwyn rośliny jadalne przemieszane są z dekoracyj
nymi czy trującymi, co przypomina sposób, w jaki Pueblo organizowali swoje 
ogrody. Bogactwo roślin odzwierciedla bogactwo pięciu kontynentów. Wpro
wadzenie tego ogrodu do powieści Silko wzbogaca powieść o kontekst trans
atlantycki, co pozwala Silko na wyjście poza klasyczne antagonizmy i kontrasty 
pomiędzy kulturą indiańską a amerykańską. Podróż transatlantycka nie jest 
jedynie wątkiem mającym wzbogacić fabułę, ale staje się pretekstem do poka
zania wspólnego uwikłania w historię, wspólnej odpowiedzialności za przy
rodę i uniwersalizmu kultury Pueblo, która zostaje sportretowana jako część 
kultury globalnej, a nie tylko egzotyczny „dodatek” do kultury amerykańskiej.

Powracając do głównego wątku, warto zauważyć, że podobnie jak ogród 
ciotki Bronwyn wygląda ogród Laury we Włoszech, z tym że tym razem różne 
warstwy włoskiej kultury zostają odsłonięte. Indigo zwraca szczególną uwagę 
na pozostałości kultury pogańskiej, czyli boginie płodności, przypominające 
jej dom i matrylinearną kulturę Pueblo, której początkiem, według wierzeń, 
była również bogini, czyli Matka Ziemia. Ponadto kamienne boginie z ogrodu 
Laury są pół ludźmi, pół zwierzętami i Indigo zauważa, że jedna z nich ma 
głowę węża i węże zamiast nóg. Ta wyjątkowa pozycja węży w kulturze przed
chrześcijańskiej i indiańskiej jest oczywiście dowodem na pewne uniwersalne 
motywy w tradycji europejskiej, które chrześcijaństwo starało się zasymilować:

The snake-headed mother had human arms and in them she cradled her 
snake baby to human breasts; but instead of legs, she had two snakes for 
limbs. Indigo took a deep breath and the others looked at her. Well, what 
did she think? Indigo didn’t know what to say. Grandma Fleet used to talk 
to the big snake that lived at the spring above the old gardens; she always 
asked after the snakes grandchildren and relatives and sent her best re
gards.

“It’s nothing like the minotaur, is it?” Edward said; he found the gro
tesque madonnas far more monstrous than the centaur or minotaur.

As they made their way to the niche on the terrace below, Laura de
scribed the remnants of snake devotion still found in rural villages of the 
Black and Adriatic Seas. There, people believed black or green snakes bore 
guardian spirits who protected their cattle and their homes. In her travels, 
Laura saw ornamental snakes carved to decorate the roofs and windows 
for protection. Great good fortune came to anyone who met a big white 
snake wearing a crown; the crowned snake was the sister of the waterbird 
goddess, owner and guardian of life water and life milk123.

121 Ibidem, s. 300-301.



(Matka z głową węża miała ludzkie ramiona, którymi podtrzymywała 
swoje wężowe dziecko, karmiąc je ludzką piersią. Zamiast nóg miała dwa 
wężowe ogony. Indygo głęboko wciągnęła powietrze i wszyscy na nią spoj
rzeli. O czym myślała? Indygo nie wiedziała, co powiedzieć. Babcia Fleet 
miała w zwyczaju rozmawiać z wielkim wężem, który mieszkał przy źró
dle ponad starymi ogrodami; zawsze pytała o jego wnuki oraz krewnych 
i przesyłała im najlepsze pozdrowienia.

- Nie może się równać z Minotaurem, nieprawdaż? - powiedział 
Edward. Groteskowe madonny przerażały go znacznie bardziej od centau
ra czy Minotaura.

Gdy podążali w kierunku niszy na tarasie poniżej, Laura opisywała 
pozostałości kultu węża ciągle widoczne w wiejskich rejonach wokół Mo
rza Czarnego i Śródziemnego. Tamtejsi ludzie wierzyli, że czarne i zielone 
węże skrywały duchy opiekuńcze, które chroniły ich bydło i domy. W swo
ich podróżach Laura widywała wzory z węży wyrzeźbione na dachach lub 
przy oknach, w celu zapewnienia ochrony. Wielkie szczęście stawało się 
udziałem każdego, kto napotkał białego węża w koronie; ten wąż był bli
skim krewnym wodnej bogini, właścicielki i strażniczki wody oraz mleka 
życia).

Silko udaje się wzmocnić metaforę wielokulturowego ogrodu poprzez 
wprowadzenie metafor związanych nie tylko z mieszaniem nasion i cebulek, 
ale też tych dotyczących siania i sadzenia roślin. Nie przypadkiem jedynymi 
pamiątkami, jakie przywozi Indigo z podróży, są właśnie nasiona. Silko wiąże 
pasję ogrodniczą Indigo z jej indiańskim dziedzictwem, ale warto zauważyć, 
że Indigo często znajduje wsparcie u ogrodniczek spoza kultury indiańskiej. 
Jedynym przykładem złej osoby z obsesją na punkcie roślin jest Edward Pal- 
mer, który rośliny kradnie i dzięki któremu poznajemy historię dziewiętnasto
wiecznej eksploatacji europejskich „odkrywców” wpisujących się w tradycje 
Humboldta, ale bardziej od niego bezwzględnych i materialistycznie nasta
wionych. Ulubioną rośliną Indigo staje się gladiola, czyli mieczyk, który jest 
doskonałą hybrydą. Gladiole są mieszańcami, jak sama Indigo, i chociaż ta 
informacja nigdy nie pojawia się w tekście, jest to ewidentna analogia. Na koń
cu powieści Indigo udaje się wyhodować swój własny gatunek gladioli, tym 
razem jadalny, który wpisuje się dobrze w uprawy Sand Lizard, i jej ogród 
zyskuje nowy botaniczny wątek.

Oczywiście można polemizować z traktowaniem ogrodów jako świadec
twa historii, chociaż badania nad uprawami różnych kultur nie są domeną tyl
ko antropologów, ale dostarczają wiedzy również historykom. Natomiast zdaję 
sobie sprawę, że w kontekście fikcji literackiej ogród nie jest miejcem, które 
utożsamiamy z przestrzenią historyczną ze względu na jego zmienność, a hi
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storia ma ocalać przeszłość. Jednak w ujęciu Silko z ogrodów dowiadujemy się 
o wiele więcej niż z architektury i ogrodnictwo znacznie wykracza poza hob
by. Pomysł ten wydaje się częścią szeroko zakrojonej strategii, bo chociaż we 
wszystkich powieściach Silko historia wykorzystywana jest w tradycyjny spo
sób (w Ceremony mamy konsekwencje udziału Indian w II wojnie światowej 
oraz aktów parcelacji i terminacji, w Gardens historię Tańca Ducha i Wovoki, 
a w Almanac of the Dead historię granicy amerykańsko-meksykańskiej), to 
jednak nie jest to dla autorki strategia nadrzędna, ale pomocnicza. Prawdzi
we wydarzenia historyczne są zaledwie punktem wyjścia do skonstruowania 
innej perspektywy historycznej, która zawsze wyrasta z tradycji ustnej Pueblo 
w przypadku dwóch pierwszych powieści i nawet majańskiej w przypadku 
Almanac. Silko próbuje postawić znak równości pomiędzy zachodnią tradycją 
historii opartej na faktach a tradycją historii mitycznej, którą uprawomocnia.

Wielu krytyków zwraca uwagę na to podwójne zakodowanie prozy Silko, 
m.in. Elaine A. Jahrer. W swojej interpretacji Ceremony zauważa ona: „Silkos 
envisioned new interpretative community, while profoundly traditional, in
corporates global understanding in order to keep the traditional story proces
ses alive. It explicitly requires multicultural knowing (and not just «knowled
ge», which implies already posited structurations)”124 („Silko portretuje nową 
wspólnotę interpretacyjną, która pomimo tego, że cechuje ją głęboki trady
cjonalizm, wpisuje się w kontekst globalny po to, aby podtrzymać żywotność 
tradycyjnych sposobów opowiadania. Ten proces zakłada wielokulturowe po
znawanie, a nie tylko wiedzę wyrastającą z już założonych ustaleń”). Podobnie 
Jace Weaver piszę, że perspektywa metyska pozwala Silko wpleść tradycyjny 
przekaz ustny i elementy duchowości indiańskiej w zachodnie formy literac
kie125. W powieści Gardens in the Dunes struktura powieści nie jest tak bardzo 
inspirowana tradycją indiańską jak w Ceremony, niemniej jednak sposób ob
razowania i symbolika odzwierciedlają obecność kultury Pueblo. Na pewno 
mocno zakorzenione w kulturze Pueblo jest też przesłanie powieści, które po
kazuje transkulturację popartą szacunkiem dla przyrody jako optymistyczny 
scenariusz dla ludzkości. Taka wizja może wydawać się naiwna, ale nie bra
kuje w tej powieści realistycznych wątków historycznych, które uzmysławiają, 
zwłaszcza nieindiańskim czytelnikom, rozmiar strat, jakie poniosły kultury 
indiańskie pod koniec XIX wieku.

121 E.A. Jahrer, Leslie Marmon Silko, [w:J Studies in American Indian Literature: Critical Essays 
and Course Designs, ed. P.G. Allen, Modern Language Association of America, New York 1983, 
s. 509.
125 J. Weaver, That the People Might Live...

Gardens różni się też od Ceremony wykorzystaniem tradycyji indiańskiej. 
Punktem wyjścia w obu przypadkach jest kultura Pueblo, ale perspektywa 
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Gardens jest zdecydowanie panindiańska, a przesłanie jest bardzo optymi
styczne. W przypadku tej powieści Silko zachęca do transkulturacji, nie wdając 
się w dyskusje o różnicach pomiędzy natywizmem a tradycjonalizmem. Tra
dycja indiańska jest pokazana jako jednoznacznie dobra, co wpływa na jakość 
powieści i może zniechęcać zarówno czytelników, jak i krytyków. Ja zdecydo
wałam się na omówienie tej powieści ze względu na to, że rejestruje ona do
brze ewolucję poglądów Silko i jest jednocześnie pożegnaniem z wizją Indian 
zbawiających świat białego człowieka. Kolejna powieść to mroczna dystopia, 
która pomimo wątków futurystycznych wydaje się zdecydowanie bardziej re
alistyczna. Jest to powieść, która - tak jak Indian Killer - narodziła się z gniewu 
i która ten gniew ilustruje (zob. wywiad z Silko126), pokazując konsekwencje 
odrzucenia indiańskiego przesłania z Gardens, stanowi też przestrogę, jak 
może się w związku z tym potoczyć historia ludzkości.

126 Np. E. Arnold, Listening to the Spirits: An Interview with Leslie Marmon Silko, „SAIL. 
Studies in American Indian Literatures” (Series 2) 1998, vol. 10, no. 3, s. 1-33.
127 M. Jarman, Exploring the World...
i:" Ibidem.
129 J. Wilson, The Earth Shall Weep...

Według Michelle Jarman127, z którą trudno się nie zgodzić, świat w powie
ści Almanac skażony jest obsesją na punkcie czystości rasowej. Jarman piszę 
o obecnej w tym tekście „eugenice postmodernistycznej”, zgodnie z którą świat 
nie może być miejscem dla wszystkich. Silko portretuje w tej powieści kulturę 
Zachodu, która promuje hierarchię wartości opartą na eugenice, czyli liczyć się 
mają tylko produktywne dla systemu jednostki. Kultura nastawiona na mate
rializm nie stawia na wspólnotę, ale nieustannie szacuje koszty, które państwo 
miałoby ponieść, opiekując się mniej wydajnymi i mniej przystosowanymi 
jednostkami. Według Jarman128 Silko sugeruje, że współczesna kryminaliza- 
cja uchodźców wynika z tego modelu świata. Dbałość o uszczelnienie granic 
państw i „systemowa podejrzliwość” w stosunku do obcych należą do repertu
aru strategii „profilaktycznych” kultury broniącej się przed zanieczyszczeniem. 
Silko nie zgadza się też na promowany przez niektórych reprezentantów kul
tury Zachodu zakaz przemieszczania się. Według Silko (co oczywiście wpisuje 
się w panindiańską tradycję plemion nomadzkich i otwartość wielu kultur in
diańskich na obcych - zob. np. James Wilson129) częścią kondycji ludzkiej jest 
bycie uchodźcą i możliwość poszerzania własnych granic. Fizyczne przekra
czanie granic jest u niej często połączone z przekraczaniem granic etniczności, 
seksualności i niepełnosprawności.

O czym opowiada powieść? Jest to powieść o konflikcie idei pomiędzy 
zwolennikami metyskiej wizji świata a tymi, którzy nastawieni są na nisz
czenie ziemi. Historia euro-amerykańska w Almanac to historia bezmyślnej 
eksploatacji środowiska naturalnego i tworzenia projektów eugenicznych,
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przez Amerykanów potraktowana jako kontynuacja polityki przemocy, która 
w Ameryce zaczęła się wraz z podbojem i kolonizacją. Historia panindiańska 
to historia rebelii, która rozpoczyna się pod koniec XX wieku i której celem 
jest odzyskanie ziemi przez plemiona indiańskie i wypełnienie przepowiedni 
ze starożytnych tekstów „Almanachu zmarłych”. W powieści występuje kil
kadziesiąt postaci, których losy tworzą imponującą dżunglę wątków. Powieść 
otwiera zamieszczona przez Silko mapa terytorium wokół Tucson i skrót 
przepowiedni rozpisany na cztery części. Ze względu na fakt, że te cztery tek
sty „otwierają” powieść na perspektywę historyczną (zakorzeniając dystopię 
w kontekście historyczno-mitycznym), cytuję je w całości:

ALMANAC OF THE DEAD. FIVE HUNDRED YEAR MAP.
Through the decipherment of ancient tribal texts of the Americas the Al
manac of the Dead foretells the future of all the Americas. The future is 
encoded in arcane symbols and old narratives.
PROPHECY.
When Europeans arrived, the Mayan, Azteca, Inca cultures had already 
built great cities and vast networks of roads. Ancient prophesies foretold 
the arrival of Europeans in the Americas. The ancient prophesies also fore
tell the disappearance of all things European.
TUCSON, ARIZONA.
Home to an assortment of speculators, confidence men, embezzlers, law
yers, judges, police and other criminals, as well as addicts and pushers, 
since the 1880s and the Apache Wars.
THE INDIAN CONNECTION.
Sixty million Native Americans died between 1500 and 1600. The defiance 
and resistance to things European continue unabated. The Indian Wars 
have never ended in the Americas. Native Americans acknowledge no bor
ders; they seek nothing less than the return of all tribal lands130.

L.M. Silko, Almanac of the Dead, Simon and Schuster, New York 1991, strony nienume- 
rowane.

1OO

(ALMANACH ZMARŁYCH. PIĘĆSETLETNIA MAPA.
Poprzez szyfry starożytnych plemiennych tekstów amerykańskich „Alma
nach zmarłych” przepowiada przyszłość obu Ameryk. Przyszłość zakodo
wana jest w tajemnych symbolach i starych opowieściach. 
PRZEPOWIEDNIA.
Kiedy Europejczycy dotarli do Ameryki, kultury Majów, Azteków i In
ków mogły już pochwalić się wspaniałymi miastami i sieciami dróg. Stare 
przepowiednie przewidziały przybycie Europejczyków do Ameryki. Stare



przepowiednie przewidziały także zniknięcie wszystkiego, co europejskie. 
TUCSON, ARIZONA.
Miejce, które stało się domem dla zbieraniny spekulantów, mężów za
ufania, oszustów, prawników, sędziów, policjantów, jak też narkomanów 
i przemytników, od czasu wojen z Apaczami w latch 80. XIX wieku.
ZWIĄZEK Z INDIANAMI.
Sześćdziesiąt milionów rdzennych Amerykanów zmarło pomiędzy XVI 
a XVII wiekiem. Bunt i opór przeciwko Europejczykom trwa niezmiennie. 
Wojny indiańskie nigdy nie wygasły w Amerykach. Rdzenni Amerykanie 
nie uznają granic; niczego nie pragną bardziej niż odzyskania ziemi ple
miennej).

Warto zauważyć, że Silko bezpośrednio przedstawia cel swojej powieści, 
nie ukrywając zaangażowania ideologicznego trzecioosobowego narratora. 
Wykorzystana perspektywa historyczno-mityczna w zasadzie znosi granice 
pomiędzy podziałem na materiał historyczny i mityczny; narrator tym sa
mym tonem podaję informacje mityczne, jak i fakty oraz procesy historyczne. 
Przy okazji redefinicji ulega mapa terytorium, czyli amerykański Południowy 
Zachód i północny Meksyk, które narrator pokazuje jako obszar wiecznego 
konfliktu podsycanego przez ludzi, którzy z nieindiańskiej, zewnętrznej per
spektywy nie powinni pojawiać się na tej samej liście, ale w ujęciu Silko krymi
naliści i przedstawiciele amerykańskiego wymiaru spawiedliwości nie różnią 
się zbytnio i są w takim samym stopniu kontynuatorami tradycji kolonizacyj- 
nych zainicjowanych przez białych w Ameryce w poprzednich wiekach. Do
datkowo jeszcze narrator Silko nazywa wszystkich Indian „Native Americans", 
w ostatnim tekście pokazując jako wspólny mianownik nie tylko dziedzictwo 
kolonizacji i neokolonizacji, ale również brak respektowania granic sztucz
nie ustalonych przez białych osadników. Radykalizm tych poglądów zostaje 
odzwierciedlony w całej powieści i jak każdy radykalizm powoduje, że ogląd 
historii, w tym przypadku relacji pomiędzy Indianami a euro-amerykańskimi 
kolonizatorami, jest dość jednowymiarowy. Silko tak bardzo koncentruje się 
na kosztach podboju i kolonizacji Ameryki poniesionych przez jej rdzennych 
mieszkańców, że zapomina, iż część kultur indiańskich, na które się powołuje, 
również bezwzględnie podbijała inne kultury, eksterminując lub zniewalając 
ich reprezentantów. Skala takiego podboju nigdy nie była duża na terytorium 
współczesnych Stanów Zjednoczonych, ale w imperiach Majów, a zwłaszcza 
Azteków i Inków przez stulecia dochodziło do aktów okrucieństwa na ogrom
nym obszarze. W przeciwieństwie do Erdrich i Alexiego, Silko wydaje się two
rzyć narracje, w których emocjonalne zaangażowanie narratorów uniemoż
liwia im obiektywny ogląd rzeczywistości historycznej i efekt ostateczny to 
wykreowanie takiego indiańskiego wątku historii, który mógłby być rekom
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pensatą za cierpienia poniesione z ręki białych osadników. Analiza sposobów 
wykorzystania historii przez Silko bezwzględnie tę jednoznaczność odsłania 
i ma głębokie uzasadnienie w ogólnej koncepcji, co postaram się wyjaśnić 
w trakcie interpretacji. Na poziomie treści Silko ustawicznie dba o „dokształ
cenie” czytelnika w historii opresji Indian, stawiając na radykalny rewizjonizm 
i pomijając fakt, że nie wszyscy biali marzyli o eksterminacji Indian i że nie 
wszyscy Indianie zainteresowani byli walką o zbawienie ludzkości.

Akcja powieści obejmuje około pięciuset lat, ponieważ historia zaczyna 
się od starożytnej przepowiedni Majów zakodowanej w tytułowym „Almana
chu zmarłych”. Odcyfrowywaniem starożytnych ksiąg, obejmujących również 
historię rdzennych Amerykanów, zajmuje się Indianka Lecha zamieszkująca 
rancho w okolicach Tucson w Arizonie. Przepowiednia przewiduje rewolucję 
metyską mającą na celu odzyskanie ziemi, która to rewolucja ma się rozpo
cząć na północy, czyli mieliby ją zainicjować Indianie północnoamerykańscy, 
którzy stopniowo mają stworzyć panindiański i panamerykański ruch oporu 
przeciwko działalności kolonizatorów i ich potomków. Ostatecznie jednak re
wolucja wybucha w Meksyku i krok po kroku przesuwa się do granicy meksy- 
kańsko-amerykańskiej. Lecha, razem z siostrą bliźniaczką Zetą, staje się czę
ścią ruchu oporu, który stopniowo obejmuje obie Ameryki. Innymi ważnymi 
postaciami są bracia bliźniacy, Tacho i El Feo. Pierwszy jest szoferem bogacza 
Menardo i szpiegiem na rzecz rewolucji, a drugi - przywódcą ruchu oporu 
na południu Meksyku. Bracia stają się przywódcami rewolucji ze względu na 
posiadane przez nich umiejętności komunikowania się ze światem duchów. 
W walce pomaga im Angélica a.k.a. Escapia, która reprezentuje kulturę majań- 
ską, oraz Barefoot Hopi i Wilson Weasel Taił z plemion północnoamerykań
skich (Hopi i Lakota z okolic Wounded Knee). Pochodzenie tych postaci, które 
zyskują w powieści na pół mityczny status charyzmatycznych mówców pocią
gających za sobą tłumy, jest istotne, bo Escapia stanowi łącznik z kulturą ma- 
jańską, a jej działalność jest dowodem na to, że kultura ta przetrwała nie tylko 
w tytułowym „Almanachu”, ale że jest wciąż żywa i silna; Hopi to jedna z naj
bardziej wyrafinowanych kultur indiańskich w USA, słynąca właśnie z prze
powiedni na temat końca świata białych ludzi, a Lakota z Wounded Knee jest 
ocalonym z masakry. Lecha i Zeta stają się częścią ruchu oporu w momencie, 
gdy dziedziczą starożytny „Almanach” po Indiance Yaqui Yoemi, i stopniowo 
zmieniają swoje rancho w pobliżu Tucson w twierdzę. Ważną postacią jest też 
Ferro, syn Lechy, porzucony przez nią, i jego kochanek Paulie, pracujący na 
rancho Zety. Innymi osobami, które stają po stronie walczących Indian, są: 
Sterling, wygnany z plemienia Laguna Pueblo i zatrudniony przez Lechę i Zetę 
na rancho; Seese, biała kobieta, która staje się sekretarką Lechy (licząc na po
moc ze strony Indianki w odnalezieniu porwanego dziecka); Calabazas, Me
tys zajmujący się przemytem na granicy, który stopniowo odkrywa wagę in
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diańskich korzeni, oraz jego dwie partnerki ratujące nielegalnych imigrantów 
z Meksyku i Ameryki Środkowej. Warto wspomnieć też niepełnosprawnego 
Roota, białego zatrudnionego przez Calabazasa. Ważną rolę odgrywa też po
stać drugoplanowa, Clinton, Afroamerykanin o indiańskich korzeniach, który 
stara się naśladować tradycję ruchów wyzwoleńczych w Afryce (akcja powie
ści toczy się pod koniec XX wieku, w czasie, gdy Afryka wyzwoliła się z więzów 
neokolonialnych i Afrykańczycy są niezależni od białych).

Po „stronie zła” Silko wprowadza równie rozbudowaną grupę postaci. 
Na jej czele stoi demoniczny Beaufrey, zwolennik eugeniki, rasista i psycho
pata, który z zimną krwią doprowadza do śmierci swoich kochanków, Erica 
i Davida, oraz prawdopodobnie morduje dziecko Seese, aby handlować jego 
narządami. Najbliższym współpracownikiem Beaufreya jest Serio, potomek 
arystokracji europejskiej z obsesją na punkcie „błękitnej krwi”, który marzy 
o nowym holocauście etnicznym, a w wolnych chwilach kolekcjonuje filmy 
o wymyślnych torturach. Przedłużenie „osi zła” stanowi Trigg, niepełnospraw
ny biały Amerykanin zainteresowany handlem organami i prowadzeniem, bez 
względu na koszty ludzkie, badań genetycznych i eksperymentów, ponieważ 
liczy na odzyskanie sprawności, oraz rodzina bossa narkotykowego Maxa Blue, 
dzielącego swoje imperium z żoną Leah, skrajną materialistką, która buduje 
miasto dla milionerów na pustyni koło Tucson, i synami Sonym i Bingo, kon
tynuującymi interesy ojca. Po stronie meksykańskiej siły antyindiańskie repre
zentują: Metys Menardo, multimilioner kontynuujący politykę kolonizatorów, 
jego żony z obsesją na punkcie materializmu (Iliana i Alegria), prominentni 
mieszkańcy miasta Tuxtla, tacy jak Generał J. czy skorumpowani policjanci. 
Czarnym charakterem jest też kubański komunista Bartolomeo, który przy
gotowuje nową rewolucję, traktując Indian z pogardą, jako zabobonną masę.

Podział na dobrych i złych bohaterów jest stosunkowo łatwy do prze
prowadzenia, co jest kolejnym dowodem na uproszczenia w konstrukcji po
staci dokonane przez Silko oraz na zaanagażowanie ideologiczne powieści. 
Wyjątkiem mogą być postaci Lechy i Zety, które są kontrowersyjne poprzez 
swoje życie seksualne i rodzinne. Lecha jest typem kobiety modliszki, często 
wykorzystującej innych seksualnie, a Zeta reprezentuje drugą skrajność po
przez kompletne odrzucenie relacji seksualnych. Dodatkowo obie są nieludz
kie w stosunku do Ferro, który zostaje brutalnie porzucony przez Lechę jako 
noworodek, a potem doświadcza braku miłości ze strony Zety, nieukrywającej, 
że kieruje nią wyłącznie poczucie obowiązku. Te wątki świadczą o tym, że Sil
ko zadbała o przełamanie wyłącznie pozytywnego obrazu Indian; potwierdza 
to też postać Yoeme, która porzuca siedmioro swoich dzieci, bo nie są, według 
niej, wystarczająco indiańskie.

Bohaterowie biali wydają się bardziej jednoznaczni, z wyjątkiem Seese, 
postaci zagubionej i kontrowersyjnej. Seese jest matką narkomanką, która jed
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nocześnie zatruwa swoje dziecko narkotykami i kocha je nad życie. Biorąc pod 
uwagę, że Silko wprowadza około siedemdziesięciu ważnych postaci, można 
zaryzykować tezę, że pewne uproszczenia wynikają ze skrótowych portretów
- tam, gdzie Silko opowiada dłuższą historię, konstruuje ciekawszych, bardziej 
złożonych bohaterów, co widać na przykładzie Calabazasa (na pierwszy rzut 
oka to prosty przemytnik, a jednak potem daje się poznać jako pasjonat hi
storii) czy Menardo (bezwględny dorobkiewicz zyskuje wymiar tragiczny, gdy 
zaczyna pogrążać się w paranoi).

Faktycznie historia jest obecna w Almanac w znaczącym stopniu; można 
zaryzykować tezę, że powieść przesiąknięta jest historią i została napisana jako 
antidotum na historyczną amenzję. Bohaterowie, którzy „przemycają” histo
rię do powieści, to oczywiście bohaterowie z grupy proindiańskiej; w grupie 
antyindiańskiej jedyne odniesienia do historii to wspominanie Hitlera czy też 
porażek kolonizacyjnych, ale generalnie bohaterowie z „obozu zła” historią 
się nie zajmują. Wątki historyczne wprowadzane są na kilka sposobów; jeden 
z nich to podawanie list wydarzeń historycznych zepchniętych na margines 
historii oficjalnej, jak np. lista powstań indiańskich w obu Amerykach131 czy 
analogiczna lista powstań murzyńskich132.

Ibidem, s. 427-430.
1,2 Ibidem, s. 742-746.

Warto zwrócić uwagę, że listy wydarzeń historycznych nie są obiektywne
- np. powstanie niewolników na Haiti pokazane jest jako wyłącznie zwycięstwo 
i nie ma mowy o późniejszej dyktaturze czarnych władców. Podobnie powsta
nie Świetlistego Szlaku w Peru pokazane jest jako konsekwencja indiańskiego 
ruchu oporu i nie ma infromacji o tym, że była to organizacja terrorystyczna, 
która odpowiada za śmierć tysięcy osób; w dodatku Silko podaję jako zało
życiela Jose Carlosa Mariategui, którego teksty zainspirowały Szlak, ale który 
nie był jego przywódcą, trudno też znaleźć w jego eseistyce nawoływanie do 
terroryzmu. Listy zawierają jedynie hasła bez kontekstu i może to wprowadzać 
w błąd. Nie wydaje mi się jednak, aby takie potraktowanie materiału historycz
nego było wynikiem celowego fałszowania historii, ponieważ katalogowanie 
wydarzeń związane jest zawsze z punktem widzenia postaci najbardziej w po
wieści radykalnych (historię powstań indiańskich relacjonuje Escapia, a histo
rię powstań murzyńskich Clinton) i w związku z tym nie mamy do czynienia 
z obiektywnym oglądem historii, ale częściowo z językiem propagandy. Jest 
to ryzykowne posunięcie ze strony Silko, ponieważ z jednej strony katalogi 
wydarzeń historycznych są lekcją etnohistorii dla czytelnika oraz bohaterów 
powieści i istnieje ryzyko, że odbiorca powieści zlekceważy kwestię narrato
rów, zwłaszcza że wszyscy indiańscy bohaterowie powieści walczą o uznanie 
zmarginalizowanej historii, a pokazywanie lekcji historii poprzez radykalnych 
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narratorów więcej nam mówi o nadużyciach wynikających z potrzeby zemsty 
i niebezpieczeństwach rewizjonizmu niż o samej historii. Poza tym indiańscy 
rewolucjoniści wydają się momentami nadużywać historii w taki sam sposób 
jak ci, przeciwko którym się buntują, co kłóci się z głównym motywem po
wieści, czyli rekonstruowaniem historii w celu uzasadnienia własnego bun
tu. Najważniejszym celem przyświecającym buntownikom jest odzyskanie 
indiańskiej ziemi i przywoływane wydarzenia historyczne to nic innego, jak 
uprawomocnienie własnego stanowiska poprzez skatalogowanie dowodów 
świadczących o grabieży ziemi przez białych kolonizatorów i skutecznie prze
prowadzonym holocauście etnicznym. W kontekście tego celu manipulowanie 
historią przez bohaterów Silko we fragmentach katalogujących wydarzenia hi
storyczne trudno ocenić jako całościowo trafne posunięcie.

Kolejnym sposobem na wprowadzanie wątków historycznych do powie
ści jest konstruowanie historii alternatywnych dla historii oficjalnej; ta strate
gia wydaje się dużo bardziej udana, ponieważ z jednej strony stanowi element 
lekcji historii, z drugiej strony pokazuje, jak skomplikowane jest ustalenie 
prawdy, a z trzeciej jeszcze jest rodzajem subwersji, próbą przełamania mo
nopolu kolonizatorów na jedną jedyną prawdę. Najlepszym przykładem takiej 
strategii jest historia Geronimo, prawdziwego wodza Apaczów, która zostaje 
w omawianej powieści rozpisana na wiele wątków, uwzględniających Gero
nimo nie tylko jako postać historyczną, ale też dotyczących Geronimo jako 
postaci legendarnej. W przeciwieństwie do katalogowanych wydarzeń histo
rycznych, w historii Geronimo mamy kontekst. Ostateczną wersję poznajemy 
z ust starego Mahawali, nauczyciela Calabazasa. Zgodnie z tą wersją biali nigdy 
nie schwytali prawdziwego Geronimo, a za Geronimo celowo podał się India
nin Old Pancakes, po to, aby legendarny wódz mógł na zawsze pozostać wśród 
swoich. Silko buduje wiarygodną historię, w której biali rozpoznają Geronimo 
tylko na podstawie kiepskiej jakości zdjęcia (więc mogą się mylić). Indiańskim 
tropicielom wynajętym przez białych nie zależy na schwytaniu prawdziwego 
Geronimo, więc godzą się na mistyfikację, a sami Apacze chętnie współpracu
ją, aby ukryć tożsamość wodza. Historia opowiedziana przez Mahawalę jest 
barwna i w dużym stopniu prawdopodobna; zresztą nie tyle chodzi tu o usta
lenie prawdziwej historii, bo to jest niemożliwe, ile o pokazanie ducha oporu 
wśród Indian, którzy w oficjalnej wersji historii funkcjonowali jako agresorzy 
lub ofiary i nikt nie przejmował się poziomem stereotypizacji w opowieści. 
W wersji Mahawali nie znajdujemy bardzo silnych dowodów na to, że biali 
nie schwytali prawdziwego Geronimo, ale zamiast tego widzimy powstawa
nie mitu. Najgorsze do zaakceptowania w oficjalnej historii Geronimo było 
to, że został on złamany przez białych i z potężnego wodza stał się rodzajem 
maskotki do wynajęcia, oswojonym dzikusem. W wersji Mahawali Geronimo 
zachowuje godność, bo to Old Pancakes się poświęca. Warto też zwrócić uwa-
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gę, że w opowieści o Geronimo mowa jest o kilku Geronimo i o etymologii 
przydomka, która odsłania słabe strony kolonizatorów. Przydomek „Geroni
mo” nie miał nic wspólnego z prawdziwym imieniem legendarnego Apacza; 
był to okrzyk wydawany przez armię meksykańską, gdy nacierała na wroga 
(wezwanie na pomoc świętego Jeromea) i co najmiej kilku indiańskich wo
dzów kolonizatorzy identyfikowali poprzez ten przydomek. Celem kontrhi- 
storii skonstruowanej przez Silko nie jest zatem ustalenie niemożliwej do 
zrekonstruowania historii, ale zbudowanie opowieści, która zamiast pokazy
wać Indian jako pasywne ofiary, sportretuje ich jako aktywnych uczestników 
historii.

Cel ten łączy powieść Almanac z powieścią Ceremony - w tej ostatniej 
odpowiedzialność za podbój zrzucona została na indiańskich czarowników. 
Almanac rejestruje indiańską obecność w historii w analogiczny sposób, po
kazując np. Montezumę jako złego czarownika, który poprzez własną nieod
powiedzialność sprowadził konkwistadorów. U Silko biali trafiają do Ameryki 
nie dlatego, że są nieulęknionymi odkrywcami i mają misję nawracania świata, 
ale przez przypadkowe działania nieodpowiedzialnych Indian:

The so-called explorers and “conquistadors” had explored and conquered 
nothing. The “explorers” had followed Indian guides kidnapped from 
coastal villages to lead them as far as they knew, and then the explorers kid
napped more guides. The so-called conquerors merely aligned themselves 
with forces already in power or forces already gathered to strip power from 
rivals. The tribes in Mexico had been drifting toward political disaster for 
hundreds of years before the Europeans had ever appeared133.

1O6 —

(Ci tak zwani odkrywcy i „konkwistadorzy” niczego nie odkryli i nie pod
bili. „Odkrywcy” mieli za przewodników Indian schwytanych w wioskach 
przybrzeżnych, którzy doprowadzali ich do punktu, do którego się orien
towali w terenie, a potem chwytano kolejnych przewodników. Ci tak zwani 
konkwistadorzy zaledwie wchodzili koalicję z ludami, które już przejęły 
władzę lub miały ją właśnie przejąć, żeby z ich pomocą odebrać władzę 
rządzącym. Plemiona w Meksyku dryfowały w kierunku politycznej kata
strofy już setki lat przed pojawieniem się Europejczyków).

Problem odnalezienia własnej historii i szacunku do tradycji jest nad
rzędnym motywem losów Sterlinga, który zostaje wydalony z plemienia za 
dopuszczenie do profanacji. Sterling interesuje się historią Tucson, szczegól
nie wciągające są dla niego relacje na temat kryminalistów, których traktuje

113 Ibidem, s. 220.



jako potrafiących przechytrzyć system, i doszukuje się wśród nich Metysów 
i Indian. W tym celu kolekcjonuje gazetki upamiętniające zbrodnie oraz na
pady i zwiedza z Seese Tucson. Stopniowo jednak Sterling odkrywa historię 
rdzennych Amerykanów i zaczyna rozumieć jej wagę. Poznawanie historii 
różni się oczywiście od modelu euro-amerykańskiego; Sterling uczy się histo
rii nie poprzez lektury, ale poprzez obserwację zmian, które zachodzą wokół. 
Stopniowo dostrzega siłę jednoczących się Indian i zaczyna rozumieć ich mo
tywację, która wynika z chęci przeciwstawienia się „cywilizacji śmierci” bia
łych ludzi. Początkowo nieczytelne symbole stają się dla niego ważne poprzez 
umiejscowienie ich w szerszym kontekście kulturowym i historycznym. Do
wodem na to jest historia związana z odkryciem na terenie rezerwatu figury 
świętego węża. Na początku powieści Sterling dopuszcza do sytuacji, w której 
nieindiańska ekipa filmowa filmuje świętą dla Laguna figurę węża, i zostaje 
za to skazany na wygnanie. Początkowo nie rozumie okrutnego werdyktu, ale 
przebywając na rancho Zety i obserwując przygotowania do panindiańskiej 
rewolucji, nie tylko poznaje stopniowo własne dziedzictwo kulturowe, ale też 
uczy się do niego szacunku, co umożliwia mu w finale powrót do rezerwatu 
i podjęcie próby ponownego wpisania się do klanu. Dla czytelnika wygnanie 
Sterlinga może wydawać się przesadnym wyrokiem, ale wcześniej w powieści 
zostaje przytoczona historia świętych figurek podarowanych plemieniu Ster
linga przez duchy Katchina - figurki te zostają „odkryte” i ukradzione przez 
białych antropologów. W momencie, gdy Laguna Pueblo odnajdują figurę 
węża, upublicznienie odkrycia stanowi ogromne ryzyko ponownej kradzieży, 
stąd surowa kara dla Sterlinga. Co warto zauważyć, Sterling nie dopuszcza się 
wykroczenia z premedytacją, ale dlatego, że jest ignorantem i nie jest w sta
nie przewidzieć konsekwencji swojego czynu, bo nie zna historii plemienia. 
Zyskując wiedzę o własnym dziedzictwie, Sterling odrzuca prenumeratę ga
zetek, które przedstawiały historię Tucson z perspektywy białych kolonistów 
i nakierowane były na treści sensacyjne, a zamiast tego - w ostatnim rozdziale 
pod tytułem Home - podejmuje próbę ponownego wpisania się w tradycję 
plemienną:

Sterling didn’t look like his old self anymore. He had lost weight and quit 
drinking beer. The postmaster reported Sterling had let go all his maga
zine subscription. Sterling didn’t care about the rumors and gossip because 
Sterling knew why the giant snake returned now; he knew what the snake 
message was to the people. The snake was looking south, in the direction 
from which the twin brothers would come134.

1 Ibidem, s. 763.



(Sterling w niczym nie przypominał siebie z dawnych lat. Schudł i przestał 
pić piwo. Na poczcie zauważono, że przerwał subskrybcję wszystkich swo
ich czasopism. Sterling nie przejmował się plotkami, bo Sterling wiedział, 
dlaczego wielki wąż teraz powrócił; wiedział, jakie wąż ma przesłanie dla 
ludzi. Wąż patrzył w kierunku południa, z którego mieli nadejść bliźniacy).

Kolejnym sposobem wykorzystania historii jest połączenie wydarzeń 
historycznych z wymiarem mitycznym po to, aby pokazać indiański sposób 
postrzegania historii i jego wagę dla zachowania tożsamości. Staregię tę Sil- 
ko częściowo wykorzystała, wkomponowując w tekst powieści kontrhistorię 
Geronimo i kontynuując w Almanac opowieść o indiańskich czarownikach 
odpowiedzialnych za podbój i kolonizację, którą to opowieść wprowadziła 
w Ceremony. Jednak najważniejszym mitem dla powieści o indiańskiej rewo
lucji jest mit Tańca Ducha, który oczywiście wiąże się z wydarzeniami z dru
giej połowy XIX wieku, czyli powstaniem panindiańskiej religii wokół proroka 
Wovoki (wątek ten też jest nadrzędnym wątkiem historycznym w Gardens in 
the Dunes'). Gdyby Silko skoncentrowała się tylko na nieindiańskiej, czyli ofi
cjalnej wersji tej historii, musiałaby napisać opowieść o ostatecznej porażce In
dian północnoamerykańskich i zaniku ich kultur. Zamiast klasycznej narracji 
rodem z realistycznej powieści historycznej Silko wprowadza wątki realistycz- 
no-magiczne, pokazując kontynuuację historii Tańca Ducha, zachowanego dla 
współczesnych dzięki duchom ofiar, które nigdy nie opuściły amerykańskiej 
ziemi, łącząc się z duchami innych ofiar kolonizacji Ameryki. Co ciekawe, ży
wotność tych duchów jest największa przy granicy meksykańskiej, co w powie
ści jest uzasadnione przez wprowadzenie wątku meksykańskiego kultu zmar
łych, znoszącego granice między światami (historia Calabazasa spędzającego 
Todos Los Santos na grobach zmarłych). Powieść Almanac staje się zatem speł
nieniem proroctwa Tańca Ducha, zgodnie z którym duchy powracają, aby się 
zemścić, tym samym świat białego człowieka jest zagrożony. To wypełniające 
się proroctwo bardzo dobrze komponuje się z innymi proroctwami powieści, 
zwłaszcza z tymi, które Lecha odnajduje w starożytnych księgach o majańskim 
rodowodzie, ale mającymi panindiański charakter, bo obok bliźniaków z Popol 
Vuh pojawia się w nich aztecki Quetzalcoatl i znacznie późniejsza historia In
dian Yaqui, którą spisuje sama Yoemi, strażniczka rękopisu. Wszystko jednak 
zaczyna się od duchów krążących wokół granicy, jak relacjonuje Calabazas:

The ghosts are always traveling up and down the riverbanks searching for 
their loved ones. Because the Mexican soldiers slaughtered all of them. Ba
bies, little children, old women. Yaquis who refused to acknowledge the 
Mexican government or to pay taxes on their land were rounded up and 
shot. The soldiers filled the arroyos with their bodies, and families never 
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knew who had been murdered or who had escaped. Those families cant 
rest. Not even now. [...]

What do these ghosts want? They are still running away, thinking they 
are escaping the slaughter. They keep travelling, but at a much slower rate 
of speed than when they were alive. They are just now reaching Tucson as 
the water and the land are dissapearing. Relatives already settled here had 
pleaded with them to flee Sonora sooner. Now the ghosts have come, and 
they want to know where the lake they were hearing about has gone. The 
lake their brothers and cousins were bragging about. Plentiful fresh water 
in Tucson. Which is what the water tucson means in Papago135.

(Duchy zawsze podróżowały wzdłuż brzegów rzeki w poszukiwaniu 
swoich ukochanych. Ponieważ meksykańscy żołnierze zamordowali ich 
wszystkich. Niemowlęta, małe dzieci, stare kobiety. Indianie Yaqui, któ
rzy nie chcieli płacić podatków za swoją ziemię meksykańskiemu rządowi, 
byli okrążani i rozstrzeliwani. Żołnierze wypełniali koryta rzek ich ciałami 
i rodziny nigdy nie dowiedziały się, kto zginął, a komu udało się uciec. Te 
rodziny nigdy nie spoczną. Nawet teraz. [...]

Czego chcą te duchy? Ciągle uciekają, myśląc, że umkną rzezi. Podró
żują nieustannie, ale o wiele wolniej, niż kiedy żyły. Teraz zbliżają się do 
Tucson, gdy znika woda i ziemia. Ich krewni mieszkający tutaj poprosili je, 
by szybciej uciekły z Sonory. Teraz duchy nadeszły i chcą wiedzieć, gdzie 
podziało się jezioro, o którym tyle słyszeli. To jezioro, którym chwalili się 
ich bracia i kuzyni. Pełne świeżej wody jezioro z Tucson. Tucson w języku 
papago znaczy „świeża woda”).

Nie bez znaczenia jest fakt, że Calabazas opowiada tę historię Rootowi, 
białemu pracownikowi, którego rodzina wzbogaciła się na sprzedaży alkoholu 
podczas tzw. wojen Apaczów. Zgodnie z interpretacją Calabazasa każda hi
storia wypełnia się w czasie i nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak jak duchy 
pomordowanych Indian szukają spawiedliwości i w fikcyjnym świecie Alma
nac znajdują ją, tak też i Root zostaje skazany na kalectwo (ulega wypadkowi 
drogowemu), aby pokutować za grzechy przodków. Root godzi się ze swoim 
losem i dlatego Calabazas przygarnia go i próbuje przekonać, że jego prywatna 
tragedia jest częścią większej opowieści, pogrzebanej historii Ameryki.

Jak pisałam, ta świadomość „pogrzebanej” historii wyróżnia bohaterów 
indiańskich i metyskich, którzy dokształcają białych (Calabazas Roota, Lecha 
Seese), a ci spośród grupy indiańsko-metyskiej, którzy hołdują tylko histo
rii oficjalnej, muszą zapłacić wysoką cenę. Dowodem na to jest los Menardo, 

11 Ibidem, s. 190.

109 —



który za wszelką cenę chce być częścią oficjalnej historii zwycięzców, więc 
zgodnie z rasistowską tradycją meksykańską wypiera się indiańskich korzeni, 
fundując sobie nową osobowość właściciela ziemskiego z białą żoną u boku. 
Dodatkowo Menardo realizuje wątek jankeski, wypracowując swoją fortunę 
zgodnie z modelem „od pucybuta do milionera”, bez względu na środki. Karą 
jest paranoja umiejętnie podsycana przez indiańskiego szofera Tacho, który 
w wyrachowany sposób interpretuje koszmary dręczące Menardo i w znacz
nym stopniu doprowadza do jego śmierci.

Kolejnym bohaterem, który rezygnuje z historii i płaci za to życiem, jest 
kubański komunista Bartolomeo. On również staje się narzędziem w rękach 
indiańskich rewolucjonistów, a konkretnie Escapii, która doprowadza do jego 
egzekucji. Bartolomeo nie doceniał Indian i lekceważył wątki historyczne, co 
zauważyła Escapia, budując paralelę między nim a innym Bartolomeo, ignoru
jącym cierpienia Indian, czyli historycznym Bartolomem de Las Casas, który 
w oficjalnej historii figuruje jako obrońca Indian, ale jego prawdziwa historia 
pełna była sprzeczności. Warto zacytować w tym miejscu kontrhistorię Las 
Casasa przedstawioną przez Escapię, ale najpierw chciałabym zwrócić uwagę 
na sposób, w jaki Escapia przepisuje historię Karola Marksa, bo wszystkie jej 
wywody tej postaci w pewnym stopniu dotyczą. Escapia ma obsesję na punkcie 
Marksa i ustawicznie konstruuje jego legendę, upierając się, że wszyscy komu
niści rozminęli się z jego prawdziwymi postulatami. Nawet kubańcy marksiści 
są według niej w błędzie, bo wyznają jedynie kult Fidela Castro i w przeciwień
stwie do Marksa nie interesują się historią. Jak wywodzi Escapia:

Las Casa had gone to Cuba slave-hunting with other businessmen, al
though Las Casas was not present when the rebel Indian leader Hateuy 
was burned alive. Why hadn’t the stupid Cubans running the communist 
school in Mexico City talked about this part of Cuban history? Later La 
Escapia had pointed to this as one example of how little the Cubans knew 
about Cuban history. La Escapia called it further proof Cubans didn’t want 
indigenous people to know their history. When they denied indigenous 
history, they betrayed the true meaning of Marx. Not even Marx had ful
ly understood the meaning of the spiritual and tribal communes of the 
Americas. [...]

The Europeans had destroyed the great libraries of the Americans to 
obliterate all that had existed before the white man. [...]

Five hundred years of Europeans and nothing had changed. The Cu
bans had lied and distorted the words of Marx; worse they had attempt
ed to supress the powerful warning Hateuy had sent to the people of the 
Americas. Hateuy had refused baptism before Europeans had burned him 
alive because he said he did not want to go to heaven if Europeans might 
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also be there. Cheers and shout had come from the back of the crowd when 
Angelita La Escapia had finished.

The stories of the people or their “history” had always been sacred, the 
source of their entire existence. If the people had not retold the stories, or if 
the stories somehow had been lost, then the people were lost; the ancestors’ 
spirits were summoned by the stories. This man Marx had understood that 
the stories or “histories” are sacred; that within “history” reside relentless 
force, powerful spirits, vengeful, relentlessly seeking justice. [...]

The old people had stories that said much the same, that it was only 
a matter of time and things European would gradually fade from the 
American continents. History would catch up with the white man whether 
the Indians did anything or not. History was the sacred text. The most 
complete history was the most powerful force136.

(Na Kubie Las Casas polował na niewolników z innymi przedsiębiorcami, 
chociaż Las Casasa nie było przy tym, jak spalono żywcem indiańskiego 
buntownika Hateuya. Dlaczego głupi Kubańczycy prowadzący komuni
styczną szkołę w mieście Meksyk pomijali tę część historii? Potem La Esca
pia podawała to jako przykład na to, jak niewiele Kubańczycy wiedzą na 
temat kubańskiej historii. La Escapia twierdziła, że jest to też dowód na to, 
iż Kubańczycy nie chcą, aby autochtoni znali swoją historię. Gdy wypierają 
się indiańskiej historii, wypierają się także prawdziwego przesłania Marksa. 
Nawet sam Marks nie zrozumiał w pełni znaczenia duchowych i plemien
nych komun w Amerykach. [... ]

Europejczycy zniszczyli wspaniałe biblioteki Ameryki, żeby wymazać 
wszystko to, co istniało przed białym człowiekiem. [...]

Pięćset lat obecności Europejczyków i nic się nie zmieniło. Kubańczycy 
kłamali i zniekształcili słowa Marksa; co gorsza, próbowali zataić kluczowe 
ostrzeżenie Hateuya dla ludów Ameryki. Hateuy nie zgodził się na chrzest 
przed tym, jak Europejczycy spalili go na stosie, bo nie chciał trafić do 
nieba, w którym mógłby spotkać Europejczyków. Pełne entuzjazmu wrza
ski popłynęły z tyłu zebranego tłumu, gdy Angelita La Escapia skończyła 
mówić.

Opowieści indiańskiego ludu czy też jego „historia” od zawsze były 
święte jako źródło ich całej egzystencji.

Jeżeli ludzie przestaliby snuć opowieści lub jeżeli opowieści zostałyby 
zagubione, również ludzie popadliby w zagubienie, bo duchy ich przod
ków były przywoływane poprzez opowieści. Ten człowiek, Marks, rozu
miał, że opowieści lub „historie” są święte; że wewnątrz „historii” spoczy

“ Ibidem, s. 314-316.
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wa nieujarzmiona siła, potężne duchy, mściwe i nieustępliwie poszukujące 
sprawiedliwości. [...]

Starzy ludzie mówili to samo w swoich opowieściach, że to tylko kwe
stia czasu i wszystko, co europejskie, stopniowo zblednie na kontynentach 
amerykańskich. Historia dopadłaby białego człowieka bez względu na to, 
czy Indianie by coś zrobili, czy nie. Historia była świętym tekstem. Najbar
dziej kompletna historia miała największą moc).

Te obszerne fragmenty wystąpienia Escapii są kluczowe dla całej powie
ści. Z jednej strony fascynacja Escapii Marksem wydaje się dowodem na jej 
naiwność i ignorancję, które są nie mniejsze niż ignorancja zarzucana przez 
nią Kubańczykom. Jednak Silko na tej samej stronie pokazuje ponure obli
cze systemów politycznych zainspirowanych przez Marksa: „With the deaths 
of millions by starvation, Stalin and Mao had each committed the sin that 
was unforgivable. [...] Talk to Sendero about Stalins and Maos famines and 
they will simply shoot you to shut you up”137, konkludując: „Marx and Engels 
could not be blamed for Mao and Stalin or Sendero any more than Jesus and 
Muhammad could be blamed for Hitler”138 („Zabijając miliony głodem, Stalin 
i Mao popełnili niewybaczalny grzech. Nie możemy winić Marksa i Engelsa za 
Stalina i Świetlisty Szlak, tak samo jak nie możemy winić Jezusa i Mohameta 
za Hitlera”). Z jednej strony wnioski te łagodzą trochę wrażenie, jakie pozo
stawiają listy buntów indiańskich, zwłaszcza w kwestii El Sendero Luminoso, 
ale z drugiej porównanie Marksa z Jezusem i przerzucenie odpowiedzialności 
na potomnych sugeruje, że Escapia bardziej jest zainteresowana propagandą 
niż historią. Escapia jest jednak tylko jedną z postaci literackich, ważniejsze 
w interpretacji powieści jest jej główne przesłanie, czyli pozycja niewidzialne
go trzecioosobowego narratora, który jednakże nie jest neutralny. Jak on się 
odnosi do radykalnego mitu marksistowskiego Escapii?

W cytowanym powyżej długim fragmencie prezentującym poglądy Esca
pii wyraźnie widać moment, w którym narrator się ujawnia, pokazując reakcję 
tłumu. Zaraz potem omówiona zostaje kwestia wagi historii dla Indian - po
kazana jest ona jako święty tekst, który zyskuje tym większa moc, im bardziej 
jest kompletny. Jest to ciekawa definicja, bo obrazuje ona indiański punkt 
widzenia. Z punktu widzenia kultury Zachodu najlepsza historia to historia 
oparta na faktach, których można dowieść, czyli historia najbliższa prawdzie. 
Z punkut widzenia Indian najistotniejsza jest historia nie tyle prawdziwa, ile 
kompletna, czyli obejmująca różne formy przekazu, wielogłosowa, włączająca 
duchy i mity. Trudno ustalić, czy jest to pogląd Escapii, czy trzecioosobowego 
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narratora; wydawać się może, że w tych kilku akapitach przemawiają jednym 
głosem. Jaka zatem jest pozycja głównego narratora? Czy tak jak Escapia „ka
nonizuje” on Marksa? Analiza przytoczonych cytatów przynosi odpowiedź 
twierdzącą, ale zamiast od razu krytykować Silko za naiwną wiarę w poglądy, 
które dały początek totalitaryzmom komunistycznym i nadal wykorzystywane 
są przez różnego rodzaju liderów politycznych dla niecnych celów139, lepiej 
przyjrzeć się transformacji historii Marksa w tekście powieści. Marks staje się 
częścią historii indiańskiej zgodnie z przewrotną strategią Silko, polegającą na 
uaktywnieniu indiańskich bohaterów i narratorów historii. To Marks wpisał 
się w wątki zainicjowane przez indiańską starszyznę, co widać w cytowanym 
przeze mnie fragmencie i w innych jego opisach, jak ten, w którym Escapia 
wyobraża sobie Marksa jako „gawędziarza”:

' Np. przypadek Nicolasa Maduro w Wenezueli, który również propaguje socjalizm utopijny, 
w którym Chrystus pokazany jest jako pierwszy komunista, czyli poprzednik Marksa.
"" L.M. Silko, Almanac of the Dead, s. 316.

Angelita La Escapia imagined Marx as a storyteller who worked feverishly 
to gather together a magical assembly of stories to cure the suffering and 
evils of the world by the retelling of the stories. Stories of depravity and 
cruelty were the driving force of the revolution, not the other way around, 
but just because the white man Marx had been a genius about some things, 
he and his associates had been wrong about so many others because they 
were Europeans to start with, and anything, certainly any philosophy, 
would have been too feeble to curb the greed and sadism of centuries140.

(Angelita La Escapia wyobrażała sobie Marksa jako gawędziarza, który go
rączkowo pracował nad magicznym zbiorem opowieści mających uwol
nić ten świat od cierpienia i zła za pomocą samego aktu ich opowiadania. 
Opowieści o deprawacji i okrucieństwie napędzały rewolucję, nie na od
wrót, ale chociaż Marks był geniuszem, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, to 
jego poplecznicy mylili się w tylu innych, ponieważ po pierwsze byli Euro
pejczykami i wszystko, co by stworzyli, a już na pewno każda ich filozofia, 
byłoby zbyt słabe, żeby ujarzmić chciwość i sadyzm nadchodzących epok).

Tu nie chodzi o ustalenie historycznej prawdy, kim był Marks i z czego 
wynikała jego filozofia, ale o przepisanie historii i poglądów Marksa w taki 
sposób, aby mógł stać się częścią historii indiańskiej, namiastką altruistyczne- 
go gawędziarza, który mylił się trochę mniej, pomimo, że był Europejczykiem. 
Ten przewrotny sposób konstruowania wątków nie tylko pozkazuje, jak hi
storia zmienia kształt w zależności od opowiadającego, ale jest też dowodem 
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na to, że Silko walczy o suwerenność Indian, udowadniając, iż indiańska per
spektywa może współzawodniczyć z perspektywą kultury Zachodu i że deko- 
lonizacja jest procesem, który cały czas musi być kontynuowany, jeżeli kultura 
indiańska ma przetrwać. Tylko poprzez włączenie indiańskiej perspektywy 
Silko może tworzyć „historię kompletną”, a więc taką, która może istotnie od
działywać na teraźniejszość, a nie być częścią jakiejś zamkniętej przeszłości, 
reliktem ze skansenu, ciekawostką etnograficzną.

To przepisywanie historii tak, aby uwzględniała perspektywę indiańską, 
jest u Silko bardzo konsekwentne i wpływa na końcowe wrażenie jednostron
ności w prezentacji historii. Ta jednostronność jednak nie jest wypadkiem przy 
pracy, ale celową strategią polegająca na reinterpretacji historii z perspektywy 
indiańskiej. Z perspektywy euro-amerykańskiej porównanie Marksa z Jezu
sem może być bardziej szokujące niż z perspektywy indiańskiej1'", ale Silko nie 
dba o obiektywizm, ale właśnie o utrzymanie perspektywy indiańskiej, i w tym 
celu wielokrotnie przekształca elementy znanej historii, takie jak np. wątki mi
sjonarskie, które interesowały też Louise Erdrich, chociaż Silko inaczej niż Er- 
drich je wykorzystuje. U Erdrich ważniejsze było wykreowanie fikcji noszącej 
cechy współczesnej powieści historycznej z elementami realizmu magicznego, 
jak np. omówiona przeze mnie powieść The Last Report on the Miracle at Little 
No Horse - opowiedziana w niej została historia zakonnicy przebranej za księ
dza, która realizowała alternatywny model nawracania Indian. Silko natomiast 
częściej zderza ze sobą teksty literackie z tradycji indiańskich i euro-amery- 
kańskich. W Almanac sięga np. do historii biblijnych, przekształcając je w spo
sób synkretyczny, który tłumaczy, dlaczego chrześcijaństwo mogło przemówić 
do wyobraźni rdzennej ludności Ameryki. Silko robi też aluzję do majańskiej 
i azteckiej obsesji na punkcie krwawych rytuałów, pokazując Indian północ
noamerykańskich jako tych, którzy wyzwolili się od tej obsesji, uciekając od 

„Niszczycieli”. Zatem grupy indiańskie nie są ani jednorodne, ani święte; Silko 
dba o wyważony obraz świata i historii. Jak piszę we fragmencie o prekolum
bijskiej fascynacji krwią:

Blood and its power had been misused by sorcerers. Long before Europe
ans ever appeared, the people had already disagreed over the blood and the 
killing. Those who went North refused to feed the spirits blood anymore. 
Those tribes and people who had migrated North fled the Destroyers who 
delighted in blood. Spirits were not satisfied with just any blood. The blood 
of peasants and the poor was too weak to nourish the spirits. The spirits

111 Dr hab. Iwona Puchalska zwróciła mi uwagę, że w kontekście euro-amerykańskim pasuje 
do poglądów francuskich saintsimonistów czy komunistów utopijnych. 
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must be fed with the blood of the rich and the royal. God the Father him
self had accepted only Jesus as a worthy sacrifice142.

112 L.M. Silko, Almanac of the Dead, s. 336-337.
Ibidem, s. 416-417.

(Czarownicy źle używali krwi i władzy. Na długo przed pojawieniem się 
Europejczyków ludzie kłócili się o to, czemu ma służyć krew i zabijanie. Ci, 
którzy udali się na północ, odmówili karmienia duchów krwią. Te plemio
na i te ludy, które wyemigrowały na północ, zbiegły przed Niszczycielami, 
którzy rozkoszowali się krwią. Duchom nie wystarczała jakakolwiek krew. 
Krew wieśniaków i biedoty była zbyt słaba, aby odżywić duchy. Duchy mu- 
siały się żywić krwią bogaczy i królów. Sam Bóg Ojciec zaakceptował wy
łącznie Jezusa jako godną ofiarę).

Silko nie tylko nie zauważa w chrześcijaństwie zalet, jakie dostrzegają 
osoby wierzące, ale nawet nie pokazuje opowieści biblijnych jako wyjątko
wych pod względem teologicznym. Historia Chrystusa to kolejna opowieść 
o przelewaniu krwi, żeby zapewnić kontynuuację świata, podobnie jak u Ma
jów, Azteków, Inków i innych kultur indiańskich. Silko pokazuje też, że to 
nie chrześcijaństwo zadecydowało o upadku Europejczyków i ich potomków 
w obu Amerykach. Dla Silko chrześcijaństwo jako tradycja duchowa nie jest 
obiektem ataku - zamiast atakować religię, Silko uderza w jej wyznawców, 
pokazując, że najgorsi kolonizatorzy to ci, którzy „zgubili Boga”, przy czym 
to zagubienie miało miejsce w momencie podboju, ale wielu białym ludziom 
Boga do dziś nie udało się znaleźć, a wraz z duchowością przepadły też zasa
dy moralne. Najbardziej cyniczni bohaterowie powieści Almanac obywają się 
bez żadnej duchowości (Beaufrey, Serio, Roy, Trigg) i stają się rodzajem złych 
demiurgów, którzy realizują swoje chore fantazje. Ich rodowód można wypro
wadzić od Europejczyków, którzy zgubili Boga, opisywanych przez Clintona:

The slave masters thought Africans would be isolated from their African 
gods in the Americas because the slave masters themselves had left behind 
their God, Jesus, in Europe. The Europeans had been without a god since 
their arrival in the Americas. Of course the Europeans were terrified but 
did not admit the truth. They had gone through the motions with their 
priests, holy water, and churches built with Indian slave labor. But their 
God had not accompanied them. The white man had sprinkled holy water 
and had prayed for almost five hundred years in the Americas, and still 
thew Christian God was absent143.
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(Panowie niewolników sądzili, że Afrykańczycy zostaną odcięci od swo
ich afrykańskich bogów w Ameryce, bo panowie niewolników zostawili 
swojego Boga, Jezusa, w Europie. Europejczycy obywali się bez Boga od 
momentu przybycia do Ameryk. Oczywiście Europejczyków napawało to 
przerażeniem, ale nie przyznawali się do tego. Ciągle używali księży, świę
conej wody i kościołów wzniesionych dzięki indiańskiej niewolniczej pra
cy. Ale ich Bóg im nie towarzyszył. W Ameryce biały człowiek kropił świat 
święconą wodą i modlił się przez prawie pięćset lat, ale nie było przy nim 
chrześcijańskiego Boga).

W tym ujęciu historii Europejczycy nie tylko przestają mieć siłę sprawczą 
i tracą kontrolę nad biegiem historii, ale też stają się ofiarami, ludźmi opusz
czonymi przez ich własnego Boga. Silko sięga nawet do historii wygnania 
z Edenu, lokując w niej przyczynę zagubienia Europejczyków i Amerykanów. 
To dzieci ojca, który się ich wyrzekł. Przy podboju interpretowanym z indiań
skiej i afroamerykańskiej perpektywy Bóg znowu opuszcza swój lud, który 
zdany jest na łaskę indiańskich czarowników-duchów. Oto jak Clinton opisuje 
przemoc podboju i kolonizacji:

The spirits worked in many ways. European overseers fell victim to terrible 
vices urged on by the spirits. Overseers no longer concerned themselves 
with business; instead, overseers lost themselves for hours in savage sexual 
pleasures, which commonly began after a midmorning corn-liquor toddy. 
White overseers had amused themselves with their slaves for hours on end, 
pausing only for more liquor or occasional naps144.

(Duchy działały na wiele sposobów. Europejscy nadzorcy padli ofiarą po
twornych wad, które sprowadziły na nich duchy. Nadzorcy przestali zajmo
wać się interesami, zamiast tego godzinami oddawali się barbarzyńskim 
seksualnym przyjemnościom, które zazwyczaj rozpoczynali od wypicia 
grogu z kukurydzy w porze przedpołudniowej. Biali nadzorcy zabawiali się 
w nieskończoność ze swoimi niewolnicami i niewolnikami, robiąc przerwy 
jedynie na więcej alkoholu lub krótkie drzemki).

W międzyczasie duchy dbały o to, aby kopalnie i majątki podupadały i ko
lonizatorzy mogli ulegać dalszej degeneracji; jak kończy Clinton: „Second- or 
third-born sons without land, the Europeans overseas had been alone, without 
families to call them back to their senses”145 („Drudzy i trzeci synowie bez zie- 

M'1 Ibidem, s. 425.
145 Ibidem.



mi, Europejczycy, byli samotni w Amerykach, bez rodzin, które mogłyby im 
przemówić do rozumu”).

Nic dziwnego, że władcy pochodzenia europejskiego też byli słabi. W po
wieści kilkakrotnie wraca wątek Maximiliana i Charlotty, cesarskiej pary, która 
przez krótki czas rządziła Meksykiem. Oboje są nieudolni oraz przerażeni i od 
początku skazani na klęskę. Alegria, druga żona Menardo, pochodzi właśnie 
z tej królewskiej rodziny i - podobnie jak Maximilian i Charlotta - czuje się 
obco na amerykańskiej ziemi. Zapatrzona w amerykański materializm, wy
kształcona w Europie, stopniowo traci wszystko, nie potrafiąc odpowiedzieć 
na pytanie, kim chciałaby być. Cudem uratowana na pustyni, Alegria wierzy 
tylko w moc drogocennych kamieni, które przewozi, i nawet bliskość śmierci 
nie ratuje jej od materialnego zaślepienia.

Silko rekonstruuje etnohistorię poprzez kolaż mitów i historii indiań
skich, który zderza z mitami i historiami euro-amerykańskimi po to, aby stwo
rzyć, jak piszę Arnold Krupat, „przekład antyimperialny” (anti-imperial trans
lation)146. Indiański kod powieści staje się językiem oporu. Krupat zauważa, 
że Silko podważa także tradycyjne narracje, które utożsamiały ruch w cywi
lizacji amerykańskiej z kierunkiem ze Wschodu na Zachód, przy czym Za
chód był terytorium dzikim (np. w koncepcji Manifest Destiny). W powieści 
Silko zmiana nadchodzi z Południa, tego samego Południa, o którym Henry 
Kissinger, cytowany przez Krupata, mówił w latach 80. XX wieku, komentu
jąc rozwój imperialnych Stanów Zjednoczonych: „You come here speaking of 
Latin America, but this is not important. Nothing important can come from 
the South. The axis of history starts in Moscow, goes to Bonn, crosses over 
to Washington, and then goes to Tokyo. What happens in the South is of no 
importance”1'17 („Przychodzi pan i mówi o Ameryce Łacińskiej, ale to jest bez 
znaczenia. Nic ważnego nie może pochodzić z tego regionu. Oś historii za
czyna się w Moskwie, przechodzi przez Bonn, przecina Waszyngton i potem 
kieruje się do Tokio. To, co dzieje się na południu, jest bez znaczenia”). Jak za
uważa Krupat, Almanac jest kontestacją takiej polityki i nie bez znaczenia jest 
fakt, że powieść kończy spojrzenie na Południe: „This «looking south» rather 
than «facing west» is not only a change of geographical perspective but also 
a metaphor for a change of cultural and political value”148 („To «spojrzenie na 
południe» raczej niż «spojrzenie na zachód» to nie tylko zmiana perspektywy 
geograficznej, ale także metafora zmiany kulturowej i wartości politycznej”). 
Krupat konkluduje, że Silko, rzucając wyzwanie dominacji Euro-Amerykanów, 

116 A. Krupat, The Turn to the Native. Studies in Criticism and Culture, University of Nebraska 
Press, Lincoln 1996, s. 38.

Ibidem, s. 52.
118 Ibidem, s. 53.



konstruuje paradygmat oparty na koncepcji „survivance” wypracowanej przez 
Geralda Vizenora. „Survivance” rdzennych Amerykanów polega na takiej kon- 
tynuuacji tradycji, która zasadza się na leczeniu ran zadanych w przeszłości, 
co ma umożliwić dynamiczną transformację bez zatracenia najważniejszych 
elementów kulturowych.

Zarówno w prozie Vizenora, jak i Silko punktem wyjścia w procesie 
„survivance” jest rewizjonizm historyczny i konstruowanie kontrhistorii. Le
czenie ran jest tożsame, moim zdaniem, z przeciwdziałaniem historycznej 
amnezji. W wątku dotyczącym egzekucji dokonanej przez Indian na komu
niście Bartolomeo jako najcięższa zbrodnia podane jest zniszczenie historii 
rdzennych Amerykanów - jak tłumaczy Escapia: „Bartolomeo would be tried 
before a people’s assembly for crimes against the revolution, specifically for 
the crimes against Native American history; the crimes were denial and at
tempted annihilation of tribal histories”149 („Bartolomeo zostanie osądzony 
przed zgromadzeniem ludowym za zbrodnie przeciwko rewolucji, a zwłaszcza 
za zbrodnie przeciwko historii rdzennych Amerykanów; te zbrodnie polegają 
na wypieraniu się i planowym niszczeniu historii plemiennych”). W procesie 
Bartolomeo to oskarżenie powtarzane jest wielokrotnie, tak samo jak wielo
krotnie Escapia wraca do wagi historii dla rdzennych Amerykanów (trzy ostat
nie rozdziały pierwszej części księgi The Americas). Warto zwrócić uwagę, że 
Silko udaje się też osłabić znaczenie Marksa poprzez zbudowanie dystansu po
między trzecioosobowym narratorem a Escapią, która zostaje przedstawiona 
jako „opętana” przez Marksa150. W ten sposób Marks przestaje być centralną 
postacią w indiańskim planie zbawienia, a postać Escapii zyskuje rys humory
styczny; zakochuje się ona w Marksie w momencie, gdy jego zdjęcie rzuca na 
nią czar.

119 L.M. Silko, Almanac of the Dead, s. 515.
15,1 Ibidem, s. 521.
151 Ibidem, s. 525.

Wracając do wątku historii, warto zwrócić uwagę na strategię demisty- 
fikacji Bartolomeo, w trakcie której ostatecznie przypieczętowuje on swój los. 
Sprowokowany przez Escapię, Bartolomeo oświadcza tłumowi Indian: „Jun
gle monkeys and savages have no history!”151 („Małpy z dżungli i dzikusy nie 
mają historii!”) i zarzuca im „primitive animalistic tribalism” („prymitywny 
animalistyczny układ plemienny”), w odpowiedzi na co Escapia przedstawia 
listę powstań indiańskich, o której już wspominałam, kończąc tę lekcję historii 
słowami:

All this is a short list. A beginning. But Comrade Bartolomeo here has no 
use here for indigenous history. Comrade Bartolomeo denies the holocaust 
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of indigenous Americans! Seventy-two million people in 1500 reduced 
to ten million people by 1600! Comrade Bartolomeo is guilty! Guilty of 
crimes against history!152

, Ibidem, s. 531. 
1'' Ibidem, s. 532.
151 A. Krupat, The Turn to the Native..., s. 54.

Ibidem.

(To zaledwie krótka lista. Początek. Ale towarzysz Bartolomeo uważa, że 
nie ma miejsca na historię rdzennych ludów Ameryki. Towarzysz Barto
lomeo zaprzecza holokaustowi rdzennych Amerykanów! Siedemdziesiąt 
dwa miliony ludzi z roku 1500 zostały zredukowane do dziesięciu milio
nów w jedno stulecie! Towarzysz Bartolomeo jest winny! Winny zbrodni 
przeciwko historii!)

Nawet w obliczu tak ciężkich zarzutów tłum niechętnie godzi się na eg
zekucję Bartolomeo. Ostatecznie rozdział zamyka przesłanie starszyzny in
diańskiej, które pobrzmiewa w całej powieści, łącząc się tematycznie z prze
kazem strażniczki „Almanachu” Yoemi i pieśni Weasel Taiła: „Remeber, tell 
your children so they will remember never forget the identities of the days or 
the years because they shall all return to bring bitterness and regret to those 
who do not recognize dangerous days or the murderous days”133 („Pamiętajcie, 
aby opowiedzieć o tym dzieciom, żeby nigdy nie zapomniały tych dni i lat, bo 
inaczej oni wszyscy powrócą, przynosząc gorycz i żal tym, którzy nie roz
poznają dni pełnych niebezpieczeństw i grozy”). Ważna w tym przekazie jest 
nie tylko cykliczna koncepcja czasu historycznego, ale też wymiar poznaw
czy - historia czyni nas mądrzejszymi. Nie jest to stwierdzenie, pod którym 
podpisaliby się postmoderniści niewierzący w możliwość przedstawienia hi
storii, dlatego rację ma Arnold Krupat, pisząc, że postmodernistyczna powieść 
indiańska różni się od swojej euro-amerykańskiej siostry. Wykorzystując 
przemyślenia Kwamego Anthonyego Appiaha na temat afrykańskiego post
modernizmu, Krupat wpisuje powieść Silko w nurt pisarstwa postrealistycz- 
nego (postrealist wrtitng)i5\ które eksponuje politykę postnatywistyczną (po- 
stnativist politics)155 i solidarność transnarodową. Krupat od razu dotyka też 
kwestii problematycznej dla rdzennych Amerykanów, a mianowicie zatarcia 
różnic plemiennych i kulturowych w opisie grup indiańskich w Almanac Silko, 
które to zatarcie krytykowane jest przez Elizabeth Cook-Lynn jako powrót do 
stereotypu. Krupat zwraca uwagę, że jest to świadoma strategia Silko - nie jest 
ona ukierunkowana na poświęcenie różnorodności, ale na wyeksponowanie 
problemów panindiańskich i zbudowanie wspólnoty wartości, która nie bę
dzie oparta na kryterium biologicznym indiańskiej krwi czy biurokratycznym * 151 
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posiadania stosownych dokumentów przynależności do konkretnego plemie
nia. Optymizm przesłania powieści Almanac zasadza się właśnie na tym, że 
Silko, żyjąc w postkolonialnym świecie, piszę o kontekście kolonialnym, wie
rząc, że można pozbyć się kolonialnych nadużyć. Dlatego ostatecznie dystopia 
zmienia się w opowieść o życiu i wyzwoleniu, a nie o śmierci i rozpaczy, jak 
piszę Anette Jaimes, na którą powołuje się Krupat156. Dzisiaj wartości rdzennej 
ludności Ameryki reprezentowane są przez transnarodowe plemię, które nie 
pozwala już na traktowanie własnej kultury jako zlepku zabobonnych opowie
ści, eksponując ukryte w niej wartości afirmujące życie ludzkie i szacunek dla 
przyrody. Ja dodałabym jeszcze, że tak samo ważne jest udowodnienie głębo
kiej świadomości historycznej Indian, zwłaszcza dlatego, że nie jest to takie ro
zumienie historii, do którego czytelnik nieindiański jest przyzwyczajony, a to 
nowe spojrzenie na historię jest podstawą wszystkich zmian.

156 Ibidem, s. 55.
157 N. Barry, "A Myth to Be Alive": James Welch’s Fools Crow, „MELUS” 1991, vol. 17, no. 1, 
s. 3-20.
I5" Ibidem. Informację tę N. Barry zaczerpnęła ze wstępu autorstwa J. Welcha do książki na 
temat historii Blackfoot: W.E. Farr, The Reservation Blackfeet, 1882-1945: A Photographic Histo
ry of Cultural Survival, University of Washington Press, Seattle 1984.
1W N. Barry, “A Myth to Be Alive"..., s. 4.

James Welch jest kolejnym twórcą indiańskim, dla którego historia od
grywa kluczową rolę. Jego opus magnum - Fools Crow - jest niczym innym, 
jak dwudziestowiecznym wariantem powieści stricte historycznej, w której 
Welch przywraca pamięć kulturową grupie Pikuni wywodzącej się z kultury 
Blackfoot, czyli dziedzictwa samego Welcha. Jest to chyba najbardziej osobista 
powieść tego poety i prozaika, rekonstruująca rzeczywistość Indian Blackfoot 
w drugiej połowie XIX wieku, tuż przed ich zagładą. Nora Barry157 przypomi
na, że Welch jako dziewięciolatek brał udział w ceremonii Tańca Słońca (Sun
dance), świętej dla Blackfoot158, i przywołuje słowa samego Welcha opisujące 
uroczystość: „As they made their way to the Medicine Lodge, a voice, high and 
distant, sang to the sun and it entered my bones as I was Blackfoot and chan
ged forever. I rememeber”159 („Gdy udawali się do Szałasu Szamanów, pojawił 
się wysoki i odległy głos śpiewający słońcu. Ten głos wniknął w moje kości 
i stałem się Blackfoot. I zmieniłem się na zawsze. Pamiętam”). Ten mistyczny 
wymiar literackiej podróży w przeszłość jest bardzo ważny i pod względem 
strukturalnym, i tematycznym dla powieści, która z jednej strony jest ukłonem 
w stronę poetyki realistycznej, bo rejestruje prawdziwe procesy i wydarzenia 
historyczne (jak masakrę Blackfoot przez wojsko amerykańskie 23 stycznia 
1870 roku, tzw. Marias River Massacre), ale też - z drugiej strony - konse
kwentnie nawiązuje do mitologii Blackfoot, o czym wyczerpująco piszę Barry 
w swoim artykule. W ten sposób powieść zyskuje wątki realistyczno-magiczne 
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i ostatecznie jej forma nawiązuje do eposu. Barry nie odnosi się do kwestii re
alizmu magicznego, a jest on ewidentny, ponieważ Welch celowo wprowadza 
mity Pikuni jako senne wizje, zacierając granice pomiędzy światem rzeczywi
stym a mitycznym, co jest typowe właśnie dla realizmu magicznego. Realizm 
magiczny rozumiem jako poetykę realistyczną, która za pomocą techniki za
cierania granic pomiędzy rzeczywistością racjonalną a irracjonalną (często 
pomiędzy snem i jawą czy zdrowiem psychicznym i szaleństwem) otwiera 
dwutorową interpretację utworu. W klasycznym tekście realistyczno-magicz- 
nym kontrowersyjne wydarzenia mogą być jednocześnie wytłumaczone racjo
nalnie (np. cud jest częścią snu lub efektem ubocznym choroby psychicznej) 
i magicznie (cud wydarza się w przestrzeni mitycznej, do której bohater ma 
dostęp poprzez swe korzenie kulturowe). Interpretacje często się uzupełniają. 
Realizm magiczny nie musi zasadzać się na komponentach indygenistycznych 
czy nieeuropejskich160.

1,0 Najlepszym opracowaniem tego tematu pozostaje antologia: Magical Realism: Theory, Hi
story, Community, ed. L. Parkinson Zamora, W.B. Faris, Duke University Press, Durham- 
London 1995.
161 Ibidem.
162 Ibidem.

U Welcha przestrzeń mitu nie jest dla jego bohaterów przestrzenią fan
tastyczną, ale częścią codzienności i - co ważne - większość wizji można zin
terpretować racjonalnie (wizje są częścią snów, więc nie ma nic niezwykłego 
w tym, że się pojawiają) i magicznie (wizje są dowodem na istnienie przestrze
ni sacrum Blackfoot, która pomaga im zrozumieć rzeczywistość). Barry odno
si się natomiast do kwestii epickich cech powieści w przypisach, pisząc o kom
patybilności powieści z modelem eposu zaproponowanym przez Eustacego 
M.W. Tillyarda161. Fools Crow gatunkowo nawiązuje do eposu, ponieważ temat 
tej powieści jest bardzo poważny i obejmuje początek oraz zmierzch orygi
nalnej kultury Pikuni na terenie Wielkich Równin; powieść ma charakter „in- 
kluzywny”, ponieważ kataloguje najważniejsze aspekty kultury Pikuni/Black- 
foot, włączając wszystkie aspekty życia tej grupy. Ponadto Welch kontroluje 
strukturę powieści poprzez eksponowanie rozwoju głównego bohatera i jego 
powiązanie z tradycyjnymi wartościami Blackfoot, a cała narracja eksponuje 
uczucia większej grupy postaci żyjących stosunkowo blisko czasu życia autora. 
Heroizm Fools Crowa jest niezaprzeczalny i można go analizować w oparciu 
o model zaproponowany przez Erica Bowra162, tzn. Fools Crow różni się od 
innych bohaterów pod względem atrybutów, które posiada, i są to cechy ludz
kie, a nie boskie. Dodatkowo tytułowy bohater wzbudza podziw, ponieważ ma 
przymioty, których brakuje innym postaciom. To, co wyjątkowe w propozycji 
Welcha, to fakt, że bohater musi żyć dla swoich ludzi, a nie umrzeć za sprawę. 
Ten fakt nie odbiera jednak opowieści epickiego charakteru. Dla niniejszego 



opracowania ważna jest ostateczna konkluzja Barry, że prawdziwa historycz- 
ność powieści wynika z prezentacji stylu życia Indian Blackfoot i redefinicji 
heroizmu tej grupy kulturowej przy wykorzystaniu epickiej ramy.

Zatem Welch wykorzystuje historię, aby skonstruować epos przy zasto
sowaniu poetyki realistycznej i realistyczno-magicznej. Efekt, który uzyskał 
Welch w Fools Crow, lepiej można przeanalizować, sięgając do wcześniejszej 
powieści, która jest najbardziej pesymistyczna ze wszystkich jego utworów; 
mam na myśli utwór The Death of Jim Loney. Główny bohater, Jim Loney, nie 
może odnaleźć miejsca ani w świecie białych, ani w świecie Indian, w rezulta
cie tego zabija znajomego i naprowadza na swój ślad plemienną policję, wie
dząc, że zostanie zastrzelony. Paula Gunn Allen interpretuje to zakończenie 
jako nie całkiem pesymistyczne, zauważając, że Loney umiera jak wojownik, 
wybierając miejsce i czas. Informację tę podaję za Louisem Owensem, któ
ry przywołuje interpretację Allen, aby z nią polemizować163. Według Owensa 
śmierć Loneya jest porażką, ponieważ poprzez specyficzne jej zaaranżowanie 
(umiera jako samotny wojownik w kanionie) Loney staje się ofiarą autorytar
nego dyskursu, który tak właśnie postrzega stereotypowego Indianina - jako 
samotną nostalgiczną postać, która nie może dostosować się do współczesno
ści. Problemem Loneya jest jego utożsamianie prawdziwej kultury indiańskiej 
z martwą przeszłością; jak piszę Owens, Loney zaadaptował na swój użytek 
euro-amerykańskie wyobrażenie Indianina jako figury epickiej, a według kry
tyka świat eposu można czcić, ale nie można go dotknąć. Powołując się na 
Bachtina, Owens konstatuje, że jest to świat poza zasięgiem ludzkiego działa
nia, przestrzeń, w której wszystko, czego człowiek dotyka, zmienia się i pod
lega przemyśleniu („for it is beyond the reach of human activity, the realm in 
which everything humans touch is altered and re-thought”164). Według Owen
sa Loney nie ma dostępu do indiańskiej przestrzeni duchowej oraz mitycznej 
i dlatego staje się tragicznym bohaterem indiańskim w masce pozbawionej 
autentyzmu gotyckiej figury, którą europejska Ameryka nałożyła na rdzenną 
Amerykę. Jest Indianinem Znikającym, jak piszę Welch w tej powieści: „Out
side his destiny, the epic and tragic hero is nothing; he is therefore, a function 
of the plot fate assigns him; he cannot become the hero of another destiny, 
another plot”165 („Tragiczny bohater epicki staje się nikim, gdy nie wypełnia 
swojego przeznaczenia; pełni on zatem taką funkcję, jaką narzuca mu fabuła, 
i nie może stać się bohaterem innego przeznaczenia i innej fabuły”).

163 L. Owens, Other Destinies..., s. 155.
1H Ibidem.
165 Ibidem, s. 277.

Fools Crow, powieść napisana po The Death of Jim Loney, jest właśnie 
próbą skonstruowania takiej przestrzeni, która uratowałaby Loneya od śmier
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ci i umożliwiłaby stanie się bohaterem innej, nowej historii. Analizując Fools 
Crow, Owens wielokrotnie używa przedrostka „re-”, który podkreśla rekon- 
stukcyjne założenia Welcha: „By reimagining, or re-membering the traditional 
Blackfoot world, Welch attempts to recover the center - to revitalize the «myths 
of identity and authenticity» - and thus reclaim the possibility of a coherent 
identity for himself and all contemporary Blackfoot people, that which was 
denied to Jim Loney”166 („Poprzez ponowne wyobrażenie sobie - czy też przy
pomnienie - tradycyjnego świata Blackfoot Welch próbuje odzyskać centrum, 
na nowo tchnąć życie w «mity o tożsamości i autentyczności» i w ten sposób 
zwrócić spójną tożsamość samemu sobie i współczesnym Indianom Blackfoot, 
tę tożsamość, której odmówiono Jimowi Loneyowi”).

"’6 Ibidem, s. 157.

Żeby uzyskać efekt zanurzenia w autentycznej kulturze i historii Blakfo- 
ot, Welch używa strategii podobnej, ale i różnej od Erdrich, Alexiego i Silko. 
Podobieństwo wynika z korzystania z perspektywy wewnętrznej i budowania 
specyficznego „rusztowania” dla czytelnika nieindiańskiego i tych rdzennych 
Amerykanów, którzy utracili kontakt ze światem indiańskim. Louise Erdrich 
korzystała głównie ze trategii narracji polifonicznej, pokazując równolegle 
dwa kody kulturowe, Ojibwe i amerykański. Sherman Alexie stosował poety
kę, którą nazwał „reservation realism” i która polegała na zderzeniu współ
czesnych bohaterów indiańskich ze światem popkulturowych streotypów, aby 
wydobyć na światło dzienne autentyczne cechy kultury Spokane i tragizm prze
mieszany z czarnym humorem. Silko fascynowała podróż przez teksty kultury 
i najczęściej stosowała technikę lustrzanych odbić, pokazując, jak zmienia się 
gatunek powieści pod wpływem spotkania z tradycją ustną i jak inaczej można 
interpretować euro-amerykańskie historie, patrząc z indiańskiej perspektywy. 
James Welch w utworze Fools Crow indianizuje dyskurs powieści jeszcze ina
czej, a mianowicie tworzy język, jakim mogliby posługiwać się Indianie Pikuni, 
gdyby znali angielski. Efekt jest podobny do tego, jaki kilkadziesiąt lat wcze
śniej uzyskał José Maria Arguedas, keczuanizując hiszpańszczyznę w swojej 
prozie. Dla Owensa, analizującego Welcha z perspektywy postkolonialnej, za
bieg tego ostatniego jest przejęciem kontroli nad własnymi opresorami, czyli 
kolonizatorami amerykańskimi. Angielski musi udźwignąć ciężar innego do
świadczenia, a czytelnik nieindiański musi podróżować przez obcy mentalnie 
świat. Jak kontynuuje Owens, Welch redefiniuje Zachód, zanurzając czytelnika 
w przestrzeni, o której istnieniu najprawdopodobniej nie miał pojęcia. W jed
nym z wywiadów Welch sam wyjaśnia cel powieści:

I’m staying exclusively with the Blackfeet. I’m trying to write from the in
side-out, because most historical novels are written from the outside look



ing in. My main character is a member of a particular band, and I’m talking 
a lot about camp life and ceremonial life, those day to day practical things 
that they did to survive - and to live quite decently, as a matter of fact. So 
I’m writing it from the inside-out. The white people are the real strangers. 
They’re the threatening presence out there all the time167.

167 Ibidem, s. 157.
168 Ibidem, s. 111.

(Pozostaję wyłącznie po stronie Indian Blackfoot. Staram się pisać w kie
runku: od środka na zewnątrz, ponieważ większość powieści historycznych 
napisanych jest od zewnątrz do środka. Mój główny bohater jest członkiem 
konkretnej grupy i dużo opowiadam o życiu obozowym i ceremonialnym 
oraz o tych codziennych praktycznych czynnościach niezbędnych do prze
trwania i niezbędnych do życia w sposób godny, w rzeczy samej. Zatem 
piszę od środka na zewnątrz. Biali ludzie są prawdziwymi obcymi. Przez 
cały czas stanowią żywe zagrożenie zewnętrzne).

W przeciwieństwie do Loneya, Fools Crow żyje w kompletnie zrozumia
łym dla siebie świecie, chociaż nie jest to sielankowa rzeczywistość. Welch do
skonale poradził sobie w tej powieści z charakterystyką bohaterów, pokazując 
Pikuni „z krwi i kości”, często opętanych nadmierną ambicją, źle oceniających 
sytuację, zżeranych zazdrością i żądzą. To nie jest kultura, w której łatwo zasłu
żyć na uznanie, podążając jasno wytyczoną ścieżką; główny bohater długo nosi 
obraźliwy przydomek (White Man’s Dog), zanim zasłuży na imię Przechytrza
jącego Crow (Fools Crow).

Jak piszę Owens, w świecie wykreowanym przez Welcha w tej powie
ści biali ludzie nie są nazywani Amerykanami, ale noszą miano „Napikwans” 
i pojawiają się gdzieś na peryferiach, gdy tymczasem Blackfoot przemawiają 
głosem „z centrum”. Skoro język jest medium eksponującym hierarchiczną 
strukturę władzy, przy pomocy którego zostają skonstruowane takie pojęcia, 
jak „prawda”, „porządek”, „rzeczywistość”, to władza i epistemologia w Fools 
Crow należy do Blackfoot. Poprzez manipulowanie składnią i wplatanie w tekst 
powieści dosłownych tłumaczeń z języka Blackfoot (np. „Cold Maker” zamiast 

„Zima”, „Above Ones” zamiast „bogowie”, „a sleep” zamiast „noc” etc.) Welch 
uzmysławia czytelnikom przepaść pomiędzy językami, którą próbuje pokonać. 
Jak konkluduje Owens, ten dialogizm w powieści staje się zapowiedzią kul
turowego wyobcowania i aktu ludobójstwa, które powieść stopniowo odsła
nia. Ron McFarland z kolei nazywa tłumaczenia Welcha „kalkami” i wskazuje 
jako ich źródło prace Jamesa Willarda Schultza, który mieszkał wśród Indian 
Blackfoot w latach 80. XIX wieku168. McFarland pokazuje też drugie źródło in



spiracji, które wpłynęło na język powieści, a mianowicie język literacki Ernesta 
Hemingwaya (o którego wpływie mówił też sam Welch) i jego słynne strategie 
zmieniania sztywnego szyku języka angielskiego po to, aby oddać charakter 
języka hiszpańskiego w Słońce też wschodzi czy Komu bije dzwon.

Wydarzenia historyczne w Fools Crow nie są trudne do zlokalizowania. 
Powieść zaczyna się w latach 60. XIX wieku, co można wywnioskować ze słów 
ojca Fools Crowa, który mówi o trzynastu latach od podpisania traktatu. Jak 
podaję Barry169 (za A. LaVonne Ruoff), w 1855 roku w Judith Basin cztery 
plemiona podpisały porozumienie o utworzeniu „narodu Blackfoot” - były to: 
Northern Blackfoot (Siksika), Bloods (Kainah), Piegans (Pikuni) i Gros Ven
tre. Chociaż pierwsze trzy plemiona żyły wcześniej osobno, łączył je wspólny 
język algonkiński oraz wspólni wrogowie i nie uważały plemienia Gros Ventre 
za pokrewnego. Dopiero po podpisaniu traktatu grupy stworzyły jeden naród. 
Wcześniej grupa Blackfoot dwa razy została zdziesiątkowana przez epidemię 
(w roku 1781 zmarła połowa plemienia, a w 1837 dwie trzecie). Pomimo tych 
trudności w drugiej połowie XIX wieku kultura Blackfoot odrodziła się i ten 
czas właśnie pokazuje Welch w Fools Crow.

White Dogs Man jest członkiem plemienia Pikuni, a dokładniej wywo
dzi się z grupy/klanu Lone Eaters. Jak piszę Owens, przez większą część roku 
plemię Pikuni żyło w rozproszeniu, jego członkowie dzielili się na grupy sku
piające po kilkanaście rodzin (około sto-dwieście osób), a grupa Lone Eaters 
była jedną z dwunastu podgrup Pikuni. Owens zwraca też uwagę na wyko
rzystanie prawdziwych historycznych imion wojowników Blackfoot oraz na 
przemieszanie ich z imionami bohaterów mitologicznych170. Jedna z postaci 
Fools Crow, Eagle Ribs, nosi imię wojownika Blackfoot, który chwalił się zabi
janiem białych traperów i najprawdopodobniej zabił urzędnika American Fur 
Company Henry ego Vandenburgha. Mik-api z kolei nosi imię po mitycznym 
wodzu, znanym również jako Red Old Man, który miał po swojej stronie du
chy i dlatego wygrywał. Oprócz stategii zapożyczania historycznych imion dla 
fikcyjnych postaci Welch wykorzystał też prawdziwe imiona osób naprawdę 
uwikłanych w historyczne konflikty opisane w Fools Crow - Owens wymienia 
tu takie osoby, jak: indiańskich wodzów Heavy Runnera, Little Doga, Moun
tain Chiefa i Big Lakea, trapera o metyskich korzeniach Joego Kippa i białego 
ranczera Malcolma Clarka. Jako główne źródło inspiracji Owens podaję Black
foot Lodge Tales George’a Birda Grinnela, z której to pracy pochodzi też nazwa 
tradycyjnego szamana Blackfoot („heavy singer for the sick” - „śpiewający na 
rzecz chorych”)171. Owens zwraca również uwagę na przypadek wykorzystania

l'"J N. Barry, “A Myth to Be Alive"...
1 " L. Owens, Other Destinies... 

Ibidem. 



autentycznego imienia najlepszego hodowcy Blackfoot Owi Childa dla czar
nego charakteru z powieści172.

172 Ibidem, s. 159.
175 Ibidem.

Inne historyczne wydarzenia inspirujące Welcha to wybuch epidemii 
ospy wśród Blackfoot w 1781 roku - do epidemii tej doszło w wyniku kontak
tu z zarażonym pleminiem Shoshoni. Co ciekawe, tak jak w powieści (chociaż 
dotyczy ona nie rekonstrukcji tej pierwszej epidemii, ale opowiada o epidemii 
w drugiej połowie XIX wieku) Blackfoot odmówli pomocy Indianom Shoshoni, 
zostawiając ich na pewną śmierć i zabierając ich najcenniejsze nabytki; potem 
wierzyli, że epidemia została zesłana na nich przez duchy, którym nie podobał 
się ten czyn. Owens podkreśla173, że główna akcja powieści prawie w całości 
oparta jest na faktycznych wydarzeniach. Plemiona, z którymi walczą Blackfo
ot, noszą nazwy ich historycznych wrogów - wyrzutek Old Child napadający 
ze swoją bandą na białych jest odbiciem historycznej postaci (której prawdzi
we imię jest nieznane), napadającej na białych intruzów na terytorium Black
foot w latach 50. XIX wieku. Malcolm Clark zginął właśnie z rąk takiej grupy. 
Z historycznego źródła wiadomo, że w 1869 roku na Clarka napadło dwudzie
stu pięciu Indian Piegan. Alexander Culbertson, dziewiętnastowieczny han
dlarz znający dobrze Indian Blackfoot, zeznał, że Clark zginął z rąk młodych 
indiańskich kryminalistów, nad którymi wodzowie stracili kontrolę, co Welch 
zrekonstruował w powieści.

Zgodnie z innymi źródłami historycznymi, podaję Owens, wojownicy 
Heavy Runner, Little Wolf, Big Lake i Gray Eyes na spotkaniu z reprezentan
tami rządu amerykańskiego obiecali zabicie renegatów i dostarczenie ich ciał 
oraz skradzionego stada. W powieści wojownicy Blackfoot również decydu
ją się na taki krok, tłumacząc, że jest to jedyny sposób, żeby uniknąć wojny 
z białymi. Epidemia ospy dziesiątkująca Indian w latach 70. jest rekonstrukcją 
prawdziwej epidemii, która wtedy panowała. Prawdziwa jest też masakra wo
jowników Heavy Runnera, która historycznie miała miejsce 23 stycznia 1870 
roku, kiedy metyski zwiadowca Joe Kipp, ścigając zabójców Clarka i innych 
białych, pomylił wioski indiańskie i naprowadził oddział amerykański na lu
dzi pokojowego wodza Heavy Runnera, a prawdziwym celem ataku był wrogo 
nastawiony Mountain Chief. Zgodnie z relacją ocalałej z masakry Curlew Wo- 
man wódz Heavy Runner poległ jako jeden z pierwszych - jak cytuje Owens:

Heavy Runner was among the first to fali. He had a piece of paper that was 
signed by a seizer chief. It said that he and hid friends were friends to the 
Napikwans [...] as soon as Heavy Runner learned troops were approach- * 175
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ing, he walked out alone to meet them, and he was holding up his hand and 
waving his identification paper when a soldier shot him dead174.

171 Ibidem, s. 161.
15 R.McFarland, Understanding James Welch, University of South Carolina Press, Columbia 
2000.
17'’ H. Bak, The Art of Hybridization - James Welch’s Fools Crow, „American Studies in Scandi
navia” 1995, vol. 27, s. 33-47.

Ibidem.
1 ” L. Owens, Other Destinies...

(Heavy Runner pad! jako jeden z pierwszych. Miał ze sobą kawałek papie
ru podpisany przez wodza. Był to dokument zaświadczający, że on i jego 
przyjaciele byli przyjaciółmi Napikwanów [...], jak tylko Heavy Runner 
dowiedział się o zbliżających oddziałach, samotnie wyruszył im na spotka
nie, machając uniesionym w górę dokumentem, i wtedy zginął, zastrzelony 
przez żołnierza).

W powieści ten epizod bitewny zostaje zrekonstruowany, ale Heavy Run- 
nerowi udaje się przeżyć.

Bardzo ciekawe są też wątki autobiograficzne, co do których krytycy nie 
do końca się zgadzają, ale które warto wziąć pod uwagę, bo - moim zdaniem 
- dobrze pokazują, dlaczego Welchowi zależało na wyważonej perspektywie 
historycznej. Tak jak Erdrich starała się oddać sprawiedliwość przodkom 
Chippewa ze strony matki i przodkom niemieckim ze strony ojca, tak Welch 
najprawdopodobniej próbował poradzić sobie z faktem, że jego rodzina zosta
ła podzielona przez walczące frakcje: indiańską i białą. Krytycy, tacy jak Ron 
McFarland175 i Hans Bak176, zgadzają się co do tego, że ważnym źródłem in
spiracji była prababka Jamesa Welcha o imieniu Red Paint. Imię to nosi w po
wieści żona Fools Crowa. Bak powołuje się na wywiad z Jamesem Welchem 
(zamieszczony przez McFarlanda w jego książce z roku 1986), podając, że pra
babka była jedną z osób, które przeżyły masakrę nad Marias River (zginęło 
wtedy około stu siedemdziesięciu Indian) i że w powieści pojawia się w grupie 
kobiet i dzieci spotkanej przez Fools Crowa po masakrze177. Ron MacFarland 
potwierdza informacje o prababce w swoim późniejszym opracowaniu (I7n- 
derstanding James Welch, 2000) i dodatkowo podaję, że Welch był również spo
krewniony z Malcolmem Clarkiem, białym osadnikiem zabitym w powieści 
przez Owi Childa - ta śmierć doprowadziła do masakry nad rzeką Marias.

Reasumując, Owens178 nazywa powieść Welcha udaną rekonstrukcją hi
storii z elementami fikcyjnymi, z których najważniejszy to włączenie do hi
storycznych wydarzeń wymyślonych losów tytułowego bohatera Fools Crowa, 
stopniowo dorastającego do swojego imienia i integrującego się z plemieniem. 



Zanurzenie w historii Blackfoot podkreśla też McFarland, powołując się na 
uwagę Williama Bevisa, że w powieści aż do strony dwieście osiemdziesią
tej czwartej nie pojawia się żadna data z kalendarza białych ludzi. Przez cały 
przebieg akcji poczucie tożsamości głównego bohatera jest niezachwiane 
i jest to jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna powieść tego typu w dorobku 
współczesnych twórców indiańskich. Biorąc pod uwagę, jak wiele problemów 
sportretowanych w tej literaturze dotyczny dylematów tożsamościowych i wy
korzenienia, powieść Welcha jest lekturą obowiązkową, bo pokazuje poprzez 
kontrast ogrom strat kulturowych, jakie ponieśli rdzenni Amerykanie. Nawet 
czytając Tracks Erdrich, nie mamy wrażenia kompletnego zanurzenia w rze
czywistości Ojibwe ze względu na obraz Indian zniszczonych przez choroby, 
głód i parcelację ziemi, natomiast Welch pokazał kulturę Blackfoot w najwyż
szym stadium jej rozwoju, nic też dziwnego, że główny bohater nie ma proble
mów z identyfikacją; Fools Crow może być dumny z tradycji, po której w XX 
wieku pozostał jedynie cień.

Ogromną zasługą Welcha jest rezygnacja z idealistycznego portretu wła
snej kultury i pokazanie wewnętrznych konfliktów niszczących plemię, jak 
niesubordynacja bandy Owi Childa, życiowa klęska Fast Horsea czy Yellow 
Kidneya, czy też romans syna Rides-at-the-Door, Running Fishera, z jego żoną 
Kills-Close-to-the-Lake. Zgadzam się z Owensem, że Welch znakomicie kon
troluje perspektywę w tej powieści, pokazując świat Pikuni od wewnątrz za po
mocą prostego języka i precyzyjnie dobranych „tłumaczeń” terminów z języka 
Blackfoot, nigdy nie wpadając w pułapkę stereotypowego pidżina hollywodz- 
kich Indian. O wirtuozerii formalnej może też świadczyć jedyny moment, kie
dy Welch niepostrzeżenie zmienia perspektywę, pokazując świat prerii oczy
ma białego człowieka, tuż przed zabójstwem z rąk bandy Owi Childa:

The rolling prairies were as vast and empty as a pale ocean, and the sky 
stretched forever, sometimes blue, sometimes slate. The few small groups 
of mountains, like islands in this sea of yellow swells, only seem to empha
size its vastness. In the winter, when snow covered the land and lay heavy 
in the bottoms, the man was filled with foreboding dreams of an even larg
er isolation179.

179 J. Welch, Fools Crow, Penguin Books, New York 1986, s. 289-290.

(Falujące prerie były rozległe i puste jak blady ocean z niebem rozciągają
cym się nad nim odwiecznie i aż po horyzont, niebem czasami błękitnym, 
a kiedy indziej ciemnoszarym. Małe grupki gór przypominające wyspy na 
tym morzu żółtych kłębów tylko podkreślały bezmiar przestrzeni. Zimą, 
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gdy śnieg przykrywał ziemię i wypełniał swoim ciężarem wszystkie zagłę
bienia, człowieka nawiedzały sny pogłębiające jeszcze jego osamotnienie).

Perpektywa białego człowieka jest tylko częścią perspektywy Blackfoot, 
zgodnie z którą świat prerii nie jest „pusty, rozległy i potęgujący ludzkie wyob
cowanie”, ale pełen ożywionej przyrody i duchów, z którymi indiańscy bohate
rowie pozostają w ustawicznej komunii, jak np. we fragmencie:

White Mans Dog watched Seven Persons rise into the night sky above 
Chief Mountain. Above, The Star-that-stands-still waited for the others to 
gather around him. White Mańs Dog felt Cold Makers breath in his face, 
but it looked as though he would keep the clouds in Always Winter Land 
tonight. He was only warning the Pikunis that his season was near180.

Ibidem, s. 5.
L. Owens, Other Destinies..., s. 162.

(Pies Białego Człowieka przyglądał się, jak Siedem Osób wspina się na nie
bo ponad Górą-Wodzem. Powyżej Gwiazda-Pozostająca-Bez-Ruchu cze
kała na inne, aby zebrały się wokół niej. Pies Białego Człowieka poczuł od
dech Stwórcy Zimna na swojej twarzy, ale odniósł wrażenie, że dziś w nocy 
jeszcze zatrzyma on swoje chmury w Krainie Wiecznej Zimy. Ostrzegał 
tylko Pikunisów, że nadchodzi jego pora).

Warto zauważyć, że elementy przyrody nieożywionej, czyli gwiazdy, no
szą tak samo rozbudowane imiona jak ludzie i każde z tych imion wywodzi się 
z mitycznej opowieści. W ten sposób Welch stawia znak równości pomiędzy 
różnymi elementami stworzenia, wpisując ludzkiego bohatera w przestrzeń 
przez niego kulturowo oswojoną, z którą pozostaje w równowadze.

Owens nazywa tę strategię narzuceniem na krajobraz oceny estetycznej 
deprecjonującej trochę białych („the imposition of an aesthetic valorization 
upon the landscape”181), z czym nie do końca mogę się zgodzić, bo czytając tę 
powieść z nieindiańskiej perspektywy, nie odnosimy wrażenia, że jest to gor
szy opis, chociaż podkreśla on bezdomność białych osadników. Dla Owensa 
najistotniejsze jest podkreślenie alienacji białych, które według niego wpisuje 
powieść w postkolonializm poprzez nawiązanie do koncepcji Martina Heideg
gera „Unheimlichkeit”. Owens tłumaczy, że biali pokazani są w krajobrazie 
prerii jako ludzie bez historii i bez własnego miejsca, i dlatego mogą opisać 
ten pejzaż, tylko sięgając do estetyki romantycznej odsłaniającej ich naiwność 
i symboliczne wyludnienie krajobrazu, które w retoryce białego człowieka sta
nie się pierwszym uzasadnieniem podboju i kolonizacji. Abstrakcyjny język 
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kolonizatora nie może służyć właściwemu opisowi, jak ujmuje to Owens, za
miast tego:

[...] through the lyrically “placeless” language, the white man reenacts the 
colonial subsumption of the continent into the “manifest” destiny of the 
invaders. Like the African Americans in Ralph Ellison’s Invisible Man, the 
Native Americans become invisible inhabitants of the strangely disturbing 
Promised Land surrounding the whiskey-trading, westernizing Euroamer- 
ican. Emptiness characterizes this environment: the monochromatic sky 
treches forever, while the prairies are a “vast and empty” sea, as if heaven 
and earth have merged to form an embryonic sea-space within which the 
romantic imagination may bring forth the new man, the isolate American. 
Very shortly, however, phantoms will rise up from that peripheralized real
ity to murder the young intruder182.

IH2 Ibidem, s. 163.

([...] poprzez język lirycznie „pozbawiający miejsca” białego człowieka 
przywołane zostaje kolonialne podporządkowanie kontynentu zgodnie 
z założeniami Manifest Destiny najeźdźców. Podobnie jak Afroameryka- 
nie z Niewidzialnego człowieka Ralpha Ellisona, rdzenni Amerykanie stają 
się niewidzialnymi mieszkańcami dziwnej przestrzeni, którą handlujący 
whiskey zachodni Euro-Amerykanie nazywali Ziemią Obiecaną. Krajo
braz ten charakteryzuje pustka: monochromatyczne niebo rozciąga się 
w nieskończoność, a prerie są „olbrzymim i pustym” morzem, jak gdyby 
niebo i ziemia stopiły się, tworząc embrioniczną przestrzeń wodną, w któ
rej obrębie wyobraźnia romantyczna powołuje do życia nowego człowieka, 
odizolowanego od świata Amerykanina. Wkrótce jednak duchy poderwą 
się z tej peryferyjnej rzeczywistości i zamordują młodego intruza).

Moim zdaniem Welch nie tylko krytykuje dyskurs białego człowieka 
- chociaż trudno nie zgodzić się z Owensem co do obecności wątków post- 
kolonialnych w powieści - ale również, poprzez wejście na moment w świa
domość i sposób postrzegania świata przez białego przybysza, próbuje poka
zać nieunikniony tragizm spotkania międzykulturowego. Biały intruz nie jest 
w opisie Welcha przedstawiony jako agresor, ale jako ofiara okoliczności, ktoś 
zdany na łaskę obcej ziemi oraz jej mieszkańców i skazany na samotność. Jest 
to zupełnie inny rewizjonizm niż ten w wydaniu Leslie Marmon Silko, który 
podkreślał nieustannie przemoc kolonializmu i neokolonializmu oraz niere- 
formowalność białych uczesników historii. W próbie zilustrowania konfliktu 
kultur Welch znacznie bliższy jest Louise Erdrich, która również pokazywa
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ła kolonizatorów „z ludzką twarzą”. Widać to chociażby w jej wierszu Clouds 
o duchach nękających europejskich imigrantów w obcej Ameryce:

We lay our streets over
The deepest cries of the earth
And wonder why everything comes down to this:
The days pile and pile.
The bones are too few
And too foreign to know.
Mary, you do not belong here at all.

Sometimes I take back in tears this whole town.
Let everything be how it could have been once:
A land that was empty and perfect as clouds.
But this is the way people are.
All that appears to us empty,
We fill.
What is endless and simple,
We carve, and initial
And narrow
roads plow through the last of the hills
where our gravestones rear small 
black vigilant domes.
our friends, our family, the dead of our wars
deep in this strange earth
we want to call ours183.

L. Erdrich, Original Fire. Selected and New Poems, HarperCollins, New York 2003.

(Wytyczamy nasze ulice
Nad najgłębszymi krzykami ziemi
I dziwi nas to, że wszystko prowadzi do tego samego:
Dni piętrzą się i piętrzą.
Kości jest zbyt mało
I zbyt są obce
Mary, to w ogóle nie twoje miejsce.
Czasami patrzę przez łzy na całe to miasto
Niech wszystko będzie tak, jak mogło być kiedyś:
Ziemia rozległa i doskonała jak chmury.
Ale tacy już są ludzie.
Wszystko, co wydaje nam się puste,
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Wypełniamy.
Co jest nieskończone i proste,
Rzeźbimy i podpisujemy.
I wąskie drogi przeorały ostatnie wzgórza,
Gdzie nasze mogiły tworzą
Czarne czujne kopuły.
Nasi przyjaciele, krewni polegli na naszych wojnach
Głęboko w obcej ziemi,
Którą chcielibyśmy zwać swoją).

W Fools Crow perpektywa kolonizatora służy też uwypukleniu prywatne
go wymiaru tragedii jednostki - jednostki, która nie jawi się jako część potęż
nego imperium, ale próbuje wyrazić obcą przestrzeń w dostępny sobie sposób. 
Według mnie ten obraz znakomicie wpisuje się w szerszą strategię powieści, 
która na jednym poziomie pokazuje spotkanie dwóch cywilizacji, ale na dru
gim nieustannie informuje nas o wątkach indywidualnych, o małych trage
diach z punktu widzenia „wielkiej” historii - bez nich powieść historyczna 
Welcha byłaby tylko kolejną pompatyczną opowieścią o zderzeniu kompletnie 
nieprzystających modeli świata, jaką to opowieścią często raczyła nas kultura 
popularna (np. film Tańczący z wilkami). Zamiast tego Welch stawia na wia
rygodność psychologiczną, pokazując uniwersalne ludzkie wady i słabości, co 
sprawia, że pomimo, iż konstruuje indiańską perspektywę kulturowo obcą dla 
reprezentantów innych kultur, jego opowieść ma ogromny ładunek emocjo
nalny, a narrator przekracza granice kultur, docierając do wrażliwych czytelni
ków bez względu na ich orientację estetyczną, religijną, krytyczną.

W zakończeniu swojej analizy Owens również zauważa uniwersalizm 
Welcha, pisząc, że nie tylko udało mu się w pełni odtworzyć tradycyjny świat 
Pikuni, ale też nadać mieszkańcom tego świata przekonujące ludzkie rysy, 
a takie portrety trudno znaleźć w opisach rdzennych Amerykanów w dzie
łach euro-amerykańskich184. Owens słusznie zauważa, że relacja Fools Crowa 
z jego żoną Red Paint jest przedstawiona w sposób nieco koturnowy, ale Welch 
przełamuje ten wątek indiańskiej miłości, pokazując historię Kills-Close-to- 
-the-Lake i Running Fishera. Najmłodsza żona Rides-at-the-Door desperacko 
szuka ciepła i miłości, których starszy mąż nie jest w stanie jej zapewnić, i dla
tego angażuje się w zakazany romans, którego konsekwencje musi ponieść. 
Kochankowie są świadomi upadku i decydują się na poświęcenie pasji ze 
względu na współczucie, jakie budzi w nich oszukiwany mąż i ojciec. Jak piszę 
Owens, oboje są pełnowymiarowymi postaciami ulegającymi uniwersalnym 
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ludzkim impulsom, na co Welch nie mógł sobie pozwolić, charakteryzując 
tytułowego bohatera, który staje się zakładnikiem roli. O humanizmie w kon
strukcji bohaterów piszę też McFarland, intrepretując zresztą również historię 
tych samych kochanków185. Według McFarlanda relacja seksualna pomiędzy 
Running Fisherem a Kills-Close-to-the-Lake opisana jest językiem z harleki- 
nów po to, aby pokazać ten akt jako odpychający i banalny poprzez wpisanie 
go w konwencje prymitywnej idylli186. Bycie Indianinem przed podbojem nie 
było tożsame z byciem Szlachetnym Dzikusem, naiwnym i moralnie czystym 
jak dziecko. Jak konkluduje McFarland: „The «nobility» of the Indian is no less 
of a stereotype than the «savagery». Welch insists that his Native Americans be 
human”187 („Szlachectwo Indian jest w takim samym stopniu stereotypem jak 
ich dzikość, Welch robi wszystko, aby jego rdzenni Amerykanie byli ludźmi 
z krwi i kości”).

14’ R. McFarland, Understanding lames Welch.
1,6 Ibidem, s. 121.

Ibidem.
L. Owens, Other Destinies..., s. 165.

Ilw Więcej na ten temat uniwersalizmu w utworach realistyczno-magicznych zob.: K. Mrocz
kowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze świato
wej XX i XXI wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Nie zgadzam się natomiast z ostatnią konkluzją Owensa, który uważa, że 
brak w tej powieści realizmu magicznego, ponieważ: „In the Blackfoot world 
rendered so completely in this novel, there is no disjunction between the real 
and the magical, no sense that the magical is metaphorical. In the world Welch 
recovers, Raven talks to men and women, the sacred and the profane interpe
netrate irresistibly, and this is reality”188 („W świecie Blackfoot opisanym jako 
kompletna całość w powieści nie ma pęknięcia pomiędzy tym, co rzeczywi
ste, i tym, co magiczne, nie ma poczucia, że elementy magiczne to metafory. 
W świecie odzyskanym przez Welcha Kruk rozmawia z mężczyznami i kobie
tami, a sacrum i profanum są nierozerwalnie splecione i razem tworzą rze
czywistość). Warto zauważyć, że w fikcjach realistyczno-magicznych również 
nie ma rozdźwięku między rzeczywistością a magią, ponieważ wymiar ma
giczny jest w niezauważalny sposób połączony z rzeczywistym, najczęściej po
przez strategie zacierania granic pomiędzy jawą a snem, żywymi a zmarłymi, 
szaleństwem a normą etc.18’ Więszość wątków magicznych w Fools Crow jest 
częścią snów i wizji, więc konwencje poetyki realistyczno-magicznej zostają 
zachowane. Typowe dla realizmu magicznego jest także przemieszanie sacrum 
i profanum, które Owens zresztą dostrzega w powieści Welcha. I wreszcie ce
lem realizmu magicznego jest poszerzenie granic rzeczywistości i sugerowanie 
innych sposobów patrzenia na nią; realiści magiczni stawiają pytania o natu
rę rzeczywistości, a nie postulują eskapizm wyróżniający fantastykę. Welcha 
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również nie interesuje eskapizm, ale pokazanie autentycznej kultury Blackfoot, 
a zwłaszcza ich historii.

Do kwestii realizmu magicznego w Fools Crow odnoszą się też MacFar- 
land i Bak. Jak zauważa pierwszy z krytyków: „One appealing attribute of the 
novel is the deftness with which Welch handles such border-crossings between 
the mundane and the spiritual, the effect of which on the reader is similar to 
that of magic realist fiction in the vein of Gabriel García Marquez, Luisa Valen
zuela, and other Latin American writers190 („Jedną z ogromnych zalet powieści 
jest lekkość, z jaką Welch przekracza granice pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, 
co duchowe; uzyskuje w ten sposób efekt podobny do realistów magicznych 
w stylu Gabriela Garcii Marqueza, Luisy Valenzueli i innych pisarzy latyno
amerykańskich”). Analizując styl Welcha, McFarland cytuje też trafne spo
strzeżenie Petera Wilda, które opisuje zabieg typowy dla realisty magicznego; 
zdaniem Wilda: Welch „picks and chooses equally well from white society and 
from his Indian past to create a seamless world in which myth and reality over
lap”191 („dobiera elementy zarówno z kultury białych ludzi, jak i z indiańskiej 
przeszłości, aby stworzyć przestrzeń bez granic, gdzie mit nakłada się na rze
czywistość”). Kluczowym słowem w tej analizie jest słowo „seamless” - „bez
szwowy”, ponieważ właśnie zacieranie granic jest typowe dla realizmu magicz
nego i to zacieranie granic ma często miejsce w Fools Crow, chociaż zdarzają 
się też wątki bardziej fantastyczne, jak rozmowy z Krukiem. Celem jest poka
zanie spójnego światopoglądu Blackfoot, który taką płynność zakłada po to, 
abyśmy mogli chociaż raz doświadczyć literackiej kreacji przedstawiającej peł
ną, a nie okaleczoną kulturę rdzennych Amerykanów. Jak piszę William Bevis, 
cytowany przez McFarlanda: „This is a story about a culture where people felt 
whole with themselves, whole with their past, whole with their power”192 („Jest 
to opowieść o kulturze, której uczestnicy posiadali spójną zbiorową tożsamość, 
wspólną przeszłość i wspólny potencjał”).

lw R. McFarland, Understanding James Welch, s. 116.
Ibidem, s. 14.

1,2 Ibidem, s. 17.
H. Bak, The Art of Hybridization..., s. 38.

Hans Bak również zauważa u Welcha elementy realistyczno-magiczne, 
ale zgadza się z Kathleen Mullen Sands, że należy ten realizm magiczny do
precyzować, ponieważ wynika on z perspektywy indiańskiej, dlatego lepszym 
określeniem ma być termin „tribal realism”193. To doprecyzowanie jest kło
potliwe, ponieważ - moim zdaniem - również rodzi problemy, sugerując, że 
jest to zjawisko wyłącznie indiańskie, a tak nie jest. Techniki, z których ko
rzysta Welch czy Erdrich, można odnaleźć w dziełach zainspirowanych przez 
twórców czerpiących z tradycji Indian w Ameryce Łacińskiej (Arguedas, Roa 
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Bastos, Castellanos, Rulfo) czy tradycji afrokaraibskiej (Carpentier), afro- 
amerykańskiej (Morrison) i wielu innych. Realizm magiczny we wszystkich 
tych przypadkach służy wyeksponowaniu perpektywy spoza kultury Zacho
du - perpektywy kolonizowanych. Poprzestanie na terminie „tribal” pozbawia 
krytyka możliwości wykorzystania perspektywy komparatystycznej, która jest 
bardzo cenna poznawczo (taką komparatystykę uprawia np. Lois Parkinson 
Zamora, Silvia Spitta i wielu innych).

Bak zwraca też uwagę, jak ważny dla Welcha jest krajobraz, i trudno się 
z nim nie zgodzić. Tak jak dla Erdrich pejzaż Dakoty Północnej i Południowej, 
a dla Silko rejon Arizony i Nowego Meksyku, tak krajobraz Montany jest klu
czowy dla Welcha. Bak powołuje się na Sands, przyznając jej rację, że Welch 
nadaje krajobrazowi Montany mitologiczną głębię czasu. Fikcyjna Montana 
Welcha staje się: „«repository of the past», a spiritual and animist geography 
«alive with signs and sacred beings». The novel thus beautifully enacts the holi
stic connection between reality and myth, history and vision underlying tribal 
culture”194 („«repozytorium przeszłości», duchową i animistyczną geografią 
«pulsująca od znaków i świętych bytów». Zatem powieść mistrzowsko powołu
je do życia holistyczne połączenia pomiędzy rzeczywistością i mitem, historią 
i wizją, które stanowiły podszewkę kultury plemiennej”).

11,1 Ibidem, s. 44.
R. McFarland, Understanding James Welch.

‘ Ibidem, s. 9.
Ibidem.

Artykuł Baka jest wartościowy, ponieważ staje w obronie tradycji współ
czesnych pisarzy „mix-blood” (metyskich), którzy zostali zaatakowani przez 
indiańską krytyczkę Elizabeth Cook-Lynn (więcej na ten temat m.in. w książ
ce McFarlanda)195, oskarżającą ich o pisanie z pozycji pisarzy zasymilowanych 
z kulturą amerykańską, którzy tworzą opowieści niemające nic wspólnego 
z prawdziwymi dylematami rdzennych Amerykanów - i dlatego dobrze się 
sprzedają. Głos Cook-Lynn jest ważny, ponieważ moda na indiańskość na 
pewno wpłynęła na obniżenie standardów, ale nie dotyczy to pisarzy, których 
wymienia Cook-Lynn, czyli np. Vizenora, Erdrich, Gunn Allen czy Alexiego196. 
Cook-Lynn wtórował Peter Wild, pisząc: „almost all Native American fiction is 
written for non-Indian audiences by highly acculturated Indians”197 („nieomal 
cała proza rdzennych Amerykanów została napisana dla czytelników niein- 
diańskich przez akulturowanych Indian”). Zarzuty odzwierciedlają radykalny 
postkolonializm, który kwestionuje możliwość pisania o doświadczeniu kolo
nizowanego w języku kolonizatora. Moim zdaniem jest to niebezpieczna poli
tyka, ponieważ na dłuższą metę prowadzi do tworzenia kulturowego getta, do 
którego wstęp mogą mieć tylko uprawnieni poprzez kryterium rasowe. I cho- 
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ciąż podobne głosy wynikają z troski o zachowanie oryginalnego dziedzictwa 
Indian amerykańskich, stanowią też dowód na chęć pominięcia ogromnej gru
py metyskiej, która musi uwzględniać więcej niż jedno dziedzictwo, a twórczość 
większości rdzennych Amerykanów wyrasta z tradycji metyskiej, która nie 
musi być tożsama z asymilacjonizmem. Pisarze ci komunikują się z czytelnika
mi poprzez europejski gatunek powieści, co nie znaczy, że „sprzedają” indiań
skie dziedzictwo, a to właśnie jest jedną z głównych tez artykułu Hansa Baka.

Bak słusznie zauważa, że bez problemu można w Fools Crow zauważyć 
wpływy tradycji i europejskich, i amerykańskich (wykorzystuje on tradycje 
powieści historycznej, pikareski, eposu i Bildungsroman), ale cały czas stara 
się je łączyć z plemiennymi tradycjami literatury ustnej, mitu, rytuału, wizji 
i snu198, w efekcie uzyskując gatunek hybrydyczny, który Bak określa mianem 

„amphibious fiction”. Według Baka trudno u Welcha znaleźć dwutorowość wy
różniającą prozę Erdrich, jest on bliżej tradycji euro-amerykańskiego realizmu. 
Pomimo to Welch dokonuje czegoś niezwykłego, jak piszę Bak: „the result is 
an impressive feat of cross-cultural hybridization, as Welch has sought to brid
ge Western and tribal generic conventions, transforming and revitalizing both 
in the process”199 („rezultat stanowi imponująca międzykulturowa hybrydyza
cja, powstała w wyniku próby zbudowania mostów pomiędzy gatunkami za
chodnimi i plemiennymi, które zyskały w procesie transformacji i rewitaliza
cji”). Bak zauważa, że wybór formy powieści historycznej z elementami eposu 
jest wyborem perspektywy linearnej i opowieści o indywidualności głównego 
bohatera, co kłóci się z preferowanym w indiańskiej tradycji ustnej czasem 
cyklicznym i zbiorową perspektywą plemienną. Czy historyczny rewizjonizm 
nie pozostaje w konflikcie z formą zdradzającą asymilację z dominującą tra
dycją historiografii euro-amerykańskiej, zwłaszcza jeżeli celem jest rekon
strukcja indiańskiej przeszłości, którą amerykańska historiografia skazała na 
niebyt? Bak uważa te zarzuty za krzywdzące, ponieważ nie uwzględniają one 
sztuki hybrydyzacji, której Welch jest mistrzem. Jak piszę Bak:

I9" H. Bak, The Art of Hybridization..., s. 35.
1,9 Ibidem.
21111 Ibidem, s. 46.

Instead of faulting the novel for being incongruously accomodationist, one 
might more properly appreciate Welch’s achievement by considering the 
degree to which Fools Crow manages to bridge the traditional boundaries 
of Western and tribal generic and linguistic conventions, in order to cre
ate a new cross-cultural and transgeneric middle-space, where realism and 
tribalism are negotiated dialectically and made to work on each other in 
a playful and creative fashion200.
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(Zamiast wytykać autorowi powieści niestosowność wynikającą z tłu
maczenia świata Blackfoot, tak aby stał się dostępny również dla nie-In- 
dian, lepiej należycie docenić osiągnięcie Welcha polegające na zmianie 
konfiguracji tradycyjnych granic pomiędzy zachodnimi i plemiennymi 
konwencjami językowymi. Zmiana konfiguracji prowadzi do stworzenia 
nowej międzykulturowej i międzygatunkowej przestrzeni, w której realizm 
i rzeczywistość plemienna wchodzą w dialektyczne negocjacje w sposób 
zabawny i twórczy zarazem).

Zresztą, moim zdaniem, większość sporów o autentyzm przekazu w lite
raturze wielokulturowej wydaje się wynikać bardziej z powodów emocjonal
nych niż racjonalnych i często odzwierciedlają one lęk i frustracje wynikające 
z dziedzictwa kolonizacji, a nie stanowią wyniku dokładnej analizy przedmio
tu. Widać to wyraźnie w momencie, gdy przyglądamy się wielokulturowości 
w historii literatury sprzed dekady renesansów etnicznych i walk o prawa oby
watelskie - wówczas bardzo zradykalizowały się postawy krytyków i czytelni
ków. Dziś pytania o to, czy powieści Erdrich, Alexiego bądź Welcha są wystar
czająco indiańskie i czy krytyk spoza kultury indiańskiej w ogóle może takie 
teksty interpretować właściwie, są na porządku dziennym, natomiast nikogo 
nie interesowały te pytania w odniesieniu do np. Franza Kafki, Żyda piszącego 
po niemiecku w czeskiej Pradze, czy Jorge Borgesa, anglofila z Buenos Aires 
kształconego w niemieckiej szkole w Europie. Czy Kafka był wystarczająco ży
dowski, a Borges argentyński? Tak naprawdę nie ma to znaczenia, tak samo 
jak upieranie się, że więcej jest podobieństw pomiędzy kulturami, wewnątrz 
których funkcjonowali Kafka i Borges, niż pomiędzy kulturą Zachodu a kul
turami indiańskimi. Zamiast konstruować nowe dychotomie, lepiej poświęcić 
czas na analizę twórczości literarckiej i Kafki, i Borgesa - twórczości te zna
komicie czerpią z wielu tradycji - i zastanowić się, jak udało im się pokazać 
konstruktywny dialog między kulturami i tradycjami. To zadanie stoi również 
przed badaczami literatury etnicznej.

Drugą powieścią Welcha, którą chciałabym omówić pod kątem sposobów 
wykorzystania historii, jest The Heartsong of Charging Elk. Mam ułatwione za
danie, ponieważ Welch powtórzył w tej powieści kilka startegii formalnych 
z Fools Crow, jednak sama treść jest zupełnie inna. Powieść relacjonuje losy 
tytułowego Charging Elka (Lakota Sioux), który w 1889 roku został w Marsylii 
porzucony przez trupę Buffalo Billa, której był częścią. Elk trafił do szpita
la z powodu zapalenia płuc i na skutek pomyłki został uznany za zmarłego. 
W Marsylii Elk stopniowo nauczył się francuskiego, znalazł pracę i zakochał 
się w prostytutce. Napastowany przez jednego z jej klientów, Charging Elk do
puścił się zabójstwa i trafił do więzienia, gdzie nauczył się ogrodnictwa. Po 
wyjściu na wolność ożenił się z Francuzką i spotkał trupę Buffalo Billa, od 
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której członków dowiedział się o eksterminacji Indian w Ameryce (masakra 
pod Wounded Knee). Postanowił z ciężarną żoną pozostać we Francji. Welch 
planował napisanie kontynuacji powieści, w której Ełk miał powrócić do Ame
ryki, ale autor nie zdążył tego zrobić - zmarł w 2003 roku na raka płuc201.

201 M.J. Lupton, Interview with James Welch, „American Indian Quaterly” 2005, vol. 29, 
no. 1-2, s. 198-211.
202 S. Fergusson, Europe and the Quest for Home in James Welch’s "The Heartsong of Charging 
Elk" and Leslie Marmon Silkos “Gardens in the Dunes”, „Studies in American Indian Literatures” 
2006, vol. 18, no. 2, s. 35.
203 Ibidem.

Tak jak przy Fools Crow, także i w przypadku tej powieści istotna jest jej 
geneza. Krytycy zwracają uwagę, że stanowi ona dalszy ciąg narracji histo
rycznej z Fools Crow, bo zaczyna się w miejscu, w którym poprzednia powieść 
się kończy. Dodatkowo Welch bazował na materiale ze swoich tekstów doty
czących historii, a nie fikcji literackiej, czyli scenariuszu do filmu dokumen
talnego o bitwie pod Little Bighorn i książce Killing Custer. Suzanne Fergu- 
son dotarła też do informacji na temat dwóch osób (jedną Welch spotkał we 
Francji, a drugą w Stanach), które powiedziały mu, że są potomkami Indian 
zagubionych w Europie w trakcie występów trupy Buffalo Billa202. Pierwszy 
mężczyzna, spotkany w Marsylii, poinformował Welcha, że jego przodek po
został w Europie i ożenił się z Francuzką, co wydawało się pisarzowi ciekawe, 
ale dopiero spotkanie drugiego potomka Indianina z Wild West Show w Mis- 
souli przekonało pisarza, że jest to temat wart uwagi.

Historyczny kontekst powieści jest bardzo istotny - Charging Elk trafia 
do Europy w trakcie drugiego tournee Buffalo Billa w roku 1898, a z więzie
nia wychodzi w roku 1904. W ciągu tych kilku lat kultura rdzennych Amery
kanów doświadczyła potężnych strat. Przejęte zostało Terytorium Indiańskie, 
większość plemion trafiła do rezerwatów, indiańskie dzieci zaczęto masowo 
wywozić do szkół z internatem, a ruch religijny Tańca Ducha został znacznie 
osłabiony masakrą pod Wounded Knee (w 1890 roku). Jak zauważa Fergu- 
son203, losy Charging Elka najprawdopodobniej zostały zainspirowane histo
rią innego słynego Lakota, wizjonera Black Elka (jego wspomnienia to słynne 
Black Elk Speaks, spisane przez białego poetę Johna G. Neihardta na podstawie 
opowieści Black Elka i wydane w 1932 roku). Black Elk, podróżując z trupą 
Buffalo Billa, spóźnił się na statek w Manchesterze i rnusiał potem przyłączyć 
się do innej trupy wystawiającej Wild West Show, z którą dotarł do Paryża. 
Tam Black Elk poznał białą dziewczynę, która nauczyła go trochę mówić po 
francusku. Podobnie Charging Elk w powieści, będąc w Marsylii, wspomina 
dziewczynę z Paryża, która nauczyła go trochę francuskiego. Black Ełk prze
bywał też jakiś czas u francuskiej rodziny, która go przygarnęła; w powieści 
Welcha Charging Elk również ma takie przygody. Jeszcze jednym pomostem 
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pomiędzy bohaterem Welcha a Black Ełkiem są wizje: Black Elk opowiadał 
o tym, jak w trakcie wizji doświadczonej w Paryżu przebywał duchem w rezer
wacie Pine Ridge ze swoją rodziną. Charging Elk doświadcza w powieści Wel
cha wizji wielokrotnie, w trakcie jednej z nich widzi Ghost Dance, a w trakcie 
innej masakrę pod Wounded Knee. Black Elk w swoich opowieściach komen
tował różne wydarzenia historyczne, jak Little Bighorn, czy przeżycia prywat
ne, np. strach w trakcie podróży przez ocean. Analogicznie, Charging Elk też 
opowiada o wielu wydarzeniach historycznych (powieść otwiera retrospekcja 
o zwycięstwie Crazy Horse’a pod Little Bighorn, które to miejsce Lakota nazy
wają „Greasy Grass”, i późniejszej śmierci wodza) i również wspomina podróż 
przez ocean jako traumę (w trakcie tej podróży śpiewa tytułową „heartsong”, 
czyli „pieśń przygotowującą na śmierć”). W odróżnieniu od Black Elka, boha
ter Welcha pozostał w Europie.

Charging Elk jest pod pewnymi względami podobny do Fools Crowa, np. 
ma zdolność doświadczania wizji, z których wyciąga trafne wnioski; z drugiej 
jednak strony jest inny poprzez okoliczności, które nie pozwalają mu działać 
dla grupy, ale zmuszają go do poszukiwania indywidualnej drogi. Porównując 
Fools Crow i The Heartsong of Charging Elk pod kątem rekonstrukcji historii, 
warto zaznaczyć, że w tej drugiej powieści Welch nie stosuje już na taką skalę 
„tłumaczeń” z kultury Lakota. Retrospekcyjne obrazy historii są skrótowe, jak 
np. informacja o klęsce Crazy Horse’a:

But that spring Crazy Horse led the weary, ragged people to Fort Robinson 
and Red Cloud Agency. They surrounded their horses and weapons, every
thing but their garments, cooking utensils, and lodges. The piece of paper 
that the leader marked was dated May 6, 1877. Four mounths later, in the 
Moon of the Black Calf, Crazy Horse was killed by the soldiers with the 
help of some of his own people204.

' J. Welch, The Heartsong of Charging Elk, Anchor Books, New York 2000, s. 12.

(Ale tej wiosny Crazy Horse przyprowadził zmęczonych, obdartych ludzi 
do Fortu Robinsona i Agencji Czerwonej Chmury. Oddali swoje konie 
i broń, oprócz ubrań, naczyń do gotowania i namiotów. Dokument pod
pisany przez wodza nosił datę 6 maja 1877 roku. Cztery miesiące później, 
w Miesiącu Czarnego Cielaka, Crazy Horse został zabity przez żołnierzy, 
którym pomogli jego współplemieńcy).

Określenia czasu, które pojawia się w tym fragmencie, jest, jak u Erdrich, 
podane zarówno w języku białych ludzi (data), jak i indiańskim (Miesiąc Czar
nego Cielaka). W innych fragmentach relacjonujących przeszłość wśród In
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dian Lakota Welch okazjonalnie wprowadza kursywą słowa z języka Lakota, 
ale tłumaczy je zazwyczaj po angielsku, jak np.: „He had been prepared well by 
his wicasa wacan, an old man who made many prayers in the sweat lodge, and 
when he turned sixteen he went out and made many prayers to Wakan Tanka 
to help him dream his power animal”205 („Został dobrze przygotowany przez 
swojego wicasa wacan, starca, który odmówił wiele modlitw w ceremonialnej 
łaźni parowej, i gdy skończył szesnaście lat, wyruszył samotnie modlić się do 
Wakan Tanka, aby ten zesłał mu wizję o zwierzęciu, które napełni go mocą”).

21,5 Ibidem, s. 14.

Najlepsze moim zdaniem fragmenty powieści to te, w których zrelacjo
nowany jest sposób, w jaki Charging Elk patrzy na Marsylię i jej mieszkańców. 
Welch jest wierny tradycji realistycznej, gromadząc wiele istotnych szczegółów, 
które pozwalają na plastyczną rekonstrukcję dziewiętnastowiecznego porto
wego miasta, w której przypadku istotne są nie tylko kolory, ale także dźwięki 
i zapachy. Najbardziej jednak uwagę przykuwają te opisy, które podkreślają 

„wyobcowanie” Charging Elka w tym krajobrazie, bo chociaż oczyma główne
go bohatera widzimy wiele szczegółów, nie jest on w stanie wyjaśnić obserwo
wanej rzeczywistości ze względu na to, że jest ona dla niego kulturowo obca. 
Bardzo dobrze widać to np. we fragmencie opisującym sklepowe wystawy:

Charging Elk saw a group of people standing before a big window. They 
were talking and gesturing and pointing at various groups of small figures. 
Some of them were animals - cattle, sheep, and pigs. Charging Elk remem
bered it because he had never smelled such a sharp, sour odor. It seemed to 
ride with him for many miles afterward. [...]

In the middle of the window, he saw a group of figures that seemed 
to be apart from the others and quite a bit larger. Three bearded men in 
different dress stood or kneeled. One had a tall cloth wrapped around his 
head. Charging Elk recognized this figure. At the show in Paris, at the foot 
of the naked iron tree they called the Eiffel Tower, he had seen real men 
wear these big hats. They came from even farther to the east where they 
rode the long-necked, big-humped beasts that he had first seen in a pen 
at the exhibition. They had looked hot and ugly, but when he touched the 
chewing muzzle of one, he was surprised how soft and pleasant it felt.

Sees Twice told him that the Eiffel Tower had been built so the French 
could honor their five generations of freedom from cruel kings. All the sur
rounding buildings and fountains and gardens were part of this honoring 
ceremony. He said the white men of America had a similar honoring. They 
had defeated a cruel king many years before. Featherman had wondered 
aloud if all kings were cruel, but Sees Twice couldn’t answer that. He only 



knew that the Grandmother England was kind. Maybe only woman kings 
were good to their people206.

Ibidem, s. 40-41.

(Charging Elk [Pędzący Łoś] zobaczył grupę ludzi stojącą przed dużym 
oknem. Rozmawiali i gestykulowali, pokazując palcami różne grupki ma
łych figurek. Niektóre z nich to zwierzęta - bydło, owce i świnie. Charging 
Elk zapamiętał je, bo nigdy przedtem nie czuł tak ostrego kwaśnego zapa
chu. Wydawało mu się, że ten zapach potem ścigał go przez wiele mil. [... ] 

W środku okna zauważył grupę figurek, które wydawały się różnić od 
innych i były trochę większe. Trzej brodaci mężczyźni w długich sukniach 
stali lub klęczeli. Jeden miał długi kawałek materiału owinięty wokół gło
wy. Charging Elk rozpoznał tę figurkę. Na pokazie w Paryżu, u stóp nagie
go metalowego drzewa, które nazywali wieżą Eiffla, widział prawdziwych 
mężczyzn noszących takie wielkie czapki. Pochodzili z miejsca położone
go jeszcze bardziej na wschód, gdzie jeździli na bestiach o długich szyjach 
i wielkach garbach; kilka tych zwierząt Charging Elk również widział w za
grodzie na tym samym pokazie. Wyglądały na gorące i brzydkie, ale kiedy 
dotknął przeżuwającego pyska jednego z nich, zdziwił się, jaki był miękki 
i przyjemny w dotyku.

Sees Twice (Widzący Dwa Razy) powiedział mu, że wieżę Eiffla zbu
dowano, aby Francuzi mogli uczcić pięć pokoleń wolności od okrutnych 
królów. Wszystkie otaczające ją budynki, fontanny i ogrody zostały zbudo
wane z tej samej okazji. Powiedział mu też, że biali w Ameryce świętowali 
w podobny sposób. Wiele lat temu pokonali okrutnego króla. Featherman 
(Pierzasty Człowiek) zastanawiał się na głos, czy wszyscy królowie byli 
okrutni, ale Sees Twice nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Wiedział 
tylko, że Babcia Anglia była miła. Może tylko kobiety królowie były dobre 
dla swoich ludzi).

Ten długi fragment kończy się opisem figury kobiety ubranej na niebie- 
sko-biało, która pochyla się nad figurą nagiego dziecka leżącego na słomie. 
Dodając do tego wcześniej opisane figury trzech mężczyzn w wysokich na
kryciach głowy i zwierząt, już wiemy, że Charging Elk oglądał szopkę bożo
narodzeniową. Welch po mistrzowsku poradził sobie z tym opisem, rozbijając 
grupę, która Euro-Amerykanom od razu kojarzy się z biblijną historią i świę
tami, i to rozbicie na fragmenty przeplatane indiańskimi skojarzeniami Elka 
od razu uzmysławia nam przepaść między kulturowymi światami oraz trud, 
jaki podejmuje Elk, odcyfrowując Marsylię. Zatem zwierzątka ze żłóbka przy
wołują ostry zapach świń, a nie choinki, a Trzej Królowie zostają skojarzeni 



ze spotkaniem z wielbłądami pod wieżą Eiffla. Ta ostania staje się pretekstem 
do komentarza na temat historii białych ludzi; bez trudu rozpoznajemy rewo
lucję francuską i amerykańską. Wszystko to opisane jest za pomocą prostego 
języka angielskiego; co ważne, skojarzenia Charging Elka nie powodują, że 
traktujemy go jak ignoranta, ale jak człowieka spostrzegawczego. Jednocześnie 
Welch nie udaje, że jego bohater posiada wiele określeń na nieznane obrazy 
(nie zna słowa „turban” czy „wielbłąd”). Welchowi udaje się też wkompono
wać w całość wątek humorystyczny, który tylko podkreśla realizm opisywanej 
sceny - mam na myśli fragment o dobroci „kobiety króla, czyli Babci Anglii”. 
Za jednym zamachem Welch pokazuje brak słownictwa i naiwność, ale żartuje 
nie tylko z Indian, ale również z białych, bo w kolejnym akapicie zastanawia 
się, dlaczego ciemnoskóre figurki z szopki nie przypominają prawdziwych 
ciemonoskórych ludzi, których bohater widział w Nowym Jorku i Paryżu, ale 
mają wielkie czerwone usta.

W powieści Charging Elk bez przerwy wędruje w myślach pomiędzy te
raźniejszością a przeszłością i ta strategia pozwala nam o wiele lepiej go po
znać. Bez przeszłości łatwo byłoby postrzegać Elka jako postać zagubioną i nie 
do końca rozgarniętą. Poprzez ciągłe stosowanie retrospekcji na przemian 
z opisywaniem aktualnej sytuacji bohatera Welch jest w stanie pokazać Elka 
jako postać myślącą i wrażliwą, przez co też od samego początku nawet nie- 
indiański czytelnik staje po stronie tego bohatera. Może to być dla niektórych 
paradoksem, bo Welch w żaden sposób nie idealizuje Elka i nie deprecjonuje 
białych bohaterów. Wprowadza do powieści złych białych ludzi, ale nie na za
sadzie budowania czarno-białego kontrastu. Kontrowersyjne może pozosta
wać jedynie zakończenie, które może się wydawać zbyt sielankowe. Charging 
Elk nie musi się zmagać z piętnem kryminalisty, ale zostaje zaakceptowany 
przez francuską rodzinę, znajduje dobrą żonę i dom. Cieniem na całej sytua
cji kładzie się jednak niemożność powrotu do ojczyzny, która w dużej mierze 
przestała istnieć. Charging Elk postanawia jednak nie patrzeć w przeszłość, ale 
skoncentrować się na teraźniejszości. Zupełnie tak, jakby uwolnił się od histo
rii, która nawiedzała go nawet w snach, co wydaje się mało prawdopodobne 
z psychologicznego punktu widzenia, zwłaszcza że Welch przyzwyczaił swoich 
czytelników do wnikliwych portretów psychologicznych. Niewykluczone, że 
to zakończenie zostałoby przełamane w kolejnej powieści, ale niestety nie uda
ło się Welchowi już jej napisać.

Warto w tym miejscu przytoczyć wnioski Ulli Haselstein, która zauważy
ła, że w tej powieści indywidualna historia Elka jest pretekstem do opowiedze
nia zbiorowej historii Indian Lakota i że jego decyzja, aby wyruszyć z Buffalo 
Billem, jest decyzją wojownika, który ucieka od życia w rezerwacie. Jak pi
szę Haselstein, poczucie straty i alienacja, których Elk doświadcza w Marsylii, 
łączą się z poczuciem straty i alienacją Indian Lakota, którzy w tym czasie 
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w Stanach Zjednoczonych zostali skazani na rezerwaty lub życie w wielkich 
miastach i oba te portrety składają się na tożsamość diasporyczną: „Charging 
Elk individual exile in Europe is a metaphor for an essentially diasporic con
ditions that encompass both the Native Americans who live on the reservation 
and those who live in the cities”207 („Indywidualne wygnanie Charging Elka do 
Europy jest metaforą właśnie sytuacji diasporycznej, w której znaleźli się za
równo Rdzeni Amerykanie z rezerwatów, jak i ci żyjący w wielkich miastach”).

;"7 U. Haselstein, Double Translation: James Welch's “The Last Song of Charging Elk”, [w:] 
Transatlantic Voices..., s. 225-248.
2l " M.J. Lupton, Interview with James Welch, s. 204.

Na zakończenie interpretacji powieści Welcha warto nadmienić, że wy
ważona wizja historii w jego prozie na pewno wynika też z faktu, że Welcha 
nigdy nie pociągał radykalizm. Gdy McFarland badał tę kwestię w swojej 
książce, przytoczył fragmenty wywiadów z Welchem, w których widoczny jest 
dystans pisarza. McFarland przywołał też historię o tym, jak znany z radykali
zmu przywódca AIM Dennis Bank chciał zamówić u Welcha napisanie swojej 
biografii i jak Welch na wszelki wypadek postanowił nawet nie oddzwaniać 
w tej sprawie. W jednym z ostatnich wywiadów z Welchem Mary Jane Lupton 
była zaskoczona faktem, że Welch nie ma nic przeciwko stosowaniu terminu 

„Indianin”, który to termin dla wielu twórców indiańskich jest trudny do zaak
ceptowania. James Welch powiedział: „I think it is becoming more and more 
acceptable to say «Indians». Those days of pain and so on are fading. People 
on reservations call each other Indians”208 („Myślę, że słowo «Indianie» jest 
coraz częściej akceptowane. Te dni bólu już przemijają. Ludzie w rezerwatach 
odnoszą się do siebie jako Indianie”).

„Dni bólu” na pewno nie skończyły się dla Lindy Hogan, ostatniej poetki 
i prozaiczki indiańskiej, o której chciałabym napisać. Historia dla Hogan jest 
jak otwarta rana, nic więc dziwnego, że bliżej jej do Leslie Marmon Silko niż 
Jamesa Welcha. Analizując twórczość Hogan, zmieniamy krajobraz geogra
ficzny, historyczny i kulturowy. Hogan pochodzi z Oklahomy, czyli dawnego 
Terytorium Indiańskiego, ale jej osobiste wspomnienia sięgają czasów, kiedy 
jej plemię, Chickasaw, zamieszkiwało amerykańskie południe, zanim zosta
ło przymusowo przesiedlone do Oklahomy. Historia jest ważnym punktem 
odniesienia w jej trzech utworach prozatorskich, które chciałabym pod tym 
kątem przeanalizować, ale nigdzie nie jest tak istotna, jak w powieści Mean 
Spirit opowiadającej historię Indian Osage z Oklahomy, którzy w drugiej de
kadzie XX wieku często padali ofiarą oszustw białych osadników, ponieważ na 
indiańskich działkach odkryto ropę. Hogan sięga do materiału historyczne
go, ale opowiada o fikcyjnych postaciach, które stopniowo przegrywają walkę 
z białymi. W Mean Spirit akcja toczy się wokół rodziny Graycloudów. Najważ
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niejsi bohaterowie to małżeństwo Mosesa i Belle Graycloud oraz ich dorosłe 
córki, Letitia i Louise; ta ostatnia ma męża Floyda i dwójkę dzieci, Bena i Renę. 
Historia zaczyna się od zabójstwa przybranej córki Mosesa i Belle, pochodzą
cej z klanu Hill People Grace Blanket, właścicielki najbogatszej w ropę dział
ki. Grace zostaje zamordowana z zimną krwią na oczach swej trzynastoletniej 
córki Noli i jej kuzynki Reny. Równie ważną postacią jest Michael Horse, sa
motnie mieszkający tradycjonalista, który pomaga Greycloudom w śledztwie. 
Szeryf miasteczka Watona, Jess Gold, nie jest pomocny i dlatego bohaterowie 
są zdani sami na siebie. Grace Blanket jest jedną z pierwszych ofiar, następna 
ginie jej niepełnosprawna siostra Sarah, żona Benoita, którego Gold zamyka 
w więzieniu (oskarżając o zabójstwo) i który również ginie, tym razem powie
szony w celi. Kolejne ofiary to John Stink, samotnik-niemowa, i John Thomas. 
Historia Stinka jest ciekawa, ponieważ udaje mu się powstać z grobu (został 
przedwcześnie pogrzebany) i przez większą część powieści jest uważany przez 
wszystkich za ducha. Hogan zaczerpnęła tę historię z autentycznych opowieści, 
o czym infromuje na końcu książki. Wracając do głównego wątku, warto wy
eksponować historię Noli Blanket, która po śmierci matki popada w głęboką 
żałobę. Wiadomo, że po śmierci matki i ciotki Nola pozostaje główną spadko
bierczynią (jej ojcem jest Indianin z klanu Hill People, ale jego imię pozostaje 
nieznane), a ponieważ nie jest pełnoletnia, zostaje jej przydzielony opiekun, 
prawnik Forrest, który rozporządza jej majątkiem. Po roku Nola wychodzi za 
mąż za syna swojego prawnika Willa Foresta. W międzyczasie Ben trafia do 
szkoły z internatem i powraca jako alkoholik, Horse przenosi się do samot
ni, a potem do wioski Hill People, Grace i Benowi udaje się obronić jaskinię 
nietoperzy przed białymi myśliwymi; sprawcy mordów pozostają wciąż nie
uchwytni. Do Wantony przybywają też drugoplanowi bohaterowie, Indianie 
Stace Red Hawk (Chippewa) i Lionel Tall (Sioux), którzy starają się pomóc 
w śledztwie. W finale powieści szeryf Gold próbuje zabić Belle Graycloud, ale 
ginie sam pokąszony przez rój pszczół, co pozwala na odkrycie spisku pomię
dzy nim a Halem, białym właścicielem roponośnych działek, który nielegalnie 
powiększał swoje imperium. Nola w akcie paranoi zabija swojego męża Willa 
Forresta (niewinnego człowieka), ale unika więzienia, bo udaje jej się schronić 
wśród Hill People. W ich osadzie przychodzi na świat jej dziecko. Inne ważne 
wątki to te dotyczące Stace Red Hawka, który staje się strażnikiem Grayclo- 
udów, Bena i jego zerwania z alkoholem oraz Indian Hill zacierających ścieżkę 
prowadzącą do ich osady w reakcji na sytuację w Watonie (z miasta wyjeżdżają 
zastraszone indiańskie rodziny, a na ich miejscu osiedlają się biali). Ostatnia 
scena w powieści to spalenie domu Graycloudów przez ich białego szwagra 
(męża bliźniaczej siostry Mosesa, Ruth).

Hogan połączyła w Mean Spirit tradycje powieści historycznej - po
dając daty (1920, 1923) i miejsce (Watona, Oklahoma), jak i wykorzystując 
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liczne wątki etnohistoryczne (do czego powrócę) - oraz kryminału. Oprócz 
gatunków euro-amerykańskich, Hogan - podobnie jak Erdrich, Alexie, Sil- 
ko i Welch - włącza w narrację wątki indiańskie, konfrontując dwa sposoby 
postrzegania historii. Do najważniejszych wątków indiańskich, które mają 
zasadniczy wpływ na strukturę powieści, należy wątek pisania świętej księgi 
(„A Book of Horse”) przez Michaela Horsea, odsłaniającej indiański punkt 
widzenia, oraz wątek, dzięki któremu historia spotyka się z mitem, czyli opo
wieść o strażniku „medicine bundle”, pastorze konwertycie Joe Billym. Billy 
odziedziczył magiczne zawiniątko po swoim ojcu szamanie, ale jako pastor 
porzucił tradycjonalizm i przypomniał sobie o nim dopiero wtedy, gdy Osage 
stanęli w obliczu zagrożenia. Wtedy Billy odrzucił chrześcijaństwo, stając się 
strażnikiem świętych nietoperzy, którymi zaopiekował się w momencie, gdy 
zdał sobie sprawę, że dar pozostawiony mu przez ojca żyje własnym życiem 
i ma potencjał naprawiania świata. Krytycy, tacy jak Catherine Rainwater209, 
zwracają uwagę, że poprzez historię Billy ego udaje się pokazać kontrpodbój 
Ameryki, ponieważ w czasie historycznym białych ludzi Osage ponoszą klęskę, 
ale w czasie mitycznym Osage Indianie doświadczają odrodzenia i pomimo 
ich klęski w Watonie udaje im się zjednoczyć wokół Hill People, którzy pozo
stają bezpieczni w swojej osadzie.

C. Rainwater, Dreams ofFiery Stars...
2I" L. Hogan, The Woman Who Watches Over the World. A Native Memoir, W.W. Norton and 
Company, New York 2001.

Wątki historyczne są liczne, co świadczy o - podobnym jak u Erdrich czy 
Welcha - zamiarze zrekonstruowania etnohistorii przez Hogan. Warto zauwa
żyć, że bardzo dobry kontekst interpretacyjny dla zrozumienia sposobów, w ja
kie Hogan wykorzystuje historię, stanowią jej wspomnienia zatytułowane The 
Woman Who Watches Over the World. A Native Memoir210. Większość wątków 
historycznych, które Hogan wykorzystuje w swojej prozie, pojawia się właśnie 
we wspomnieniach, w których często prywatne tragedie zostają przez autor
kę zakorzenione w historycznej traumie Indian amerykańskich - np. wątek 
matki Hogan, która była okaleczona emocjonalnie, wątek alkoholizmu samej 
Lindy Hogan, a zwłaszcza historie jej adoptowanych córek są pokazane jako 
konsekwencje wydarzeń historycznych, które stopniowo odebrały rdzennym 
Amerykanom poczucie godności i szacunek do samych siebie. Opowiadając 
o córkach, Hogan wielokrotnie nazywa je osobami naznaczonymi tragiczną 
historią, pamiętającymi tylko ból, i pokazuje, do jak tragicznych konsekwencji 
może taka trauma doprowadzić (Hogan nie udało się nawiązać więzi ze starszą 
córką Mary i po wejściu w pełnoletniość wstąpiła ona na drogę autodestruk- 
cji). Widać to m.in. w następujących fragmentach wspomnień o alkoholizmie:
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It is - was - a way of not remembering. It was an escape from the pain of 
an American history211.

211 Ibidem, s. 54.
212 Ibidem, s. 59.
213 Ibidem, s. 60.
2H Ibidem, s. 77.

(To jest - i był - sposób na niepamiętanie. Była to ucieczka od bólu ame
rykańskiej historii).

That is when I first began to know, really know, that history, like geography, 
lives in the body and it is marrow-deep. History is our illness. It is recorded 
there, laid down along the tracks and pathways and synapses. I was only 
one of the fallen in a lineage of fallen worlds and people. Those of us who 
walked out of genocide by some cast of fortune still struggle with the bro
kenness of our bodies and hearts212.

(Wtedy po raz pierwszy naprawdę zdałam sobie sprawę, że historia, jak 
geografia, mieszka w ciele i sięga aż do szpiku kości. Historia jest naszą 
chorobą. Jest zarejestrowana tam, wzdłuż szlaków i ścieżek i w synapsach. 
Byłam tylko jedną z wielu upadłych w procesji upadłych światów i ludzi. Ci 
z nas, którzy jakimś zbiegiem okoliczności przetrwali ludobójstwo, ciągle 
zmakają się z dziedzictwem złamanych ciał i serc).

[...] the true stories of our lives were, and are still, missing from history, 
the geography of our lands changed213.

([...] prawdziwe relacje na temat naszego życia były, i stale są, nieobecne 
w historii, geografia naszych ziem uległa zmianie).

I o córkach:

Along with the girls, history came to live with us, the undeniable, unforgot
ten aspect of every American Indian life. She was a remnant of American 
history, and the fires of a brutal history had come to bear on her214.

(Wraz z dziewczynkami w naszym domu zamieszkała historia, która jest 
niezaprzeczalnym i niezapomnianym aspektem życia każdego amerykań
skiego Indianina. Ona stanowiła pozostałość amerykańskiej historii, bo 
ogień brutalnej historii wypalił na niej niezatarte piętno).
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Jedną z najbardziej zapadających w pamięć historii Hogan jest opisana 
we wspomnieniach relokacja Indian Chickasaw z Missisipi i Tennessee na te
rytorium Oklahomy. Wątek ten zostaje wykorzystany w Mean Spirit - Belle 
Graycloud pochodzi właśnie z tego plemienia. Belle we śnie widzi swoją babkę 
w potarganej sukni - suknia taka była symbolem oporu podczas relokacji. Po
przez „tear dress” Indianki manifestowały swoją żałobę w trakcie wędrówki do 
Oklahomy. Belle ubiera się w suknię babki i wyrusza na konfrontację z szery
fem Goldem, aby interweniować w sprawie niesłusznie aresztowanego Beno
ita. Takich wątków jest w powieści wiele, tak jakby Hogan starała się rozpisać 
traumę kolonizacji na konkretne opowieści.

Powieść zaczyna się od przedstawienia historii Hill People, aby uniknąć 
portretu tego plemienia jako dzikusów bez historii. Poznając tę historię, do
wiadujemy się o tym, jak Grace zdobywa własną ziemię (Dawes Act) i jakie 
będą skutki parcelacji dla plemienia Osage. Wiadomo też, że Michael Horse 
przybył do Watony z Kansas w 1861 roku, czyli w roku narodzin Grace, i stał 
się strażnikiem świętego ognia Osage jako ostatni tradycjonalista mieszkający 
w tipi. Hogan przybliża również historię samego miasteczka Watony, co jest 
o tyle istotne, że w powieści Mean Spirit miejscowość ta traci swój indiański 
charakter (znika nawet nazwa i miasto zaczyna funkcjonować jako Talbert), 
ponieważ Indianie są zmuszani przez białych osadników do sprzedaży ziemi. 
W powieści pokazany zostaje np. proceder wypłacania Indianom pieniędzy 
za działki (za sprzedaż ropy albo wynajem ziemi pod wypas), a jest to proce
der bardzo nieuczciwy, ponieważ Indianie otrzymują pieniądze często według 
uznania przedstawicieli rządu i lokalnych przedsiębiorców, takich jak John 
Hale, który w celu pozyskiwania nowej ziemi wynajmuje nawet płatnych za
bójców, aby pozbyć się Indian, których działki mają dla niego szczególną war
tość. Stopniowo też okolice Watony są pustoszone przez traperów, którzy zabi
jają zwierzęta na handel; najbardziej bestialskim polowaniem jest to, w trakcie 
którego ginie kilkaset orłów, według Osage świętych ptaków. Orły mają zostać 
wypchane i sprzedane kolekcjonerom, a Indianie nic nie mogą zrobić, żeby 
powstrzymać rabunkową politykę białych osadników.

Kolejny wątek historyczny to kradzież indiańskich ciał i artefaktów po
chowanych ze zmarłymi - do kradzieży takich dochodzi często na indiańskim 
cmentarzu w Watonie. Taki proceder był opłacalny i trwał zadziwiająco długo, 
bo dopiero w latach 90. XX wieku Indianie zyskali prawo do ochrony miejsc 
pochówku. W Mean Spirit tego typu działalnością zajmuje się mąż Noli, cho 
ciąż on sam nie kradnie z indiańskich grobów, ale kupuje artefakty od handla 
rzy, co wzbudza rosnącą nieufność ze strony Noli i ostatecznie doprowadza do 
zabójstwa.

Kolejnym wątkiem, który jest zakorzeniony w prawdziwej historii, jest 
wątek synkretyzmu religijnego, który najpełniej do tej pory eksplorowała Lo 
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uise Erdrich. Hogan, podobnie do Erdrich, pokazuje funkcjonowanie Indian 
Osage w dwóch tradycjach religijnych - szamanizmie i chrześcijaństwie - co 
jest ciekawe dla czytelnika, bo zwykle synkretyzm kojarzony jest z Ameryką 
Łacińską, a rozwijał się tak samo wśród grup indygenistycznych na terenie 
USA. W powieści Hogan zostają wprowadzone wątki dwóch księży, którzy na
wracają się na szamanizm. Pierwszy z nich to, wspomniany już przez mnie, 
pastor Joe Billy, strażnik woreczka z indiańskimi talizmanami (tzw. bat medi
cine), a drugi to ojciec Dunne, ksiądz, który podąża śladami Michaela Horsea, 
pomagając mu w śledztwie. Warto zauważyć, że w przypadku Billyego chrze
ścijaństwo zostaje stopniowo odrzucone, więc synkretyzm staje się drogą po
wrotu do tradycji przodków, a w przypadku Dunne Hogan pokazuje przemie
szanie religii, próbę pogodzenia skonfliktowanych tradycji (święty Franciszek 
jest dla niego indiański w swojej miłości do przyrody). Podobnie wesele Noli 
jest przedstawione w powieści jako zlepek tradycji chrześcijańskich i indiań
skich.

Inne odniesienia do historii to wątek szkół z internatem i okrucieństwa 
nauczycieli w tych placówkach. Jeden z bohaterów powieści, Calvin Severance, 
stał się alkoholikiem przez to, że doświadczył tortur w słynnej Carlisle Indian 
Industrial School w Pensylwanii, która to szkoła funkcjonowała pod hasłem: 

„Kill the Indian, Save the Man” („Zabij Indianina, Ocal Człowieka”). Calvin 
uciekł ze szkoły, ukrywając się w luku bagażowym pociągu, ale na zawsze 
pozostał kaleką, bo w szkole za karę nauczyciele wyłamali mu kciuki. Hogan 
wspomina też w powieści najsłynniejszego absolwenta Carlisle School, atletę 
Jima Thorpea, który na olimpiadzie w 1912 roku zdobył dla USA dwa złote 
medale, a później został ich niesłusznie pozbawiony. Zmarł w nędzy jako al
koholik, a medale przywrócono mu dopiero po śmierci w latach 80. XX wieku. 
Thorpea przywoływał też w swojej prozie Sherman Alexie, który dużo miejsca 
poświęcił na pokazanie roli sportu w życiu Indian amerykańskich, dotyczy to 
zwłaszcza koszykówki, która odgrywa u tego autora rolę symboliczną - jako 
przestrzeń wolności i oporu.

Hogan sięga też do I wojny światowej, wprowadzając w powieści wątek 
„Honour Blanket”, czyli specjalnego koca z amerykańskim orłem i flagą, który 
nosili indiańscy weterani. Pierwszy z takich koców uszyła żona wodza Freda 
Lookouta (historycznego wodza Indian Osage w latach 1913-1953, wybranego 
na trzy kolejne kadencje)215, którego imię pojawia się w powieści. Kolejnym 
wodzem, który zostaje przywołany w powieści, jest Crazy Horse, będący głów
nym źródłem inspiracji dla wizjonera Lionela Talia, który przybywa do Wato- 
ny na pomoc Indianom Osage. Podobnie jak Crazy Horse, Tall również wciąż 
nosi przy sobie święty czarny kamień, którego moc ma go chronić przez złem.

215 http://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=OK054 (24.04.2015).
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Poprzez postać Talia Hogan wprowadza też inne epizody historyczne, jak np. 
Taniec Ducha, który pojawia się u wszystkich omówionych przeze mnie do tej 
pory twórców. U Hogan Taniec Ducha nie jest przywoływany poprzez retro- 
spekcję, ale jest pokazany jako żywy rytuał, bo Tali jest jednym z jego ostatnich 
wyznawców, który widział Wounded Knee po masakrze. Skutki masakry zo
stają również opisane przez Hogan jako część wspomnień Talia, chociaż, po
dobnie jak Welch, nie podaję ona euro-amerykańskiej nazwy tego wydarzenia, 
natomiast opis nie pozostawia złudzeń co do tego, że chodzi o tę konkretną 
traumę:

And it was on Christmas Day that the Sioux people were murdered by the 
cavalry all riding uniform gray horses.

When he rode in from the Badlands, he found his people gone, the bod
ies of children frozen in the snow. The frozen women lay in broken clusters 
where they’d tried to escape. When Tall saw his wife, the young son in her 
arms, he sat on the ice behind them. He tried to put the frozen organs back 
into the boy; they spilled out onto the snow. He prayed to bring them back 
to life. He sat there in the blue-white light of evening until his hands were 
frostbitten and his clothing had frozen to earth. He didn’t feel the cold. 
And finally a white nurse who had worked among the Sioux chipped him 
from the ice, took the man’s arm and led him away. She was crying. Tears 
had frozen on her skin216.

16 L. Hogan, Mean Spirit, Ivy Books, New York 1990, s. 221.
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(I byl to dzień Bożego Narodzenia, gdy Siuksowie zostali zamordowani 
przez kawalerię na szarych koniach.

Gdy przyjechał z Badlands, nie znalazł swoich ludzi, a ciała dzieci leżały 
zamarznięte na śniegu. Zamarznięte były też kobiety leżące w rozproszo
nych grupach i widać było, że próbowały uciekać. Gdy Tali zauważył swoją 
żonę z małym synkiem w ramionach, siadł na bryle lodu za nimi. Starał się 
włożyć zamarznięte organy z powrotem do brzucha, ale rozpadały się na 
śniegu. Modlił się, aby przywrócić ich do życia. Siedział tam w białoniebie- 
skim świetle zmierzchu, aż odmarzły mu ręce i ubranie przywarło do zie
mi. Nie czuł zimna. W końcu biała pielęgniarka pracująca wśród Siuksów 
odcięła go od lodu, wzięła pod ramię i odprowadziła na bok. Płakała. Łzy 
zamarzały jej na twarzy).

Tali nie potrafi z nikim rozmawiać o tym, co się stało, dlatego Stace Red 
Hawk, który mógłby skorzystać z doświadczenia Talia, musi sam odnaleźć 
swoją indiańską tożsamość. Hogan pokazuje w ten sposób, jak trauma hi-



storyczna dzieli, zamiast łączyć, i dlatego jej powieść historyczna jest ważna 
- w przeciwieństwie do Talia, Hogan potrafi nadać literacki kształt doświadcze
niu historycznemu Indian amerykańskich i pokazać rozpacz, ból i otępienie. 
W ten sposób treści traumatyczne zostają ukształtowane w jasny komunikat 
dla wspólnoty odbiorców, przywracając im kulturową pamięć bez względu na 
to, czy są to czytelnicy indiańscy, czy nieindiańscy. Opis Wounded Knee po 
masakrze jest też wyważony, okrucieństwu kawalerii amerykańskiej zostaje 
przeciwstawiony obraz współczującej białej pielęgniarki, która ratuje Lionelo- 
wi Tallowi życie. Jest to też dobry punkt przeciwwagi dla idealistycznych por
tretów Crazy Horsea czy Wovoki, które pojawiają się wcześniej.

Powrócę teraz raz jeszcze do interpretacji Catherine Rainwater, według 
której historia jest obecna w Mean Spirit nie tylko jako temat, ale też zasad
niczo wpływa na kształt struktury powieści217. Według Rainwater Hogan zde
rza w tej powieści narrację historyczną zewnętrzną, euro-amerykańską, i we
wnętrzną, indiańską. Narracja zewnętrzna to zapis historii typowy dla powieści 
historycznej, z datami i realistycznymi szczegółami dotyczącymi wydarzeń, 
procesów i postaci historycznych, natomiast narracja wewnętrzna pojawia się 
w Mean Spirit w momencie, gdy Joe Billy wyciąga woreczek z talizmanem, nad 
którym sprawuje pieczę, i ten woreczek zaczyna żyć własnym życiem, światy 
w nim zamknięte poruszają materiałem, jakby chciały się wydostać (wanting 
out). Na indiańską perspektywę składa się też „A Book of Horse”, którą Mi- 
chael Horse zaczyna pisać, zainspirowany przez indiańskie duchy wkrótce po 
tym, jak Billy mimowolnie uwalnia energię z woreczka.

217 C. Rainwater, Dreams of Fiery Stars...
2I" Ibidem.

Perspektywa zewnętrzna mierzona czasem zegarowym skłania, według 
Rainwater218, do interpretacji historii z perspektywy euro-amerykańskiej, 
zgodnie z którą zapis historii jest linearny, a obecne w nim luki można wy
pełnić, badając przeszłość, co robi i czytelnik, i bohaterowie powieści, np. po
szukując sprawców morderstw. Perpektywa wewnętrzna sygnalizowana przez 
księgę Michaela wymyka się euro-amerykańskiej klasyfikacji. Nie tylko nie 
możemy określić jej gatunku, ale też mamy do niej utrudniony dostęp. Jest 
na tyle inna od przekazu euro-amerykańskiego, że sam Michael nie wie, jak 
ją nazwać, i próbuje ją potraktować jako brakującą część Biblii. Michael nie 
przedstawia jednak księgi euro-amerykańskiemu światu i nie pozwala tym 
samym na jej zawłaszczenie przez imperialny dyskurs oraz zniekształcenie 
jej przekazu. Michael znika z księgą wśród Hill People, autentycznych Indian, 
dzięki którym Hogan wprowadza w tej powieści wątki realistyczno-magiczne. 
Zgodnie z interpretacją Rainwater również rodzina Greycloudów najprawdo
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podobniej znajdzie schronienie wśród Hill People po pożarze domu. Rodzina 
Greycloudów, tak samo jak „Ludzie ze Wzgórza”, to prawdziwi adresaci księgi 
Michaela. To, co jeszcze ich łączy, to znajomość „Czerwonej Drogi” prowadzą
cej do sanktuarium Hill People, którą ci ostatni ukryli po przemianie Watony 
w miasto białych ludzi. Gdy Michael czyta fragmenty swojej księgi, informu
je słuchaczy o proroctwie mówiącym o tym, że nadejdą pożary, ale ludzie je 
przetrwają i będą żyć dalej zgodnie z nakazem „Czerwonej Drogi”. Rainwater 
proponuje, aby odnieść to proroctwo do Greycloudów, których spotyka po
żar. Zgodnie z tą interpretacją można założyć, że po pożarze Greycloudowie 
wkroczą na czerwoną ścieżkę w przestrzeń mitu, czyli ahistoryczną. Według 
Rainwater219 to zakończenie pokazuje, że dla Indian historia to nie ustalony 
ciąg faktów czy opowieść, którą należy redagować, aż zapełni się wszystkie luki. 
Historia, tak jak w ujęciu Silko w powieści Almanac, jest niedookreślona jak 
przyszłość i podlega przypadkom ulokowanym w teraźniejszości oraz święte
mu czasowi. Ta przypadkowość kształtująca historię wynika z tradycji literatu
ry ustnej, w której przypadku przekaz nigdy nie jest raz na zawsze ustalony, ale 
podlega stałej reinterpretacji, bo słuchacze są aktywni i wpływają na kształt hi
storii. Jak piszę Rainwater, doprowadzając do kolizji znajomego materialnego 
świata opisanego w perspektywie zewnętrznej ze światem duchowym zawar
tym w „A Book of Horse”, Hogan pozostawia w finale nas, czytelników, samych 
ze sobą w ciszy emocjonalnej i intelektualnej, zachęcając nas do zastanowienia 
się nad naturą naszego uczestnictwa w opowieści220.

219 Ibidem.
220 Ibidem, s. 123.
221 Ibidem.

Według Rainwater jest to typowa strategia większości współczesnych 
pisarzy indiańskich, którzy rozsadzają tradycję euro-amerykańską poprzez 
inkorporację własnych koncepcji kulturowych, które w żadnej mierze nie są 
dodatkiem stylistycznym czy egzotycznym ornamentem, ale zmieniają sposób 
postrzegania roli człowieka w świecie, poszerzają granice duchowości i odsy
łają do innych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością. W jej ujęciu współ
czesna literatura indiańska jest kontrpodbojem Ameryki umożliwiającym 
zdobycie nowych doświadczeń poprzez rozszerzenie kulturowych metawzo- 
rów („to expand cultural metapatterns”)221. Tradycja gawędziarska wywodząca 
się z literatury ustnej nie jest reliktem ze skansenu, ale napędza subwersyjną 
narrację i rekolonizuje kolonizatora. Pisarze indiańscy nie tylko dekonstuują 
konwencjonalne narracje, ale jednocześnie wprowadzają alternatywy do tych 
modeli, w rezultacie czego często mamy do czynienia ze zjawiskiem, które 
Rainwater nazywa, za Felixem Cohenem, „amerykanizacją” Białego Człowie
ka („Americanization of the White Man, the transformation of the hungry, 



fearful, intolerant man who came to these shores with Columbus and John 
Smith”)222.

222 Ibidem, s. 166.
223 L. Hogan, The Woman...

Druga powieść Lindy Hogan moim zdaniem jakościowo odstaje od swej 
poprzedniczki, ale jest godna uwagi ze względu na inny sposób wykorzysta
nia historii. W przeciwieństwie do Mean Spirit, Solar Storms nie dotyczy kon
kretnych wydarzeń historycznych. W zakończeniu pierwszej powieści Hogan 
podaję zresztą źródła, z których korzystała, co dodaje powieści autentyczności, 
z kolei w Solar Storms źródła się nie pojawiają i chociaż odniesień do histo
rii nie brakuje, na pierwszym planie mamy nie rekonstrukcję etnohistorycz- 
ną, ale historię młodej Indianki Angel, która odnajduje tożsamość poprzez 
odrodzenie więzi rodzinnych i plemiennych. Moim zdaniem Solar Storm jest 
również powieścią mającą silny związek z biografią Hogan, bo jest to opo
wieść o dziecku, które zostało głęboko skrzywdzone przez matkę. Angel jako 
niemowlę straciła przez matkę pół twarzy, a potem była wychowywana w ro
dzinach adopcyjnych, by po latach powrócić do miejscowości Adams Rib na 
granicy USA i Kanady (rejon Wielkich Jezior). W Adams Rib i na pobliskich 
wyspach Angel odnajduje przybraną matkę Bush, babkę Agnes Iron i prababkę 
Dorę-Rouge. Dzięki nim stopniowo udaje jej się uporać z traumą z przeszło
ści. Linda Hogan, jak pisałam wcześniej, adoptowała dwie córki i tylko jedną 
udało jej się wyleczyć z traumy. Starsza córka, Mary, ofiara przemocy i wyko
rzystywania seksualnego (jako dziecko była m.in. wystawiana na mróz przez 
matkę, która w ten sposób próbowała ją zabić), oparła się wszelkim formom 
psychoterapii i medycyny alternatywnej, stając się toksyczną matką dla swoich 
dzieci, które musiano jej odebrać, bo istniało ryzyko, że je zabije. W powieści 
odpowiedniczką Mary jest matka Angel, Hannah Wing, która najpierw zosta
wiła kilkudniową Angel na mrozie, a potem pogryzła jej twarz, powtarzając, 
że to nie jest jej dziecko, bo jej dziecko umarło. Hogan opowiada analogiczną 
historię odrzucenia dziecka przez matkę w swoich wspomnieniach i jest to hi
storia dorosłej Mary223. Słowa: „To nie moje dziecko, moje dziecko umarło” są 
- według Hogan - dowodem na to, że matki maltretowane w dzieciństwie nie 
widzą w niemowlętach dzieci, ale siebie, i przenoszą traumę, powtarzając prze
śladowania. Jak konkluduje Hogan, to nie dziecko Mary umarło, ale umarła 
Mary jako dziecko i już nigdy nie odzyskała utraconej wrażliwości i równo
wagi. Nie bez znaczenia jest fakt, że trauma indywidualna jest przez Hogan 
we wspomnieniach przedstawiana jako przedłużenie historycznej zbiorowej 
traumy Indian amerykańskich. W powieści Solar Storms (dedykowanej cór
kom) Hogan analogicznie wykorzystuje historię indywidualną Angel; powieść 



równolegle staje się opowieścią nie tylko o Angel, ale również o Indianach 
Chickasaw (Bush) i Fat Eaters (Agnes, Dora-Rouge, Tulik i wielu innych).

Solar Storms jest powieścią słabszą, ze względu na zaangażowanie ideolo
giczne Hogan. Na szczęście dla powieści nie ma zbyt wiele ideologii i mora
lizatorstwa na pierwszych dwustu pięćdziesięciu stronach powieści - zamiast 
tego Hogan buduje niezwykły nastrój opowieści, posiłkując się poetyką ro
dem z powieści grozy, ale bez karykaturalnych elementów. Powieść składa się 
z trzecioosobowej narracji o losach Angel i jej bliskich, przeplatanej pierw
szoosobową relacją Angel i dziennikami Agnes i Dory-Rouge, które stopnio
wo odsłaniają przeszłość Angel. Jednym z głównych wątków powieści, oprócz 
poszukiwania prawdy na temat własnej przeszłości przez Angel, jest podróż 
Angel, Bush, Agnes i Dory-Rouge do miasteczka Two-Town zamieszkiwanego 
przez plemię Fat Eaters, z którego wywodzą się Angel, Agnes i Dora-Rouge. 
Nie jest to zwykła podróż nie tylko w sensie fizycznym (cztery kobiety podró
żują kilka tygodni kajakami przez rzeki i jeziora), ale przede wszystkim w sen
sie duchowym, bo w trakcie podróży wszystkie jej uczestniczki doświadczają 
kontaktu z duchami przyrody, co zostaje przez Hogan przedstawione w poety
ce realistyczno-magicznej. Dla Angel ta podróż jest początkiem rytuału przej
ścia, który zapewni jej nową tożsamość i nowe imię będące znakiem uporania 
się z traumą oraz akceptacji plemiennej. Proces dojrzewania do życia plemien
nego przedstawiony jest jak w Fools Crow Welcha, chociaż powieść opowiada 
o latach 70. XX wieku. Agnes przybywa do Żebra Adama („Adams Rib” ma 
znaczenie jako nazwa, bo jest to historia o kobietach i w pewnym sensie Raju 
Odnalezionym), nosząc nazwisko ludzi, którzy ją adoptowali, i kolejno przyj
muje nazwisko babki „Iron”, a potem matki „Wing”, której wybacza. Biorąc 
udział w walce przeciwko zwolennikom zapory, Angel zyskuje też indiańskie 
imię „Maniki”, które potwierdza jej tożsamość plemienną.

Pierwsze dwieście stron powieści uwodzi czytelnika bardzo oryginalny
mi opisami przyrody (szczególnie jej wymiaru duchowego) i po mistrzow
sku budowanym przez Hogan napięciem. Bohaterki są trochę idealizowane, 
ale ponieważ nie są pokazane jako całkiem bez wad - i Hogan znakomicie 
wpisuje je w kontekst duchowo-przyrodniczy, eksponując indiańską filozofię 
o świętym kręgu istnienia - idealizacja nie przeszkadza w lekturze. Dzieje się 
też tak dlatego, że bohaterki w dużej mierze zawdzięczają swoją niezwykłość 
przyrodzie, z którą pozostają w ścisłym związku. To nie uroda fizyczna czy in
dywidualne cechy charakteru decydują o ich wyjątkowości, ale zżycie z siłami 
przyrody. Hogan redefiniuje tym samym portret Szlachetnego Dzikusa, który 
też był dzieckiem przyrody, ale dzieckiem bezmyślnym i fałszywym. Bohaterki 
Hogan są piękne poprzez siłę czerpaną z natury, ale jak natura bywają też nie
bezpieczne. Nigdzie tego nie widać lepiej niż w postaci Agnes Iron, która nigdy 
nie rozstaje się z futrem niedźwiedzia (sama zresztą zabiła zwierzę, ratując od 
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losu cyrkowego widowiska) i po śmierci zostaje zjedzona przez dzikie zwierzę
ta, co powoduje, że - jak wierzą Indianie - może powracać pod ich postacią. 
Bohaterka ta podobna jest trochę do Fleur Erdrich. Tamta też zmieniała się 
w niedźwiedzia, Agnes ma jednak bardziej kruchą konstrukcję psychiczną.

Akcja powieści zawiera sporo odniesień do historii, zarówno dawnej, jak 
i współczesnej dla czasu opowiadania. Adams Rib to miasto Indian bez ple
mion (tribeless), którzy jednak tworzą zgodną wspólnotę. Bush, zamieszku
jąca jedną z wysp koło miasteczka, jest Chickasaw z Oklahomy. Przybyła do 
Adams Rib wraz z mężem Haroldem, synem Agnes Iron. Harold wyruszył do 
Oklahomy skuszony pracą przy wydobyciu ropy, co stanowi łącznik z powie
ścią Mean Spirit. Następnie Bush została porzucona przez męża, który związał 
się z Lorettą Wing, Indianką przybyłą do Adams Rib z jednej z pobliskich 
wysp (Elk Island) w roku 1949. Loretta pochodziła z plemienia, które głodo
wało, a głód doprowadził do jego demoralizacji. Sama też najprawdopodob
niej była ofiarą przemocy i wykorzystywania seksualnego. Ze związku Harolda 
i Loretty narodziła się Hannah, która w wieku dziesięciu lat została adoptowa
na przez pierwszą żonę Harolda, Bush. Bush nie poradziła sobie z gwałtowno
ścią dziewczynki, która coraz bardziej przypominała poprzez swoje zachowa
nie mitycznego potwora Winnebago, istotę pozbawioną uczuć, która okalecza 
i uśmierca innych. Sytuacja skomplikowała się, gdy dorosła Hannah urodziła 
dziecko, Angel. Bush udało się uratować Angel od śmierci z rąk matki, ale 
dziewczynka została trwale okaleczona i musiała zostać oddana do adopcji ze 
względu na niebezpieczną bliskość Hannah, która czyhała na jej życie. Bush 
kolejne kilkanaście lat spędziła, licząc na to, że dorosła Angel do niej powróci, 
co istotnie miało miejce w 1972 roku. Dalsze losy Bush i Hannah to wyprawa 
do Two-Town w celu zablokowania planowanej budowy zapory, co częściowo 
się udaje, bo tylko niektóre tereny Fat Eaters zostają zalane. Angel odnajduje 
korzenie w Two-Town i Adams Rib, tworząc więzi z Bush, Agnes i Dorą-Rou- 
ge. Jednocześnie umiera Hannah, pozostawiając niemowlę, siostrę Angel, nad 
którą Angel i jej partner Tommy przejmują opiekę. Zatem zaklęty krąg prze
mocy zostaje przerwany i jest nadzieja, że już nikt nie odziedziczy przekleń
stwa, które spadło na Hannah i jej matkę.

Solar Storms splata więc historię indywidualną z historią zbiorową, po
kazując, że dramat poszczególnych rdzennych Amerykanów ma często swoje 
źródło w holocauście etnicznym. Przywrócenie pamięci indywidualnej Angel 
jest jednocześnie przywróceniem pamięci zbiorowej plemiennej i ostateczne 
uwolnienie się od traumy jest możliwe dzięki solidarności ze zbiorowością, 
która rozumie, na czym polega okaleczenie zadane przez historię. Hogan po
kazuje, że każda, nawet najtragiczniejsza historia musi ujrzeć światło dzienne, 
aby możliwe było odrodzenie. Jest w tym przekonaniu podobna do Toni Mor
rison w Beloved - ta bohaterka również pokazywała, że trauma indywidualna 
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może zostać przezwyciężona przez działanie wspólnoty. Tak jak Sethe zosta
je uratowana od ducha Umiłowanej przez egzorcyzm przeprowadzony przez 
wspólnotę afroamerykańską, możliwy dzięki poczuciu solidarności wynikają
cej ze wspólnej traumy niewolnictwa, tak w Solar Storms zawrócenie Angel ze 
ścieżki autodestrukcji, jej dziedzictwa, jest możliwe jedynie poprzez solidar
ność wspólnoty Fat Eaters, której członkowie pokazują alternatywę w postaci 
indiańskiej duchowości. Największe zasługi w uratowaniu Angel mają kobie
ty: Bush, Agnes i Dora-Rouge, które pomagają jej zaakceptować samą siebie 
i otworzyć się na innych.

Historia Angel zapisana jest na jej ciele:

The scars, I knew, were from my mother. They were all I had of her. For 
me, she was like air. I breathed her. I had to breathe whether I wanted to or 
not, and like air, she was invisible, although sometimes I thought I recalled 
her heartbeat from when I was inside her body. At those times a distant 
memory tugged at me in a yearning way, and I felt something deeper than 
sorrow224.

’2 I Eadem, Solar Storms, Scribner, New York 1995, s. 34.

(Blizny - wiedziałam, że pochodziły od mojej matki. Były wszystkim, co 
od niej dostałam. Dla mnie była jak powietrze. Oddychałam nią. Musiałam 
oddychać, czy tego chciałam, czy nie, a ona była jak powietrze, niewidzial
na, chociaż czasem wydawało mi się, że pamiętałam bicie jej serca z czasów, 
gdy przebywałam wewnątrz jej ciała. W takich momentach odległe wspo
mnienie otulało mnie tęsknotą i czułam coś głębszego niż smutek).

Angel nie może zapomnieć o przeszłości i jedyną drogą jest nie tyle od
krycie własnej przeszłości, ile zapanowanie nad tą wiedzą, tak aby możliwe 
było przetrwanie bez kontynuowania toksycznej tradycji. Fizyczne i psychicz
ne okaleczanie dzieci, które zdarzało się i matce, i babce Angel, jest wyrazem 
nie tylko okrucieństwa, ale także rozpaczy i bezradności, bo postacie Loretty 
i Hannah naznaczone są zarówno bestialstwem, jak również szaleństwem i sa
motnością.

Tylko wspólnota jest w stanie poradzić sobie z taką aberracją i czyni to 
m.in. za pomocą opowieści. Dziennik Agnes pełni funkcję tekstu oczyszcza
jącego, który pomaga Angel zrozumieć matkę. Agnes też próbuje pokazać de
moralizację Hannah jako część kolonializmu, co powoduje, że postrzegamy 
Hannah nie tylko jako sprawcę, ale także jako ofiarę - jak we fragmencie:
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I don’t know where the beginning was, your story, ours. Maybe it came 
down in the milk of the mothers. Old Man said it was in the train tracks 
that went through the land and came out of the iron mines. I’ve thought of 
this for years. It might have started when the crying children were taken 
from their mothers or when the logging camps started and cities were built 
from our woods, or when they cut the rest of the trees to raise cattle225.

225 Ibidem, s. 40.
226 Ibidem, s. 167.
227 Ibidem, s. 96.

(Nie wiem, gdzie był początek historii mojej, twojej, naszej. Może została 
nam przekazana w mleku naszych matek. Stary Człowiek powiedział, że 
pochodziła ona ze śladów pozostawionych przez tory kolejowe przecho
dzące przez ziemię i prowadzące do kopalni żelaza. Myślałam o tym przez 
lata. Może to się zaczęło od tego, gdy odebrano plączące dzieci ich matkom, 
albo od tego, gdy postawiono tartaki i zbudowano miasta z drewna, albo 
gdy wycięto resztę drzew, by hodować bydło).

Ta diagnoza znajduje potwierdzenie we wspomnieniach Dory-Rouge, dla 
której źródłem największej traumy było brutalne oddzielenie jej od młodszej 
siostry w drodze do szkoły z internatem, czego siostra zresztą nie przeżyła226. 
Tak jak dzięki Elli, która doświadczyła potwornej przemocy ze strony kolo
nizatorów, wspólnota afroamerykańska zaczyna rozumieć i wybaczać Sethe, 
patrząc na akt dzieciobójstwa jako konsekwencję niewolnictwa, a nie tylko 
dowód na demoralizację Sethe, tak w Solar Storms historia Hannah jest przy
pominana po to, aby zrozumieć, że jej doświadczenie nie ma charakteru wy
łącznie indywidualnego, ale jest częścią doświadczenia zbiorowości. Podkreśla 
to nie tylko cytowana już Agnes, ale również Bush: „My beginning was Han
nahs beginning, one of broken lives, gone animals, trees felled and kindled. 
Our beginnings were intricately bound up in the history of the land. I already 
knew that in the nooks of America, the crannies of marble buildings, my story 
unfolded”227 („Mój początek był początkiem Hannah i łączył się z doświadcze
niem zniszczonego życia ludzkiego, ze zniknięciem zwierząt, wycięciem i spa
leniem drzew. Nasze początki misternie splatały się z historią ziemi. Już wtedy 
wiedziałam, że moja historia zaczynała się w zakamarkach Ameryki, w kątach 
marmurowych budowli”).

Zamiast koncentrować się na potworności Hannah i próbować ją ukarać 
oraz odrzucić, w powieści wciąż pojawiają się bohaterowie, którzy uznają jej 
wyjątkową rolę, traktując ją jako ogniwo w rytuale przejścia, jako rodzaj ofiary.
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Dora-Rouge wspomina spotkanie z szamanem, bezsilnym wobec szaleństwa 
Hannah, który jednak potwierdził przyczynę jej choroby:

I didn’t know what he meant at first. But I saw it in time, her life going 
backward to where time and history and genocide gather and move like 
a cloud above the spilled oceans of blood. That little girl’s body was the 
place where all this met. [...] Some of her ancestors walked out of death, 
out of massacre. Some of them came from the long trail of dying, people 
sent from their world, and she was also the child of those starving and 
poisoned people Elk Island. “I can smell it,” Old Man said. “I can see them. 
All of them. She is the house, the meeting place”228.

(Na początku nie wiedziałam, co miał na myśli. Ale z czasem je zobaczy
łam, jej życie powracające z nurtem czasu i historii, i ludobójstwa, prze
suwające się niczym chmura nad rozpryskującymi się oceanami krwi. To 
ciało małej dziewczynki było miejscem, w którym wszystko się spotykało. 
[...] Niektórzy z jej przodków wymknęli się śmierci i masakrze. Niektórzy 
z nich przybyli ze szlaku umierających, zesłani z ich świata, i była ona też 
dzieckiem głodujących i podtruwanych mieszkańców Elk Island (Wyspy 
Łosia). „Czuję to” - powiedział Stary Człowiek. - „Widzę ich. Ich wszyst
kich. Ona jest ich domem, miejscem spotkania”).

Spostrzeżenia Agnes, Dory-Rouge i szamana znajdują potwierdzenie 
w innych fragmentach powieści, w których Hannah opisana jest jako nawie
dzana przez duchy, które nie pozwalają jej spać i przejmują kontrolę nad jej 
życiem. Ostatni kochanek Hannah jest tak zaniepokojony jej zachowaniem, że 
śmiertelnie ją rani i dopiero po śmierci Hannah ma szansę na zaznanie spo
koju.

Natomiast siła Angel wynika z jej zaufania do osób, które ją otaczają, 
i empatii w stosunku do matki. Angel przerywa krąg zemsty - zamiast kon
centrować się na tych elementach historii, które mogłyby ją pogrążyć, wybiera 
tradycję, z której może czerpać siłę. Jak mówi: „From my many grandmothers, 
I learned how I came from a circle of courageous women and strong men who 
had walls pulled down straight in front of them until the circle closed, the way 
rabbits are hunted in a narrowing circle, but some lived, some survived this 
narrowing circle of life”229 („Moje prababki przekonały mnie, że pochodziłam 
z kręgu odważnych kobiet i silnych mężczyzn, na których zawaliły się ścia
ny domykające krąg, tak jak zaciska się krąg myśliwych podczas polowania

Ibidem, s. 101. 
29 Ibidem, s. 107. 



na króliki, chociaż niektórym udało się wymknąć z tej pułapki”). Jest jeszcze 
jedno podobieństwo pomiędzy Umiłowaną Toni Morrison a Solar Storms: tak 
jak Morrison poświęca swoją powieść tym milionom Afrykańczyków, którzy 
zginęli w transporcie do Ameryki i żadna historia się o nich nie upomniała, tak 
Hogan koncentruje się w Solar Storms na całkiem zapomnianych indiańskich 
ofiarach kolonizacji, mieszkańcach wysepek na jeziorach pomiędzy USA a Ka
nadą, wypartych z pamięci i wymazanych z map.

Zresztą wątek map jest też bardzo istotny w tej powieści; mapy jako część 
imperialnego dyskursu euro-amerykańskiego tracą swoją ważność na dzikim 
terytorium, które Angel, Bush, Agnes i Dora-Rouge pokonują kajakami. Kont- 
rmapą jest przyroda, rejon rzek i jezior porośnięty konkretnymi roślinami 
i poznaczony szkieletami zwierząt, które dla wtajemniczonych są dużo lepszy
mi wskazówkami. Cztery podróżniczki należą do kategorii wtajemniczonych, 
dlatego stopniowo odrzucają mapy białych ludzi, zdając się na własną wiedzę. 
Tak mówi o tym Angel:

With my own eyes I saw that none of the maps were the same; they were 
only as accurate as the minds of their makers and those had been men 
possessed with the spoils of this land, men who believed California was an 
island. Bush said those years also showed up in the rings of trees.

I was intrigued that the history could be told by looking at paper. I’d 
wondered before what it was about the maps that occupied Bush’s time and 
now I, too, became interested. I could see it myself. Just as I saw sleds with 
frozen animals. A deeper map. I would pore over them beside her, the lan
tern lightinng the table in front of us. They were incredible topographies, 
the territories and tricks and lies of history. [... ] What I liked was that land 
refused to be shaped by the makers of maps230.

(Widziałam na własne oczy, że żadne z tych map nie były takie same; były 
tylko na tyle dokładne, na ile pozwalał umysł ich twórców, a ci mieli obse
sję na temat możliwych do pozyskania łupów i wierzyli, że Kalifornia jest 
wyspą. Bush powiedziała mi, że te lata zostały też zapisane w pierścieniach 
przyrostów drzew.

Intrygowało mnie to, że można odnaleźć historię, patrząc na papier.
Wcześniej zastanawiałam się, co takiego było w tych mapach, że Bush po
święcała im tyle czasu, a teraz i ja się wciągnęłam. Sama zaczęłam to do
strzegać. Jak tylko wpadły mi w oko sanie z zamarzniętymi zwierzętami. 
Głębsza mapa. Studiowałam je obok niej, światło latarni oświetlało nam 
stół. Były to nieprawdopodobne topografie, terytoria, sztuczki i kłamstwa

2,0 Ibidem, s. 123.
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historii. [...] Podobało mi się, że ziemia nie poddawała się kształtom nada
wanym przez twórców map).

Ten fragment nie tylko przywraca autorytet rdzennym mieszkańcom 
Ameryki, obracając tradycyjne symbole postępu w proch, ale też jest nawiąza
niem do twórczości Silko, która tak jak Hogan wierzyła w opowiadanie historii 
Ameryki (i nie tylko) poprzez pejzaż. To, co z perspektywy euro-amerykań- 
skiej dyskwalifikuje pejzaż jako rejestr historii, to jego zmienność, natomiast 
z pespektywy indiańskiej zmienność jest siłą krajobrazu, źródłem jego oporu 
w stosunku do polityki białych ludzi, którzy postrzegają przyrodę wyłącznie 
jako źródło zysku. Krajobraz opisywany przez indiańskie podróżniczki z po
wieści Hogan jest nie tylko ożywiony, ale również zbuntowany i w tym tkwi 
jego siła, która udziela się wtajemniczonym. Angel mówi o tym, że w swoich 
mapach przewodnicy nie uzględnili zmienności przyrody i oporu, jaki stawia
ła ona odkrywcom. Paradoksalnie czasem jeszcze ich to mobilizowało: „Its 
wildness, its stubborn passion to remain outside of their sense of order made 
them want it even more”231 („Jej dzikość, pełen pasji upór, aby nie poddawać 
się narzuconemu przez nich porządkowi, powodował, że pożądali jej jeszcze 
bardziej”).

Poznanie historii jest niezbędne dla bohaterów Solar Storms, ale nie 
jest to jedyny problem, który porusza Hogan w tej powieści. Ważniejsze od 
samego imperatywu zmierzania się z przeszłością są sposoby uporania się 
z traumą. To, że historia potrafi niszczyć, jest ewidentne w historiach Loret- 
ty, Hannah czy przybranej siostry Angel. Hogan pokazuje w tej powieści cały 
rytuał powrotu do przeszłości, który jest wydarzeniem bardziej plemiennym 
niż indywidualnym i któremu towarzyszy nie tylko refleksja intelektualna, ale 
przede wszystkim przeżycie duchowe. Zanim Angel stanie się gotowa stawić 
czoło własnej matce, poprzez podróż z Bush, Agnes i Dorą-Rouge doświadcza 
wspólnotowego rytuału wizyjnego, który jest po części powrotem do indiań
skiego Raju Utraconego. W tej świętej przestrzeni linearny czas euro-amery- 
kański przestaje się liczyć (Angel mówi o utracie poczucia czasu, nie wie, jak 
długo trwała podróż); zamiast tego na pierwszy plan wysuwa się czas cyklicz
ny, bez przerwy przywoływane są wydarzenia z przeszłości po to, aby na nowo 
odzyskać integralność, aby uleczyć ciała i dusze („As we travelled, we entered 
time and began to trouble it, to pester it apart or into some kind of change”232). 
Angel stopniowo przestaje widzieć własne blizny, Dora-Rouge zauważa, że jej 
ręce stają się młodsze: „Dora-Rouge looked at her hands as if she was seeing 
them young, new in all this history. They were full of memory - the soft touch

2,1 Ibidem.
232 Ibidem, s. 168.



of her sister; the father who’d taught her to drive a team of dogs along the 
trampline, their faces nearly covered with cloth and fur to keep them warm”233 
(„Dora-Rouge spojrzała na swoje ręce, jakby znów stały się młode, nowe w ca
łej tej historii. Były pełne pamięci - miękkiego dotyku jej siostry, ojca, któ
ry nauczył ją powozić psim zaprzęgiem. Widziała ich twarze prawie całkiem 
przykryte materiałem i futrem, żeby ochronić ich przed zimnem”). Dla Angel 
Dora-Rouge staje się rodzajem drzwi, które umożliwiają jej bezpieczne spoj
rzenie w przeszłość - spojrzenie nie takie, które zainspiruje ją do zemsty, ale 
które w rezultacie pozwoli uporać się z dziedzictwem wstydu i wykluczenia:

233 Ibidem.
231 Ibidem.

Through her I could see into the past. I saw the deep past, even before the 
time of Dora-Rouge.

In the past, I’d heard, it was a woman who saw the first white men arrive 
in a boat. They were floating toward her. Before she’d seen the wind-filled 
sails of the graceful boat of death, she thought it was a floating island and 
that it carried strange and beautiful beings instead of the tormented world 
that was its true cargo. No one could have guessed its presence would 
change everything until she and her people wanted to lie on ice, like Do
ra-Rouge’s little sister, and die. The woman who saw the island coming 
toward her didn’t know beloved children would be mutilated, women cut 
open and torn, that strong, brave men would die, and that even their gods 
would be massacred234.

(Przez nią mogłam zajrzeć w przeszłość. Mogłam zajrzeć w odległą prze
szłość, nawet w czasy sprzed Dory-Rouge. W dawnych czasach to kobieta 
zobaczyła pierwszych białych przybywających łodzią. Płynęli w jej kierun
ku. Zanim jeszcze dostrzegła wypełnione wiatrem żagle płynącej z gracją 
łodzi śmierci, wydawało jej się, że jest to wyspa unosząca dziwne i piękne 
stworzenia zamiast udręczonego świata, który stanowił jej prawdziwy ła
dunek. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że ich obecność zmieni wszystko, 
dopóki ona sama i jej ludzie chcieli już tylko leżeć na lodzie, jak siostrzycz
ka Dory-Rouge, i umrzeć. Kobieta, która dostrzegła zbliżającą ku niej 
wyspę, nie wiedziała, że jej ukochane dzieci zostaną okaleczone, kobiety 
rozcięte oraz rozdarte i że silni, odważni mężczyźni umrą, i że nawet ich 
bogowie zostaną zmasakrowani).

Podróż do przeszłości nie jest przedstawiona w sposób naiwny. W finale 
powieści Angel żali się, że nie może odzyskać całej przeszłej tradycji, że ratu- * 231 
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je jedynie fragmenty, i znajduje pocieszenie w następujących słowach Dory- 
-Rouge: „maps are only masks over the face of God and we are the lost ones; it 
is not that the ways are lost from us but we are lost from them. But the ways 
are patient and await our return”235 („mapy są tylko maskami nałożonymi na 
twarz Boga, a my jesteśmy zagubieni; nie utraciliśmy naszych ścieżek, tylko 
zgubiliśmy do nich drogę. Ale ścieżki są cierpliwe i czekają na nasz powrót”).

Warto przy okazji zwrócić uwagę, jak inną funkcję pełni motyw zanurze
nia się w świecie przyrody amerykańskiej w prozie indiańskiej i euro-amery- 
kańskiej. Nie mogę poświęcić tej kwestii zbyt wiele miejsca, ale wydaje mi się, 
że warto chociaż wspomnieć wielkie powieści pisane z perspektywy białych 
mieszkańców Ameryki, takie jak Podróż do źródeł czasu Alejo Carpentiera czy 
Wir José Eustasio Rivery, w których przyroda amerykańska pochłania żywcem 
euro-amerykańskich śmiałków236, czy też powieści kanadyjskie, w których 
euro-amerykańscy bohaterowie, konfrontując się z dziką przyrodą, ryzykują 
życiem, bo jest to dla nich zawsze do pewnego stopnia przestrzeń obca, biała 
niezapisana karta, na której „wyświetlają” swoje obsesje, jak np. główna boha
terka Wynurzenia Margaret Atwood, która przegrywa z jeziorem, czy bohater 
Badlands Roberta Kroetscha, który w XX wieku przedłuża tradycję szalonych 
konkwistadorów typu Aguirre. Również w tradycji amerykańskiej można wy
odrębnić długą listę kanonicznych tekstów (nie wspominając o licznych po
zycjach spoza kanonu), w których biały bohater popada w odosobnienie na 
łonie dzikiej przyrody, bo przyroda symbolizuje lęk przed nieznanym i bu
dzi dzikie instynkty. Na tej liście można umieścić m.in. Moby Dicka Herma
na Melville’a, Szkarłatną literę Nathaniela Hawthornea czy Czarownice z Sa
lem Arthura Millera. Jest oczywiście też cała lista tekstów, w których bohater 
amerykański odnajduje swoje miejsce na łonie przyrody, jak Przygody Hucka 
Marka Twaina (Mississipi Hucka), Walden Henryego Davida Thoreau (leśna 
samotnia narratora) czy ambiwaletnie sportretowana przyroda w Niedźwie
dziu Williama Faulknera (las jako terrytorium walki, ale też sanktuarium), ale 
w żadnym z tych tekstów nie zostaje pokazana taka komunia pomiędzy czło
wiekiem a naturą, jak w prozie indiańskiej. Twórcy zawsze zakreślają granice 
pomiędzy przestrzenią człowieka a przestrzenią przyrody i człowiek pozostaje 
koroną stworzenia. U Hogan, Silko i Erdrich przyroda momentami staje się 
tak ważna, że spycha bohaterów na drugi plan, a dodatkowo w tekstach Hogan 
opisy przyrody stanowią najlepsze literacko fragmenty, których nawet przekaz 
ideologiczny nie jest w stanie zepsuć, natomiast dużo słabiej wypada charak
terystyka bohaterów.

2.5 Ibidem, s. 346.
2.6 Więcej na ten temat: E. Nawrocka, Opowieści o Raju Utraconym...
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Widać to wyraźnie w ostatniej części powieści, w opisie buntu w Two- 
-Town - Hogan idealizuje tam indiańskich bohaterów (zwłaszcza rodzinę 
Tulika, która składa się wyłącznie z czarujących osób) i przedstawia ponury 
portret białych ludzi. Ten czarno-biały obraz jest nieco przełamany przez po
kazanie rozłamu pomiędzy Indianami i „nawróceniem” białego Orensena, ale
- moim zdaniem - powieść byłaby dużo lepsza bez tej części. Hogan lepiej 
przekonuje czytelnika o wartościowych aspektach perspektywy indiańskiej 
w sposób pośredni, np. znakomicie opisując fizyczną i duchową podróż ko
biecych bohaterek przez rozlewiska z Adams Rib do Two-Town czy poprzez 
lekcje historii zawarte w dziennikach Agnes czy Dory-Rouge. W opisie buntu 
w Two-Town język Hogan staje się jeszcze bardziej dosadny i moralizatorski 
niż język Silko w Almanac ofthe Dead, tak jakby Hogan za wszelką cenę chcia
ła nawrócić czytelnika spoza kultury indiańskiej. Niestety, jak zwykle w zde
rzeniu literatury z ideologią literatura przegrywa.

Ostatnią powieścią Hogan, którą chciałabym omówić ze względu na wy
korzystanie motywów historycznych, jest Power. Napisana po Mean Spirit i So- 
lar Storms powieść Power zawiera wiele podobnych wątków. Zmienia się kra
jobraz przyrodniczy i kulturowy (chociaż jest to niewielka zmiana, bo Hogan 
najbardziej interesują związki Indian z przyrodą, a te niewiele się różnią). Po
wer to historia siedemnastoletniej Omishto z plemienia Taiga (fikcyjnego) za
mieszkującego rejon Florydy w drugiej połowie XX wieku. Podobnie jak w So- 
lar Storms, mamy nastoletnią wrażliwą bohaterkę, która stopniowo odnajduje 
swoje miejsce w świecie, podobnie też Hogan wprowadza wątek wyidealizo
wanej indiańskiej starszyzny, która stoi na straży wartości, i podobnie portre
tuje ogarnięty materializmem i ślepy na przyrodę świat białych ludzi. Mamy 
też w Power namiastkę wątku kryminalnego, bo główna bohaterka, Indian
ka Arna, w celach rytualnych zabija panterę i musi odpowiedzieć za ten czyn 
przed sądem białych ludzi (pantera to gatunek zagrożony i chroniony prawem) 
i przed sądem plemiennym. Sąd białych uniewinnia Amę, ale przez współple- 
mieńców zostaje skazana na cztery lata wygnania, bo wierzą oni, że pantera 
poświęciła się dla wspólnoty i częścią rytuału musi być też poświęcenie Amy.

Hogan, podobnie jak w dwóch pierwszych powieściach, zakorzenia in
diańskie nieszczęścia w historii podboju i kolonizacji; tym razem robi wiele 
odniesień do hiszpańskiej historii Florydy, przywołując nazwiska konkwista
dorów i pokazując konsekwencje tych odległych wydarzeń dla współczesnej 
kondycji Indian amerykańskich. Pantera zostaje zabita przez Amę, aby możli
we było odrodzenie świata przyrody, który jest tożsamy z duchowym światem 
Indian Taiga, i aby wypełnił się mit. Jednocześnie mit staje się kontropowieścią 
w stosunku do historii białych ludzi, czyli w ujęciu Hogan opowieści niosącej 
śmierć. Od razu uwagę zwraca - analogiczne jak w poprzednich powieściach
- wykorzystanie czasu: czas linearny to czas opowieści białego człowieka, na 
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dłuższą metę czas bez znaczenia, bo nie podkreśla wystarczająco związku mię
dzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, natomiast czas cykliczny to 
czas indiańskiego mitu, czas, który nie tylko lepiej objaśnia wydarzenia za
chodzące w świecie, ale daje też nadzieję na odnowę poprzez przezwyciężenie 
konsekwencji czasu linearnego, czyli historii odciśniętej przez białych miesz
kańców Ameryki.

Historia podboju hiszpańskiego jest zasygnalizowana, m.in. na stronach: 
5, 6, 17, 42, 96. Hiszpanie w ujęciu Hogan nie są „bohaterami” historii, raczej 
jej ofiarami, ponieważ pożerają ich różne obsesje, jak poszukiwanie złota czy 
źródła wiecznego życia, i w związku z tym ich kontakt z przyrodą ma zawsze 
charakter konfrontacji, a oni często są zagubieni na nieznanym terrytorium. 
Hogan do tego stopnia pozbawia hiszpańskich kronikarzy aktywności, że na
wet nie piszę o tym, czego dokonali, ale wykorzystuje ich do charakterystyki 
np. konia Williarda, pisząc, że koń jest zagubiony jak Cabeza de Vaca237. Jest to 
radykalny rewizjonizm, którego celem jest nie rekonstrukcja historii Florydy, 
ale pewna mistyfikacja - jest to widoczne zwłaszcza w sposobie, w jaki zosta
je wykorzystany Cabeza de Vaca. Jest to dziwne posunięcie ze strony Hogan, 
bo Cabeza de Vaca jest jednym z najbardziej zindianizowanych europejskich 
kronikarzy Ameryki; krytycy nazywają go „tranculturadorem” (Sylvia Spit- 
ta)238, natomiast Hogan stawia znak równości pomiędzy nim a hiszpańskimi 
grabieżcami, wspominając tylko jego zagubienie, i nie wspomina ani słowem 
o tym, że stał się indiańskim szamanem, który stopniowo przestał się identyfi
kować z Hiszpanami. Na pierwszy rzut oka wykorzystanie postaci angielskiego 
kolonizatora i odkrywcy Johna Smitha przez Alexiego w powieści Indian Killer 
może wydawać się zabiegiem podobnym, w końcu dla bohatera Alexiego to 
imię jest syndromem porażki, ale Alexie nie wprowadza w powieści prawdzi
wego Johna Smitha i nie manipuluje w ten sposób materiałem historycznym. 
Hogan inaczej też niż Louise Erdrich wykorzystuje postaci historyczne - Er- 
drich większą wagę przywiązuje do pokreślenia niemożności ustalenia histo
rycznej prawdy i unika czarno-białych podziałów na złych białych i dobrych 
Indian. Erdrich wprowadza czasami w tle historycznych bohaterów, jak Louis 
Riel czy George Catlin, ale nawiązując do konkretnych osób, filtruje odnoszące 
się do nich infromacje przez wiele perspektyw narracji, więc ostatecznie oce
nę pozostawia czytelnikowi, unikając jednoznacznych sądów w stylu Hogan. 
Również Silko, choć bywa kontrowersyjna jak Linda Hogan, unika radykalne
go rewizjonizmu nawet w Almanac of the Dead, poprzez podważanie wiary
godności swoich narratorów (np. opis Marksa komplikuje odbiór tej postaci

2,7 L. Hogan, Power, W.W. Norton and Company, New York 1998, s. 96.
2<" S. Spitta, Between Two Waters. Narratives of Transculturation in Latin America, Rice Uni
versity, Houston 1995.
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przez czytelnika, bo historia Marksa jest częścią wywodów Escapii, która jest 
bezkrytyczna i zaślepiona, o czym pisałam wcześniej).

Hogan w swoich powieściach stopniowo mistyfikuje jednak historię, ale 
oprócz krytykowania tej strategii warto również zastanowić się, czemu taki 
ogląd historii ma służyć. Jest to oczywiste, że z jednej strony Hogan dowarto
ściowuje w ten sposób etnohistorię, zwracając uwagę na pewne motywy pan- 
indiańskie (panindianizm Hogan m.in. u Ernesta Stromberga)219, ale moim 
zdaniem to spychanie Euro-Amerykanów na margines służy jeszcze innemu 
celowi, który najpełniej Hogan realizuje właśnie w Power, tzn. konstruowa
niu historii nie ludzi, ale przyrody. Historia przyrody jest oczywiście często 
akcentowana w ustnej literaturze indiańskiej, gdzie zwierzęta to nie bohatero
wie poddani antropomorfizacji, ale często postaci, które nie są zainteresowane 
wpisaniem w ludzki świat. W mitologiach indiańskich zwierzęta stosunkowo 
często stawiane są jako wzór, przy czym podkreślane są ich zwierzęce, a nie 
ludzkie atrybuty, jak np. zwinność, spryt, siła fizyczna, zdolności przetrwa
nia. To ludzie uczą się od zwierząt i starają się zasłużyć na włączenie do ich 
świata. Moim zdaniem w powieści Power Hogan nawiązuje do tradycji ustnej, 
pokazując, że najważniejsza historia Florydy to historia jej przyrody, histo
ria, której biali ludzie nigdy nie szanowali i która wkrótce się skończy, o ile 
indiańscy bohaterowie jej fikcyjnego świata nie interweniują. Dowodem na 
to, że taka interpretacja jest dopuszczalna, może być już sama struktura po
wieści, w której konsekwentnie historie ludzi (również prawdziwych postaci 
historycznych) przeplatają się z historiami zwierząt. Najważniejszym moty
wem jest oczywiście historia pantery - historia, która zostaje rozpisana na wie
le wątków wzajemnie się uzupełniających. Centralnym wątkiem jest mityczna 
opowieść o panterze, która jest nie tylko opiekunką ludu Taiga, ale również 
gwarancją jego przetrwania. Pantera mityczna, co typowe dla tradycji ustnej, 
łączy się z panterą ziemską, czyli panterą zabitą przez Amę po to, aby złożyć 
ofiarę i przywrócić równowagę we wszechświecie. Jednocześnie historia pante
ry to historia Amy, bo nie tylko życie pantery zostaje poświęcone, ale ginie też 
Arna, która odwiedza Omishto już jako pantera w finale powieści. Kolejnym 
dowodem na jedność Amy z panterą jest konkluzja Omishto, która po zabiciu 
pantery zwraca uwagę, że czyn Amy był jednocześnie samobójstwem. Historia 
zwierzęcia jest też historią plemienia Taiga, ponieważ zarówno panterze, jak 
i Indianom grozi wymarcie (zostało zaledwie trzydziestu Indian Taiga i część 
z nich się zasymilowała, jak matka Omishto). Arna zabrania Omishto opo
wiadać o tym, że zabita przez nią pantera była wygłodzona i chora, bo wie, jak

2,9 E. Stromberg, Circles Within Circles. Linda Hogans Rhetoric oflndigenism, [w:] From the 
Center of Tradition. Critical Perspectives on Linda Hogan, ed. B.J. Cook, University Press of 
Colorado, Colorado 2003, s. 5-17.

— 164 —



bardzo plemię utożsamia się z panterą, co też świadczy o postawieniu przez 
Hogan znaku równości pomiędzy historią gatunku zwierząt i grupy etnicznej.

U Hogan ludzie są w świecie przyrody konsekwentnie spychani na mar
gines i nie dotyczy to wyłącznie białych bohaterów. Powieść otwiera opis tor
nado, które niszczy wszystko na swej drodze i motywuje Amę do działania. 
Narratorką powieści jest Omishto, której imię znaczy „Ta, która patrzy/ogląda”, 
co zostaje wielokrotnie w powieści przypomniane. Zatem to nie człowiek ma 
nam wyjaśnić przyrodę poprzez swoją uprzywilejowaną pozycję manifestowa
ną poprzez wiedzę i elokwencję, człowiek może zaledwie obserwować, stara
jąc się zauważyć związki pomiędzy elementami stworzenia, które to elementy 
składają się na święty krąg, i nigdy nie zapominając o swej marginalnej pozycji. 
To przyroda jest potęgą w Power, co Hogan podkreśla, wprowadzając wątek 
animistycznego boga Oni, który jest jednocześnie i wiatrem, i oddechem. Za
tem w tej powieści Hogan posuwa się o krok dalej w stosunku do Solar Storms, 
bo tam przyroda władała głównie indiańskim „Rajem Utraconym”, przegrywa
jąc w dużym stopniu w Two-Town z człowiekiem, natomiast w Power historia 
przyrody odradza się nieustannie za sprawą rytuałów i jest kontrdyskursem 
w stosunku do oficjalnej historii podboju i kolonizacji, konsekwentnie spycha
jąc tę ostatnią na margines.

Oprócz historii pantery, która staje się historią ludzi, mamy też historię 
drzewa o imieniu Metusaleth, które pamięta Hiszpanów szukających złota; hi
storię jeleni, które zapowiadają tornado i pomagają upolować panterę; historię 
wilka, który ratuje od śmierci matkę Omishto, czy historię węży, które przeko
nują część starszyzny indiańskiej o niewinności Amy. Ta zależność od świata 
przyrody jest podkreślana przez Hogan ustawicznie i jednocześnie opowieść 
jest tak skonstruowana, że za lekceważenie języka przyrody bohaterowie po
noszą karę, jak np. Ponce de Leon, którego zabija roślina, czy Cabeza de Vaca 
skazany na błąkanie się przez nieznajomość dżungli. Kara spotyka też wszyst
kich za dewastację środowiska naturalnego, jak zauważa Omishto w rozmowie 
z ojczymem:

I see the wind-trampled world, the power of wind. There was the ground 
of hunting, the learned land, the poisoned fish cast out of water, helpless 
on the earth, and then I see the clouds of cane fire that some days cover the 
land from fifteen miles away. “You have to think of God,” I tell him. “You 
have to think of history”240.

(Widzę świat zniszczony przez wiatr, przez moc wiatru. To było miejsce 
polowania, miejsce, które znaliśmy, zatruta ryba wyrzucona z wody, bez-

L. Hogan, Power, s. 206.



radna na ziemi, a potem kłęby dymu z pożaru trzciny, która porastała pięt
naście mil ziemi. „Musisz myśleć o Bogu - mówię mu. - Musisz myśleć 
o historii”).

Kontrhistoria zaczyna się od pokazania historii przyrody i żywotności 
mitu o panterze, który wprowadza do powieści czas mityczny, zawieszając na 
chwilę czas białych ludzi. Omishto nie jest w stanie zrelacjonować szczegółów 
zabicia pantery dotyczących czasu, mówi tylko o załamaniu się czasu linear
nego: „I think it is the past we travel, even though there are Spanish horses 
and skinny brown dogs that once were wolves, dogs that now stand back from 
us as we pass. They growl, unowned and hungry”2'11 („Myślę, że podróżujemy 
w czasie; widzę hiszpańskie konie i wychudzone brązowe psy, które kiedyś były 
wilkami i które odsuwają się od nas, gdy przechodzimy. Warczą, są bezpańskie 
i głodne”). Zatem psy stają się na powrót wilkami, a Omishto dociera do mi
tycznego miejsca narodzin ludu Taiga, pod szczeliną w niebie, z której pantera 
wyprowadziła Taiga na ten świat. Omishto opisuje tę czasoprzestrzeń w nastę
pujący sposób:

211 Ibidem, s. 54.
242 Ibidem, s. 55.

It’s this my mother fears most about Ama, that she lives as if nothings ever 
come to pass, no America, no schools or churches. [...] Perhaps it means 
that in at least one way I am as connected to the past as Ama is. Ama once 
said that space is full and time is empty; I think now I understand this. We 
are surrounded by matter, but time dissapears from us. Or maybe, as Ama 
says, there are other worlds beside us all the time and every now and then 
we cross over and enter one, and every so often, too. One passes over and 
enters ours* 242.

(Ama najbardziej przeraża moją matkę tym, że żyje, jakby nigdy nic się 
nie wydarzyło - żadna Ameryka, żadne szkoły czy kościoły. [...] Może to 
oznacza, że przynajmniej w jeden sposób łączę się z przeszłością jak Arna. 
Arna kiedyś powiedziała, że przestrzeń jest pełna, a czas pusty; myślę, że 
teraz to rozumiem. Jesteśmy otoczeni przez materię, ale czas nam znika. 
Lub może, jak mówi Arna, obok nas przez cały czas są inne światy i czasem 
przechodzimy do któregoś z nich. Albo ktoś przechodzi z innego świata 
w nasz).

Zatem historia jest wiecznym powrotem do początku, a granice pomię
dzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością są zatarte, ponieważ wszystko 
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jest ze sobą ściśle połączone. Ta koncepcja historii ma pomóc przezwyciężyć 
opresyjną dla Taiga historię oficjalną, i to się udaje: „History is the place where 
the Spaniards cut off the hands of my ancestors. The Spanish who laughed at 
our desperation and dying, and I wish it didn’t but that history still terrifies 
and haunts me [...]. And somehow, against their will, I stole through”243 („Hi
storia jest miejscem, gdzie Hiszpanie odcięli ręce mym przodkom. Hiszpanie, 
którzy śmiali się z naszej rozpaczy oraz śmierci, i chciałabym, żeby było ina
czej, ale ta historia ciągle mnie przeraża i nawiedza [...]. Bo jakoś, wbrew ich 
woli, wykradłam się stamtąd”).

" Ibidem, s. 130.
" Ibidem, s. 112.
15 Ibidem, s. 113.

Jak udaje się przezwyciężyć dyskurs imperialny historii? Nie poprzez od
tworzenie bogactwa tradycji etnicznej, bo to jest już niemożliwe, ale poprzez 
przekazanie głosu przyrody, w tym jej historii. Omishto zdaje sobie stopnio
wo sprawę z tego, że jej zadaniem jest zarejestrowanie opowieści. Nie staje się 
ona autorem powieści244 - Omishto, próbując zapisać historię własną i Amy, 
musi odrzucić medium białych ludzi, bo jest ono nieadekwatne, zamiast pisma 
koncentruje się na przekazywaniu obrazów i opowieści zasłyszanych od Amy 
i starszyzny Kili. Zatem nowa historia jest opowieścią pełną obrazów, która 
może pokazać te aspekty, które zostały pominięte w „wielkiej historii” białych 
osadników. Omishto ucieka ze świata białych ludzi, bo nie akceptuje zasad, 
na których on się opiera. Jak tłumaczy: „I’ve learned time, history, division 
and substraction, sentences and documents that were lies. That I have learned 
the wrong things settles down besides me and I want to weep. I think about 
the directions of the past. The records and histories that dwell in roads made 
of fossils”245 („Nauczono mnie czasu, historii, dzielenia i odejmowania, zdań 
i dokumentów, które były kłamstwami. Myśl, że się nauczyłam złych rzeczy, 
dopada mnie i mam ochotę łkać. Myślę o kierunkach przeszłości. O rejestrach 
i historiach, które zamieszkują drogę zrobioną ze skamieniałości”).

Omishto dochodzi do tych wniosków na sali sądowej, która jest dla niej 
przestrzenią obcą, kontrolowaną przez białych ludzi. Jednak w przedostatnim 
rozdziale powieści Omishto doświadcza kontaktu z własną tradycją, komuni
kując się z animistycznym duchem przyrody. Jest to jeden z wielu fragmentów 
powieści, w których narracja składa się z obrazów: „And the history and the 
world of the panther, too, seems carried toward me by Oni. Panther. From 
accross the surface of water, I remember the eyes of the cat, how they were 
the color of last light touching grasses, the color of fire and of planets in the 
black sky of night. Through the eyes of the panther, it has always been a golden 



world”2'16 („Historię i świat pantery - jak mi się wydaje - dostałam od Oni. 
Pantera. Znad powierzchni wody pamiętam oczy kota: że były w kolorze ostat
niego światła dotykającego traw, w kolorze ognia i planet na czarnym nocnym 
niebie. Przez oczy pantery ten świat zawsze mienił się złotem”).

Stopniowo razem z Omishto przejmujemy punkt widzenia pantery tęsk
niącej za wszystkimi zwierzętami, które zniknęły z krajobrazu Florydy, i wy
obrażającej sobie Boga jako zwierzę, z łuskami i futrem, pazurami i ostrymi 
zębami oraz długim ogonem. Ta sama pantera wspomina ludzi, którzy byli 
piękni, i jest to nostalgiczny, wyidealizowany obraz Indian prekolumbijskich. 
W ostatnim rozdziale Omishto doświadcza rytuału przejścia i spotyka panterę, 
którą może być Arna, co ostatecznie nadaje jej tożsamość plemienną, i Omi- 
stho przyłącza się do tradycjonalistów Taiga, opuszczając metyski świat swojej 
rodziny, która zasymilowała się z kulturą amerykańską. „I am my ancestors, 
and they foresaw me”247 („Jestem moimi przodkami i oni mnie przewidzieli”) 
- konkluduje Omishto, pozostawiając rodzinę i czytelnika poza zasięgiem 
świętej przestrzeni.

216 Ibidem, s. 190.
217 Ibidem, s. 215.

Z grona omówionych do tej pory twórców indiańskich Linda Hogan wy
daje się pisarką najbardziej hermetyczną. Z jednej strony porusza w swoich 
powieściach wątki panindiańskie, co może świadczyć o skłonności do uniwer
salizmu, z drugiej jednak najmniej ją interesuje poetyka metyzacji czy trans- 
kulturacji, która jest świadomym wyborem pozostałych twórców. W efekcie 
w prozie Erdrich, Alexiego, Silko i Welcha ostateczny efekt to wyważenie per
spektyw i próba pokazania kreatywnego (choć często bardzo trudnego) dialo
gu między kulturami. Wszyscy omówieni twórcy wykorzystują historię oficjal
ną Ameryki jako punkt wyjścia do napisania kontropowieści etnohistorycznej, 
ale u nikogo rewizjonizm nie jest tak radykalny jak u Hogan. Dodatkowo jesz
cze tradycjonaliści u Hogan jawią się jako postaci na pół mityczne, chociaż 
zamieszkują rzeczywistość ludzi z krwi i kości. Hogan porusza się w obrębie 
powieści realistycznej (tak jak inni zresztą) i nieobcy jest jej realizm psycholo
giczny czy realizm magiczny, stąd też dziwić może stopniowe odejście w stronę 
mistyfikacji historii i ideologii eco. Zdziwienie to jest tym większe, że w pierw
szej powieści {Mean Spirit) Hogan udało się zachować właściwe proporcje 
i pokazać koszty podboju, a zwłaszcza kolonizacji dla obu stron, kolonizo
wanych i kolonizujących. Powieść Power przedstawia przestrzeń indiańskich 
tradycjonalistów w sposób tak wyidealizowany, że można odnieść wrażenie, 
że posiedli oni wieczną mądrość i nigdy nie dopuścili się przemocy. Jest to 
bardzo naiwny przekaz, podobnie jak portretowanie świata pantery głównie 
jako uduchowionej harmonijnej przestrzeni, która zostaje naruszona jedynie 
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przez nieodpowiedzialnych ludzi. Nawiązuje tym samym do równie sielanko
wego obrazu prekolumbijskiej Ameryki, która poznała zło wraz z nadejściem 
białych ludzi. To nie jest lekcja historii, ale myślenie życzeniowe, na poziomie 
prawdopodobieństwa niewiele w gruncie rzeczy różniące się od wizji Ameryki 
jako Eldorado czy Ziemi Obiecanej.

Zanim przejdę do omówienia twórców z grupy Latino/a, chciałabym 
jeszcze parę słów poświęcić spostrzeżeniom Catherine Rainwater248 doty
czącym związków pomiędzy współczesną prozą indiańską a postmoderni
zmem. Rozważania te są o tyle istotne, że postmodernizm jest też wspólną 
płaszczyzną komparatystyczną pomiędzy prozą indiańską a Latino/a i dlatego 
warto najpierw przyjrzeć się temu, w jaki sposób pisarze indiańscy korzysta
ją z poetyki postmodernistycznej, aby potem lepiej zobaczyć podobieństwa 
i różnice pomiędzy nimi a grupą Latino/a. Rainwater piszę, że postmodernizm 
wykształcił czytelników, którzy są lepiej przygotowani do lektury, ponieważ 
mają większą świadomość konstruowania tekstu oraz rzeczywistości i nie są 
więźniami nieodwracalnego porządku przyczynowo-skutkowego, który proza 
postmodernistyczna często zaburza, zapraszając czytelnika do pewnego ro
dzaju gry. Chociaż idealnym czytelnikiem w przypadku prozy indiańskiej był
by dwukulturowy Indianin, któremu znajoma jest zachodnia tradycja narracji, 
włączając postmodernizm, jak również tradycje ustnych literatur indiańskich, 
pisarze indiańscy walczą również o czytelników nieindiańskich, stosując stra
tegie metakrytyczne rodem z postmodernizmu.

■IH C. Rainwater, Dreams of Fiery Stars...
Ibidem, s. 33.

Według Rainwater kolejnym ogniwem łączącym tradycję indiańską 
i postmodernistyczną są strategie narracyjne służące konstrukcji postaci i toż
samości. Strategie te przypominają praktyki typowe dla tradycyjnych indiań
skich sposobów opowiadania (story-telling practices)249. Zarówno słuchający 
indiańskiej gawędy, jak i czytelnicy prozy postmodernistycznej są świadomi 
odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich jako odbiorcach przekazu. Na 
pewno przekazy te w wysokim stopniu aktywizują słuchacza i czytelnika. Do
datkowo w przypadku prozy indiańskiej w trakcie lektury niezbędne jest roz
poznanie więcej niż jednego kodu kulturowego i znalezienie odpowiedniego 
kontekstu, aby go zinterpretować. Żeby „odkodować” tekst literacki, piszę Ra
inwater, konieczne jest zrozumienie, że pojęcia takie, jak „prawda”, „rzeczywi
stość”, „tożsamość”, to kulturowo uwarunkowane produkty semiozy i że każdy 
odbiorca komunikatu wykorzystuje w recepcji swoją ramę kulturową, a czasa
mi konieczne jest sięgnięcie do innej ramy. Nawet bardziej niż teksty postmo
dernistyczne, które funkcjonują w obrębie kultury Zachodu, międzykulturowe 
teksty indiańskie z założenia wymagają elastyczności interpretacyjnej i zrewi
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dowania własnych przyzwyczajeń czytelniczych. Ostatecznym celem pisarzy 
indiańskich jest nie tylko takie przekształcenie strategii postmodernistycz
nych, które pozwoli im na odzyskanie semiotycznej własności „Innego”, ale 
również redefinicja tej własności umożliwiająca realizację indiańskich celów 
wewnątrz głównego nurtu kultury. Pisarze indiańscy poprzez narracje stawiają 
opór konstrukcji świata, która opiera się na fundamentach etnocentrycznych. 
Poprzez swoją twórczość sytematycznie i drobiazgowo podważają stereotyp, że 
władza i kontrola muszą pozostać poza zasięgiem wyobraźni indiańskiej. Ich 
dzieła są również dowodem na to, że dyskurs dominujący zawsze może zostać 
rozsadzony przez sprzeczne założenia, które się na niego składają. Dyskurs 
indiański, pomimo że wpisany jest w ramy eurocentrycznej narracji, często 
wymaga nieeurocentrycznej interpretacji opartej na perspektywie innej niż 
perspektywa Zachodu. W ten sposób dyskurs dominujący podlega kontrko- 
lonizacji przez wywrotowe praktyki semiotyczne, które z kolei stają się częścią 
dominującego dyskursu. Rainwater zauważa, że takie kontrkolonizujące teksty 
poszerzają euro-amerykańską ramę epistemologiczną, przecierając szlak dla 
kolejnych tego typu tekstów, światopoglądów i „rzeczywistości” w ramach do
minującego dyskursu250.

Ibidem.



Wykorzystanie historii w prozie Chicano/a

wórcy Latino/a podobnie otwierają tradycję Zachodu na nowe typy tra-
-L dycji i reprezentacji. Oczywiście tradycja Latino/a bliższa jest tradycji eu- 

ro-amerykańskiej, chociaż na pewno nie jest z nią tożsama. Latynosi, zwłasz
cza ci identyfikujący się z grupą Chicano, chętnie hołdują też wartościom 
indiańskim, ale nigdy nie korzystają z tradycji indiańskiej do takiego stopnia 
jak rdzenni Amerykanie. W mojej analizie wspólnym mianownikiem jest wy
korzystanie historii, dlatego postaram się przede wszystkim pokazać, do jakie
go stopnia role nadawane historii w tekstach literackich Latino/a są podobne 
do sposobów, w jakie twórcy indiańscy wykorzystywali historię, i czym różnią 
się ich strategie. Wspólny wątek to sięganie to tradycji podboju i kolonizacji 
poprzez pisanie kontrhistorii Ameryki - zarówno poprzez konstruowanie et- 
nohistorii, jak i poprzez polemiczne odniesienia do faktów, procesów i postaci 
historycznych. Odmienna będzie sama koncepcja historii, która w przypadku 
twórców latynoskich będzie tożsama z tradycją euro-amerykańską. W grupie 
latynoskiej interesują mnie trzy pisarki Chicano, od których zacznę, czyli San
dra Cisneros, Ana Castillo i Graciela Limón. Następnie zajmę się twórczością 
przedstawicieli prozy amerykańsko-dominikańskiej - będzie to Julia Alvarez 
i Junot Diaz; z kolei tradycja amerykańsko-kubańska będzie reprezentowana 
przez Cristinę Garcię i Oscara Hijuelosa.

Sięgając do pierwszych utworów prozatorkich Sandry Cisneros (The 
House on Mango Street i Women Hollering Creek), trudno jest dostrzec jakie
kolwiek wątki historyczne. Bohaterowie Cisneros to w większości przypadków 
potomkowie imigrantów latynoskich, wykorzenieni w wielokulturowej Ame
ryce i zamknięci w etnicznych gettach. Dopiero w powieści Caramelo Cisneros 
naprawdę mierzy się z wątkami historycznymi, wysyłając swoich bohaterów 
do Meksyku po to, aby skonfrontowali własne lęki i traumy z dziedzictwem 
przodków. Caramelo łączy się jednak z wcześniejszymi utworami, zwłaszcza 
poprzez charakterystyczną perspektywę kobiecą i motyw powrotu do dzie
ciństwa, a także życia w poszerzonej wielopokoleniowej rodzinie latynoskiej. 
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Otwierając Caramelo, czytelnik powraca do wątków zasygnalizowanych już we 
wcześniejszych opowiadaniach, co jest istotne dla mojej rozprawy, ponieważ 
uważam, że tylko patrząc na kilka utworów Cisneros, można zobserwować 
sposób, w jaki jej bohaterowie dojrzewają do konfrontacji z historią, i w tym 
ujęciu nawet utwór The House on Mango Street może być analizowany w kon
tekście wykorzystania historii, choć paradoksalnie historii brakuje w świecie 
ulicy Mango. Ten brak nie wynika jednak z przekonania Cisneros, że historia 
nie jest ważna dla jej bohaterów, ale jest jedną z wielu strat, której boleśnie 
doświadczają imigranci z ulicy Mango. Wszyscy oni funkcjonują w getcie et
nicznym, ponosząc skutki biedy, utraty więzi z rodzinami w Meksyku, rasizmu 
i kultury patriarchalnej. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny dla Cisne
ros i najbardziej bolesny dla jej bohaterek, ponieważ jest to przemoc doświad
czana ze środka własnej kultury, jakby mało było problemów wynikających 
z opresji kultury amerykańskiej. Bohaterki Cisneros nie tylko czują się gorsze 
ze względu na swój status biednych imigrantek, ale również dlatego, że ich 
własna kultura (Chicano) odmawia im prawa do niezależności i samostano
wienia. Jest to niewątpliwie główny wątek The House on Mango Street oraz Wo
men Hollering Creek i co ważne, teksty te nie tylko stanowią lament nad tyranią 
kultury patriarchalnej, ale są też opowieściami o zdobywaniu autonomii przez 
kobiece bohaterki. Odzyskanie autonomii to również odzyskiwanie własnej 
historii, które jest zaledwie zasygnalizowane w opowiadaniach, ale które staje 
się nadrzędnym motywem w Caramelo.

Kto i w jaki sposób walczy o kobiecą autonomię w opowiadaniach i jak 
zdefiniowana jest ta autonomia - to najważniejsze pytania, jakie można zadać 
przy analizie i interpretacji opowiadań. W Mango na pierwszy plan wysuwa się 
pierwszoosobowa narracja nastoletniej Esperanzy, w lakoniczny sposób por
tretującej mieszkańców Mango, głównie zwracając uwagę na kobiety, które są 
największymi ofiarami biedy i wykorzenienia. Kobiety w Mango są nieszczę
śliwe nie tylko dlatego, że dotykają je te same problemy co mężczyzn, zwią
zane z trudami życia na emigracji, ale ich nieszczęście jest zwielokrotnione 
poprzez przymus pozostawania w domach-więzieniach, co skutkuje nie tylko 
ich finansową zależnością od mężczyzn, ale i pozbawieniem możliwości asy- 
milowania się do nowej kultury czy nawet podtrzymywania kontaktów towa
rzyskich w obrębie barrio. Esperanza wspomina o wielu przypadkach zniewo
lonych kobiet, które wpisują się w tradycję swoich matek, babek i prababek, 
godząc się na przemoc poprzez zaakceptowanie roli męczennicy. Esperanza 
jako jedyna próbuje odciąć się od tej tradycji:

In English my name means hope. In Spanish it means too many letters. It 
means sadness, it means waiting. [...] It was my great-grandmother’s name 
and now it is mine. [...] I would’ve liked to have known her, a wild horse 
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of a woman, so wild she wouldn’t marry. Until my great-grandfather threw 
a sack over her head and carried her off. Just like that, as if she were a fancy 
chandelier. That’s the way he did it.

And the story goes she never forgave him. She looked out of the win
dow her whole life, the way so many women sit their sadness on an elbow. 
I wonder if she made the best with what she got or was she sorry because 
she couldn’t be all the things she wanted to be. Esperanza. I have inherited 
her name, but I don’t want to inherit her place by the window251.

2,1 S. Cisneros, The House on Mango Street, Vintage Books, New York 1984, s. 10-11.
252 Ibidem, s. 108.

(Po angielsku moje imię to nadzieja. Po hiszpańsku to zbyt wiele liter. To 
także smutek i oczekiwanie. [...]. To było imię mojej praprababki i teraz 
jest moje. [...] Żałuję, że nie mogłam jej poznać, była kobietą dziką jak koń, 
tak dziką, że nie chciała wyjść za mąż. Dopóki mój prapradziadek nie za
rzucił jej worka na głowę i nie porwał jej daleko. Tak po prostu, jakby była 
fantazyjnym świecznikiem. Tak właśnie zrobił.

Fama głosi, że nigdy mu nie wybaczyła. Przez całe życie przesiadywa
ła w oknie, tak jak wiele innych kobiet, opierała swój smutek na łokciach. 
Zastanawiam się, czy zdołała wycisnąć, ile się dało, z tego, co przypadło jej 
w udziale, czy też było jej przykro, że nie mogła być tym wszystkim, czym 
chciała. Esperanza. Odziedziczyłam jej imię, ale nie chcę odziedziczyć jej 
miejsca przy oknie).

Stopniowo Esperanza konstruuje swój autonomiczny świat, wyobrażając 
sobie własny dom, zupełnie inny od tego przy ulicy Mango. Dom Esperanzy 
to nie marzenie kury domowej, ale metafora przestrzeni zarezerwowanej do 
samorealizacji w rodzaju słynnego pokoju z eseju Virginii Woolf. Wyoraża- 
jąc sobie dom, Esperanza wyobraża sobie własne życie i własną opowieść, co 
widoczne jest w rozdziale A House of My Own, tak krótkim, że cytuję go w ca
łości:

Not a flat. Not an apartment in back. A house all my own. With my porch 
and my pillow, my pretty purple petunias. My books and my stories. My 
two shoes waiting beside the bed. Nobody to shake a stick at. Nobody’s 
garbage to pick up after.

Only a house quiet as snow, a space for myself to go, clean as paper 
before the poem252.
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(Nie mieszkanie. Nie apartament w bloku. Mój własny dom, cały dla mnie. 
Z gankiem i poduszką, z moimi fioletowymi petuniami. Z moimi książka
mi i moimi opowieściami. Z moimi dwoma butami koło łóżka. I nikogo 
nie będę gonić kijem. I niczyich śmieci sprzątać.

Mój dom spokojny jak śnieg, moja własna przestrzeń, czysta jak papier, 
zanim pojawi się wiersz).

Autonomia kobiet zostaje rozpisana na wiele głosów w opowiadaniach 
Women Hollering Creek. W przypadku Esperanzy autonomia oznaczała prawo 
do autoekspresji i kreacji. W przypadku bohaterek wyboru opowiadań auto
nomia dotyczy różnych aspektów życia, oprócz wątku własnej twórczości po
jawia się też wątek ucieczki od przemocy fizycznej, wątek zerwania z doktry
nalnym katolicyzmem czy mitem Macho w kulturze meksykańskiej. Cisneros 
wykorzystuje historię w sposób podobny do Shermana Alexiego, pokazując 
ją jako traumę ludzi wykorzenionych, którzy sami muszą odkrywać kształt 
własnej tradycji kulturowej, bo zostali brutalnie odcięci od rdzenia tej kultury 
i muszą się ustawicznie zmagać z jej zdegenerowaną formą. Tak jak Alexie 
często portretuje Indian alkoholików, którzy realizują sen o Indiańskim Wo
jowniku poprzez nadużywanie przemocy fizycznej, tak też Cisneros pokazuje 
bohaterów Chicano jako ludzi, którym niedostępna jest ich oryginalna trady
cja, którzy rekompensują sobie rasizm i biedę poprzez prześladowanie innych. 
W obu przypadkach ciężar historii zdaje się nie do udźwignięcia, a miejsce tra
dycyjnych kulturowych wartości zajmują stereotypy, które (jeżeli są nierozpo
znane) jeszcze bardziej dezorientują bohaterów. Tak jak Alexie sięgnął do mitu 
Indiańskiego Wojownika w Indian Killer, tak Cisneros wykorzystuje w opo
wiadaniach sterotypową figurę Prekolumbijskiego Indianina, który sprowa
dza nieszczęście na tych, którzy chcą w niego wierzyć. Dobrym przykładem 
jest postać Boya Babyego z opowiadania One Holy Night, który udaje India
nina Maya i uwodzi nastoletnią narratorkę opowiadania, czy Flavio Munguia 
- utożsamiany przez narratorkę opowiadania Bien Pretty z prekolumbijskim 
Aztekiem lub Olmekiem, który łamie jej serce. W obu przypadkach stereotypy 
są pułapką i o ile bohaterce One Holy Night niewiele udaje się zrobić, by prze
zwyciężyć fatalne zauroczenie, bo jest tylko prostą biedną dziewczyną, o tyle 
narratorka Bien Pretty odreagowuje fatalny romans poprzez sztukę, próbując 
stworzyć nową wersję patriarchalnego w swej wymowie mitu o wulkanach koło 
miasta Meksyk. W klasycznym micie książę Popo jest bohaterem aktywnym, 
a księżniczka Ixta jest postacią pasywną (dlatego jeden wulkan jest aktywny, 
a drugi wygasły). Główna bohaterka Bien Pretty zamienia role w tej opowieści, 
tworząc w ten sposób kontropowieść w stosunku do tej patriarchalnej, co po
maga jej zredefiniować własną pozycję - zamiast postrzegać siebie jako ofiarę 
Flavio, uważa się za osobę odpowiedzialną za własne wybory, za kogoś, kto 

174 —



płaci cenę za własne złudzenia i rozumie, że w życiu zawsze istnieje ryzyko 
porażki, które nie powinno jednak odbierać apetytu na samo życie.

Podobne zerwanie z tradycją można zaobserwować u Rosario z opowia
dania Little Miracles, Kept Promises. Całe opowiadanie składa się z tytułowych 

„cudów i obietnic” opisanych przez różnych narratorów w listach złożonych 
przed ołtarzem Matki Boskiej z Guadalupe. Ostatni, najdłuższy list należy do 
Rosario, która piszę list-manifest odzyskanej autonomii, rozpoznając w Matce 
Boskiej aztecką boginię Tonantzin. Wątek ten dotyczy historii, ponieważ nie 
sposób jest zrozumieć listu bez uwzględnienia kontekstu kolonialnego. Zna
komicie piszę o tym Tey Diana Rebolledo253, która tłumaczy, w jaki sposób 
pisarki i poetki Chicano wykorzystują postać Matki Boskiej z Guadalupe i To
nantzin. Rebolledo zauważa, że Matka Boska z Guadalupe w poezji i prozie 
Chicano jest zazwyczaj figurą jednowymiarową, ofiarą patriarchatu, ale też 
symbolem metysażu, bo skrywa prekolumbijską twarz Tonantzin. Sama To
nantzin - utożsamiana również z Coatlicue - to postać bardzo złożona i nie
jednoznaczna, ponieważ w mitologii azteckiej funkcjonowała jako bogini 
i potwór, źródło łaski i zagrożenia. Tonantzin/Coatlicue zagościła zatem w li
teraturze Chicano jako bogini miłości i grzechu, obdarzona mocą tworzenia 
i niszczenia życia254. Rebolledo piszę też o tym, że w tradycji Chicano figura 
Tonantzin/Coatlicue podlega różnorakim transformacjom, ponieważ często 
pozbawia się ją części mitycznego wymiaru, aby przy jej pomocy odnieść się 
do problemów codziennego życia. W takim ujęciu Coatlicue pokazana jest 
jako niezwykle mądra, ale i praktyczna kobieta, która potrafi w taki sposób 
przetworzyć własne doświadczenie historyczne, żeby z niego skorzystać i wy
ciągnąć wnioski z historii.

25 5 T.D. Rebolledo, Women Singing in the Snow. A Cultural Analysis of Chicana Literature, 
The University of Arizona Press, Tucson 1995.
2’4 Ibidem, s. 50-51.
2’’’ Ibidem.

Rebolledo podaję jako przykład wiersz Pat Mory255, ale moim zdaniem 
podobny portret Tonantzin/Coatlicue można znaleźć u Sandry Cisneros, któ
ra w opowiadaniu Little Miracles, Kept Promises tak przekształca postać bogini, 
że staje się ona inspiracją dla młodej bohaterki Chicano. Rosario, wspomniana 
już autorka listu-podziękowania, nie jest w stanie identyfikować się z Matką 
Boską z Guadalupe, którą postrzega jako wytwór kultury patriarchalnej, ale 
bez problemu dostrzega siłę Tonantzin/Coatlicue, którą „przenosi” ze staro
żytnego mitu w przestrzeń współczesności. Słuszność takiej interpretacji może 
potwierdzić fakt, że Rosario dziękuje Matce Boskiej/Tonantzin za to, że udało 
jej się nie zajść w ciążę, która przekreśliłaby jej życiowe plany, i jako ofiarę skła
da swoje obcięte włosy, ciesząc się z nowych możliwości. Adresatką takiego 
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podziękowania i takiej ofiary z przyczyn oczywistych nie mogłaby być Matka 
Boska z Guadalupe, natomiast Tonantzin jest idealną adresatką; tylko dzięki 
niej Rosario czuje, że może zmienić historię kobiet ze swojej rodziny, zrywa
jąc z modelem pasywnej ofiary mężczyzn. Jak wyjaśnia Rosario w rozmowie 
z boginią:

I wanted you bare-breasted, snakes in your hands. I wanted you leaping 
and somersaulting the backs of bulls. I wanted you swallowing raw hearts 
and rattling volcanic ash. I wasn’t going to be my mother or my grandma. 
All that self-sacrifice, all that silent suffering. Hell no. Not here. Not me. 

Don’t think it was easy-going without you. Don’t think I didn’t get my 
share of it from everyone. Heretic. Atheist. Malinchista. Hocicona. But 
I wouldn’t shut my yap. My mouth always getting me in trouble. [...] Ma- 
linche. Don’t you think it didn’t hurt being called a traitor. Trying to explain 
to my ma, to my abuela, why I didn’t want to be like them.

I don’t know how it all fell in place. How I finally understood who you 
are. No longer Mary the mild, but our mother Tonantzin [...].

That you could have the power to rally a people when a country was 
born, and again during civil war, and during a farmworkers’ strike in 
California made me think maybe there is power in my mother’s patience, 
strenght in my grandmother’s endurance. Because those who suffer have 
a special power, don’t they? The power of understanding someone else’s 
pain. And understanding is the beginning of healing256.

256 S. Cisneros, Women Hollering Creek, Random House, New York 1991, s. 127-128.

(Chcę, żebyś miała nagie piersi i węże w rękach. Chcę, żebyś robiła salta 
nad grzbietami byków. Chcę, żebyś pożerała surowe serca i grzechoczący 
wulkaniczny pył. Nie miałam zamiaru stać się jak moja matka albo babka. 
Całe to poświęcenie dla innych, to ciche cierpienie. Nie, do diabła. Nie 
tutaj. Nie ja.

Nie myśl, że bez ciebie było mi łatwo. Nie myśl, że nie dostałam za 
swoje od każdego. Heretyczka. Ateistka. Malinchista. Hocicona. Ale nie za
mknę gęby. Przez moje gadanie zawsze wpadam w tarapaty. [... ] Malinche. 
Nie myśl, że to nie boli, jak nazywają cię zdrajczynią. Jak staram się wytłu
maczyć mojej matce czy babce, dlaczego nie chcę być taka jak one.

Nie wiem, kiedy to wszystko zaczęło mieć sens. Kiedy wreszcie zrozu
miałam, kim jesteś. Nie żadną łagodną Maryją, ale naszą matką Tonantzin 
[•••].

To, że miałaś na tyle siły, aby zagrzewać ludzi do walki, gdy rodził się 
kraj, i potem podczas wojny domowej i podczas strajku robotników w Ka
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lifornii, przekonało mnie, że może siłą mojej matki jest jej cierpliwość, 
a siłą babki jej wytrzymałość. Bo ci, którzy cierpią, mają wyjątkową moc, 
prawda? Moc zrozumienia czyjegoś cierpienia. A zrozumienie jest począt
kiem terapii).

Cytowany fragment jest długi, ale w całości godny uwagi, ponieważ do
skonale ilustruje sposób, w jaki główna bohaterka przetwarza traumatyczne 
doświadczenie historyczne. Nie bez powodu w tekście pojawia się odniesie
nie do Malinche, którą często traktowano jako dowód słabości kobiet (o czym 
pisałam w rozdziale o stereotypach), ale która tutaj zostaje przekształcona 
w zupełnie inną postać. Jak słusznie zauważa Rebolledo, pisarkom i poetkom 
Chicano udało się docenić Malinche, portretując ją nie jako zdrajczynię i pa
sywną ofiarę Cortesa, ale jako inteligentną kobietę, która do mistrzowstwa 
opanowała sztukę przetrwania. W reinterpretacji Chicano historia Malinche 
zyskuje wymiar femistyczny i jest to strategia tożsama z rzuceniem wyzwa
nia patriarchalnej wersji historii i mitu. Jeżeli Malinche nie jest zdrajczynią, 
to również los jej dzieci nie jest przesądzony - piszę Rebolledo. Zatem naj
ważniejsza transformacja Malinche to przejście od milczącej figury w stronę 
bohaterki, która wchodzi w dialog z mitem i historią257.

257 T.D. Rebolledo, Women Singing in the Snow..., s. 72-73.
S. Cisneros, Women Hollering Creek, s. 128.

Malinche, przywołana przez narratorkę Cisneros, to również kobieta 
używająca głosu, zbuntowana, co potwierdza ostatni cytat. Warto zauważyć, 
że sięgając do wydarzeń historycznych, jak wojna domowa czy strajki robot
ników, Cisneros nie koncentruje się na perspektywie walczących mężczyzn, 
upatrując wzoru w ich aktywnej postawie, ale akcentuje poświęcenie kobiet, 
podkreślając ich zdolność do empatii, która jest źródłem siły, bo to dzięki em
patii można poskładać świat na nowo po chaosie walki. W konluzji Rosario 
stwierdza, że tylko Tonantzin mogłaby pokochać, bo ta miłość może jej po
móc pokochać siebie. Zatem feministyczna interpretacja historii służy poko
naniu traumy i odbudowaniu poczucia własnej wartości nie tylko na poziomie 
indywidualnym, ale również kolektywnym. Rosario modli się do Tonantzin, 
tworząc litanię podkreślającą „pojemność” tej figury - figury, która czerpie 
nie tylko z tradycji indiańskiej, ale również chrześcijańskiej, żeńskiej i męskiej 
(Tonantzin jest m.in. Tetoinnan, Toci, Xochiquetzal, Nuestra Señora de So
ledad, Our Lady of the Rosary, The Budda, the true Messiah, the Light, the 
Universe)258, i w ten sposób tworzy figurę, która może funkcjonować ponad 
podziałami i granicami tradycji, religii, płci. Zabieg ten pozwala też wpisać 
Cisneros w tradycję narracji transkulturowej, poetyki metysażu, która od
zwierciedla nieustanną dynamikę i transfromację kultury Chicano.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne podobieństwa pomiędzy 
twórczością Sandry Cisneros a twórczością rdzennych Amerykanów. Analo
giczne jest sięganie do indiańskich korzeni i zmienianie statusu narracji, które 
w oficjalnym dyskursie funkcjonowały jako marginalne; bardzo podobna jest 
troska o rekonstrukcję historii jako remedium na problemy z tożsamością, jak 
i próba stworzenia wspólnoty zamiast koncentracji tylko na indywidualnym 
odrodzeniu. Tworzenie wspólnoty ponad podziałami, dowartościowanie gło
su kobiet - wszystko to można znaleźć zwłaszcza u reprezentantek literatury 
indiańskiej, takich jak Louise Erdrich, Leslie Marmon Silko i Linda Hogan. 
Oczywiście ważne są też różnice. Na pewno Cisneros nie wykorzystuje indiań
skiej perpekstywy historycznej w takim stopniu, jak rdzenni Amerykanie, i na 
pewno nie interesuje jej tak drobiazgowa rekonstrukcja etnohistorii, jaką zaj
mował się James Welch.

Cisneros łączy też z pisarkami indiańskimi jeszcze jeden typ bohaterki 
kobiecej, który pojawia się też w prozie Any Castillo i Gracieli Limón. Cho
dzi o kobietę czarownicę, w której postaci splata się przeszłość oraz współ
czesność i która jest tak niejednoznaczna, jak Tonantzin, bo charakteryzują 
ją przeciwieństwa. Widać to już na poziomie etymologii: postać ta nazywana 
jest la bruja, czyli czarownica, ale też la curandera, czyli uzdrowicielka, i tak 
jak aztecka bogini może i niszczyć, i tworzyć życie. Rebolledo, pisząc o tej po
staci, podkreśla fakt, że - podobnie jak Malinche - bohaterka ta zyskuje nową 
historię w ujęciu pisarek Chicano, ponieważ zamiast tradycyjnego lęku wzbu
dza podziw259. Lęk generowany był przez tajemne moce tej postaci; Rebolledo 
zauważa, że łączy ona tradycje hiszpańskiego folkloru z tradycjami indiańskiej 
literatury ustnej i w obu przypadkach była częścią dyskursu zmarginalizowa- 
nego, utożsamianego z zacofaniem i wiarą w zabobony. W tradycji Chicano la 
bruja/curandera zyskuje nowe metyskie oblicze - tak jak Tonantzin traci część 
swojej mitycznej osobowości, aby mogła wejść w dialog ze współczesnością 
i/lub aby przy jej pomocy można było opowiadać o codziennej prozaicznej 
rzeczywistości kobiet, która w dyskursie historii oficjalnej była nieobecna. Re
bolledo zauważa też, że la bruja w nowej odsłonie jest modelem dla postaw 
feminizujących, ponieważ ma kontrolę nad własnym losem260.

259 T.D. Rebolledo, Women Singing in the Snow...
260 Ibidem, s. 84, 87-88.

Zanim przejdę do przedstawień czarownicy/uzdrowicielki w prozie 
Cisneros, chciałabym jeszcze kilka słów poświęcić podobnym postaciom 
w tradycji współczesnej literatury indiańskiej. Nie trzeba być ekspertem od tej 
literatury, aby zauważyć, że zarówno Erdrich, jak i Silko oraz Hogan wykorzy
stały bardzo podobny typ postaci, która zanurzona jest w tradycji indiańskiej, 
ale potrafi wejść w dialog ze współczesnością i również ma zdolność tworze
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nia i niszczenia, co czyni ją tajemniczą i niebezpieczną. Takimi postaciami na 
pewno są: Fleur Pillager i Lulu Nanapush u Erdrich; czarownica okradająca 
siostrę Indigo w Gardens in the Dunes Silko; siostry bliźniaczki Zeta i Lecha 
z Almanac of the Dead Silko; Bush, Hannah Wing i Ama z powieści Hogan. 
Wszystkie stoją na straży tradycji i są (z wyjątkiem Hannah Wing) paniami 
własnego losu, zbuntowanymi przeciwko kolonialnej tradycji. Poprzez te bo
haterki Erdrich, Silko i Hogan pokazują inne, rewizjonistyczne oblicze historii, 
w której kobiety są aktywne i płacą cenę za swoje wybory (najdosadniejszym 
przykładem jest Fleur, która przegrywa w karty z duchami białych ludzi życie 
swojego dziecka). Wszystkie te bohaterki mają podwójną naturę, mogą uzdra
wiać i jednoczyć rozproszone plemiona, ale mogą też objawić swój demonicz
ny potencjał i stwarzać realne zagrożenie dla wrogów.

Czarownice/uzdrowicielki w tradycji współczesnej literatury Chicano są 
tak samo niepokorne i bywają równie niebezpieczne jak ich indiańskie „sio
stry”. W opowiadaniach Cisneros Women Hollering Creek na pierwszy plan 
wysuwają się dwie takie postacie, jak narratorka Never Marry a Mexican i nar- 
ratorka Eyes of Zapata. Pierwsze opowiadanie nie dotyczy historii, więc nie 
będę się nim zajmować, natomiast drugie jest doskonałym przykładem na 
rewizjonizm historyczny, z tym że o ile twórców indiańskich bardziej intere
sowały losy konkretnego plemienia, o tyle pisarki Chicano znacznie bardziej 
intersują losy kobiet, dla których w historii oficjalnej nie starczyło miejsca, bo 
zostały uznane za bohaterki marginalne. Narratorką „Oczu Zapaty” jest jedna 
z kochanek Emiliano Zapaty, historycznego bohatera rewolucji meksykańskiej, 
Ines Alfaro. Ines, wiążąc się z Zapatą, nie tylko utraciła własną rodzinę, która 
wyrzekła się jej za to, że związała się z człowiekiem niższego stanu, ale jeszcze 
weszła w związek niesfinalizowany małżeństwem (bo Zapata nie dotrzymał 
obietnicy ślubu). W opowiadaniu tym Cisneros wykorzystuje strategie, które 
pokazywałam już u pisarzy indiańskich, np. piszę alternatywną historię po
staci historycznej o „pomnikowej” reputacji, strącając tę postać z piedesta
łu. Tego typu zabiegi stosowali chociażby Erdrich, Alexie, Hogan i Silko. Tak 
jak boahetrowie amerykańskiej historii w narracjach indiańskich, tak Zapata 
w opowieści Cisneros pokazany jest głównie przez pryzmat swoich wad. Za
pata reprezentuje nie tylko typ Macho, ale również caudillo, co kładzie się cie
niem na życiu Ines. Jest mężczyzną lekceważącym kobiety, które stanowią dla 
jego rodzaj trofeów wojennych, i ojcem ignorującym własne potomstwo. Jest 
też hipokrytą; z jednej strony walczy za lud, a z drugiej kontynuuje tradycje 
latyfundystów, kolekcjonując kochanki. Nadużycia Zapaty nie byłyby możliwe 
bez „wsparcia” kontekstu kulturowego. W opowieści Ines kultura meksykań
ska jest sportretowana jako skrajnie patriarchalna, w której kobiety muszą być 
własnością mężczyzn albo mogą zostać skazane na śmierć. Kobiety, które mają 
odwagę zaznaczyć granice własnej autonomii, szybko zyskują etykietkę „cza-

179 —



równicy”. Taki los spotkał matkę głównej narratorki, która została zlinczowana 
przez wieśniaków podlegających jej ojcu. Oficjalnym powodem była zdrada, 
natomiast nieoficjalnym podejrzenie o bycie czarownicą, co miało się manife
stować przez pewną niezależność. Cisneros, podobnie jak we wcześniej oma
wianych opowiadaniach, przekształca postać czarownicy. Tak jak Matka Boska 
z Guadalupe mogła czerpać siłę z ukrytej w swoim wnętrzu Tonantzin, i tak 
jak Malinche stała się figurą oporu i mistrzynią przetrwania i dialogu, tak la 
bruja z opowiadania Eyes of Zapata nie zostaje przez Cisneros wprowadzona 
do opowieści wyłącznie po to, aby zdemaskować sposoby, przy pomocy któ
rych mężczyźni podporządkowywali sobie kobiety. La bruja wydaje się począt
kowo powołana do życia przez plotki, ale stopniowo staje się żywą, namacalną 
obecnością w opowiadaniu. Okazuje się, że Inés odziedziczyła nadprzyrodzo
ne zdolności matki, ale - w przeciwieństwie do niej - udało jej się dosłownie 
i w przenośni rozwinąć skrzydła. Inés bardzo cierpiała z powodu niewierności 
Zapaty i ten ból tak się zintensyfikował, że pewnej nocy zmieniła się w sowę, 
zyskując zdolność podążania śladami niewiernego partnera. Zatem nie tylko 
Cisneros nie pozbyła się na pół mitycznej postaci z opowiadania, ale też prze
kształciła ją w ten sposób, aby wyposażyć swoją bohaterkę w możliwość sta
wiania oporu rzeczywistości. Tylko na pierwszy rzut oka w życiu Inés niewiele 
się zmienia; za dnia musi walczyć z głodem i wojną, jednocześnie opiekując 
się córką, ale w nocy zyskuje wolność. Przemieszczając się na skrzydłach, od
krywa kłamstwa Zapaty i nawet karze jego kochanki. Najciekawszy jest jednak 
wątek zemsty na samym Zapacie. Inés rzuca na niego czar, który powoduje, że 
mężczyzna zawsze musi do niej powrócić. W ten sposób Inés z głównej narra
torki opowiadania staje się też główną bohaterką historii, bo to ona kontroluje 
sytuację i ona decyduje o krokach Zapaty. Ani żadna klęska, ani sukces Zapaty 
nie mogą mieć miejsca bez udziału Inés i w ten sposób historyczny bohater 
staje się zakładnikiem i marionetką kobiety. Co warto zauważyć, Inés jest po
stacią, z którą czytelnik łatwo się może utożsamiać, bo nie kieruje nią żądza ze
msty (która też byłaby zrozumiała, bo Cisneros szczegółowo opisuje nadużycia 
Zapaty), ale wielka miłość, i to z miłości Inés rzuca swój czar:

You married her, that woman from Villa de Ayala, true. But see, you came 
back to me. You always come back. In between and beyond the others. 
That’s my magic. You come back to me.

You visited me again Thursday last. I yanked you from the bed of that 
other one. I dreamt you, and when I awoke I was sure your spirit had just 
fluttered from the room. I have yanked you from your sleep before into 
the dream I was dreaming. Twisted you like a spiral of hair around a finger. 
Love, you arrived with your heart full of birds. And when you would not 
do my bidding and come when I commanded, I turned into the soul of
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a tecolote and kept vigil in the branches of a purple jacaranda outside your 
door to make sure no one would do my Miliano harm while he slept261.

261 S. Cisneros, Women Hollering Creek, s. 99.
262 Ibidem, s. 112.

(Ożeniłeś się z nią, z tą kobietą z Villa de Ayala, to prawda. Ale, widzisz, 
wróciłeś do mnie. Zawsze wracasz. Pomiędzy i ponad innymi. To moja 
magia. Wracasz do mnie.

Znów odwiedziłeś mnie w ubiegły czwartek. Wyrwałam cię z łóżka 
tamtej innej. Wyśniłam cię i kiedy się obudziłam, miałam pewność, że 
twój duch odfrunął z pokoju. Wcześniej wyrwałam cię ze snu, aby cię śnić 
w moim śnie. Obwinęłam sobie ciebie jak włos wokół palca. Miłości moja, 
przybyłeś z sercem pełnym ptaków. A kiedy mnie nie posłuchasz i nie 
przyjdziesz na mój rozkaz, zamienię się w duszę tecolote i będę czuwać na 
gałęzi fioletowej jacarandy koło twoich drzwi, aby się upewnić, że nikt nie 
skrzywdzi mojego Miliano podczas snu).

Opowiadanie Eyes of Zapata jest też hołdem złożonym tradycji ustnej, bo 
relacja Inés jest rozpaczliwą próbą nawiązania dialogu z Zapatą, który pozo
staje głuchy, pomimo że kochanka zwraca się do niego wielokrotnie w drugiej 
osobie. Cisneros znakomicie konstruuje też kolokwialny język, który jest for
mą hybrydy angielskiego i hiszpańskiego nie tylko dlatego, że okazjonalnie 
pojawiają się hiszpańskie słowa, ale również dlatego, że sztywny angielski szyk 
zdania zostaje złamany przez wolny szyk hiszpański, jak w zdaniu: „You visited 
me again Thursday last”. Niezmiernie ważny jest też wątek indiański; wyekspo
nowany w cytacie powyżej wątek realistyczno-magiczny odzwierciedla indiań
ski lub metyski animizm. W innych fragmentach tekstu pojawiają się też na
wiązania do indiańskiej przeszłości Meksyku: „And I see the ancient land titles 
the smoky morning they are drawn up in Náhuatl and recorded on tree-bark 
paper - conceded to our pueblo the 25th of September of 1607 by the Viceroy of 
New Spain - the land grants that prove that land has always been our land”262 
(„I widzę starożytne tytuły do ziemi mglistego ranka zapisane w Náhuatl na 
papierze z kory drzewnej: «przyznane prawo do ziemi dla naszego pueblo 
25 września 1607 przez Wicekróla Nowej Hiszpanii» - te dokumenty świadczą 
o tym, że była to od zawsze nasza ziemia”).

Inés jest wierna indiańskiej tradycji, bo wie, że jest ona nadrzędna w sto
sunku do wszystkiego. Potrafi zobaczyć przeszłość i przyszłość. Przewiduje 
śmierć Zapaty i widzi przyszłe życie swoich dzieci, sama wydaje się pozostawać, 
jak bohaterki Hogan, poza czasem chronologicznym w mitycznej czasoprze
strzeni: „I rise high and higher, the house shutting itself like an eye. I fly father 
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than I I’ve ever flown before, farther than the clouds, father than our Lord 
Sun, husband of the moon. Till all at once I look beneath me and see our lives, 
clear and still, far away and near”263 („Wznoszę się wyżej i wyżej, dom zmienia 
się w ziarnko grochu. Lecę dalej niż kiedykolwiek wcześniej latałam, dalej niż 
chmury, dalej niż Pan Słońce, mąż księżyca. Aż w jednym momencie patrzę 
w dół i pod sobą widzę nasze życie, przejrzyste i nieruchome, daleko i blisko 
zarazem”). Inés jest nie tylko narratorką opowiadania, ale też stopniowo doko
nuje transformacji czasu i przestrzeni, uprawomocniając perspektywę indiań
ską; nie bez powodu wzmianka o indiańskości ziemi pojawia się na ostatnich 
stronach opowiadania. Czas życia Zapaty dobiega końca, ale w opowieści Inés 
żyje on nadal. Chociaż jej ziemskie życie było pasmem niepowodzeń i cierpie
nia, to dziedzictwo czarownicy-szamanki umożliwia jej duchowy rozwój, któ
ry kompensuje jej straty poniesione u boku Zapaty. Zatem z czasoprzestrzeni 
chronologicznej i historycznej przenosimy się w czasoprzestrzeń mityczną, 
w której Inés poprzez opowiadanie stwarza nową rzeczywistość, czyli słowa 
mają moc sprawczą, jak w tradycji indiańskiej. W tej pierwszej czasoprzestrze
ni Zapata wymknął się Inés, ale w tej drugiej ma ona nad nim pełną kontrolę, 
pozostaje on wiecznie żywy w jej wspomnieniach i już nie odbierze jej go ani 
wojna, ani inne kobiety. W zakończeniu opowiadania czytamy: „My sky, my 
life, my eyes. Let me look at you. Before you open those eyes of yours. The days 
to come, the days gone by. Before we go back to what well always be”264 („Moje 
niebo, moje życie, moje oczy. Niech no ci się przyjrzę. Zanim otworzysz te 
twoje oczy. Dni, które nadejdą, dni, które minęły. Zanim powrócimy do tego, 
czym zawsze będziemy”).

265 Ibidem, s. 110.
261 Ibidem, s. 113.

To opowiadanie jest wyjątkowe w dorobku Cisneros, ponieważ w żad
nym innym nie wykorzystała ona do tego stopnia tradycji indiańskiej. Znacz
nie częściej pisarka sięga do korzeni metyskich. Tak też dzieje się w powieści 
Caramelo, która pokazuje historię rodziny imigrantów meksykańskich po
przez retrospekcję. Jak już wspominałam, jest to powieść, w której pojawia się 
najwięcej odniesień do wydarzeń historycznych, przeplatających się z prywat
nymi historiami. Cisneros interesuje też sam sposób rejestrowania historii, co 
odzwierciedla forma powieści. W pierwszej części mamy narrację z perspekty
wy Celayi, alter ego Cisneros, a w kolejnych wywiad rzekę Celayi z babką Rey
es (a konkretnie z jej duchem), w którym zostają skonfrontowane dwa style 
opowiadania i dwie wrażliwości. W ten sposób Cisneros pokazuje, że każdy 
pamięta inaczej, ale dialog międzypokoleniowy i negocjacja ostatecznego sen
su jest możliwa, choć trudna. Dzieje się tak ze względu na trudny charakter 
babki skrywającej traumę. Spotkanie Celayi z rodzinną przeszłością jest oswa- * 261 
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janiem traumy poprzez pokazanie pełnowymiarowego obrazu historii prywat
nej na tle historii oficjalnej Meksyku i później grupy Chicano w USA. Ważny 
jest też rozdział na historię mężczyzn i kobiet, który podkreśla patriarchalny 
charakter kultury meksykańskiej i potem Chicano. Wszystkie opowieści jed
noczy metafora rebozo, tradycyjnego szala. W historii rodziny Reyes ma on 
kolor karmelowy (stąd tytuł) i jego utkanie porównywane jest do snucia opo
wieści - w szalu splatają się nitki, a w historii wątki, co ważne, w obu procesach 
kluczową rolę odgrywają kobiety.

Jaką konkretnie historię opowiada Cisneros w Caramelo? Na początku 
powieść ma strukturę przypominającą baśń. Od pierwszych stron Cisneros 
podkreśla, że jest to opowieść, że tradycja ustna jest ważniejsza od zapisanej. 
Autorka podkreśla też przemieszanie fikcji z faktami, proces konfabulacji, któ
ry czytelnik będzie obserwował. Mamy więc jak w baśni trzech braci: Innosen- 
cia, Fat-Face’a i Baby, Chicano mieszkających w Chicago, którzy wraz ze swo
imi rodzinami wyruszają na wakacje do miasta Meksyk, przywołani - niczym 
zaklęciem - słowami matki o pseudonimie Terrible Grandmother. Podróż do 
Meksyku opisana jest bardzo realistycznie, tak że czytelnik od razu zdaje so
bie sprawę, że to nie zwykła podróż, ale prawdziwa odyseja. Po przekroczeniu 
granicy Meksyk dosłownie dopada bohaterów przez wszystkie zmysły i nie 
jest to opis z folderu turystycznego. Meksyk Cisneros zadziwia intensywnością, 
ale nie odsłania wyłącznie kolorów fiesty, lecz tysiące sprzeczności, a przede 
wszystkim przywołuje wspomnienia, jakby bohaterowie dopiero poprzez ten 
sensualny wymiar stawali się gotowi na konfrontację z mroczną przeszłością. 
To w Meksyku światło dzienne ujrzą rodzinne sekrety, takie jak romans ojca 
Celayi z praczką i nieślubne dziecko Candelaria czy historia babki Soledad. To, 
co z perpektywy Chicago czy Stanów Zjednoczonych wydawało się łatwe do 
określenia, czyli metysko-amerykańskie korzenie rodziny, w Meksyku okazuje 
się znacznie bardziej skomplikowane, bo człon meksykański zostaje rozbity 
na tradycję hiszpańską i indiańską, które, jak się okazuje, toczą ze sobą wojnę. 
Cisneros wydobywa na światło dzienne zjawisko typowe dla imigrantów, po
legające na tym, że w kontekście kultury obcego kraju, w którym rezydują, ich 
meksykańskie dziedzictwo wydaje się spójne, natomiast gdy konfrontują się 
z historią w rodzinnym kraju, okazuje się, że nic nie jest tak proste i oczywiste.

Cisneros po mistrzowsku buduje postacie dziadków Reyes. W pierwszym 
rozdziale widzimy potulnego, serdecznego Narcisio Reyesa, który wzbudza 
tym większą sympatię czytelników, im częściej Cisneros zestawia go z Terrible 
Grandmother, czyli jego żoną, zgorzkniałą, apodyktyczną, obsesyjnie zako
chaną w jednym z synów (w ojcu Celayi - Innocencio). To Terrible Grand
mother każę obciąć długie warkocze Celayi, ignorując jej łzy, ona też próbuje 
rozbić małżeństwo syna, zdradzając synowej toksyczne sekrety. W drugim 
rozdziale, pod znaczącym tytułem When I was dirt, portrety dziadków zysku
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ją nowy wymiar i nasza ocena zmienia się diametralnie. W historii Terrible 
Granmother/Soledad, w wywiadzie z wnuczką Celayą, widzimy, że całe życie 
była ofiarą w świecie mężczyzn. Po śmierci matki została porzucona przez ojca, 
który znalazł sobie drugą żonę, a potem zginął w rewolucji meksykańskiej. So
ledad wylądowała w mieście Meksyk, gdzie zmuszona była wykonywać pracę 
służącej, najpierw u ciotki, a potem w domu swojego przyszłego męża Narcisio 
Reyesa. Rekonstruując historię babki, Cisneros przyjmuje słodko-gorzki ton, 
przesycony ironią, która powoduje, że historia staje się wiarygodna w odbiorze, 
zwłaszcza że autorka w postmodernistycznym stylu akcentuje swoją obecność, 
np. w przypisach, które nie są neutralne. W ten sposób Cisneros uwrażliwia 
nas na konstrukcję opowieści, odsłaniając wiele źródeł i intencji. W takim uję
ciu historia nigdy nie jest obiektywna. Gdy zauważamy „filtr” narratorski, czyli 
stosunek narratora do treści opowieści, od razu przypominają się rozważania 
Haydena Whitea o fikcyjnym statusie każdej historii. W przypisach poznaje- 
my np. opinie Cisneros na temat cesarzowej Charlotty i jej męża (postaci hi
storycznych) czy też tradycję wyrobu rebozo. Autorka powieści wykorzystuje 
też wielość gatunków, które składają się na opowieść; często odnosi się np. do 
tradycji fotonoweli i jej „córki” telenoweli, osiągając efekt podobny do tego, 
jaki uzyskał Mario Vargas Llosa w Ciotce Julii i skrybie. Tym samym postać 
babki jawi się jako pełna i Cisneros nigdzie nie wpada w pułapkę patosu. Uda
je jej się nie tylko sportretować rzeczywistość społeczno-historyczną, ale też 
wyobraźnię uczestników historii, pokazując np. fascynację Soledad fotonowe- 
lami, która to fascynacja nie tyle świadczyła o jej niewyrobionym guście, ile 
stanowiła formę kompensacji, pozwalając na chwilę zapomnieć o codziennej 
walce w dżungli toksycznych relacji międzyludzkich, poprzez przeniesienie się 
w świat relacji idealnych. Jednocześnie Cisneros daleka jest od idealizowania 
fotonoweli - w scenie po urodzinach ojca Celayi, gdy babka Soledad zamyka 
się w pokoju z ukochanym synem Innocencio, by oglądać fotonowele, uwagę 
zwraca fakt, że w ten sposób uciekano też od rzeczywistych problemów i kre
owano fałszywe wyobrażenia na temat relacji kobiet i mężczyzn. Ojciec Celayi, 
spędzając czas z matką, kompletnie lekceważył potrzeby własnej żony, która 
w tajemnicy wymykała się do miasta, tak bardzo czuła się samotna, i siedmior
ga dzieci, które pozostawiał same sobie.

Ta skłonność do zanurzania się w świecie „idealnych” relacji damsko-mę- 
skich w dużej mierze przyczyniła się do dramatu babki Soledad, która ucie
kając przed brakiem miłości, nie była w stanie oceniać ludzi inaczej niż po 
pozorach (czyli zgodnie z zasadą: piękny wygląd = dobry człowiek) i związała 
się z Narcisio Reyesem, który z zachowania bardziej był podobny nie do hisz
pańskiego szlachcica, za którego się przebierał, ale do swojego mitologicznego 
imiennika. Przez większość swego życia Narcisio, zepsuty przez zapatrzoną 
w niego matkę o rasistowskich przekonaniach, kochał wyłącznie siebie. Ten 
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wątek zupełnie burzy wrażenie, jakie dziadek Reyes sprawia w pierwszym roz
dziale, gdzie Cisneros portretuje go jako dobrotliwego staruszka. Jest to też 
ważny wątek w kontekście maczyzmu, który jest jednym z ważniejszych tema
tów tej powieści. Cisneros konsekwentnie pokazuje, że za każdym Macho stoi 
kobieta, która go ukształtowała. W końcu babka Soledad, chociaż nienawidziła 
teściowej, z biegiem czasu upodabnia się do niej, faworyzując jednego z synów, 
również ze względu na jego najjaśniejszą skórę. Istotne jest to, że feminizm 
Cisneros jest wyważony, o czym może świadczyć wątek faworyzowania Celayi 
przez jej ojca i potem ślepa na wszystko miłość Celayi do ojca, którą wnuczka 

„zaraża się” od babki, chociaż całe życie krytykowała tendencję Soledad do fa
woryzowania Innocencio. W odróżnieniu jednak od Soledad, Celaya jest auto- 
refleksyjna i świadomość kultywowania zaborczej miłości pozwala jej poprzez 
empatię lepiej zrozumieć babkę i zrewidować swój stosunek do ojca, który nie 
jest ideałem, bo złamał rodzinne zasady, porzucając matkę Candelarii.

Wszystkie te elementy świadczą o tym, że Cisneros nie interesuje mistyfi
kacja historii, ale raczej uświadomienie czytelnikom jej złożoności i wagi, jaką 
odgrywa w ocenianiu innych. Tylko poznając historię babki Soledad, można 
ją odczarować, czyli zobaczyć bez kostiumu „Terrible Grandmother”. Uświa
domienie sobie patologicznych zachowań członków rodziny pomaga też wyjść 
z błędnego kręgu powtarzalności i jest to zadanie, które w tej powieści Ci
sneros powierza kobietom, obarczając je częściową odpowiedzialnością za pa
triarchat.

Kluczowa jest rola samej opowieści - tak jak w tradycji indiańskiej, opo
wieść pełni funkcję rytuału uzdrawiającego. Tworzy wspólnotę. Nie na darmo 
wprowadza Cisneros motyw wywiadu wnuczki z babką, podkreślając wagę 
historii dla całej rodziny Reyesów, a nawet dla całej grupy Chicano czy La- 
tino/a, która rozpozna w tej relacji znajome wspólne dziedzictwo, jakim jest 
hiszpański model kolonizacji i jego konsekwencje, takie jak: głęboki rasizm 
i brak szacunku dla Metysów, kłopoty z poszerzoną rodziną, czyli konflikt po
koleń pogłębiony przez imigrację do USA, oraz patriarchalny model kultury, 
który pozwala na przedmiotowe traktowanie kobiet i moralną degenerację 
mężczyzn. Dowodem na troskę o wspólnotę Chicano jest nie tylko historia 
tej grupy etnicznej przywoływana w przypisach, ale przede wszystkim ostatni 
rozdział Chronology, który jest skrótową wersją historii Chicano napisaną „po
między granicami”, czyli wpisującą Chicano w historię Meksyku i potem USA: 
pierwsze wydarzenie to spotkanie Cortesa i Moctezumy w 1519 roku, a ostat
nie to informacja z 2002 roku o kanonizacji Juana Diego przez Jana Pawła II 
i wiele znaczące zdanie bez daty „Ali over the world, millions leave their ho
mes and cross borders illegally”265 („Milliony ludzi na całym świecie opusz

Eadem, Caramelo, Vintage Books, New York 2002, s. 439.
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cza swoje domy i nielegalnie przekracza granice”). Historia Chicano staje się 
zatem częścią historii globalnej i jest to ważne, bo przez taką stategię Cisneros 
nie zamyka Chicano w „getcie” wyjątkowości, ale pokazuje ich działania jako 
część zjawiska migracji narastającej we współczesnym świecie. Jednocześnie 
Cisneros jest świadoma, że żaden układ dat i faktów nie odda niuansów pa
mięci kulturowej Chicano, dlatego opowieść o rodzinie Reyesów kończy hołd 
złożony fikcjonalności opowieści, jakby autorka próbowała powiedzieć, że 
nie można zrozumieć fenomenu kultury imigrantów, sięgając do tradycyjnej 
opowieści historycznej. Dlatego historia jest u Cisneros tylko jednym z wielu 
wątków, wielu nici rebozo, a obok historii mamy przekaz ustny oparty na tra
dycji ludowych cuentos, katalog przedmiotów, które utrwalają w pewien spo
sób przeszłość, kulinaria, tańce i piosenki, którymi powieść jest poprzetykana 
- wszystko po to, aby zasugerować bogactwo kultury, która jak piszę Rebolle
do266, atakowana była jako prostacka i prymitywna zarówno przez Meksyka- 
nów, jak i przez Amerykanów. Cisneros, konludując historię Reyesów, po raz 
kolejny podkreśla globalny zasięg swojej opowieści i jej uniwersalizm: „And 
I don’t know how it is with anyone else, but for me these things, that song, 
that time, that place, are all bound together in a country I am homesick for, 
that doesn’t exist anymore. That never existed. A country I invented. Like all 
emigrants caught between here and there”267 („Nie wiem, jak to jest dla innych, 
ale dla mnie te rzeczy, ta piosenka, ten czas, to miejsce są razem połączone 
w kraju, za którym tęsknię i który nie istnieje. Który nigdy nie istniał. W kraju, 
który wymyśliłam. Jak wszyscy imigranci złapani pomiędzy tu i tam”). Słusz
nie zauważa David J. Vázquez, że Cisneros wpisuje się poprzez ten pomysł 
w szerszą koncepcję Benedicta Andersona o wspólnotach wyobrażonych268, 
bo najważniejsze są nie granice narodowe, ale odkrycie wielu sposobów na 
wyrażenie meksykańskości, z uwzględnieniem wielu historii i odcieni tożsa
mości. Vázquez dopatruje się nawet w koncepcji metysażu Cisneros nawiązań 
do „kosmicznej rasy” José Mauro de Vasconcelosa269, twierdząc, że powieść ta 
sygnalizuje przejście w stronę postetnicznego transnacjonalizmu.

266 T. D. Rebolledo, Women Singing in the Snow...
267 S. Cisneros, Caramelo, s. 434.
2W< D.T. Vazquez, Triangulations. Narrative Strategies for Navigating Latino Identity, Universi
ty of Minnesota Press, Minneapolis 2011, s. 188.
26s Ibidem, s. 184.

Bardzo ważna w tej powieści jest funkcja szala rebozo, bo z jednej strony 
jest to element stroju, traktowany jako przeżytek utożsamiany z folklorem i tra
dycjonalizmem (stosunek synowych babki Soledad), a z drugiej symbol dzie
dzictwa kulturowego, który wyróżnia grupę Chicano, i symbol historii kobiet, 
które jedynie poprzez rękodzieło mogły się realizować twórczo. Rebozo jest też 
kobiecym dziedzictwem - po śmierci matki Soledad karmelowe rebozo nigdy 
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nie zostało ukończone, bo nikt tego nie potrafił, a matka nie zdążyła przekazać 
umiejętności córce. Niedokończony rebozo stał się symbolem zerwanej wię
zi, ale też jedyną pamiątką z przeszłości i jedynym pocieszeniem dla osiero
conej dziewczynki. Warto zauważyć, że to miłość do rebozo połączyła babkę 
i wnuczkę: babka Soledad do końca życia nosiła rebozo, a Celaya była jedyną 
kobietą w rodzinie, która marzyła o takim szalu, i w końcu zaczęła go nosić. 
Rebozo jest też obdarzony pamięcią, co czyni z niego przedmiot wyjątkowy270.

S. Cisneros, Caramelo, s. 254.
Ibidem, s. 96.

Warto w tym miejscu przytoczyć historię rebozo, zamieszczoną przez Cis
neros w przypisach, bo sposób, w jaki wykorzystała ten przedmiot, przypomi
na strategie Louise Erdrich, która również czasem inicjowała rekonstrukcję 
przeszłości, wybierając przedmiot o szczególnym znaczeniu, który nie tylko 
łączył wątki w narracjach, ale też pomagał zbudować kontekst kulturowy, cza
sem Chippewa, czasem euro-amerykański, i, co charakterystyczne, często były 
to przedmioty ważne dla historii kobiet (np. fortepian Agnes w The Last Re
port on the Miracle at Little No Horse czy bęben w The Painted Drum). Tak jak 
u Erdrich, rebozo zdaje się żyć własnym życiem, co może mieć też związek 
z tym, iż w historii rebozo kryje się również wątek indiański, który pozwala na 
postrzeganie przedmiotu jako żywego, chociaż w tradycji euro-amerykańskiej 
wydaje się martwy. Jak piszę Cisneros:

The rebozo was born in Mexico, but like all mestizos, it came from every
where. It evolved from the clothes Indian women used to carry their babies, 
borrowed its knotted fringe from Spanish shawls, and it was influenced by 
the silk embroideries from the imperial court of China exported to Manila, 
then Acapulco, via Spanish galeons. During the colonial period, mestizo 
women were prohibited by statutes dictated by the Spanish Crown to dress 
like Indians, and since they had no means to buy clothing like the Span
iards’, they began to weave cloth on the indigenous looms creating a long 
and narrow shawl that slowly was shaped by foreign influences. The quint
essential Mexican rebozo is the rebozo de bolita, whose spotted design im
itates a snakeskin, an animal venarated by the Indians in pre-Columbian 
times271.

(Rebozo narodził się w Meksyku, ale jak wszyscy Metysi pochodzi zewsząd. 
Ewoluował z chust, w których indiańskie matki nosiły swoje dzieci, poży
czył swoje splątane frędzle od hiszpańskich szali, na jego kształt wpłynęły 
też jedwabne hafty, które importowano z chińskiego dworu cesarskiego do 
Manili, a potem do Acapulco na hiszpańskich galeonach. Podczas okresu 



kolonialnego zakazano kobietom metyskim, mocą dekretu Korony Hisz
pańskiej, ubierać się jak Indianki, a ponieważ nie miały środków na zakup 
ubrań w hiszpańskim stylu, zaczęły tkać materiały na indiańskich kro
snach, tworząc długi i wąski szal, który stopniowo zmieniał się za sprawą 
obcych wpływów. Prawdziwy meksykański rebozo to rebozo de bolita, szal 
z wzorem imitującym skórę węża, zwierzęcia wielbionego przez Indian 
w czasach prekolumbijskich).

Ten długi fragment zacytowałam w całości, ponieważ bardzo dobrze 
ilustruje nie tylko pewne podobieństwa w wykorzystaniu indiańskiej historii 
pomiędzy współczesną literaturą rdzennych Amerykanów a Latino/a, ale - co 
ważne - pokazuje też istotne różnice. Podobieństwa są łatwe do wychwycenia: 
w obu przypadkach przeszłość indiańska jest źródłem tożsamości i pretekstem 
do pisania kontrhistorii w opozycji do imperialnego dyskursu (rebozo wyrosło 
z reakcji na kolonializm - zakaz noszenia indiańskich strojów i brak środków 
na stroje hiszpańskie zaowocował transkulturową hybrydą). Natomiast istotna 
różnica polega na tym, że wszyscy omówieni przeze mnie twórcy indiańscy 
odnoszą się do konkretnych tradycji plemiennych i rekonstruują ich hi
storię, m.in. po to, aby przełamać stereotyp o jednolitej kulturze indiańskiej 
w USA. Pisarki Chicano, takie jak Sandra Cisneros, nie sięgają do konkretnych 
korzeni indiańskich, ale do tradycji metyskiej, dlatego błędem jest stawianie 
tezy, że w obu przypadkach indiańska historia zostaje wykorzystana analogicz
nie. Jest zupełnie inaczej. Zestawiając prozę Cisneros ze współczesną prozą 
indiańską autorstwa Erdrich, Alexiego, Silko czy Welcha, można zauważyć, że 
wszyscy ci prozaicy i poeci zaczynają w punkcie, w którym Cisneros kończy, 
tzn. stawiają pytanie o możliwość rekonstrukcji autentycznej etnohistorii, roz
bijając hasło „Indianin” na wiele elementów. Cisneros natomiast satysfakcjo
nuje wprowadzenie Indianina do akcji bez wnikania w specyfikę jego kultury; 
u niej „Indianin” fukcjonuje głównie w opozycji do „Kreola” czy „Hiszpana”. 
Rdzenni Amerykanie nie są też do takiego stopnia jak Cisneros zainteresowani 
podkreślaniem fikcyjnego statusu opowiadanej historii (z wyjątkiem Alexiego 
w powieści Flight), chociaż często pokazują, że ustalenie jednej wersji wyda
rzeń jest niemożliwe i ostatecznie każde spotkanie z historią musi uwzględ
niać punkt widzenia zwycięzców i pokonanych, co wyraźnie widać w prozie 
Erdrich, Welcha i Alexiego oraz Silko i Hogan, z tym zastrzeżeniem, że jednak 
te dwie ostatnie autorki znacznie częściej negatywnie oceniają perspektywę ko
lonizatora. Natomiast nie można odmówić Cisneros próby rozbicia stereotypu 
Meksykanina; nie tylko cała powieść Caramelo jest pogłębionym portretem 
kulturowym, ale też Cisneros odnosi się konkretnie do kwestii różnorodności 
wśród Meksykanów, pisząc np. o Meksykanach zielonookich, Meksykanach 
blondynach, rudych i piegowatych, Meksykanach o korzeniach żydowskich, 
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niemieckich, francuskich, Tarahumara, śródziemnomorskich, murzyńskich, 
chińskich, zapoteckich272.

2'2 Ibidem, s. 353.
275 Ibidem, s. 163.
271 Ibidem, s. 165.
275 Ibidem, s. 229-230.
276 Ibidem, s. 232.

Największym podobieństwem pomiędzy prozą indiańską a Cisneros jest 
wykorzystanie historii w ogóle, nie tylko historii indiańskiej. Trudno zaprze
czyć, że Caramelo jest wielką lekcją historii, chociaż - tak jak w przypadku 
współczesnych powieści indiańskich w USA - nie jest lekcją dla początkują
cych, bo Cisneros często polemizuje z historią oficjalną, pomnikową. W jej po
wieści rewolucja meksykańska nie jest heroicznym zrywem, ale czasem rzezi, 
głodu i chaosu, bohaterowie wojenni, tacy jak Narcisio Reyes (postać fikcyjna, 
ale prawdopodobnie wzorowana na prawdziwych postaciach), to oportuniści. 
Cisneros bezlitośnie rozprawia się też z mitem hiszpańskich przodków, którzy 
szczycili się bogatą i starą historią, pokazując, że historia ta często była wymy
ślona, jak w przypadku Eleutria z Sewilii, pradziadka Celayi273. W powieści 
pojawia się też plejada „odbrązowionych” postaci historycznych, poczynając 
od cesarza Maximiliana z małżonką Charlottą, o których już wspominałam, 
poprzez Josephine Baker (w ujęciu Cisneros jest karierowiczką i niewierną ko
chanką Narcisio Reyesa), Diego Riverę (który traktuje kobiety „jak szczoteczki 
do zębów” i jego niewierność pomaga opisać niewierność Narcisio), Cortesa 
(który w tradycji eurocentrycznej jest elokwentnym autorem kroniki Nowe
go Świata, chociaż ustawicznie porównuje Azteków do Maurów, a u Cisneros 
w ogóle nie potrafi opisać prowincji Oaxaca i po prostu robi kulkę z papie
ru, infromując króla, że ta ziemia wygląda „like that”)274. Cisneros włącza też 
w drugi plan narracji kolejnych prezydentów meksykańskich, przywódców 
wojskowych, ale też zapomniane postaci zasłużone dla kultury popularnej. Hi
storia Meksyku płynnie przechodzi w historię Chicano w USA - ta ostatnia zo
staje w ten sposób dowartościowana; w tym przypadku również bohaterowie 
historii „poważnej” zostają przemieszani z bohaterami kultury popularnej275. 
Imię głównej bohaterki jest również historyczne, bo upamiętnia bitwę: „Ce
laya, a town in Guanajuato where Pancho Villa met his nemesis. Celaya, the 
seventh child. Celaya, my fathers Waterloo”276 („Celaya, miasto w Guanajuato, 
w którym Pancho Villa spotkał swe przeznaczenie. Celaya, siódme dziecko. 
Celaya, Waterloo mojego ojca”).

Historia jest zatem niezmiernie ważna dla bohaterów Cisneros, zwłasz
cza dla kobiet, które znakomicie łączą relacje publiczne z prywatnymi. Celaya 
nie zainteresowała się historią na uniwersytecie czy w pracy, ale została na nią 
skazana przez kobiety w rodzinie. Najpierw matka nadała jej historyczne imię,



zamiast neutralnego, które chciał jej nadać ojciec (był to jedyny raz, gdy ojciec 
nie nadał imienia dziecku i matka przejęła kontrolę), a potem babka Soledad 
zmusiła ją do zgłębiania historii rodziny. Cisneros pokazuje tym samym, że 
zainteresowanie historią nie musi być domeną świata akademickiego czy świa
ta mężczyzn. Zainteresowanie historią jest w tej powieści jedną ze skutecz
niejszych strategii walki z poczuciem wykorzenienia i marginalizacji. Soledad 
oskarża Celayę o zbytnią fabularyzację historii, wypominając jej, że wynika to 
z miejsca, w którym została wychowana: „That’s what comes from being raised 
in the United States. Sin memoria y sin vergüenza”277 („Tak wychowuje się dzie
ci w USA: bez pamięci i bez wstydu”), na co Celaya odpowiada: „The less you 
tell me, the more I’ll have to imagine. And the more I imagine, the easier it is 
for me to understand you. Nobody wants to hear you invented happiness. Its 
your troubles that make a good story. Who wants to hear about a nice person? 
The more terrible you are, the better the story”278 („Im mniej mi opowiesz, tym 
więcej muszę sobie wyobrazić. I im więcej sobie wyobrażam, tym łatwiej jest 
mi cię zrozumieć. Nikt nie chce słuchać o twoim wymyślonym szczęściu. To 
nieszczęścia powodują, że historia staje się dobra. Kto chce słuchać o miłej 
osobie? Im jesteś okropniejsza, tym lepsza historia”). Ten cytat zwraca uwagę 
na to, że potrzeba rekonstrukcji historii jest walką o pamięć kulturową, ale też 
od razu dowartościowuje przekaz literacki i wypełnia luki w historii, dążąc 
do pokazania również kształtu wyobraźni jej uczestników. Elementy konfa
bulacji to nie tylko dekoracje, to również ćwiczenie z empatii, ale nie chodzi 
tutaj o kreowanie efektu umożliwiającego identyfikację z uczestnikami historii. 
Cisneros po raz kolejny podkreśla właściwości tworzywa literackiego, aby po
zbawić złudzeń tych czytelników, którzy chcieliby wierzyć, że literatura może 
oddać prawdę historyczną poprzez wierne hołdowanie poetyce realistycznej. 
Powieść Cisneros bliższa jest neorealizmowi Mario Vargasa Llosy, nieustannie 
sięgającego do wydarzeń historycznych w swoich powieściach i zawsze poka
zującego skomplikowany proces ich rejestrowania, który nigdy nie może być 
obiektywny, choćby w Święcie kozła czy Marzeniu Celta. Echo „literatury jako 
prawdy kłamstw” Llosy może też pobrzmiewać w rozmowie Celayi z ojcem:

- Tell me more cuentos of your life, Father, go on.
- But I keep telling you, they are not cuentos. Lala, they’re true. They’re 

historias.
- What’s the difference between “un cuento” and “una historia"?
- Ah!... now that’s a different kind of lie279.
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279 Ibidem, s. 246.



(- Opowiedz mi więcej cuentos z twojego życia, ojcze, no dalej.
- Ale powtarzam ci, to nie są cuentos, Lala, to prawda. To są historias.
- Jaka jest różnica pomiędzy „un cuento" i „una historia"'?
- No tak... Są to różne rodzaje kłamstwa).

W odróżnieniu jednak od Llosy Cisneros sięga dodatkowo jeszcze do po
etyki realizmu magicznego, wprowadzając najpierw wątek rozmów z duchem 
babki (nota bene jako pierwszy zrobił to Gabriel García Marquez w Stu latach 
samotności, chociaż w jego wersji żywi ignorowali Urszulę Buendię), a potem 
w scenie tańca na rocznicy ślubu rodziców Celayi: „There in the crowd, do 
I imagine or do I really see my sister Candelaria dancing a cumbia, like a Mexi
can Venus ariving on a sea foam. And I see the Awful Grandmother marching 
alongside and winking at me as she passes, and behind her, paying her no 
mind, the Little Grandfather shuffling with his short Pekingese steps”280 („Tam 
w tłumie, wydaje mi się czy też widzę, moją siostrę Candelarię tańczącą cum- 
bię, jak meksykańska Wenus na morskiej pianie. I widzę Okropną Babkę, jak 
przechadza się i do mnie mruga, a za nią, nie zwracając na nią uwagi, Mały 
Dziadek podąża małymi kroczkami niczym pekińczyk”). Kolejno Celaya widzi 
innych zmarłych członków rodziny i znajomych, a także nieżyjących „celebry- 
tów”, jak Josephine Baker i Fidel Castro, połączonych wspólnym tańcem. Cis
neros poprzez wykorzystanie postaci Celayi wyjaśnia, że nagromadzenie tych 
postaci nie daje narratorce monopolu na wiedzę na ich temat i tekst literacki 
zawsze bardziej otwiera, niż zamyka historię. W ostatniej scenie Celaya zasta
nawia się nad sensem rejestrowania przeszłości, chociaż tak wiele musi pozo
stać niedopowiedzeń. Wydaje jej się, że lepiej rozumie rodzinne więzi, nosząc 
rebozo, niż próbując je opisać:

2"" Ibidem, s. 425.
281 Ibidem, s. 428.

I bring the tips of the caramelo rebozo up to my lips, and without even 
knowing it, I’m chewing on its fringe, its taste of cooked pumpkin familiar 
and comforting and good, reminding me I’m connected to so many people, 
so many.

Maybe it’s okay I can’t say, “I’m sorry, Father,” and Father doesn’t tell me, 
“I forgive you.” Maybe it doesn’t matter Father never told Mother “Perdóna- 
me” and Mother never said, “You are pardoned.” [...] Maybe it’s my job to 
separate the strands and knot the words together for everyone who can’t 
say them, and make it all right in the end281.
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Wkładam rąbek karmelowego rebozo do ust i nie zdając sobie z tego spra
wy, zaczynam żuć jego frędzle; jego smak przypomina gotowaną dynię, to 
dobry i uspokajający smak, który przypomina mi o tym, że mam więzi 
z tyloma ludźmi, z masą ludzi.

Może nie ma w tym nic złego, że nie potrafię powiedzieć: „Przepraszam, 
ojcze”, a ojciec nie powie mi: „Wybaczam ci”. Może nie ma w tym nic złego, 
że ojciec nigdy nie powiedział matce: „Perdóname", a matka nigdy nie po
wiedziała: „Już wybaczyłam”. [...] Może moja rola polega na oddzielaniu 
nitek i wyplataniu słów dla wszystkich, którzy nie potrafią ich wypowie
dzieć, i na ostatecznym naprawieniu wszystkiego).

W ten sposób rejestrowanie historii, zarówno tej ze sfery publicznej, jak 
i prywatnej, ma nie tylko głęboki sens, bo przywraca nam pamięć, ale też po
maga radzić sobie z antagonizmami, bo każda historia ma ludzki wymiar. Bo
gactwo odniesień historycznych w Caramelo pozwala nam zobaczyć, że się
ganie do historii jest również sposobem na podtrzymywanie żywego dialogu 
z przeszłością, który pozwala przekroczyć bariery kultury, płci, języka, a nawet 
czasu. Krytycy, tacy jak Alvina E. Quintana282, wpisują Cisneros w tradycję 
kreolizacji, którą nazywają kolejną fazą etniczności. Kreolizacja różni się od 
radykalnej retoryki lat 60. XX wieku tym, że pokazuje próby nowej definicji 
w kontekście postetnicznym. To nie jednostronny rewizjonizm ma kształto
wać stosunek do własnego dziedzictwa, ale właśnie umiejętność sportretowa- 
nia specyficznej kultury w kontekście kultury globalnej i Caramelo sprostała 
temu wyzwaniu. Jest to też przejście od grupy Chicano do szerszej społeczno
ści Latino. O uniwersalizacji doświadczenia emigrantów u Cisneros piszę też 
Patricia Benjumea283, nazywając Caramelo powieścią - archiwum historycz
nym adresowanym do międzykulturowych czytelników. Historia staje się dla 
Chicano i Latino narzędziem umożliwiającym odzyskanie władzy i poczucie 
własnej wartości.

2B! A.E. Quintana, Borders Be Damned. Creolizing Literary Relations, „Cultural Studies” 1999, 
vol. 13, no. 2, s. 358-366.
2I” P. Benjumea, Contextualizing Literature by Mexican-American Women Writers: A Review 
of'Caramelo", „Journal of Latinos and Education” 2003, vol. 2, no. 4, s. 255-256.
2W R. Ganz, Sandra Cisneros: Border Crossing and Beyond, „MELUS” 1994, vol. 19, no. 1, 
s. 19-29.

Robin Ganz284 z kolei jest autorką ciekawego artykułu biograficznego na 
temat Cisneros, który pokazuje jej indiańskie korzenie, jak też inne historie 
rodzinne, które znalazły odbicie w Caramelo, np. udział dziadka w rewolucji 
meksykańskiej czy rezygnację ojca pisarki ze studiów i tułaczkę po Stanach 
Zjednoczonych. Warto też uwzględnić informację o fascynacji Cisneros Po- 
pol Vuh, ponieważ typowy dla majańskich mitów dialogizm został wykorzy
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stany w Caramelo. Kwestią formy tej powieści zajmuje się również Heather 
Alumbaugh285, podkreślając hołd, jaki Cisneros składa w niej tradycji ustnej. 
Alumbaugh zwraca też uwagę na dwutorowość narracji obejmującej historię 
imigrantów meksykańskich zarówno na poziomie historii indywidualnych, 
jak i historii zbiorowej. Według badaczki Lala niczym kojot przemyca historię 
Soledad z przeszłości do teraźniejszości, z Meksyku do USA, ze świata zmar
łych do świata żywych, od jednej osoby do drugiej. Powieść jest doskonałym 
dowodem na twierdzenie Edwarda Saida, że wygnanie, imigracja i przekra
czanie granic są doświadczeniami, które inspirują do tworzenia nowych form 
narracyjnych. Cisneros stworzyła perspektywę narratorki migrantki, która 
jest w stanie przekraczać granice przestrzenne, duchowe i literackie po to, aby 
przezwyciężyć częściową utratę tożsamości i etnicznego dziedzictwa. Alum
baugh nazywa narrację Lali „projektem na wykopaliskach” (excavation pro
ject)-^, który umożliwia podróż w czasie poprzez odsłonięcie zagrzebanych 
wspomnień. Jest to wyprawa etnograficzna, która pomaga Lali znaleźć własne 
miejsce i przywraca spokój jej babce, również mającej problemy z samoakcep
tacją. Bardzo ważny jest matrylinearny wątek w historii rebozo; dzięki temu 
Cisneros eksponuje nie tylko solidarność kobiet, ale także ich rolę w ochro
nie tradycji ustnej, bo tkanie rebozo wielokrotnie zestawiane jest ze snuciem 
opowieści. Zatem władza narratora przekraczającego granice wynika z jego 
talentu do odnajdywania historii, którym potrafi nadać aktualny sens, stojąc 
jednocześnie na straży tradycji etnicznej. Stawia on tym samym zadanie przed 
czytelnikiem, który czytając Caramelo, musi również przekroczyć granice ję
zykowe, kulturowe i epistemologiczne, aby w pełni docenić złożoność narracji 
migracyjnej. W przypisach Alumbaugh cytuje trafne spostrzeżenie Jane Cia- 
battari, że Cisneros znakomicie pokazuje, w jaki sposób zawirowania historii 
dotykacją warstw marginalizowanych: biednych, imigrantów, kobiet. Cisneros 
zwraca głos milczącym, rekonstruując dla nich przeszłość historyczną i mi
tyczną.

H. Alumbaugh, Narrative Coyotes: Migration and Narrative Voice in Sandra Cisneros’ 
"Caramelo’’, „MELUS” 2010, vol. 35, no. 1, s. 53-75.

;s6 Ibidem.

Podobny cel stawia sobie Ana Castillo, która wykorzystuje historię na 
różne sposoby w powieściach: The Mixquiahuala Letters, Sapogonia, So Far 
From God i The Guardians. Castillo w większym nawet stopniu niż Cisneros 
interesuje wyeksponowanie wątków feministycznych, zwłaszcza w trzech 
pierwszych powieściach z listy. Podobnie jak Cisneros, Castillo konstruuje 
w swoich powieściach kontrhistorię z perspektywy podmiotów zmarginalizo- 
wanych, głównie kobiet, chociaż w ostatniej powieści feminizm jest bardziej 
wyważony i do głosu dochodzą emigranci z Meksyku, zarówno ci już osiedleni 
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w USA, jak i ci próbujący nielegalnie przedostać się do Stanów. Castillo łączy 
też kwestie feministyczne z etnicznymi, co jest kolejną analogią do pisarstwa 
Cisneros, chociaż warto od razu zasygnalizować, że proza Castillo jest bardziej 
postmodernistyczna, zwłaszcza powieść So Far From God wyróżnia się pod 
względem formalnym. Istotne różnice można też zaobserwować na poziomie 
charakterystyki postaci - o ile Cisneros wpisuje się w poetykę realistyczno- 

-psychologiczną osadzoną w kontekście społecznym i etnicznym, o tyle Ca
stillo znacznie chętniej sięga do karykatury i groteski oraz więcej jest w jej 
prozie zaangażowania ideologicznego i podtekstów politycznych. Niektóre 
z jej powieści stanowią nawet rodzaj manifestów feministycznych i ten rodzaj 
zaangażowania owocuje w postaci radykalizmu, który upraszcza obraz przed
stawionego świata.

Krytycy analizujący twórczość Castillo zazwyczaj zaczynają od krótkie
go choćby omówienia jej literackiego manifestu Massacre of the Dreamers187, 
w którym Castillo wpisuje się w retorykę Glorii E. Anzaldiii i jej koncepcję 
Mestizy, czyli autonomicznej Metyski, która stawia nieustanny opór kulturze 
patriarchalnej. Ten opór przejawia się też w przepisywaniu historii w taki spo
sób, aby stworzyć w niej miejsce dla kobiet. Ogląd historii oficjalnej jest zatem 
bardzo rewizjonistyczny, zgodny z założeniem, że przywrócenie pamięci jest 
odzyskaniem władzy i historię należy naprawić, bo pełna jest nadużyć wyni
kających z patriarchalnej perspektywy. Podmiotowość jednostki musi również 
ulec takiej rekonfiguracji, która pozwoli uwzględnić jej aspekty hybrydyczne 
i transnarodowe. Tożsamość kobiety meksykańsko-amerykańskiej, czyli „Chi- 
cany”, została rozbita w patriarchalnej wersji historii, dlatego należy zadbać 
o jej scalenie poprzez nawiązanie m.in. do tradycji indygenistycznej. Tradycja 
ta, podobnie jak u Cisneros, postrzegana jest przez Castillo jako dość homo
geniczna, co dobrze oddaje określenie „Mexic Amerindian”, na które powołuje 
się np. Benjamin D. Carson287 288 289. Artukuł Carsona jest bardzo cenny, ponieważ 
stanowi przegląd najważniejszych teorii filozoficznych i literackich, które wy
korzystuje Castillo zarówno w swoim tekście teoretycznym (Massacre), jak 
i w twórczości literackiej.

287 A. Castillo, Massacre of the Dreamers. Essays on Xicanisma, Plume, New York 1995.
““ B.D. Carson, The Chicana Subject in Ana Castillo’s Fiction and the Discursive Zone of 
Chicana/o Theory, „Bilingual Review” 2004, vol. 28, no. 2, s. 109-126.
289 Ibidem, s. 110.

Carson zaczyna od przywołania sformułowania Jacques’a Derridy, z któ
rym Castillo się zgadza, dotyczącego postrzegania historii jako scentralizo
wanej struktury (a centered structure)189, której może przeciwstawić się pisarz 
archeolog szukający heterogenicznej reprezentacji etniczności postmoder
nistycznej. Carson przywołuje też teorię Mestizy autorstwa Cheli Sandoval,
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która zauważa, że Mestiza musi wypracować świadomość pozwalającą jej na 
bunt przeciwko dominującej ideologii białych reprezentantów kultury Za
chodu. W tym celu metyskie kobiety muszą dobrze poznać opresyjny system, 
aby wypracować strategię oporu, której ostatecznym celem byłoby uzyskanie 
władzy niezbędnej do utrzymania autonomii. Kolejną badaczką, której teorię 
przywołuje Carson, jest Mary Louise Pratt, która w Imperialnym spojrzeniu 
wykazała, że chociaż kolonizowani nie mogli kontrolować narzuconej przez 
kolonistów kultury, to mogli do pewnego stopnia decydować o tym, które jej 
elementy mogą zaakceptować i w jakim celu mogą je wykorzystać - i ta stra
tegia może być przydatna dla Mestizy. Sandoval nazywa swoją teorię „diffe
rential consciousness”, a Emma Pérez zauważa, że ten typ świadomości wyra
stający z oporu przed dominującym dyskursem można określić jako „teorię 
świadomości historycznej Chicano/a” („a theory of Chicano / a historical 
consciuosness”)290. Carson cytuje fragment rozważań Pérez, który wydaje mi 
się szczególnie istotny w kontekście analizy sposobów wykorzystania historii 
w literaturze. Jak piszę Pérez: „If we are dividing history into these categories 
- colonial relations, postcolonial relations, and so on - then I would like to pro
pose a decolonial imaginary as a rupturing space, the alternative to that which 
is wrtitten in history”291 („Jeżeli dzielimy historię na takie kategorie - relacje 
kolonialne, relacje postkolonialne i tak dalej - to chciałabym zaproponować, 
żeby wyobraźnia postkolonialna była przestrzenią zerwania, alternatywą do 
tego, co zapisano w historii”). Według Carsona teoria Pérez wpisuje się w kon
cepcje Bhabhy - Bhabha jako pierwszy pokazał tzw. „trzecią przestrzeń”, która 
warunkuje wyrażenie kulturowej różnicy. Zatem zadaniem Mestizy jest coś, co 
najlepiej opisała Anzaldńa:

Ibidem, s. 112.
Ibidem.
Ibidem.

What this means for the Chicana subject, the “new mestiza”, is that she 
must cope by developing a tolerance for contradictions, a tolerance for am
biguity. She learns to be an Indian in Mexican culture, to be A Mexican 
from an Anglo point of view. She learns to juggle cultures. She has a plural 
personality, she operates from a pluralistic mode - nothing is thrust out, 
the good, the bad and the ugly, nothing rejected, nothing abandoned. Not 
does she sustain contradictions, she turns the ambivalence into something 
else292.

(Dla podmiotu, jakim jest Chicana, „Nowa Metyska” oznacza to, że musi 
sobie ona poradzić poprzez wypracowanie tolerancji przeciwstawieństw,
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tolerancji dwuznaczności. Uczy się być Indianką w kulturze meksykań
skiej i Meksykanką z anglosaskiego punktu widzenia. Uczy się żonglować 
kulturami. Ma wiele osobowości i działa w trybie pluralistycznym - nic nie 
jest odrzucane, czy jest to dobre, złe, czy brzydkie, i nic nie jest porzucane. 
Nie tylko podtrzymuje przeciwieństwa, ale też przekuwa dwuznaczność 
w nową jakość).

Nietrudno zauważyć, że we współczesnej literaturze indiańskiej, która 
nie korzysta z teorii Anzaldui, można znaleźć szereg bohaterów, którzy są uwi
kłani w międzykulturową grę i mają „pluralistyczne” osobowości. Niewątpli
wie wielu bohaterów Erdrich i Alexiego pasuje do tego opisu, z tym że nie 
wybierają pomiędzy kulturą indiańską a meksykańską czy amerykańską, ale 
pomiędzy Ojibwe lub Spokane a amerykańską. Muszą też poradzić sobie z pa
radoksami metysażu, które przekształcają w nową jakość, co widać w wątkach 
poświęconych Lipshy czy Thomasowi Builds-the-Fire.

Tożsamość Chicano/a ma coraz więcej cech tożsamości postmoderni
stycznej i postnarodowej, piszę Carson, powołując się na cytowane już teorie. 
Ten zwrot można też zauważyć w prozie indiańskiej, która również coraz czę
ściej dotyczy kwestii panindiańskich; dowodem mogą być zmiany w prozie 
Erdrich, Alexiego, Silko (zwłaszcza w przypadku Almanac) czy Hogan, która 
zaczęła od historii konkretnej grupy w Mean Spirit, a skończyła na panindiań- 
skiej ekoopowieści w Power.

Kolejnym wspólnym mianownikiem jest transkulturacja, o której spo
ro pisałam w odniesieniu do prozy rdzennych Amerykanów, a którą Carson 
przywołuje w kontekście analizy prozy Castillo. Badacz powołuje się w tym 
miejscu na analizę transkulturacji autorstwa Mary Louis Pratt i spostrzeżenia 
artysty performera Guillerma Gómeza-Peńy, który kontrastuje zhomogenizo- 
waną kulturę globalną i nową kulturę esencjonalistyczną (które promują sepa
ratyzm narodowy, etniczny i genderowy mający na celu odzyskanie kulturowej 
autonomii, tożsamości regionalnej i tradycyjnych wartości) z kulturą hybry- 
dyczną, która zakłada różnorodność kulturową, polityczną, estetyczną i seksu
alną, uwzględniającą wielość tradycji etnicznych i językowych oraz bogactwo 
kontekstów interpretacyjnych. Gómez-Peńa sugeruje, że ta kultura hybrydycz- 
na jest produktem historii i wywodzi się z doświadczenia nomadyzmu i migra
cji, które ponownie zyskały na znaczeniu w postmodernizmie. Zatem pozycja 
Mestizy jest tożsama z pozycją międzykulturowego dyplomaty czy intelektual
nego „kojota”, który przemyca idee. Co ciekawe, do tej listy ról odgrywanych 
przez Mestizę Gómez-Peńa dodaje też kronikarza-nomada (kronikarkę-no- 
madkę), międzykulturowego tłumacza czy politycznego trickstera, który nie 
akceptuje granic, wypełnia luki, buduje mosty, kreśli nowe kulturowe mapy, 
reinterpretuje i redefiniuje znaki i symbole po to, aby określić zewnętrzne gra
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nice swojej kultury i je przekroczyć293. Nietrudno zauważyć, że wszystkie te 
role, a zwłaszcza rolę trickstera, odgrywali bohaterowie i narratorzy indiańscy, 
chociaż oczywiście ich cele nie zawsze były zbieżne z celami Castillo.

Ibidem, s. 114.
2,4 L. Larkin, Reading as Responsible Dialogue in Ana Castillos “The Mixquiahuala Letters”, 

„MELUS” 2012, vol. 37, no. 3, s. 141-165.

W swoim artykule na temat The Mixquiahuala Letters Lesley Larkin294 
interpretuje tę powieść, posiłkując się analizą feministyczną i postkolonialną, 
która do pewnego stopnia uwzględnia również sposoby wykorzystania historii 
przez Castillo w tej powieści. Od razu chciałabym zaznaczyć, że relacja po
między pierwszą powieścią Castillo a jej pozostałymi tekstami podobna jest 
do relacji pomiędzy The House on Mango Street a resztą omawianych przeze 
mnie powieści Cisneros. Tak jak Mango pokazuje konsekwencje braku historii, 
czyli alienację i wykorzenienie, a późniejsze teksty (zwłaszcza Caramelo') eks
ponują wątki historyczne, tworząc przeciwwagę dla obrazu wykorzenienia, tak 
też powieść The Mixquiahuala Letters przede wszystkim akcentuje krajobraz 
bez historii, skutkujący zagubieniem głównych bohaterek, które rozpaczliwie 
próbują zakorzenić się we wrogich im kulturach, a późniejsze trzy powieści 
Castillo w dużo większym stopniu uwzględniają perspektywę historyczną, któ
ra pozwala lepiej zrozumieć dylematy postaci pozbawionych historii. Dlatego 
czytanie pierwszych powieści Castillo i Cisneros bez znajomości ich później
szych tekstów jest trudne, również dlatego, że te okruchy historii, które zostają 
przemycone przez autorki do ich fikcyjnych światów, niełatwo zauważyć.

Na pierwszy rzut oka powieść epistolarna The Mixquiahuala Letters nie 
ma nic wspólnego z historią Chicano czy Latino, chociaż rejestruje wyprawę 
dwóch młodych reprezentantek tej kultury do Meksyku w poszukiwaniu ko
rzeni. Jest to zupełnie inna podróż niż ta przedtawiona przez Cisneros w Ca
ramelo - tam narratorka podróżowała z poszerzoną rodziną i ekplorowała 
przeszłość jej członków, aby skontruować opowieść przywracającą wspólnocie 
pamięć kulturową. Podróż w powieści The Mixquiahuala Letters ma charakter 
indywidualny i nie kończy się odkryciem własnego miejsca, ale raczej jeszcze 
większym poczuciem wyobcowania, bo Meksyk Castillo jest piekłem kultury 
patriarchalnej i główne bohaterki nie mogą się z nim identyfikować. Alicia 
i Teresa uciekają w pewnym sensie od kultury amerykańskiej, w której czują 
się marginalizowane, aby zmierzyć się z Meksykiem, który postrzegają jako 
zamrożoną w czasie utopię, miejsce, w którym ulokowane jest prekolumbij
skie dziedzictwo, serce Aztlanu. Castillo brutalnie rozprawia się z tym mitem, 
bezlitośnie obnażając ignorancję podróżniczek, które początkowo (jak boha
terki Hogan w Power) chciały powrócić do indiańskiego świata nieskażonego 
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kolonizacją. Lesley Larkin słusznie zauważa295, że Castillo już w Massacre za
znaczyła swój sprzeciw wobec takiego romantycznego spojrzenia na kulturę 
aztecką, która była bardzo patriarchalna, i w związku z tym stawianie znaku 
równości pomiędzy tożsamością współczesnych wyemancypowanych kobiet 
a tożsamością kobiet w prekolumbijskim imperium Azteków jest niedorzecz
nością. Alicia i Teresa przekonują się o tym na własnej skórze, ponieważ za
miast spotkać Indian ze swoich wyobrażeń, ciągle spotykają mniej lub bardziej 
ostentacyjnych Macho, którzy traktują je w sposób przedmiotowy, redukując 
do roli obiektów seksualnych. Jak piszę Larkin, podróż do kraju pochodzenia 
nie przynosi satysfakcji płynącej z dotarcia do autentycznej kultury296. Zmito- 
logizowany Meksyk z wyobraźni turystek to Meksyk nie tylko z „uproszczo
ną” kulturą prekolumbijską, ale również kraj pozbawiony historii kolonialnej 
i neokolonialnej, Meksyk rodem z folderów i wyobrażeń z kultury popularnej. 
Prawdziwy Meksyk nosi ślady odciśnięte przez stulecia wpływów imperial
nych, które usankcjonowały relacje oparte na wyzysku i przemocy. Aby prze
ciwstawić się temu dziedzictwu, należy wypracować płynną tożsamość, która 
pozwoli połączyć przeszłość z teraźniejszością i znaleźć przeciwwagę dla nad
użyć historii. Dlatego bohaterki powieści Castillo nie mogą być tylko córkami 
rejonu Mixquiahuala, ale identyfikują się też z tradycyjną kultura meksykańską 
oraz z kulturą USA, co nadaje powieści charakter transkulturowy. Jak konklu
duje Larkin297, Castillo ostrzega tym samym przed odczytywaniem tożsamości 
przez pryzmat statycznych definicji genderowych czy kulturowych, co widocz
ne jest nie tylko na poziomie treści, ale również formy, ponieważ czytelnik 
zostaje skonfrontowany jedynie z listami bohaterek, które Castillo, w hołdzie 
dla Gry w klasy Cortazara, proponuje czytać w trzech możliwych sekwencjach, 
prowadzących do innych wniosków interpretacyjnych. Zatem czytelnicy mogą 
współtworzyć sens powieści, co ma im uzmysłowić wagę kontekstu w interpre
tacji tożsamości i osobowości (Larkin zauważa, że w każdej sekwencji bohater
ki jawią się jako inne osoby; raz są konserwatywne, raz cyniczne, a raz szalone). 
Ta aktywizacja czytelnika ma szczególne znaczenie w kontekście literatur et
nicznych - piszę Larkin298 - które bez zaangażowania czytelnika są szczególnie 
podatne na odczytania „turystyczne”. Czytanie „dialogiczne” należy zatem do 
etycznych praktyk interpretacyjnych.

295 Ibidem.
Ibidem.

2,7 Ibidem.
2,B Ibidem.

Powieść Sapogonia wykorzystuje wątki historyczne w dużo większym 
stopniu niż debiut prozatorski Castillo, ale warto od razu podkreślić, że znakiem 
rozpoznawczym tej autorki jest mieszanie prawdziwych wydarzeń i procesów 
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historycznych z kompletnie fikcyjnymi, co oddaje już sam tytuł („Sapogonia” 
to fikcyjny kraj pod wieloma względami podobny do Meksyku). W żadnej 
mierze nie można zatem zakwalifikować tej powieści jako rekonstrukcji etno- 
historycznej, chociaż same odniesienia historyczne są ważne. Na pewno ta 
strategia autorki powoduje, że jej powieść jest bardziej uniwersalna i dodat
kowo wytworzony zostaje dystans pomiędzy czytelnikiem a światem przedsta
wionym. Moim zdaniem bardzo istotne jest uwzględnienie tradycji literackiej, 
która zainspirowała Castillo i która rzuca światło na jej wybory formalne. Jak 
wielokrotnie wspominała sama autorka, jednym z pisarzy, który wywarł na 
niej ogromne wrażenie, jest Gabriel García Márquez, i faktycznie trudno nie 
zauważyć pokrewieństwa pomiędzy pełnym hiperboli i groteski światem Stu 
lat samotności i innych utworów Kolumbijczyka a niektórymi utworami Ca
stillo. Sto lat samotności jest też dobrym kontekstem interpretacyjnym przy 
analizie Sapogonii, ponieważ również opowiada o historii kolonizacji Ame
ryki na podstawie fikcyjnego Macondo, przestrzeni panamerykańskiej, która 
jest miejscem, gdzie splatają się wydarzenia prawdopodobne z zupełnie fanta
stycznymi. Wątki fantastyczne są też częścią powieści Sapogonia i So Far From 
God, tak samo jak groteskowa często charakterystyka postaci, które są bardziej 
archetypami niż indywidualnościami, i pozycja narratora, który przynależy 
do świata przedstawionego, więc relacjonuje cuda językiem typowym dla peł- 
nokrwistego realizmu, „bez mrugnięcia okiem”. Tak jak u Garcíi Márqueza, 
tak u Castillo historia splata się z mitem, kultura wysoka z kulturą popularną, 
a wszystko łączy gawędziarski styl, który oddaje hołd tradycji ustnej.

Ten wstęp powinien ułatwić konfrontację z fikcyjnym światem Sapogo
nii, poprzez który Castillo wzbogaca repertuar środków wypracowanych przez 
Garcię Márqueza o wątki Chicano i feministyczne. W powieści poznajemy bo
hatera o imieniu Máximo Madrigal, który przybył do USA z Sapogonii i zapo
mniał o swych indiańskich korzeniach, wybierając Amerykański Sen. Karą za 
sprzeniewierzenie się tradycji jest postępująca degeneracja Madrigala, który 
traci integralność i wykorzystuje kobiety, wikłając się ciągle w nieszczęśliwe 
związki. Przeciwwagą dla postaci Madrigala są dwie postacie kobiece - Mamá 
Grande i Pastora Ake, babka i kochanka - które są wierne indiańskiej tradycji. 
Mamá Grande mieszka w Sapogonii, a Pastorę poznaje Madrigal w Stanach. 
Warto od razu zaznaczyć, że związki tych kobiet z indiańską tradycją są inne: 
starsza z nich jest tradycjonalistką, a młodsza jest odzwierciedleniem koncep
cji tzw. Nowej Metyski, którą omówiłam wcześniej. Łączy je wiara w harmonię 
pomiędzy światem materialnym i duchowym, którą to wiarę Castillo przeciw
stawia patriarchalnej kulturze amerykańskiej i sapogońskiej (zgodnie z zało
żeniami tej ostatniej pogodzenie tych światów jest niemożliwe). Pastora jest 
przez Madrigala nazywana Coatlicue, ponieważ potrafi łączyć przeciwieństwa 
(życie i śmierć, piękno i trwogę). Jest również czarownicą (la bruja) dyspo
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nującą matriarchalną siłą. W konstrukcji tej postaci widać zatem analogiczne 
wykorzystanie meksykańskich mitów synkretycznych jak w prozie Sandry Ci
sneros. Piszę „synkretycznych”, ponieważ nie chodzi tutaj wyłącznie o tradycję 
prekolumbijską, ale również cechy, które postacie mityczne, takie jak Coatli- 
cue, nabyły w trakcie kolonizacji, na skutek kontaktu z kulturą Zachodu. Po
dobnie jak u Cisneros, w prozie Castillo kobiece warianty Coatlicue cechuje 
bunt przeciwko narzuconemu porządkowi (kulturze patriarchalnej) i stosuje 
ona różne strategie mające na celu zniszczenie opresyjnego systemu, nie zga
dzając się na role, jakie nakłada on na kobiety - mamy zatem walkę pomiędzy 
modelem pasywnej, uległej Matki Boskiej z Guadalupe (ideał kobiety według 
Macho) a świadomej swej siły Coatlicue. Ostatecznie wygrywa ta druga, bo Pa
storze udaje się pokonać Madrigala, przez co dekonstruuje patriarchalny świat.

Ciekawie ujmuje kwestie historii Joy M. Lynch299, pokazując związki po
wieści Castillo z historią amerykańskiego Południowego Zachodu (Sothwest). 
Wielokrotna utrata ziemi przełożyła się na problemy z tożsamością, pokazane 
przez Castillo na przykładzie Madrigala, człowieka, który stracił więź z trady
cją, co prowadzi go do autodestrukcji. Lynch zgadza się z innymi badaczami, 
że najbardziej traumatyczny był rok 1848, czyli traktat z Guadalupe Hidalgo, 
na mocy którego Meksykanie zamieszkujący Południowy Zachód zostali włą
czeni do Stanów Zjenoczonych. Lynch piszę:

299 J.M. Lynch, “A Distinct Place in America Where All Mestizos Reside”: Landscape and Iden
tity in Ana Castillo’s "Sapogonia” and Diane Chang’s “The Frontiers of Love’’, „MELUS” 2001, 
vol. 26, no. 3, s. 119-144.

Ibidem, s. 120.

At that historical moment in 1848 when all Mexican nationals in the con
quered borderlands overnight “became” United States citizens, ‘the Mex
ican Americans were created as a people; Mexican by birth, language and 
culture; and United States citizens by the mights of arms’ (Rodolfo Alvarez 
qtd in Saldivar 17). So how does that subject survive in exile? Divested 
in nationhood and reinvested with new loyalities, the wanderer claims or 
feels claimed by no nation and bears the emotional costs for losing place
ment in history and in time300.

(W historycznym roku 1848, gdy wszyscy pokonani meksykańscy na
cjonaliści na podbitym terytorium musieli w ciągu jednej nocy „stać się” 
obywatelami Stanów Zjednoczonych, „w tym roku Meksykano-Ameryka- 
nie zaistnieli jako lud: związany z Meksykiem z racji urodzenia, języka 
i kultury; związany ze Stanami Zjednoczonymi za sprawą argumentów 
militarnych” (Rodolfo Alvarez cytowany przez Saldivara 17). Jak ten pod-

200



miot przetrwał wygnanie? Zakorzeniony w tradycji narodowej i obciążony 
nowymi relacjami, ten tułacz nie pożądą i nie jest obiektem pożądania żad
nego narodu i ponosi koszty emocjonalne utraty zakorzenienia w historii 
i czasie).

Zerwana zatem została więź z krajobrazem, podobnie jak w przypadku 
rdzennych Amerykanów, ale różnica polega na tym, że w perspektywie Lati- 
no/a krajobraz był oswojonym miejscem poprzez, jak ujmuje to Lynch, an- 
tropocentryczny impuls, aby nadać mu nazwę, którą odzwierciedla jego war
tość i przydatność dla zamieszkujących go ludzi. W tym ujęciu lokacja jest 
ludzką własnością: ziemią rodzinną, ojczyzną, i proces nazywania nigdy nie 
jest obiektywny. Pisarze etniczni często eksplorują związki pomiędzy geogra
fią a tożsamością, ponieważ sposób postrzegania własnego miejsca w świecie 
zdradza dylematy tożsamościowe, które często eksponuje postkolonializm. 
Jak zauważa Lynch: „For the displaced, the sense of «belonging» becomes dis- 
guised, concealed or hidden behind the borrowed words, gestures, and silen
ces that form the language of identity”301 („Dla wysiedlonych poczucie przy
należności pozostaje ukryte lub schowane w zapożyczonych słowach, gestach 
i ciszy, które składają się na pewną formę języka tożsamości”).

Ibidem, s. 121-122. 
Ibidem.

Artykuł Lynch pozwala zauważyć ciekawą płaszczyznę komparatystyczną 
pomiędzy współczesną prozą rdzennych Amerykanów a Latino/a, ponieważ ci 
pierwsi również często pokazywali zmarginalizowaną historię poprzez odnie
sienia geograficzne, koncentrując się na historii ziemi. Pisałam o tym w odnie
sieniu do Louise Erdrich (wątek świętej ziemi Pillagerów wokół Matchimanito 
i kontrmapa Dakoty Północnej i Południowej obrazująca przestrzeń Ojibwe 
porównywaną do Yoknapatawphy Faulknera), Leslie Marmon Silko (historia 
ogrodów w Gardens in the Dunes czy rodząca się republika metyska w Alma- 
nac of the Dead) czy Lindy Hogan (ekologiczne indiańskie raje w Solar Storms 
i Power). W każdym przypadku nowa przestrzeń wynikała z próby przywró
cenia równowagi pomiędzy człowiekiem a przyrodą i stworzenia przeciwwagi 
dla imperialnego dyskursu. I chociaż indiańska koncepcja krajobrazu różni się 
bardzo od euro-amerykańskiej koncepcji miejsca w prozie Latino/a, to jednak 
obie wyrosły z tego samego impulsu odrzucenia retoryki kolonizatorów po to, 
aby poprzez odzyskanie kontaktu z krajobrazem rodzinnym odnaleźć tożsa
mość i często pogrzebaną w tym miejscu etniczną historię.

Joy M. Lynch poświęca sporo miejsca w swoim artykule retoryce kolo
nizatorów, którzy od momentu przybycia do Ameryki tworzyli stosunkowo 
spójny mit ziemi amerykańskiej sankcjonujący podbój '02. Lynch zwraca uwagę
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na fakt, że od początku wizja ta była męską wizją, bo to mężczyźni w ogromnej 
przewadze „odkrywali” i „zdobywali” kontynenty amerykańskie. Pogranicze 
od zawsze przedstawiane było jako spotkanie cywilizacji z barbarzyństwem 
i co interesujące, bardzo często feminizowano i seksualizowano krajobraz pod 
naciskiem impulsów kolonizacyjnych. Stąd ziemia amerykańska była „Dzie
wiczą Ziemią” („Virgin Land”)303, którą należało ujarzmić, żeby nie pozosta
ła dzika, ale żeby mogła wydawać owoce, poddana woli kolonizatora. Lynch 
zamieszcza sporo przykładów takiej retoryki, sięgając również do badań fe
ministycznych, akcentujących pewne transformacje w analogiach pomiędzy 
ziemią amerykańską a kobiecym ciałem, jak np. stopniowe odejście od kon
cepcji dzikiej dziewiczej ziemi przekształconej silną ręką zdobywcy w pasto
ralny raj w stronę wyobrażenia ziemi amerykańskiej zniszczonej przez postę
pujące uprzemysłowienie jako tej, która sama na siebie sprowadziła zagładę, 
bo skusiła zdobywców304. Retoryka ta jest niebezpieczna, ponieważ w każdym 
przypadku zasłania prawdziwe przyczyny eksploatacji oraz fałszuje historię, 
sugerując, że ziemia była niczyja.

Ibidem.
m Ibidem.
W5 Ibidem, s. 160.
'"6 A. Castillo, Sapogonia, Anchor Books, New York 1990, s. 1.

Lynch uważa, że Madrigal jest doskonałym przykładem produktu kolo
nialnego i reprezentuje człowieka zagubionego poprzez hołdowanie retoryce 

„zdobywców” Ameryki. Madrigal odrzuca Sapogonię, aby korzystać z mate- 
rialistycznej kultury amerykańskiej. Wprowadzając tę postać do powieści, 
Castillo przywołuje mit konkwistadora, którego interesuje ekploracja ziemi 
i kobiet, traktowanych skrajnie przedmiotowo. Lynch cytuje użyte w powieści 
w stosunku do Madrigala określenie: że jest on „the Cortes of every vagina he 
crossed”305 („Kortezem każdej waginy, którą napotyka”).

Lynch słusznie zauważa, że od samego początku powieści przestrzeń 
geograficzna jest wykorzystywana jako pretekst dla opowieści o kondycji we
wnętrznej bohaterów. Rozumiemy rozdarcie Madrigala, ponieważ pochodzi 
on z Sapogonii tak opisanej: „The Sapogonia is besieged by the history of slave
ry, genocide, immigration and civil uprisings, all of which have left their marks 
on the genetic make-up of the generation following such periods as well as 
the border outline of its territory”306 („Sapogonia jest oblężona przez histo
rię niewolnictwa, ludobójstwa, emigracji i powstań obywatelskich, z których 
wszystkie pozostawiły swoje ślady na genetycznym garniturze pokolenia, się
gając aż do rejonu granicznego jej terytorium”), i zdajemy sobie sprawę, że jest 
to wspólna przestrzeń zmarginalizowanych mniejszości etnicznych. Madrigal 
jest upadłym Metysem, zauważa Lynch, ponieważ wypiera się swojej tożsa
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mości (czasem ją sprzedając) i doprowadza tym samym do samokolonizacji 
(self-colonization)307, eliminując elementy sapogońskie ze swojej tożsamości. 
Podboje seksualne pomagają mu stworzyć wymyśloną tożsamość, która mo
głaby zrekompensować jego wewnętrzną puskę. Na drodze staje jednak Pasto
ra, która go intryguje, bo jest silna i tajemnicza. Obsesja na punkcie Pastory 
jest według Lynch dowodem na to, że Madrigal nic o sobie nie wie, chce więc 
wiedzieć wszystko o Pastorze i zaczyna widzieć ją jako Coatlicue, co doprowa
dza go do szaleństwa. Zatem spotkanie Madrigala z przeszłością przybiera for
mę nawiedzenia przez wyparte wspomnienia i nie jest to historia, która może 
prowadzić do regeneracji. Pastora oczywiście potrafi właściwie wykorzystać 
tradycję i przezwyciężyć historyczną traumę metysażu.

'"7 J.M. Lynch, „A Distinct Place in America Where All Mestizos Reside"...
R. Walter, The Cultural Politics of Dislocation and Relocation in Ana Castillo's Novels, 

„MELUS” 1998, vol. 23, no. 1, s. 81-97.

W ten sposób Castillo, podobnie do Cisneros, Silko i Hogan, uprawo
mocnia perspektywę matrylinearną, pisząc kontrhistorię Ameryki, w której 
to kobiety przejmują kontrolę nad rzeczywistością poprzez umiejętną trans
formację tradycji umożliwiającą kontynuację bez poświęcenia istoty własne
go dziedzictwa kulturowego, a Madrigal płaci wysoką cenę za wyparcie się 
metysażu i występy w kostiumie konkwistadora. Castillo nie dokonuje zatem 
rewizji historii poprzez zmianę narracji na temat przeszłości (jak np. Hogan), 
ale wkomponowuje nowe równoległe narracje, w postmodernistyczny sposób 
zwracając uwagę na sam proces powstawania takich opowieści. Jej powieści są 
rodzajem gry z czytelnikiem, któremu pozostawia ostateczną negocjację sen
sów, stale kreując dystans pomiędzy czytelnikiem a światem, przedstawionym 
m.in. za pomocą hiperboli i groteski. Jej Madrigal w dużym stopniu przypo
mina bohatera Garcii Marqueza - Aureliana Buedię - słynnego Arcymacho ze 
Stu lat samotności, a Pastora, w porównaniu z kobietami czarownicami z prozy 
Erdrich, Silko, Hogan czy Cisneros, jest arcyczarownicą. Dlatego identyfikacja 
czytelnika z bohaterami jest niemożliwa, podobnie zresztą jak w przypadku 
postaci z powieści So Far From God, którą teraz omówię.

Jak piszę Roland Walter308, w powieści So Far From God mamy pełną wizję 
świata rządzonego przez kobiety. Główne bohaterki powieści: Sofia, Esperanza, 
Caridad, Fe i Loca z nowomeksykańskiego miasteczka Tome są typami, a nie 
indywidualnościami. Castillo pokazuje zatem fuzję doświadczenia indywidu
alnego i zbiorowego w kraju, o którym prezydent Porfirio Diaz powiedział: 

„So far from God so near the United States” („Tak daleko od Boga i tak blisko 
Stanów Zjednoczonych”). Kontekst tej wypowiedzi związany jest z przejęciem 
przez USA terytorium Meksyku w połowie XIX wieku, co zanurza z kolei po
wieść z kontekście historycznym ważnym również dla Sapogonii i nadaje jej 
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polityczny wydźwięk. Bohaterki So Far From God nie żyją jednak w XIX, ale 
w XX wieku i ich działalność jest zaprzeczeniem stereotypu o pasywności ko
biet i Meksykanów (zob. artykuł na temat retoryki w czasach aneksji Meksy
ku)309. Sofia i jej córki walczą nieustannie z kulturowym imperializmem USA. 
Ich walka podsycana jest przez rewizjonistyczny obraz historii pogranicza 
amerykańsko-meksykańskiego, a zwłaszcza historii Chicano. Aktywizm jest 
warunkiem przetrwania, co jest ewidentne w historii córek Sofii, które płacą 
wysoką cenę za związki z kulturą imperialną (np. Fe umiera z powodu wia
ry w Amerykański Sen). Jak zauważa Walter310, społeczność kobiet stworzona 
przez Castillo jest utopijnym projektem, który ma zapobiec utracie tożsamości, 
asymilacji i amerykanizacji. Jest to dyskurs radykalnego wyzwolenia kulturo
wego, który dopełnia proces zapoczątkowany w The Mixquiahuala Letters, po
wieści pokazującej konsekwencje wysiedlenia, natomiast w So Far From God 
Castillo obrazuje przesiedlenie i jego etapy, które na głębszym poziomie są 
poszukiwaniem tożsamości poprzez historię indywidualną i zbiorową, połą
czone z odnalezieniem własnego miejsca wśród reprezentantów własnej grupy 
etnicznej. Jak piszę Walter: „The politics of dislocation and relocation, seen as 
the political unconscious of the novéis, instantiate counterhegemony in the 
Chicano borderlands through an affirmation of otherness - an otherness not 
imposed but recreated”311 („Polityka wysiedlenia i przesiedlenia, postrzegana 
jako polityczna podświadomość powieści, owocuje kontrhegemonią w po
graniczu Chicano, a kontrhegemonią wynika z afirmacji inności, ale inności 
nie narzuconej, lecz odtworzonej”). Castillo przywraca swoim bohaterkom 
indiańskie korzenie, co skutkuje przebudzeniem świadomości historycznej 
i politycznej typowej dla radykalnej Nowej Metyski. Nowa Metyska, kontynu
uje Walter, potrafi dokonać takiej transformacji praktyk kulturowych, która ją 
wyzwoli i napełni siłą.

'm C.R. Herrera, New Mexico Resistance to U.S. Occupation during the Mexican-American 
War of ¡846-1848, [w:] Contested Homeland. A Chicano History of New Mexico, ed. E. Gonza
les-Berry, D. Maciel, University of New Mexico, Albuquerque 2000.

Ibidem.
5,1 Ibidem, s. 92.
”2 B.J. Manriquéz, Ana Castillo’s "So Far From God". Intimations of the Absurd, „College 
Literature” 2002, vol. 29, no. 2, s. 37-49.

Najważniejszym pytaniem jest jednak to, w jaki sposób Castillo dokonuje 
tej rewolucji za pomocą środków literackich. BJ. Manriquéz312 zwraca uwa
gę na wykorzystanie w powieści tradycji ustnej poprzez wprowadzenie jako 
narratoria postaci „mitotery”, która w folklorze meksykańskim jest „wszyst
kowiedzącą wścibską sąsiadką”. Język mitotery jest niegramatyczny, pełen 
przesady i stereotypowych wyobrażeń, odzwierciedlający jej liczne przesądy 
i uprzedzenia. Moim zdaniem znów warto sięgnąć do Garcíi Márqueza, który 
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wielokrotnie przyznawał, że napisanie Stu lat samotności nie byłoby możliwe 
bez zrekonstruowania języka jego babki z Aracataki, która jednym tchem po
trafiła zrelacjonować i wydarzenia prawdziwe, i fantastyczne. Różnica polega 
na tym, że język narracji powieści Garcii Marqueza jest poprawny gramatycz
nie, ale nawet uwzglęniając tę różnicę, ławto zauważyć, że typ narratora/nar- 
ratorki w Stu latach samotności i So Far From God jest podobny, tak samo jak 
obie powieści łączy obecność parodii i ironii. Manriquez nie uwzględnia tego 
kontekstu komparatystycznego, ale zauważa zamiłowanie Castillo do poetyki 
absurdu, które tłumaczy tym, że Castillo nie chce reformować świata, który 
jest tak zdegenerowany, że nie da się go ani zrozumieć, ani naprawić, ale opisu
jąc absurdalność sytuacji, z jaką muszą mierzyć się kobiety „Chicany”, docho
dzi do wniosku, że jest to jakiś kosmiczny żart313. Największym paradoksem 
w sytuacji kobiet o amerykańsko-meksykańskich korzeniach jest to, że ani od
rzucenie, ani zaakceptowanie metyskiego dziedzictwa nie może być gwarancją 
sukcesu w anglosaskim świecie. Na szczęście Castillo nie pozwala się ponieść 
retoryce absurdu i pokazuje w powieści, że nawet jeżeli społeczeństwo jest ab
surdalne, życie takie nie jest. Dlatego Sofia potrafi dalej żyć po śmierci córek. 
Receptą na jej sukces w obliczu tragedii jest połączenie folkoru, katolicyzmu 
i feminizmu w taki sposób, aby stworzyć ideologię, dzięki której może rzucić 
wyzwanie negatywnej sile emanującej z kultury patriarchalnej.

' 5 Ibidem.
R.E. Rodriguez, Chicano/a Fiction from Resistance to Contestation: the Role of Creation in 

“So Far From God", „MELUS” 2000, vol. 25, no. 2, s. 63-82.
D. Cooper Alarcón, Literary Syncretism in Ana Castillo’s “So Far From God", „Studies in 

Latin American Popular Culture” 2000, vol. 23, no. 1, s. 145-152.
'I6 Zob. np. A. Kaganiec - Kamieńska, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa 
etniczna w Stanach Zjednoczonych, Universitas, Kraków 2007.

Jakie konkretnie elementy składają się na ideologię oporu kobiet w So 
Far From God? Częściowo odpowiedzi na te pytania udzielają Ralph E. Rodri
guez314 i Daniel Cooper Alarcón315. Obaj krytycy sięgają do synkretyzmu reli
gijnego obecnego w powieści, który wynika oczywiście z historii kolonizacji 
obu Ameryk i dlatego są to opracowania istotne dla moich rozważań.

Rodriguez sięga również do historii literatury, zauważając, że rozwój pro
zy Chicano na terenie USA można podzielić na dwa etapy: pierwszy został 
zainicjowany przez ruch Chicano w latach 1966-1972 i jego motywem prze
wodnim było odzyskanie Aztlanu jako ojczyzny316, a drugi to tzw. nowa fala 
literatury Chicano/a, za której początek badacz uznaje rok 1984. Dwie fale od
różnia od siebie motyw przewodni tej literatury związany z intencjami twór
ców - pierwszą falę Rodriguez nazywa „literaturą oporu”, a drugą „literaturą 
kontestacji”, która podkreślała bardziej świadomość utraty historycznego sen
su i rozbicie jednostki. Antidotum na utratę sensu jest powrót do przeszłości.
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Rodríguez317 widzi prekursorów takiego myślenia o Ameryce w twórcach 
z drugiej połowy XIX wieku, z okresu tzw. odrodzenia amerykańskiego, takich 
jak Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson i Herman 
Melville, którzy wskrzesili amerykańską pamięć zbiorową. Według badacza 
taką pisarką jest też Castillo, która w powieści So Far From God próbuje przy
wrócić pamięć zbiorową Latynosom w USA. Moim zdaniem podobny wnio
sek można wysunąć również w odniesieniu do wszystkich pisarzy etnicznych, 
którzy wykonują tę samą pracę na rzecz swoich grup kulturowych. Rodríguez, 
kontynuując swoje wywody, piszę, że w So Far From God Castillo sięga do 
przeszłości po to, aby odnaleźć mit, który nie umniejszałby roli kobiet. Ten im
puls tworzenia bądź ożywienia mitologii przeszłości jest bardzo podobny do 
impulsu, jaki napędzał twórców amerykańskiego romansu, jak np. Hawthor- 
ne’a, chociaż forma powieści Castillo jest zupełnie inna, najczęściej określana 
jako antyromans.

317 R.E. Rodríguez, Chicano/a Fiction...
Ibidem.

Castillo sama przyznaję, że doktrynalne odczytania Biblii i konserwatyw
ne nauczanie Kościoła przyczyniają się do ucisku kobiet poprzez zmuszanie 
ich do uległości, dlatego według Rodriguéza jednym z celów jej pisarstwa jest 
pokazanie synkretycznej alternatywy dla doktrynalnie pojmowanego katoli
cyzmu - alternatywy, która pozwoli na obalenie opresyjnego systemu. Jako 
dowód wykorzystania tej strategii w So Far From God badacz podaję historię 
Czarnego Chrystusa, którą Castillo przemyca w jednym z wątków powieści. 
Zanim przejdę do ustaleń Rodriguéza, chciałabym przypomnieć, że w podob
ny sposób kontrhistorię nawracania indiańskiej Ameryki wykorzystała Louise 
Erdrich, częściowo w Tracks oraz w Love Medicine i na pełną skalę w The Last 
Report on the Miracle at Little No Horse, co tworzy kolejny ciekawy kontekst 
komparatystyczny pomiędzy grupą Latino/a a rdzennymi Amerykanami.

Figura Czarnego Chrystusa, a dokładnie Nuestro Señor de Esquipulasa, 
pojawia się w powieści w wątku dotyczącym córki Sofii, Caridad, która po
święca się tej synkretycznej religii. Rodríguez zauważa318, że taka transforma
cja eurocentrycznego chrześcijaństwa stanowi potężne narzędzie dla wielu 
autorów postkolonialnych. Zgadzam się z tym twierdzeniem, ale chciałabym 
też podkreślić, że synkretyzm religijny w literaturze współczesnej wykorzysty
wany był przed postmodernizmem przez pisarzy latynoamerykańskich, którzy 
są, moim zdaniem, ważniejszym źródłem inspiracji dla Castillo niż zaintereso
wani synkretyzmem twórcy amerykańscy, europejscy czy afrykańscy. Pisałam 
już o wpływie Garcíi Márqueza na poziomie formy, ale również można do
strzec pewne podobieństwo w wykorzystaniu synkretyzmu religijnego w jego 
utworach, chociaż nie należy on do twórców, którzy szczególnie eksplorowali 
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ten wątek. Na pewno jednak warto wspomnieć o klasycznych już, dwudziesto
wiecznych pozycjach z literatury latynoamerykańskiej, w której synkretyzm 
jest podstawą całych powieści oraz opowiadań i pełni analogiczną funkcję, jak 
w kilkanaście czy w niektórych przypadkach kilkadziesiąt lat później wydanej 
powieści Castillo. Mam na myśli Balûn Candn Rosario Castellanos, Głębokie 
rzeki José Marii Arguedasa, Litumę w Andach Mario Vargasa Llosy, Hombres 
de Matz Miguela Ângela Asturiasa czy Syna człowieczego Augusto Roa Bastosa. 
Zwłaszcza ta ostatnia powieść jest ważna w kontekście opracowania Rodri- 
guéza, bo również opowiada o kulcie nie tylko czarnego, ale także trędowatego 
Chrystusa, który staje się głównym spoiwem ruchu oporu dwudziestowiecz
nych Guarani.

Studium Rodriguéza319 pokazuje historię Czarnego Chrystusa, który naj
prawdopodobniej pochodził z rejonu współczesnej Gwatemali z miejscowości 
Esquipulas. Co ciekawe, wyrzeźbienie tej figury nakazali konkwistadorzy hisz
pańscy w roku 1594, a w roku kolejnym umieszczono ją w lokalnym kościele. 
Figura wędrowała wraz z podbojem - piszę Rodriguez - i w roku 1595 Don 
Juan de Ońate przywiózł jej replikę na terytorium współcześnie zwane Nowym 
Meksykiem, gdzie jej kult rozwija się do współczesności.

'l9 Ibidem.
'2" Ibidem.

Kolejnym odniesieniem mitycznym w So Far From God jest historia przy
należąca do mitów kreacyjnych Indian Acoma Pueblo. W powieści mit ten 
pojawia się również w wątku z Caridad, która poszukuje pojemnej panindiań- 
skiej religii i po fascynacji Czarnym Chrystusem dołącza do swojego pante
onu bóstw Tsichtintako, bohaterkę opowieści Pueblo. Rodriguez i inni krytycy 
słusznie konstatują, że również ten mit funkcjonuje w tekście Castillo jako 
kontrnarracja w stosunku do patriarchalnego w swych założeniach katolicy
zmu. Mit o Tsichtintako wyrasta z tradycji matrylinearnej (nota bene bardzo 
podobnej do tradycji reprezentowanej przez Leslie Marmon Silko z plemie
nia Laguna Pueblo) i nie ma nic wspólnego z mitem o biblijnej Ewie, która 
w znaczny sposób przyczyniła się do upadku ludzkości. Rodriguez piszę320, że 
ten kontrast pomiędzy mitem Pueblo a chrześcijańskim jest ważny, bo sama 
Castillo w Massacre zwracała uwagę na to, że biblijna historia Ewy jest opo
wieścią o odebraniu autonomii kobietom. Wybór Tsichtintako, kobiety, która 
wraz ze swoimi córkami zapełniła ziemię roślinami i zwierzętami w micie kre
acyjnym Pueblo, jest niewątpliwie kompletnym odwróceniem historii z księgi 
Genesis, w której mężczyźna ma moc tworzenia, a Ewa poprzez nieposłuszeń
stwo inicjuje autodestrukcję, zsyłając od razu przekleństwo na wszystkie kolej
ne pokolenia. W powieści Castillo Caridad i jej partnerka Esmeralda stają się 
współuczestniczkami aktu stworzenia w momencie, gdy wskakują do „macicy 



ziemi”, aby spotkać się z Tsichtintako. Czyn ten jest interpretowany jako ofia
ra umożliwiająca wypełnienie się mitu o Tsichtintako, ale też jako przejście 
w inny, lepszy wymiar i jednocześnie ucieczka ze świata, który nie pozosta
wia zbyt wielu opcji niezależnym kobietom. Jest to też najszczęśliwsza śmierć 
w powieści, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, bo Fe i Esperanza umierają 
przez zbyt bliskie związki z imperialną polityką USA (Fe ginie z powodu pra
cy w toksycznej fabryce, która to praca miała być przepustką do Amerykań
skiego Snu, a Esperanza jako korspondentka wojenna wysłana przez swoich 
zwierzchników z USA do Zatoki Perskiej). Dowodem na „szczęśliwą” śmierć 
może być cytat z powieści:

But much to all their surprise, there were no morbid remains of splintered 
bodies tossed to the ground, down, down, like bad pottery or old bread. 
There weren’t even whole bodies lying peaceful. There was nothing.

Just the spirit deity Tsichtintako calling loudly with a voice like wind, 
guiding the two women back not out towards the sun’s rays or up to the 
clouds, but down, deep, within the soft, moist dark earth where Esmeralda 
and Caridad would be safe and live forever321.

321 A. Castillo, So Far From God, W.W. Norton & Company, New York 1993, s. 211.
322 D. C o o p e r Alarcon, Literary Syncretism...

(Bardzo się zdziwiły, gdy się zorientowały, że nie było tam przerażających 
pozostałości ciał roztrzaskanych o ziemię przypominających kawałki roz
bitych naczyń czy starego chleba. Nie było nawet całych ciał spoczywają
cych w spokoju. Nic tam nie było.

Tylko głos bogini-ducha Tsichtintako głośny niczym wiatr, prowadzący 
dwie kobiety nie w stronę promieni słonecznych i w górę, do chmur, lecz 
w dół, głęboko, w objęcia wilgotnej miękkiej ziemi, gdzie Esmeralda i Ca
ridad znajdą bezpieczeństwo i życie wieczne).

Opracowanie So Far From God autorstwa Daniela Coopera Alarcóna 
dopełnia obraz synkretyzmu literackiego w tej powieści322. Alarcón zauważa, 
że obok mitów indiańskich w dziele Castillo pojawia się też szereg nawiązań 
intertekstualnych do Biblii, Don Kichota Cervantesa, hagiografii i legend ka
tolickich oraz amerykańsko-meksykańskich opowieści folklorystycznych. Jed
nocześnie Alarcón, podobnie jak Rodriguez, zakorzenia mity w historii, udo
wadniając tym samym, że celem Castillo nie jest zabawa z wielokulturowymi 
motywami, ale wzmocnienie retoryki oporu przeciwko praktykom kolonial
nym i neokolonialnym, których geneza jest czytelna poprzez odniesienia do 
historii. Dowodem na zastosowanie takiej strategii jest wykorzystanie postaci 
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Malogry, potwora z opowieści folklorystycznych z rejomu Nowego Meksyku, 
którego w So Far From God spotyka we śnie Loca i który potem brutalnie ata
kuje Caridad. Alarcón zauważa323, że o ile wyobrażenie Malogry ze snu Loki 
odpowiada wersji folklorystycznej, o tyle Malogra atakująca Caridad zostaje 
przeobrażona przez Castillo w krwawą bestię, która gwałci i nieomal pożera 
Caridad. Krytyk dochodzi do wniosku, że przekształcenie tej postaci wpro
wadza do powieści wątek podboju i kolonizacji hiszpańskiej, co znajduje też 
potwierdzenie w innych pracach krytycznych, cytowanych przez Alarcóna, 
a przede wszystkim w samym tekście powieści:

Ibidem.
,;i Ibidem, s. 77.

It was not a stray and desperate coyote either, but a thing, both tangible 
and amorphous. A thing that may be described as made of sharp metal 
and splintered wood, of limestone, gold and brittle parchment. It held the 
weight of a continent and was indelible as ink, centuries old and yet as 
strong as a young wolf. It had no shape and was darker than the dark night, 
and mostly, as Caridad would never forget it, it was pure force324.

(Nie był to również zdesperowany zabłąkany kojot, ale była to rzecz, na
macalna i niewyraźna. Rzecz, zrobiona jakby z ostrego metalu i pełnego 
drzazg drewna, ze spalonego i kruszącego się wapna. Ważyła tyle co konty
nent i była niezmazywalna jak atrament, starsza od wieków, a jednak silna 
jak młody wilk. Nie miała określonego kształtu i była ciemniejsza od czar
nej nocy, i przez cały czas, czego Caridad nigdy nie zapomni, była ślepą 
przemocą).

Alarcón zgadza się z tymi krytykami, którzy interpretują ten fragment 
jako aluzję do podboju - w ten sposób okrutny gwałt na Caridad nie jest po
kazany jako historyczna anomalia, ale jako część bezwlędnego podboju Indian 
w Ameryce. Podobnie Alarcón znajduje historyczny kontekst dla innych wy
darzeń z powieści, tym razem nie poprzez interpretacje mitycznego stwora, 
ale odnosząc się do konkretnych wydarzeń historycznych, które Castillo prze
niosła do powieści. Krytyk zajmuje się tym razem wątkiem z Fe. Jak wspomi
nałam, Fe zmarła wskutek zatrucia toksynami w amerykańskiej fabryce, które 
doprowadziły do rozwoju nowotworu. Alarcón zwraca uwagę na wydarzenia, 
które miały miejsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w jednym z oddziałów 
koncernu IBM, gdzie pracownicy również byli narażani na działanie toksyn 
(co przed nimi ukrywano, jak w historii Fe) i wielu z nich zmarło na różne 
odmiany raka. Biorąc pod uwagę, że Esperanza ginie w Zatoce Perskiej, a Loca 



umiera na AIDS (przetoczono jej zakażoną krew w szpitalu), Alarcón konklu
duje, że w ten sposób Castillo konsekwentnie pokazuje nadużycia kultury im
perialnej USA, państwa, które jest w wersji Castillo pełne przemocy i chaosu. 
Antidum jest działalność Sofii po śmierci córek - zakłada ona stowarzyszenie 
dla matek MOMAS i konsoliduje miejscową społeczność, łącząc mity o św. 
Joannie i La lloronie, o czym więcej w artykule Alarcóna325.

125 Ibidem.

Castillo bawi się zatem wątkami historycznymi i mitycznymi, umiejęt
nie je przeplatając i tworząc nowe, synkretyczne wersje starych historii, tak 
aby mogły uwzględnić one tradycję matriarchalną. Castillo nie zajmuje się ani 
w So Far From God, ani w Sapogonii kwestią wyważenia perspektywy kobiecej 
i męskiej, ponieważ jej celem jest kompletna dekonstrukcja kultury patriar- 
chalnej i napisanie „herstory”. Ze wszystkich omówionych do tej pory powie
ściopisarek Castillo jest zdecydowanie najbardziej radykalna i feminizująca, 
chociaż - jak pokazuje jej ostatnia powieść The Guardians, moim zdaniem 
najdojrzalsza - potrafi zaskakiwać.

Trudno szukać w tej powieści ideologicznego zacietrzewienia i przery
sowań typowych dla jej wcześniejszych utworów. Castillo zrywa też z parodią 
i intertekstualnością, zamiast tego pisząc uniwersalną realistyczną powieść 
o współczesnym Nowym Meksyku i dramacie Meksykanów oraz Ameryka
nów o meksykańskich korzeniach podzielonych granicą. Jest to zatem utwór, 
podobnie jak pozostałe, zaangażowany społecznie i krytykujący politykę Sta
nów Zjednoczonych, ale krytyka ta jest znacznie subtelniejsza i brak jest w po
wieści sztywnych podziałów pomiędzy światem kobiet i mężczyzn. W powie
ści The Guardians udało się też Castillo stworzyć bardzo dobre postaci, które 
wymykają się jednoznacznej ocenie, bo nie są już typami czy archetypami.

Główną bohaterką jest Regina, samotna, niezależna kobieta wychowu
jąca nastoletniego bratanka Gabo, po tym jak jego ojciec Rafa zaginął prze
prowadzany przez przemytników przez granicę meksykańsko-amerykańską. 
Postaciami drugoplanowymi są Miguel, zakochany w Reginie rozwiedziony 
nauczyciel, który pomaga jej i Gabo znaleźć Rafę, i dziadek Miguela Milton, 
który staje się jednym z opiekunów Gabo. Powieść po raz kolejny rozgrywa się 
w małym miasteczku w Nowym Meksyku i składa się z pierwszoosobowych 
narracji wymienionych bohaterów. Wyjątkowe są fragmenty Gabo, ponieważ 
mają one formę listów do ojca Pio (Gabo chce zostać księdzem). Warto też 
zwrócić uwagę na narrację Miltona, ponieważ dzięki niemu powieść zyskuje 
wymiar historyczny; to on, używając specyficznej formy spanglish, opowia
da historię Nowego Meksyku przy granicy meksykańskiej, udowadniając, że 
przemoc związana z wydarzeniami współczesnymi była od zawsze częścią rze
czywistości przygranicza. Jak opowiada Milton w jednym z rozdziałów:

210



Legend has it that in the Wild West days, Wyatt Earp come by here before 
he went to Tombstone and found it too wild for him. All kinds of desper
adoes passed through El Chuco looking for refuge. The gunslinger John 
Wesley Hardin is buried over in the Chinese graveyard. Los chinos were 
building railroads back in them days.

It’s still pretty wild around here. Maybe no more than other places in 
the world. Just yesterday, a man got shot in broad daylight. He worked for 
a car dealership. He was shot by a woman. Her brother was driving the 
gataway car. [... ]

I seen a lot during all my years of owning a cantina. Las viejas can be 
just vicious as any man. N’hombre. You gotta watch las giiisas, también. 
Once a woman slit her mans throat, just like that, with a kitchen knife. 
Right in front of me326.

126 A. Castillo, The Guardians, Random House, New York 2007, s. 128-129.

(Legenda głosi, że w czasach Dzikiego Zachodu trafił tu Wyatt Earp po 
drodze do Tombstone, lecz miejsce to było dla niego zbyt dzikie. Każdy 
rodzaj desperado przechodził przez El Chuco w poszukiwaniu azylu. Ob
ładowany bronią bandzior John Wesley Hardin leży tu pochowany na chiń
skim cmentarzu. Los chinos budowali tu dawniej kolej.

Jest tu dosyć dziko. Może nie bardziej niż w innych miejscach na świe
cie. Tylko wczoraj zastrzelono człowieka w środku dnia. Pracował dla de
alera samochodów. Zastrzeliła go kobieta. Jej brat prowadził samochód, 
którym zwiali. [...]

Dużo żem widział w swoim czasie, gdy prowadziłem knajpę. Las viejas 
potrafią być wredne jak niejeden chłop. N’hombre. Uważaj na las giiisas, 
también. Kiedyś baba poderżnęła chłopu gardło, po prostu, kuchennym 
nożem. Pod moim nosem).

Milton opowiada o zmieniających się prezydentach amerykańskich 
i pojawiających się nowinkach „cywilizacyjnych”, jak np. kolei, ale na tle tych 
zmian obraz przemocy jest ciągle ten sam. El Chuco zdaje się też przyciągać 
zafascynowanych przemocą ludzi, którzy w drugiej połowie XX i na początku 
XXI wieku stają się jeszcze bardziej niebezpieczni, bo oprócz alkoholu mają 
do dyspozycji także narkotyki. Milton ma świadomość tej niebezpiecznej cią
głości historycznej, dlatego w konkluzji swojej opowieści o historii El Chu
co stwierdza, że na szczęście jego dzieci opuściły to miejsce. Milton też jako 
pierwszy przeczuwa tragedię Gabo, zauważając mordercze skłonności Tiny 
Tears, członkini gangu, która zabije Gabo z powodu nieodwzajemnionej mi
łości.
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Jednak pomimo wszystko Regina nie opuszcza El Chulo i decyduje się na 
adopcję porzuconego dziecka Tiny Tears. Miguel również nie porzuca nadziei, 
zwłaszcza że musi się zająć dwójką dzieci i żoną, która została wielokrotnie 
zgwałcona przez członków gangu narkotykowego. Pokazanie w The Guar- 
dians postaci męskiej, która ma zdolność do empatii i dokonuje dojrzałych 
wyborów, jest przełomem w prozie Castillo i świadczy o uwolnieniu się od 
radykalnej i naiwnej często retoryki wcześniejszych powieści. Po raz pierw
szy, moim zdaniem, przeszłość nie została wykorzystana wyłącznie po to, aby 
opowiedzieć o nadużyciach kultury patriarchalnej, o brzemieniu „history”. 
Przeszłość, dostępna dla czytelnika głównie w relacjach Miltona i częściowo 
w opowieściach Reginy i Miguela, nie jest już tylko przestrzenią skażoną przez 
nadużycia mężczyzn. Nawet Milton, najstarszy i najbardziej konserwatyw
ny z trójki narratorów, jest zszokowany pełnymi przemocy kobietami, które 
odcisnęły swoje piętno na historii pogranicza, udowadniając tym samym, że 
mężczyźni nie mieli monopolu na przemoc fizyczną. Spostrzeżenia Miltona 
znajdują potwierdzenie w tragicznej historii Gabo. W takim ujęciu dyskurs 
uwzględniający konteksty historyczne jest wyważony, a jego celem nie jest ko
lejne „rozdrapywanie ran”, lecz udowodnienie, że przemoc - bez względu na 
to, czy pochodzi od mężczyzn, czy kobiet - przekreśla możliwość wspólnej 
koegzystencji mieszkańców amerykańsko-meksykańskiej granicy. Na tym tle 
bardzo dobrze wypada postać Reginy - pierwsza silna kobieca postać u Castil
lo niewydająca się teoretycznym przedłużeniem manifestu o Nowej Metysce, 
ale osobą z krwi i kości.

Castillo subtelniej też niż we wcześniejszych powieściach tworzy kontr- 
dyskurs w stosunku do ideologii katolickiej. Widoczne to jest zwłaszcza na 
poziomie tytułu i motywu „anielskiego”. „Guardian” to nie tylko „Opiekun”, ale 
także „anioł stróż”; w powieści anielskie imiona noszą mężczyźni wokół Regi
ny: jej brat to Rafael, bratanek Gabriel i kochanek Miguel. Chociaż noszą imio
na najpotężniejszych aniołów z chrześcijańskiego panteonu, to nie oni chronią 
Reginę, ale Regina musi chronić ich - to ona próbuje być ich aniołem stróżem, 
co nie do końca jej się udaje, bo, jak wiadomo, dwóch z nich ginie z powodu 
kontaktów z gangami narkotykowymi. Ciekawym pomysłem Castillo jest też 
dowartościowanie męskiej perpektywy poprzez pokazanie transformacji Mi
guela, który z egoisty zmienia się w altruistę i odgrywa ważną rolę w historii 
Reginy, dorastając niejako do swojego imienia (pod koniec powieści Miguel 
staje się „aniołem stróżem” swojej rodziny). Widać w tej strategii, że Castillo 
przeszła od dekonstrukcji w stronę konstrukcji i podobnie jak omówieni do 
tej pory twórcy wykorzystujący historię, udało jej się stworzyć literacką prze
strzeń, która daje nadzieję na to, że odkrywanie historii nie musi prowadzić do 
zaostrzenia antagonizmów, ale może być lekcją odpowiedzialności bez senty
mentalizmu i patosu.
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Ostatnią powieściopisarką z kręgu Chicano, o której chciałabym wspo
mnieć, jest Graciela Limón. Limón wykorzystuje historię w jeszcze większym 
stopniu niż Cisneros i Castillo, stąd jej obecność w niniejszym opracowaniu. 
Jednak jej sposób wykorzystania wątków historycznych jest zdecydowanie naj
mniej interesujący i momentami bardzo naiwny. Niemniej jednak uważam, że 
warto o niej wspomnieć, bo z jednej strony jej proza jest doskonałym dowo
dem na to, że historia jest niesłychanie istotnym komponentem współczesnej 
prozy etnicznej, a z drugiej na tle uproszczeń Limón łatwiej zobaczyć złożony 
obraz historii u Cisneros i Castillo.

Najsłynniejsza powieść Limón, In Search of Bernabé, najlepiej wypada 
jako rekonstrukcja etnohistoryczna. Poprzez wykorzystanie wątku wojny do
mowej w Salwadorze Limón faktycznie udaje się w wiarygodny sposób poka
zać historię zmarginalizowaną i przywrócić godność Amerykanom o salwa- 
dorskich korzeniach, zwracając uwagę czytelnika na fakt, że większość z nich 
to uchodźcy wojenni, którzy muszą poradzić sobie z traumami mogącymi 
przypominać tę przeżywaną przez główną bohaterkę powieści, która traci 
syna w trakcie ulicznych walk i odnajduje go dopiero po jego śmierci, na stosie 
innych ciał. W porównaniu z innymi powieściami, In Search of Bernabé jest 
najmniej kontrowersyjnym zapisem historii. Limón dobrze radzi sobie w kon
wencji realistycznej, chociaż zdradza zamiłowanie do patosu i moralizatorstwa, 
które jednak ze względu na możliwie obiektywny obraz wojny w Salwadorze 
nie obniżają jakości literackiej powieści.

Znacznie gorzej przedstawiają się kolejne rekonstrukcje historyczne 
Limón, w których tendencje moralizatorskie i miłość do feminizmu dopro
wadzają do przekształcenia historii w lekkostrawne mity dla masowego czy
telnika. Powieść Song of the Hummingbird wypada trochę lepiej od utworu 
The Madness of Mamá Carlota, jednak pod warunkiem, że czytelnik nie zna 
sposobów, w jaki temat historii Indian został wykorzystany zarówno przez 
uznanych pisarzy indiańskich i Latino/a w USA, jak i przez wybitnych pi
sarzy latynoamerykańskich. Song of the Hummingbird opowiada o azteckiej 
kobiecie o tytułowym imieniu Koliber, która w podeszłym wieku relacjanu- 
je swoje życie katolickiemu zakonnikowi, ojcu Benito. Na pierwszy rzut oka 
powieści Limón trudno coś zarzucić, ponieważ wydaje się, iż idealnie wpi
suje się w retorykę studiów kulturowych i feministycznych. Mamy rewizjo- 
nizm historyczny, mamy przywracanie pamięci grupie zmarginalizowanej, jak 
i uprawomocnienie perspektywy kobiecej i przejrzystą lekcję historii preko
lumbijskiej Ameryki. Limón nie idealizuje kultury azteckiej, odsłaniając jej pa- 
triarchalizm i okrucieństwo. Brak idealizacji nie jest jednak tożsamy z brakiem 
uproszczeń, bo chociaż akcja toczy się w XVI wieku na obrzeżach Tenochti- 
tlanu-Meksyku, język i charakterystyka postaci zupełnie tego nie oddają. Od 
samego początku sympatia narratora sytuowana jest po stronie Huitzitzilin/ 
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Kolibra, która udziela wywiadu rzeki franciszkaninowi Benito, jawiąc się nam 
jako bezdyskusyjna ofiara najpierw patriarchalnej kultury azteckiej, a potem 
podboju i kolonizacji hiszpańskiej. Obraz relacji indiańsko-hiszpańskich jest 
albo pełen okrucieństwa (opis konkwistadorów), albo skrywanej sympatii dla 
podbitych ludów (obraz Benito). Limón nie potrafiła lub nie chciała wykorzy
stać historycznej ambiwalencji obecnej w portrecie kronikarzy tzw. Nowego 
Świata, czyli pomieszania uczucia fascynacji z poczuciem obcości, którą moż
na znaleźć chociażby w tekstach najsłynniejszego franciszkanina, który zare
jestrował konkwistę, czyli Fray Bernardino de Sahagńna. Tak jak Benito jest 
komiksową wersją Sahagńna, bo w kulturze Azteków pociągają go głównie 
wątki związane z przemocą i seksem, a nie jej skomplikowane rytuały, tak też 
Huitzitzilin odpowiada komiksowej wersji Malinche, bo pasuje do portretu 
oszukanej Szlachetnej Dzikuski, przy czym dzikość polega nie tylko na skłon
ności do przemocy w dramatycznych okolicznościach, ale również na wyzwo
leniu seksualnym.

Nie ma też w tej powieści żadnej refleksji nad problemami, jakie napo
tyka prozaik próbujący rekonstruować historię. Zamiast tego Limón tłumaczy 
w notce od autorki, która otwiera powieść, że czytelnik po prostu usłyszy pieśń 
azteckiej księżniczki, która jest „believeable because she was a participant and 
witness”327 („wiarygodna, bo była uczestniczką wydarzeń i ich świadkiem”). Ta 
wiara w przejrzystość dyskursu historycznego przekreśla możliwość zmierze
nia się z materiałem historycznym w satysfakcjonujący sposób. Zatem, cho
ciaż Limón wykorzystuje wszystkie wątki typowe dla powieści rekonstruującej 
etnohistorię, to jednak nie potrafi wyjść poza schematyczny obraz tej histo
rii, co świadczy o zerwaniu z tradycją wielkich neoindygenistów, którzy kon
struktywnie wykorzystali prekolumbijską i postkolumbijską spuściznę, jak np. 
Asturias i Arguedas.

G. Limón, Song of the Hummingbird, Arte Publico Press, Houston 1996, s. 6.

Podobnie w drugiej powieści historycznej, The Madness of Mama Carlota, 
Limón manipuluje materiałem historycznym w taki sposób, aby dopasować 
historię oficjalną do wymogów feminizmu w wersji popkulturowej. Chociaż 
również u innych twórców zdarzały się przypadki poświęcania faktów histo
rycznych na rzecz ogólnego przesłania tekstu literackiego (np. obraz preko
lumbijskich Indian u Hogan czy idealizacja ruchu Tańca Ducha u Silko), to 
jednak nikt nie stosował mistyfikacji na taką skalę, jak Graciela Limón w por
trecie cesarzowej Charlotty. Omówieni dotychczas przeze mnie etniczni pisa
rze i pisarki zazwyczaj pozwalali sobie na domysły, uzupełniając ewentualnie 
luki w historii oficjalnej z zastrzeżeniem, że nie mają monopolu na historyczną 
prawdę, i podkreślając dialogiczny charakter zapisu historii. Natomiast Limón 
sięga w swojej powieści o cesarzowej Meksyku do tradycyjnego dla powieści 
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historycznej repretuaru środków stylistycznych, czyli stosuje trzecioosobowe- 
go wszystkowiedzącego narratora (jego relacja jest okazjonalnie przeplatana 
dziennikiem Carloty, ale niewiele on wnosi, bo narrator i tak jest po jej stro
nie), podaję daty i miejsca wydarzeń, ale obraz Charlotty, jaki się wyłania z tej 
opowieści, zupełnie odbiega od wersji z historii oficjalnej, czym Limón zupeł
nie się nie przejmuje i po prostu opowiada swoją wersję, używając autentycz
nych nazw i dat jako rusztowania.

Jak łatwo się domyśleć, Charlotta - czy Mama Carlota - jest głównie ofia
rą kultury patriarchalnej, niezwykle wrażliwą i inteligentną kobietą, w dodatku 
przyjaciółką Indian, za co musi zapłacić cenę w postaci wieloletniego pobytu 
w więzieniu w zamku Bouchot w Belgii. Z motywem szaleństwa Limón pora
dziła sobie łatwo, wprowadzając wątek trucia cesarzowej, który doprowadził 
do jej niezwykłej podejrzliwości i obsesji na punkcie jedzenia. Postacie indiań
skie w The Madness of Mama Carlota, zwłaszcza trzy siostry, lojalne służące 
Carloty, są tak samo mało wiarygodne jak ich pani, skontruowane zgodnie ze 
schematem zakładającym, że każda kobieta jest ofiarą patriarchatu, a jedyną 
jej obroną przed opresyjnym systemem jest kobieca solidarność. Podobnie jak 
w powieści The Song of Hummingbird, Limón prowadzi czytelnika za rękę, nie 
wdając się w problemy z przepaścią pomiędzy historią oficjalną a jej własną 
wersją życia Charlotty, i już we wstępie piszę:

The tale you are about to read tells of the sad and tragic Empress Carlota 
of Mexico who, although here fictionalized, was real. On the other hand, 
her beloved companions, the Chontai sisters, are my creation; every part 
of them is a figment of my imagination. Although the sisters first appear 
in and around the sacred grounds of Cholula, they consider themselves 
part of the Chontai tribe, a people traditionally rooted in Oaxaca. Why 
do they appear so far from their land, as if out of nowhere? No one knows. 
Perhaps they are among the many of Mexico’s indigenous children that are 
displaced and lost328.

Eadem, The Madness of Mamá Carlota, Arte Público Press, Houston 2012, s. 1.

(Historia, którą przeczytacie, opowiada o smutnej i pięknej cesarzowej 
Carlocie z Meksyku, która, chociaż książka ta jest fikcją, żyła naprawdę. Za 
to jej ukochane towarzyszki, siostry Chontal, są w całości wytworem mojej 
wyobraźni. Chociaż siostry po raz pierwszy pojawiają się w okolicy świętej 
ziemi Cholula, uważają się za reprezentantki plemienia Chontal, ludu tra
dycyjnie zamieszkującego prowincję Oaxaca. Dlaczego zawędrowały tak 
daleko od swojej ziemi, jak gdyby spadły z nieba? Nikt nie wie. Może przy 
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należą do wielkiej grupy indiańskich dzieci Meksyku, których udziałem 
jest wysiedlenie i zagubienie).

Trudno nie zauważyć, że już sam odautorski wstęp jest dowodem na trak
towanie historii jako materiału, z którego można czerpać dowolnie, w zależ
ności od pomysłu i nastroju, podobnie zresztą można potraktować etnologię, 
bo w końcu jakie to ma znaczenie, z którego rejonu pochodzi kultura Chontal, 
jeżeli i tak będzie wykorzystana jako egzotyczny wątek w popkulturowej wer
sji feministycznej opowieści o postaci historycznej, która jest „real”, bo kiedyś 
żyła. Zatem o ile powieść In Search ofBernabe można uwzględnić w kontekście 
reprezentacji historii w literaturze i zestawić z osiągnięciami Sandry Cisneros 
i Any Castillo, o tyle The Song of Hummingbird i The Madness of Mama Carlota 
dzieli od powieści Cisneros i Castillo prawdziwa przepaść, co jest dowodem na 
to, że nie można bawić się historią bezmyślnie.



Obraz historii w prozie amerykańsko-
-DOMINIKAŃSKIEJ

•-£>

Junot Díaz i Julia Alvarez są autorami, którzy sięgają do historii Domini
kany po to, aby przywrócić pamięć nie tylko reprezentantom swojej gru
py etnicznej, ale również uświadomić czytelników spoza kręgu imigrantów 

z Dominikany. Zarówno Díaz, jak i Alvarez nawiązują przede wszystkim do 
dwudziestowiecznej historii Dominikany, a konkretnie do czasów dyktatu
ry Rafaela Leonidasa Trujillo, jednak oboje zgadzają się, że ta dyktatura nie 
stanowiła historycznej anomalii, ale było częścią pełnego przemocy procesu 
historycznego zapoczątkowanego w czasach podboju i utrwalonego w okre
sie kolonizacji i neokolonizacji. To przekonanie jest obecne we wszystkich ich 
utworach, tak samo jak wiara w konieczność zwrócenia pamięci mieszkańcom 
dominikańskiej diaspory w USA po to, aby potrafili określić swoje miejsce 
w postetnicznym wielokulturowym społeczeństwie.

Styl Junota Diaza jest jego znakiem rozpoznawczym i różni się znacz
nie od stylu Alvarez, co widoczne jest zwłaszcza przy porównaniu powieści, 
w których autorzy wykorzystują odniesienia do tej samej historii, czyli dykta
tury Trujillo. W przypadku Diaza powieścią ekplorującą ten wątek jest Krótki 
i niezwykły żywot Oscara Wao, a w przypadku Alvarez są to powieści How the 
Garcia Girls Lost Their Accents, In the Time of the Butterflies i, częściowo, In the 
Name of Salomé. Zacznę od powieści Diaza329.

Poniższa interpretacja została częściowo przeze mnie wykorzystana w artykule: A. Gon- 
dor-Wiercioch, Louise Erdrich, Sherman Alexie i lunot Diaz - buntownicy w objęciach fukü, 

„Teksty Drugie” 2014, nr 6, s. 343-368.

Podobnie jak omówieni do tej pory prozaicy, Díaz wkomponowuje fik
cyjną fabułę w szerszy kontekst historyczny i podobnie historia „dopada” bo
haterów, popychając ich na drogę bez powrotu. Na szerszym tle mamy odnie
sienia do kolonializmu już w otwierającej powieść definicji fukú:

217 —



Fukú americanus lub bardziej kolokwialnie fukú - w ogólności klątwa, fa
tum, a w szczególności „klątwa i fatum Nowego Świata”. Zwane również 
fukú Wielkiego Admirała, ponieważ to właśnie on był zarówno jego aku- 
szerem, jak i jedną z najsłynniejszych ofiar wśród Europejczyków; bo cho
ciaż „odkrył” Nowy Świat, zmarł zgorzkniały i wyniszczony przez syfilis, 
słysząc (dique) boskie głosy. [...]

Santo Domingo może być dla fukú Kilometrem Zerowym, portem 
przybycia, wszyscy jednak jesteśmy jego dziećmi, choć nie musimy o tym 
wiedzieć.

Tylko że fukú to nie tylko stare dzieje, historia niesamowita sprzed lat, 
która przestała straszyć330.

5,0 J. D i a z, Krótki i niezwykły żywot..., s. 11.
Ibidem, s. 192.

Díaz przede wszystkim koncentruje się na dyktaturze Trujillo, która 
położyła się cieniem na życiu wszystkich Dominikańczyków, a zwłaszcza na 
losach głównych bohaterów powieści, członkach rodziny Cabral (potem de 
Leon), zmuszonych w konsekwencji do emigracji do Stanów Zjednoczonych. 
Tytułowy bohater nigdy nie odnalazł się na obcej ziemi, pogrążając się stop
niowo w eskapizmie (w świecie literatury fantasy), co tylko pogłębiło jego alie
nację. Zresztą nawet jego tytułowe imię nawiązuje do innego wyklętego bun
townika, który nie docenił władzy konserwatywnego społeczeństwa („Wao” to 
zniekształcone przez spanglish nazwisko „Wilde” i chodzi oczywiście o Oscara 
Wildea). Zanim jednak pokażę kryzys tożsamości głównego bohatera, chciała- 
bym najpierw sięgnąć do jego historii rodzinnej, w której wiodącym motywem 
jest bunt, nieprzynoszący jednoznacznego i pełnego wyzwolenia, ale zdający 
się częścią klątwy.

Historia obecności fukú sięga poza Cabralów - Díaz przywołuje m.in. 
motywy indiańskie w historii Dominikany, pokazując wielowarstwowość opo
wieści i uwikłanie w kolonializm. Rezydencja Cabralów, Casa Hatüey, nosiła 
nazwę nawiązującą do indiańskiego wodza Tainów Hatiieya, który padł ofiarą 
procesu nazwanego przez Diaza „Pierwszym Aktem Ludobójstwa w Domini
kanie”, czyli podboju wyspy przez konwistadorów hiszpańskich. Dodatkowym 
obciążeniem dla rodziny może być to, że dom nie został nazwany na cześć in
diańskiego wodza, ale na pamiątkę duchownego, który ochrzcił Hatiieya przed 
spaleniem go na stosie (zgodnie z legendą ostatnimi słowami Hatiieya były: 

„W niebie są biali ludzie? W takim razie wolę pójść do piekła”331). W innym 
miejscu powieści przywołana jest historia innej członkini plemienia Tainów, 
wojowniczki Anacaony - która w przeciwieństwie do Malinche nie współ
pracowała z Hiszpanami - o apetycie seksualnym i zamiłowaniu do gwałtu 
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równym, według Diaza, degeneracji Trujillo332. Właśnie z powodu tej cechy 
dyktatora Abełard Cabral, dziadek tytułowego Oscara, popada w niełaskę. Gdy 
Abelard postanawia zbuntować się przeciwko dyktatorowi i nie oddaje mu 
swojej córki, szanowany do tej pory chirurg zostaje uwięziony i jest torturowa
ny, a jego rodzina ginie w strasznych okolicznościach. Warto zauważyć, że po
mimo iż Abelard uchronił córkę przed gwałtem, jego decyzja nie jest oceniana 
w powieści jako czyn jednoznacznie bohaterski, ale jako manifestacja pewnej 
słabości. Abelard zwlekał z decyzją o zabezpieczeniu rodziny przed Trujillo 
i to przypieczętowało los wszystkich. Uratowana zostaje tylko najmłodsza cór
ka Beli, którą postanawia zaopiekować się ciotka La Inca. Harmonijne pożycie 
pomiędzy Beli a La Incą kończy się, gdy nastoletnia Beli wkracza w fazę buntu 
i wybiera Gangstera jako partnera życiowego. Tym razem przyczyny buntu 
związane są z zagubieniem Beli, poszukującej własnej drogi życiowej i nie- 
mogącej się odnaleźć w rzeczywistości, którą rządzą rasizm i sztywne podzia
ły społeczne. Oczywiście swój związek z Gangsterem Beli nieomal przypłaca 
życiem i w efekcie ląduje w diasporze latynoskiej w Nowym Jorku. Na obcej 
ziemi historia się powtarza, gdy buntuje się nastoletnia córka Beli, Lola, znów 
z powodu niekompatybilnych modeli kulturowych, z którymi nie potrafi się 
uporać (matka wychowuje ją zgodnie z tradycją dominikańską, a Lolę pociąga 
amerykański indywidualizm). Na szczęście Lola w porę usuwa się z drogi au- 
todestrukcji, ale fuku nie śpi i przechodzi na brata Loli Oscara, który buntuje 
się tylko raz w życiu, ale płaci za to cenę najwyższą.

Ibidem, s. 219.

Jaką funkcję pełni historia u Diaza? W Krótkim i niezwykłym żywocie 
Oscara Wao autentyczne wydarzenia historyczne są osią napędową narracji; 
rekonstrukcja prawdziwej historii nie jest jednym z równorzędnych wątków, 
ale wysuwa się na pierwszy plan. Już nie mity, ale historyczne wydarzenia 
i postacie inspirują w głównej mierze wyobraźnię literacką i wpływają bezpo
średnio na problemy fikcyjnych bohaterów. Bardzo wyraźnie widać to u Ju- 
nota Diaza, który stosuje obszerne przypisy, bez których zrozumienie jego 
powieściowego świata byłoby niemożliwe. Już od pierwszego przypisu Diaz 
błyskawicznie przykuwa uwagę czytelnika do kontekstu historycznego, pisząc 
(w przypisach):

Dla tych, którym umknęły obowiązkowe dwie sekundy historii Domi
nikany: Trujillo, jeden z najbardziej osławionych dyktatorów XX wieku, 
rządził Republika Dominikańską od 1930 do 1961 roku z nieprzejednaną 
i bezwzględną brutalnością. Korpulentny, sadystyczny Mulat o świńskich 
oczkach, który wybielał sobie skórę, chodził w butach na platformach 
i miał słabość do odzieży z czasów napoleońskich, z czasem przejął kon



trolę nad każdym prawie aspektem życia politycznego, kulturalnego, spo
łecznego i gospodarczego RD dzięki potężnemu (i znajomemu) połączeniu 
przemocy, zastraszania, rzezi, gwałtu, rabunku i terroru; Trujillo (zwany 
również ej Jefe, Niewydarzonym Krowokradem i Popierdolem) traktował 
cały kraj, jakby był jego plantacją, a on jej właścicielem333.

Ibidem, s. 12.

Mamy tu nie tylko dawkę historii, ale i komentarz, a wszystko to napisane 
żywym, soczystym, często szyderczym językiem, który nie tylko przekazuje 
informacje, ale też pozwala nam sobie wyobrazić, jak niemożliwym do unie
sienia ciężarem jest posiadanie takiej właśnie historii, życie z piętnem ofiary 
i w piekącym wstydzie. Te przypisy są integralną częścią powieści, postmoder
nistycznym zabiegiem umożliwiającym lepszy kontakt z narratorem/autorem 
opowieści, stawiającym pod znakiem zapytania możliwość obiektywnej re
konstrukcji historii. Historia wykorzystana przez Diaza ma taki ładunek emo
cjonalny, że staje się karaibską puszką Pandory, niekończącą się opowieścią 
o niesprawiedliwości i wykluczeniu.

W podobny sposób, w przypisach właśnie, ulokowała wydarzenia histo
ryczne Sandra Cisneros w Caramelo. Warto jednak zauważyć, że o ile w powie
ści Cisneros przypisy udowadniały, że grupa Chicano ma długą wspólną histo
rię, z której może czerpać siłę, bo ta historia jest dowodem na ich zakorzenienie 
w rejonie amerykańskiego Południowego Zachodu, jak i świadczy o wkładzie 
Chicano w rozwój kultury amerykańskiej (Cisneros „odkopuje” informacje 
o meksykańskich korzeniach różnych słynnych postaci), o tyle w powieści 
Diaza historia z przypisów pokazuje raczej źródła traumy, nie dostarczając in
formacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zrekompensować bohaterom 
ich poczucie alienacji i wykorzenienia. Wspólnota, jaką buduje Diaz poprzez 
przywrócenie swoim bohaterom pamięci historycznej, jest wspólnotą ludzi 
odwiecznie spychanych na margines, co w niektórych przypadkach skutkuje 
uodpornieniem się jednostek na stres i ciężkie warunki, bo nawet trudy ży
cia na emigracji nie są w stanie przebić traumy czasów dyktatury przeżytych 
na Dominikanie, a w niektórych może tylko pomóc zrozumieć indywidualną 
tragedię, której nie można powstrzymać. Ten ostatni wniosek odnosi się oczy
wiście do historii Oscara, któremu wiedza historyczna nie jest w stanie ani 
pomóc, ani zaszkodzić (na pewno wiedział o dominikańskim piekle od matki, 
ale i tak wrócił na wyspę); w przypadku tego bohatera przypisy pomagają czy
telnikowi zobaczyć go bez maski dziwoląga, ale jako kogoś, kto znalazł bardzo 
ryzykowne wyjście z pułapki marginalizacji i za chwilowe poczucie akceptacji 
zapłacił życiem.
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Jest jeszcze jedna istotna różnica pomiędzy wykorzystaniem historii 
przez Diaza i twórców do tej pory przeze mnie omówionych. W większości 
przypadków zarówno twórcy indiańscy, jak i Latino/a sięgali do historii, aby 
zrekonstruować więzi plemienne i rodzinne; wspólna historia prowadziła do 
odnalezienia lub potwierdzenia tożsamości nie tylko indywidualnej, ale rów
nież grupowej. W Krótkim i niezwykłym żywocie Oscara Wao historia również 
pozwala zobaczyć Amerykanów o dominikańskich korzeniach jako ludzi na
znaczonych tą samą historią, ale przesadą byłoby stwierdzenie, że wspólna hi
storia ich jednoczy. Wspólna historia jest pokazana bardziej jako wspólna cho
roba, więc chociaż strukturalnie zostaje zachowany ten sam układ, co w dotąd 
omówionych utworach, czyli historia Dominikany jest wprowadzona jako 
kontrhistoria w stosunku do historii oficjalnej, to jednak funkcja kontrhisto- 
rii jest inna. Wprowadzenie wątku więcej niż obowiązkowych „dwóch sekund 
historii Dominikany” jest nie tyle lekcją dla samych imigrantów, którzy zapo
mnieli o swoich korzeniach, ile głównie lekcją dla wszystkich spoza amerykań- 
sko-dominikańskiego barrio. Poznając historię ludzi traktowanych często jak 
wyrzutki społeczne, jak osoby obce i kompletnie nieprzystosowane, wrażliwi 
czytelnicy zaczynają odczuwać współczucie i odpowiedzialność za zgodę na 
obowiązujący dyskurs historii oficjalnej, która uprawomocnia jedną perpek- 
tywę, perspektywę tylko tych, którzy mają władzę, z wygody i dla spokoju su
mienia wyciszając inne głosy. Taka strategia powoduje, że perspektywa zmar- 
ginalizowanych przesuwa się nawet bardziej w kierunku centrum publicznego 
dyskursu niż w przypadkach, gdy grupy etniczne poprzez rekonstrukcję histo
rii umacniają poczucie wspólnoty, ponieważ ten drugi typ opowieści pozwala 
czytelnikowi uwierzyć, że wspólnoty sobie poradzą, natomiast w pierwszym 
przypadku czytelnik zostaje skonfrontowany z ludzką tragedią na miarę Osca
ra Wao, która na zawsze pozostanie wstrząsającym świadectwem. O słuszności 
takiego odczytania mogą też świadczyć słowa samego Diaza, który w jednym 
z wywiadów stwierdził, że zawsze był uznawany za pisarza amerykańskiego 
i nikt tego nie kwestionował, a wiadomo, że w przypadku pisarzy konsolidują
cych poczucie wspólnoty określonych grup często stawiano pytania o ich przy
należność do amerykańskiego kanonu334.

A. Celayo, D. Shook, In Darkness We Meet. A Conversation with Junot Diaz, „World Lite
rature Today” 2008, vol. 82, no. 2, s. 12-17.

To poczucie współodpowiedzialności, które inspiruje powieść Diaza, wy
nika też z przyjętej przez niego szerokiej perspektywy opowiadania, czyli sy
multanicznego relacjonowania losów członków rodziny Cabral i de Leon oraz 
historii zainicjowanej przez ustanowienie europejskiego zwierzchnictwa nad 
tzw. Nowym Światem, która zmieniła nas wszystkich w ofiary fuku. Ten uni
wersalizm powoduje, że czytając o uchodźcach z Dominikany, automatycznie 
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myślimy o współczesnych imigrantach i uchodźcach w innych częściach świa
ta. Metafora Juku znosi granice i wybudza nas z poczucia bezpieczeństwa wy
nikającego z możliwości oddzielenia się od reszty świata i wyciszenia niewy
godnych narracji. Język Diaza, niezwykle dosadny i soczysty, sprawia wrażenie 
bardzo współczesnego, żywego i autentycznego, bo odzwierciedla hybrydycz- 
ność tych, którzy musieli i nieustannie muszą przekraczać granice nie dlatego, 
że jest to sposób na życie, które ich pociąga intelektualnie czy estetycznie, ale 
dlatego, że wspólnie konstruujemy historię świata niepozostawiającą dla nich 
innej opcji.

Sam Diaz twierdzi”5, że nie może mówić o doświadczeniu amerykańskim, 
o ile nie zaczyna od słów „Santo Domingo”, i że język jest dla niego panteonem 
lub katalogiem przetrwania, bo fragmenty innych języków obecne w naszym 
języku rodzinnym są świadectwem historii, jak słowo „hamtnock”, podobne 
w języku angielskim i hiszpańskim, które ocala okruch kultury Indian Taino, 
jednych z pierwszych ofiar Europejczyków w Nowym Świecie. Potwierdza też, 
że podziwia w imigrantach ich zdolność przetrwania na przekór wszystkiemu 
i trud, jaki nieustannie podejmują, żeby się zaadaptować w nowym miejscu 
również poprzez specyficzne „zapasy” z historią („wrestling with history”)”6. 
Jest to zatem perspektywa postetniczna, bo zdecydowanie więcej uwagi po
święca Diaz szukaniu odpowiedzi na pytanie o własne miejsce w wielokultu
rowym społeczeństwie niż na pytanie o to, kim jestem. Tożsamość bohaterów 
Diaza jest niczym wypalone piętno, które nie pozwala zapomnieć.

Warto na koniec wspomnieć też o intertekstualizmie w powieści Diaza, 
ponieważ dotyczy on bezpośrednio wątków historycznych. Opisując dyktaturę 
Trujillo, prozaik niejednokrotnie buduje analogię do Władcy Pierścieni J.R.R. 
Tolkiena, jak też sięga do innych przykładów z literatury, filmów i gier science 
fiction. Efekt, który uzyskuje Diaz, jest zaskakujący, ponieważ te intertekstual- 
ne odniesienia nie potęgują grozy w opisie historycznej traumy, ale wprowa
dzają czarny humor, sygnalizując, moim zdaniem, dwa ważne spostrzeżenia. 
Pierwsze, to świadomość, że nie istnieje adekwatny język, przy pomocy które
go można właściwie oddać terror dyktatury, i dlatego też najwięcej odniesień 
historycznych pojawia się w przypisach. W ten sposób Diaz buduje kontrast 
pomiędzy odautorskim komentarzem a wyobrażeniem trujillatu jako Mordo- 
ru, który do tego stopnia zawładnął wyobraźnią Oscara, że zostaje on nieomal 
połknięty przez literaturę eskapistyczną, co jest jeszcze jednym powodem 
zerwania bohatera z rzeczywistością. Na dłuższą metę historia ubrana w ko
stium fantasy nie tylko nie może zostać zrozumiana, ale też zostaje relokowana

5,5 Ibidem.
”6 Ibidem.



w przestrzeń wyobrażoną, nieistniejącą i dlatego Oscar bezmyślnie powraca 
na Dominikanę, która jawi mu się jako raj z folderów turystycznych, kraj bez 
historii (dowodem przytoczone już przeze mnie spotkanie z dominikańskim 
krewnym, który tłumaczy Oscarowi, że Dominikana to „przeklęte piekło”, 
a nie raj). Za tę fantazję Oscar płaci życiem. Oczywiście czytelnik ma do dys
pozycji o wiele więcej narracji o historii Dominikany, bo poznaje ją nie tylko 
z przypisów, ale również z narracji Yuniora i członków rodziny Cabral i de 
Leon, co pozwala mu wyraźnie zobaczyć wady Dominikany w wersji fantasy.

Czarny humor, obecny również poprzez wykorzystanie zabiegów inter- 
tekstualnych, składa się też na szersze zjawisko „survival humour”, o którym 
pisałam już, omawiając dekonstrukcję stereotypów w powieści Diaza. Ten 
drugi wątek humoru umożliwiającego przetrwanie dotyczy bardziej w tym 
przypadku charakterystyki Dominikany niż bohaterów powieści. Opis Domi
nikany jako Mordoru podkreśla absurdalny wymiar dyktatury Trujillo i po
zwala uzyskać typowy dla „survival humour” efekt śmiechu przez łzy, bo w ta
kim ujęciu historia łatwiejsza jest do udźwignięcia, co udowadnia np. ten cytat 
z powieści:

Między rokiem 1930 (kiedy Niewydarzony Krowokrad przejął władzę) 
a 1961 (kiedy go sprzątnięto) Santo Domingo było karaibską wersją Pe- 
aksville, gdzie Trujillo wcielił się w postać Anthonyego, a cała reszta po
wtarzała rolę „faceta zamienionego w diabełka z pudełka”. Możecie prze
wracać oczami na to porównanie, ale przyjaciele: trudno byłoby przecenić 
wpływ, jaki Trujillo wywierał na Dominikańczyków, i zasięg cienia strachu, 
jaki kładł się na całym regionie. Ziom zdominował Santo Domingo, jakby 
było jego własnym prywatnym Mordorem [...]. Jego Oko było wszędzie; 
dysponował tajną policją, bardziej Stasi niż sama Stasi, która obserwowała 
wszystkich [...]337.

J. Diaz, Krótki i niezwykły żywot..., s. 203.

Kolokwialny język Yuniora, który miesza odniesienia do historii z odnie
sieniami literackimi i popkulturowymi, jest też sposobem na uniknięcie pato
su i sentymentalizmu (który pojawia się czasem u Alvarez opisującej w swo
ich powieściach tę samą dyktaturę) i dowodem na to, że dostęp do historii 
w powieściowym świecie Diaza jest demokratyczny, nawet „ziomale” stają się 
ekspertami; zresztą sam Diaz wpisuje się w tę tradycję, bo jego odautorskie 
przypisy, pomimo że bardziej przywołują konkretne fakty historyczne, rów
nież relacjonowane są kolokwialnym językiem, który uwzględnia typową dla 
slangu lekkość opowiadania i dosadność:
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Takim oddaniem darzyło go (Trujilla) jego pueblo, że - jak opisuje Galin- 
dez w La Era de Trujillo - kiedy komisja egzaminacyjna poprosiła swego 
studenta o opisanie kultury na kontynentach amerykańskich przed Ko
lumbem, ten odparł bez wahania, że najważniejszą kulturą przedkolumbij- 
ską na kontynenetach amerykańskich była „Republika Dominikańska za 
Trujilla”. Ale jaja. A najśmieszniejsze jest to, że egzaminatorzy nie chcieli 
oblać delikwenta, jako że ten „wspomniał o El Jefe”338.

Ibidem, s. 204.

Taki obraz historii prowadzi w gruncie rzeczy do tego samego efektu, jaki 
został uzyskany we współczesnych powieściach indiańskich i Chicano, czyli 
historia zostaje płynnie włączona w konstrukcję fikcyjnego świata za pomocą 
języka, który może reprezentować wszystkich zmarginalizowanych, i zamiast 
opowieści martyrologicznej o wyjątkowości historycznej danej grupy mamy 
polifoniczny dyskurs demokratyzujący, który podkreśla nie tylko specyfikę 
historii danej wspólnoty, ale też kładzie nacisk na uniwersalny charakter jej 
doświadczenia historycznego, bo w „Mordorze” dominikańskim odnajdą się 
wszyscy ci, którzy doświadczyli dyktatury czy jakiejś innej formy historycznej 
opresji. Zatem powieść Diaza ma charakter transnarodowy, podobnie jak Ca
ramelo Cisneros i powieści Castillo; tak samo jak powieści indiańskie, sięgając 
do historii rdzennych Amerykanów, w dużej mierze mają charakter panin- 
diański i metyski, demokratyzując historię.

Julia Alvarez z kolei w ogóle nie lokuje historii w przypisach, ale reorga
nizuje strukturę narracji w taki spoób, aby zarejestrować cofanie się w czasie. 
Jej pierwsza powieść, How the Garda Girls Lost Their Accents, podzielona jest 
na trzy części - pierwsza z nich opatrzon jest datami: 1989-1972, druga: 1970- 
1960 i trzecia: 1960-1956. Akcja powieści toczy się w Stanach Zjednoczonych 
i na Dominikanie; zwłaszcza w trzeciej części więcej jest wspomnień domini
kańskich. Narrator jest trzecioosobowy, ale okazjonalnie bohaterki relacjonują 
historię w pierwszej osobie. Historia poszczególnych krajów cały czas prze
plata się z historią rodziny García, tak jak w klasycznej powieści historycznej, 
z tym zastrzeżeniem, że w powieści Alvarez mamy odwróconą chronologię, co 
aktywizuje czytelnika w sposób, do którego przyzwyczaiły nas powieści mo
dernistyczne i postmodernistyczne; wymuszając składanie fragmentów narra
cji tak, aby nadać im ostatecznie chronologiczną spójność. Ten proces cofania 
się w czasie bardzo dobrze pokazuje stopniowe konstruowanie nowej hybry- 
dycznej tożsamości, szczególnie istotnej dla Yolandy, trzeciej z sióstr García.

Powieść otwiera drzewo genealogiczne, które wprowadza nie tylko wą
tek historii rodzinnej, ale również oficjalnej, bo ród de la Torre, z którego po
chodzi Laura García, matka czwórki głównych bohaterek, jako przodków ma 
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podanych bliżej nieokreślonych konkwistadorów. Jak zauważa Julie Barak339, 
w powieści o siostrach García Alvarez nawiązuje do własnej przeszłości, czego 
dowodem są jej wspomnienia An American Childhood in the Dominican Re
public. Rodzina pisarki, podobnie jak fikcyjna rodzina García, musiała opuścić 
Republikę Dominikany w latach 60., ponieważ ojciec Alvarez, lekarz, uwikłany 
był w spisek przeciwko Trujillo. Prawdziwa rodzina prozaiczki, tak jak i fikcyj
na, należała do białej klasy wyższej, która od zawsze była pod silnym wpływem 
kultury amerykańskiej.

J. Barak, “Turningand Turning in the Widening Gyre”: A Second Coming Into Language in 
Julia Alvarez' “How the Garcia Girls Lost Their Accents”, „MELUS” 1998, vol. 23, no. 1, s. 159-176.
1111 M. Caminero-Santangelo, On Latinidad. U.S. Latino Literature and the Construction of 
Ethnicity, University Press of Florida, Gainesville 2007, s. 82.

J. Alvarez, How the Garcia Girls Lost Their Accents, A Plume Book, New York 2005, s. 223.

Omawiając kontekst historyczny powieści, warto też wspomnieć o ra
sizmie, który Alvarez portretuje o wiele subtelniej od Diaza, ale jednak o nim 
nie zapomina. Kluczową datą dla eskalacji nienawiści na tle rasowym był rok 
1937, kiedy Trujillo wydał rozkaz zamordowania tysięcy Haitańczyków, którzy 
rzekomo mieli zagrażać białej ludności Dominikany. Liczbę ofiar tej masakry 
podaję się w przedziale między dwanaście a trzydzieści pięć tysięcy i - jak po
daję Marta Caminero-Santangelo - akcja ta była wynikiem zakorzenionego na 
Dominikanie „antyhaitanizmu”, który bynajmniej nie został wymyślony przez 
Trujillo, ale wynikał z kolonialnej historii wyspy340. Wydarzenie to pojawia się 
we wszystkich trzech powieściach Alvarez, poczynając od How the Garda Girls 
Lost Their Accents - w niej pisarka wprowadza wątek czarnej służącej Chuchy, 
która schroniła się u rodziny de la Torre po masakrze. Jak słusznie zauważa 
Julie Barak, wygnanie Chuchy (która zmuszona była zostać służącą, a dom de 
la Torre stał się jej więzieniem po opuszczeniu Haiti) jest paralelą wygnania 
de la Torre do USA, co widoczne jest już w wątku obrzędów santería prze
prowadzanych przez Chuchę, w trakcie których przewiduje ona, że jej chlebo
dawcy doświadczą losu wygnańców i przetrwają dzięki opowieściom: „They 
will be haunted by what they do and don’t remember. But they have sprit in 
them. They will invent what they need to survive”341 („Będą nawiedzane przez 
to, czego nie pamiętają. Ale ich duch jest mocny. Odkryją, co jest niezbędne, 
aby przetrwać”).

Faktycznie cała powieść, jak zresztą też inne dzieła Alvarez, w dużo więk
szej mierze dotyczą związków między historią a pamięcią niż wszystkie omó
wione przeze mnie do tej pory powieści. Dla rdzennych Amerykanów liczyły 
się głównie sposoby zrekonstruowania etnohistorii i jedynie Louise Erdrich 
kładła większy nacisk na sam proces zapamiętywania historii przez postaci, 
eksplorując możliwości powieści polifonicznej, o czym pisałam w odniesieniu 
do cyklu o Pillagerach. Dla Erdrich istotne było podkreślenie złożoności prze
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kazu i jego komplikacji, zwłaszcza poprzez nałożenie perspektyw odmiennych 
kultur, stąd jej utwory można interpretować z punktu widzenia kultury i Ojib
we, i amerykańskiej oraz dochodzić do innych wniosków, bo kultury te często 
są skonfliktowane. Alexie sporadycznie pokazywał odmienne kształty pamięci 
(np. w powieści Flight), natomiast ta kwestia nie bardzo interesowała Welcha, 
Silko czy Hogan, którzy ostatecznie dążyli do pokazania holistycznej indiań
skiej perspektywy, która stawała się nadrzędna również w oglądzie historii.

W przypadku omówionych przeze mnie tekstów Chicano również za
interesowanie związkami pomiędzy pamięcią a historią było niewielkie, 
z wyjątkiem powieści Caramelo, w której Cisneros pokazała inne sposoby 
zapamiętywania poprzez kontrast pomiędzy relacją babki Soledad, która cza
sami próbowała idealizować przeszłość (a zwłaszcza swój związek z Narcisio), 
a wnuczki Celayi, która ustawicznie przyznawała się do stosowania literackich 
strategii przy rekonstrukcji przeszłości. Również Junot Diaz nie eksplorował 
szczególnie związków pomiędzy pamięcią a historią. Natomiast większość kry
tyków słusznie zauważa obsesję na punkcie pamięci w tekstach Alvarez, która 
wielokrotnie zadaje pytania o to, czy jako Amerykanka o dominikańskich ko
rzeniach może zrozumieć historię Dominikańczyków i jaki kształt przybiera 
świadectwo pisane z perspektywy transnarodowej. Tym samym dla Alvarez 
istotniejsze są kwestie reprezentacji i dla krytyków często istotną ramą teore
tyczną w interpretacji jej prozy jest Can the Subaltern Speak Gayatri Spivak342. 
Jest to z jednej strony element wyróżniający trochę Alvarez na tle pozostałych 
twórców, którzy nie mieli aż takiej obsesji na punkcie reprezentacji, a z drugiej 
strony trudno nie zauważyć, że również Erdrich, Alexie, Welch, Silko, Hogan, 
Cisneros i Castillo angażowali się w dyskusję na temat reprezentacji poprzez 
dekonstrukcję streotypów i transformację tradycji w taki sposób, aby nie tyl
ko umożliwiała kontynuację dziedzictwa etnicznego, ale też odzwierciedlała 
dialog ze współczesnością i proces transkulturacji. Alvarez różni od pozo
stałych twórców przekonanie o oderwaniu się od tradycji innej niż amery
kańska. W przeciwieństwie do pisarzy/pisarek indiańskich i Chicano, którzy 
w mniejszym lub większym stopniu podkreślają kulturowe związki swoich bo
haterów z tradycją indiańską (nawet jeżeli czasem w punkcie wyjścia powieści 
nie potrafią oni określić do końca swojej tożsamości, to znakomita większość 
bohaterów omówionych powieści odnajduje tożsamość i jest to tożsamość 
wyrastająca z dwóch tradycji i automatycznie zwracająca pamięć i historię), 
bohaterki Alvarez tak bardzo są zasymilowane z kulturą amerykańską, że mu
szą zadawać pytania o swoje prawo do reprezentowania Dominikańczyków 

112 G. Spivak, Can the Subaltern Speak, http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_the . 
subaltern_speak.pdf (23.03.2015).
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poprzez opowiadanie ich historii. Ciekawe jest to, że bohaterowie Junota Diaza 
nie mają tego typu wątpliwości. Może wynikać to z faktu, że Alvarez cały czas 
sięga do tego samego typu bohaterki/narratorki - wykształconej Amerykan
ki o dominikańskich korzeniach, której rodzina pochodziła z wyższej białej 
klasy społecznej na Dominikanie, czyli cały czas bohaterka ta w jakimś sensie 
żyje i piszę zamknięta w pewnego rodzaju kaście czy getcie intelektualnym 
i kulturowym, z którego szuka wyjścia. Bohaterowie Diaza z kolei to ucieki
nierzy z rasistowskiego, pełnego przemocy barrio, którzy rekrutują się z nizin 
społecznych i swoją etniczność mają dosłownie wypisaną na twarzy, jak ciem
noskóry Oscar, który nie jest ani wystarczająco amerykański, ani dominikań
ski. Oscar czy Yunior nie muszą udowadniać swojego prawa do reprezentacji 
zmarginalizowanych, bo sami stanowią ten margines, tak samo jak nie muszą 
się zastanawiać nad tym, czy mogą opowiadać historię Dominikany, a czasami 
można wręcz odnieść wrażenie, że woleliby w ogóle nie mieć z nią nic wspól
nego, bo generuje poczucie wstydu, a jedyne pocieszenie, jakie z niej płynie, to 
to, że należą do tych (w przypadku Oscara do czasu), którym udało się ją prze
żyć. Poza tym język powieści Diaza to spanglish, więc nie ma bardzo silnego 
kontrastu pomiędzy tradycją amerykańskią USA a hiszpańską Dominikany.

Duma z bycia ocalonym z historii dominikańskiej dyktatury jest wątkiem, 
który łączy prozę Diaza i Alvarez, chociaż bohaterki Alvarez dojrzewają do tego 
uczucia w miarę, jak udaje im się odzyskać wspomnienia zepchnięte w pod
świadomość. Słusznie zauważa Julie Barak, że rozdziały z trzeciej części Garda 
Girls - relacjonowane w pierwszej osobie przez siostry Carlę, Sandrę, Yolandę 
i Fifi - sygnalizują powrót wspomnień i szansę na przezwyciężenie traumy. 
Każda z bohaterek chce kontrolować własne wspomnienia i nadać im taką for
mę, która tłumaczyłaby, dlaczego stały się takimi osobami, jakimi są. Te ostat
nie opowiadania zmieniają obraz bohaterek wykreowany we wcześniejszych 
rozdziałach przez trzecioosobowego narratora, zauważa Barak, chociaż tym 
trzecioosobowym narratorem może być Yolanda, bo w powieści zostaje pisarką. 
Strategie narracyjne Alvarez komplikują zatem obraz tożsamości, podkreślając 
płynność i powtarzalność. To, co dodatkowo łączy też siostry narratorki, to za
leżność od pełnej przemocy historii i wypracowywanie sposobów radzenia so
bie z historyczną traumą. Jak piszę Barak, przemoc towarzyszyła siostrom Gar- 
cia nie tylko w Dominikanie Trujillo, ale również na emigracji w USA, gdzie 
nawet po zabójstwie Trujillo ciągle bały się czarnych volkswagenow (którymi 
dominikańska policja SIM porywała ofiary dyktatury); tam też obserwowały 
konsekwencje kryzysu kubańskiego i wojny w Wietnamie. Barak zgadza się 
też ze spostrzeżeniem, które już syganalizowałam, że dyktatura Trujillo nie jest 
sportretowana przez Alvarez jako jedyna w swoim rodzaju, ale jako ciąg histo
rii zapoczątkowanej przez podbój i kolonializm, czyli Alvarez powraca do tego 
samego okresu historii, do którego tak chętnie sięgają rdzenni Amerykanie 
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i Chicano. W powieści można znaleźć szczegóły na temat przeszłości rodzi
ny de la Torre, na drzewie genealogicznym określonej jako „konkwistadorzy”.

Rodzina de la Torre jako arystokracja pochodzi właśnie od hiszpańskich 
„zdobywców” Ameryki, którzy w roku 1596 wymordowali Indian Caribów. 
Biali Europejczycy nie mieli monopolu na przemoc - podobnie jak Cisneros 
i Castillo, Alvarez nie konstruuje sielankowego obrazu kultur prekolumbij
skich, ale wspomina o tym, że Caribowie wymordowali rdzennych mieszkań
ców Dominikanów, Arawaków, zachowując przy życiu jedynie kobiety, które 
zniewolili. Barak dochodzi do wniosku, że poprzez odzyskanie historii boha
terki Alvarez zaczynają lepiej rozumieć dwie tradycje, które je ukształtowa
ły343. Pierwsza to tradycja dominacji, widoczna w historii opresji kolorowej 
ludności Dominikany, dominacji, która nie skończyła się wraz z działaniami 
konkwistadorów, ale była kontynuowana przez rodzinę de la Torre aż do lat 60. 
XX wieku (oprócz Chuchy qunsí-niewolniczy status mieli w rodzinie Nivea, 
Florentino, Illuminada, Primativa, Chino, Pila, Gladys i wielu bezimiennych 
służących). Druga tradycja to tradycja rewolucji, gorąca krew, którą siostry 
Garcia odziedziczyły (nie w sensie biologicznym, ale życzeniowym - poprzez 
identyfikację) po Indiankach Arawak, które chociaż zniewolone przez Cari
bów, zachowały swój język. Barak powołuje się na legendę o waleczności tych 
kobiet (odkrytą przez Judith Ortiz Cofer), zgodnie z którą gdy w roku 1496 
załoga Kolumba wysiadła na jednej z karaibskich wysp, została zaatakowana 
przez nieugięte kobiety noszące bitewne stroje i pióropusze wojowników344.

■,'1’ J. Barak, “Turning and Turning in the Widening Gyre”...
’41 Ibidem.

Trudno ustalić, na ile historia przytoczona przez Cofer jest prawdziwa, 
a na ile jest to rewizjonizm historyczny w stylu radykalnego postkolonializmu, 
ale moim zdaniem nie o to chodzi. Jak już pisałam, bohaterki Alvarez wywo
dzą się z warstwy, która skazuje je na brak prawdziwych indiańskich przodków, 
więc mogą i chcą sięgać do wyobrażonych, kompensując sobie brak etnicz
nej historii. Tak uzbrojone walczą z dyskryminacją kobiet typową dla kultury, 
w której wyrastają, czyli z patriarchalną tradycją dominikańskiej klasy wyższej
- ta na emigracji staje się nawet bardziej opresyjna, bo teraz cnocie dominikań
skich córek zagraża jeszcze kultura amerykańska. Siostry García różnie radzą 
sobie z odzyskaną tradycją; na pewno łączy je troska o to, aby ich tożsamość 
uzwględniała zarówno tradycję amerykańską, jak i dominikańską, przy czym
- tak jak bohaterkom oraz bohaterom Cisneros i Diaza (z wyjątkiem Osca
ra) - nie zależy im na sentymentalnym powrocie do kraju dzieciństwa, ale 
mają świadomość złożonego dziedzictwa oraz skomplikowanej historii peł
nej rasowej nienawiści i muszą dokonać selekcji elementów, bo niemożliwe 
i niedorzeczne jest wskrzeszenie tradycji białych dominikańskich arystokratek 

228 —



chronionych i kontrolowanych przez mężczyzn w kontekście życia na emigra
cji w USA. Jest to długa i trudna walka, którą Alvarez przedstawia realistycznie. 
Fifi zostaje cudem uratowana od gwałtu na Dominikanie, a Sandi i Yolanda 
lądują w szpitalu psychiatrycznym, pierwsza za sprawą desperackiej próby 
dopasowania się do amerykańskiego ideału piękna, a druga poprzez obsesję 
na punkcie dwujęzyczności. Co ciekawe, Yolanda powraca do zdrowia dzięki 
pisarstwu. Odzyskanie kontroli nad językiem pozwala jej stopniowo scalić roz
bitą tożsamość i pogodzić się ze swoim statusem „hyphenated person”, który 
sobie mocno uświadamia podczas podróży na Dominikanę. Chociaż próbuje 
pojednać się z krajobrazem i ludźmi, okazuje się, że jest tam mimo wszystko 
obca. Po incydencie z zepsutym samochodem nie potrafi dogadać się z au
tochtonami i postanawia wrócić do Stanów, które w większym stopniu są jej 
domem. Barak konkluduje, że w kontekście całej powieści tytuł jest ironiczny, 
bo siostry García, nawet jeżeli tracą akcenty, nigdy nie tracą wspomnień, które 
w znacznym stopniu kształtują ich język345.

Ibidem, s. 176
L.M. Suarez, Julia Alvarez and the Anxiety of Latina Representation, „Meridians: Feminism, 

Race, Transnationalism” 2004, vol. 5, no. 1, s. 117-145.
Ibidem, s. 118.

Lucía M. Suárez346 zgadza się, że pierwsza powieść dominikańskiej pi
sarki eksploruje pamięć poprzez re-kontekstualizację historii. Podstawowym 
problemem bohaterek jest wyparcie wspomnień i historii. Jak piszę Suarez:

Latina writers must invent themselves as they negotiate their double cul
tural affiliations: Latin American and North American. These two national 
identities are further complicated by multiple layers of ethnie, racial, cul
tural and genetic histories, which may inelude African, white European, 
indigenous347.

(Pisarki Latina muszą na nowo wynaleźć swoją tożsamość, negocjując po
dwójne więzi kulturowe: latynoamerykańskie i północnoamerykańskie. Te 
dwie tożsamości narodowe komplikują się jeszcze bardziej, gdy uwzględni
ały ich wielowarstwowy przekrój, na który składają się elementy etniczne, 
rasowe, kulturowe i historyczne, odziedziczone w genach mogących po
chodzić z Afryki, Europy i kultur indiańskich).

W swoim artykule Suárez nawiązuje do ważnych konkluzji Juana Flore- 
sa, który badał wykorzystanie i nadużywanie pamięci przez reprezentantów 
diaspory portorykańskiej. Flores zauważył, że Portorykanie nie mogli stać się 
częścią amerykańskiej pamięci narodowej, dopóki nie pojawiła się literatura 
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uwzględniająca pamięć portorykańską. Zatem zniszczona pamięć jest począt
kiem procesu identyfikacji. Jak piszę Flores, cytowany przez Suarez:

Historical memeory is an active, creative force, not just a receptacle for 
storing the dead weight of times gone by. Memory has been associated, 
since its earliest usages, with the act of inscribing, engraving, or... record
ing. It is not so much the record itself as the putting-on-record, the gath
ering and sorting of materials from the past in the interest of the present. 
Remembering thus always involves selecting and shaping, in the imaginary 
of the present, and in the memory of the future. And the process of mem
ory is open, without closure or conclusion: the struggle to (re-)establish 
continuities and to tell the “whole” story only uncovers new breaks and 
exclusions348.

’4" Ibidem, s. 119.
314 Ibidem.

(Pamięć historyczna jest aktywną, kretywną siłą, a nie zaledwie składowi
skiem martwego czasu, który przeminął. Pamięć była kojarzona, od naj
wcześniejszego momentu, gdy próbowano ją wykorzystać, z aktem zapisy
wania, wyrycia czy... rejestrowania. I nie chodzi tylko o sam rejestr/zapis, 
ale proces rejestrowania, gromadzenia i porządkowania materiałów z prze
szłości na użytek współczesności. Zapamiętywanie zatem zawsze zakłada 
selekcjonowanie i kształtowanie, poprzez wyobraźnię współczesności 
i aby pamiętać w przyszłości. Proces pamięci jest otwarty, nie cechuje go 
domknięcie czy konkluzja: jest to wysiłek mający na celu (od-)tworzenie 
ciągłości i opowiedzenie „całej” historii, które zawsze eksponuje kolejne 
elementy wyrwane i wykluczone).

Alvarez nie tyle prowadzi czytelników w stronę wiarygodności histo
rycznej, ile wskazuje, że interesują ją enigmatyczne rubieże pamięci. Pokazuje 
m.in., jak dyktatura Trujillo odcisnęła się na pamięci dominikańskich rodzin, 
zmieniając nie tylko pejzaż ich pamięci, ale także pejzaż geograficzny. Bycie 
Dominikańczykiem czy Dominikanką - piszę Suarez349 - często wymagało 
wymazania z pamięci masakry na Haitańczykach oraz pełnej rasizmu histo
rii. To prowadziło z kolei do wymazania odpowiedzialności etycznej. Zatem 
życie w dyktaturze zaowocowało narodzinami amnezji i traumy, którym Alva
rez przeciwstawia się w swoich powieściach. Warto zauważyć, że ten cel przy
świeca nie tylko większości pisarzy etnicznych, którzy oczywiście nawiązują 
do amnezji i traumy spowodowanej przez kolonializm i neokolonializm, ale 
takie cele stawiają przed sobą wszyscy twórcy mierzący się z tematem dyktatu
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ry i przywracania poprzez literaturę tych obszarów, które dyktatura skazywała 
na niebyt (temat można prześledzić, sięgając choćby do dwudziestowiecznych 
pisarzy latynoamerykańskich, którzy pisali powieści o dyktaturze, jak Vargas 
Llosa, Garcia Márquez czy Roa Bastos, czy też pisarzy polskich, którzy po 
upadku komuny eksplorują wcześniej wyciszane obszary pamięci).

Istotnym wątkiem w powieściach Alvarez jest refleksja na temat tego, 
jak wspomnienia wpływają na nasze sposoby tworzenia tożsamości i histo
rii. Jednocześnie prozaiczka zawsze bardziej stawia na zadawanie pytań niż 
udzielanie odpowiedzi, zastanawiając się m.in., jak pisarka może opowiedzieć 
historię, której nie zna, jak spowodować, żeby historia, której sama nie prze
żyła, stała się dostępna dla innych. Według Suarez How the García Girls Lost 
Their Accents to świadectwo sprzeczności rządzących pamięcią i trudności, 
jakie przeżywa konkretna rodzina, próbując zapamiętać narodową historię350. 
Najbardziej widać te zmagania w postaci Yolandy, która miota się pomiędzy 
ciszą a narracją, dzięki której mogłaby odzyskać utracone historie; co ważne, 
tak jak w przypadku rdzennych Amerykanów, którzy próbują przeciwdziałać 
narodowej amnezji, bohaterki Alvarez muszą za wszelką cenę bronić się przed 
asymilacją z kulturą amerykańską, bo może ona zabić kulturową pamięć do
minikańską. Dlatego w kolejnych powieściach Alvarez konsekwentnie powra
ca w basen Morza Karaibskiego, zagłębiając się w historię Dominikany w In 
the Time of the Butterflies oraz w historię Dominikany i Kuby w In the Name 
of Salomé. Obie powieści są historyczne w tym sensie, że rekonstruują życie 
autentycznych słynnych Dominikanek, które zdecydowały się poświęcić dla 
ojczyzny. „Motyle” to przywódczynie ruchu oporu w czasach Trujillo, legen
darne siostry Mirabal: Patria, Minerva, Maria Teresa i Dedé, z których przeżyć 
udało się tylko tej ostatniej, bo trzy pierwsze zginęły z rąk oprawców nasła
nych przez Trujillo. Podobnie jak powieść o siostrach García, historia sióstr 
Mirabal składa się z trzech części, które poświęcone są poszczególnym sio
strom poprzez zestawienie różnych okresów w ich życiu. Znów więc ogromną 
rolę odgrywa pamięć, zwłaszcza że w roli osoby przywracającej historię sióstr 
światu występuje alter ego Alvarez, czyli Amerykanka o dominikańskich ko
rzeniach, która przybywa do Dominikany trzydzieści cztery lata po śmierci 
sióstr, aby porozmawiać z Dedé. Mamy więc kolejną powieść polifoniczną, bo 
oprócz perspektywy „gringi” i Dedé mamy też relacje Minervy, Patrii i pamięt
nik Marii Teresy. Na pewno w powieści tej bardziej zależy na rekonstrukcji 
historii (z perspektywy amerykańskiej jest to oczywiście etnohistoria, bo do
tyczy mniejszości etnicznej), o czym świadczy dedykacja powieści (dla Dedé) 
i ku pamięci sióstr Mirabal i Rufino de la Cruz; Alvarez podaję w tym miejscu 
dokładne daty ich urodzin i datę wspólnej śmierci.

Ibidem.



Zatem powieść kontynuuje wszystkie cele, które postawiła sobie autorka 
w Ho w the Garcia Girls Lost Their Accents, problematyzując historię oficjalną 
poprzez pokazanie kontrhistorii wydobywającej na światło dzienne wyciszo
ne wcześniej wątki wynikające głównie z dyktatury Trujillo filtrowanej przez 
odmienne wspomnienia narratorek. Jak piszę David J. Vázquez351, aby uporać 
się z ciszą wokół historii dyktatury, Alvarez nie sięga do tradycyjnej formy po
wieści historycznej, ale tworzy nową jakość, mieszając gatunki. Kontekst histo
ryczny w jej powieściach nie stanowi jedynie tła głównej narracji, ale zostaje 
wykorzystany przez Alvarez po to, aby ponownie można było sobie wyobrazić 
i odzyskać historię („to reimagine and reclaim history”). Ponowna narracja 
wydarzeń historycznych ma pomóc rozwiązać sprzeczności tożsamości dia- 
sporycznej. W swoim opracowaniu Vázquez nawiązuje do koncepcji traumy 
historycznej Adama Lowensteina (2005)352, ponieważ zauważa on, że w po
wieściach Alvarez bardzo ważną rolę odgrywa napięcie pomiędzy tymi, którzy 
wierzą, że pewne historyczne traumy nie mogą zostać wyrażone, a tymi, którzy 
uważają, że te same traumy wyrażone być muszą. Jak piszę Vázquez, w swo
jej prozie Alvarez zazwyczaj kontrastuje jeden model narracji historycznej 
obecny w narracji pierwszoosobowej i innymi modelami sugerowanymi przez 
różnych uczestników historii po to, aby wypełnić ciszę wymuszoną przez dyk
taturę taką narracją historyczną, która dawałaby podstawę do rekonstrukcji 
narodu w oparciu o prawdę afektywną, a nie oficjalną doktrynę353.

,5' D.J. Vázquez, Triangulations. Narrative Strategies..., s. 135.
352 Ibidem.

Ibidem, s. 137.

Moim zdaniem spostrzeżenie krytyka jest istotne, bo faktycznie - zwłasz
cza w In the Time of the Butterflies and In the Name of Salomé - tworzenie 
wspólnoty poprzez powrót do historii, który jest rodzajem emocjonalnej, cza
sem sentymentalnej podróży, jest bardzo czytelny. W obu powieściach Alvarez 
idealizuje historyczne portrety kobiet: zarówno siostry Mirabal, jak i Salomé 
Ureña, pomimo że pokazane są również w relacjach rodzinnych i w sytuacjach 
prywatnych, a nawet intymnych, w ujęciu Alvarez mają tyle charyzmy i po
święcenia, że łatwo wywnioskować, iż ta charakterystyka miała na celu nie tyle 
uzyskanie wiarygodności psychologicznej czy historycznej, ile skontruowa- 
nie nowej narodowej i transnarodowej/panamerykańskiej mitologii. W obu 
powieściach można znaleźć wiele dowodów na taką interpretację; na pewno 
też wzmacnia ją prawie zupełny brak krytyki kobiecych bohaterek, które za
wsze przedkładają dobro wspólne nad własne i nawet jeżeli stają się ofiarami 
patriarchatu (jak Salomé), to nie ich naiwność zostaje wyeksponowana, ale 
poświęcenie, które wykorzystali bezwzględni, niegodni zaufania mężczyźni. 
W mojej ocenie o ile Alvarez w ciekawy sposób wykorzystuje strategie po
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kazujące niemożność zrekonstruowania historii w jednej postaci, bo historia 
zawsze jest dialogiczna, co widać np. w wątku córki Salome rekontruującej hi
storię matki przez pryzmat pustki, jaką postawiła w jej życiu, o tyle tendencja 
pisarki do tworzenia paradoksalnie pomnikowych postaci kobiecych jest nie
pokojąca. Piszę „paradoksalnie”, ponieważ Alvarez sięga do życia prywatnego 
bohaterek, więc ma wiele możliwości, aby je „odbrązowić”, a jednak tych moż
liwości nie wykorzystuje, bo nawet jako matki, żony i kochanki jej bohaterki 
pozostają nieskalane monotonią i powszedniością życia, pewnie dlatego, że ich 
życie, tak jak życie klasycznych bohaterów i bohaterek romantycznych, zawsze 
odbywa się na drugim planie, uduchowionym i poświęconym walce ideolo
gicznej, i ten drugi plan nadaje rytm ich egzystencji. Przepisywanie historii 
z perspektywy Alvarez jest podręcznikowo rewizjonistyczne, a jej sposób por
tretowania kobiet wyciszonych przez historię owocuje specyficznymi narracja
mi kompensacyjnymi, w przypadku których udowodnienie, że kobiety mogły 
wieść życie intelektualne, polityczne i artystyczne staje się ważniejsze, niż wy
kazanie, że były osobami z krwi i kości. Jest to najbardziej heroiczny portret 
kobiet z wszystkich do tej pory omówionych pozycji prozatorkich, również 
dlatego, że prawie nieobecne jest w tych powieściach poczucie humoru, które 
pomogło Alvarez rozładować atmosferę powieści How the Garcia Girls Lost 
Their Accents.

Gdy Vázquez przywołuje słowa autorki Butterflies i Salomé: „I’m map
ping a country that’s not on the map”354, można zauważyć, jak inaczej w kon
tekście jej twórczości prezentuje się metafora ponownego wytyczania mapy 
niż w kontekście twórczości prozy rdzennych Amerykanów czy Chicano. Za
równo w tekstach indiańskich, jak i Chicano ważniejsza była rekonstrukcja 
uwzględniająca pełniejszy historyczny obraz; nawet jeżeli teksty te dotyczyły 
charyzmatycznych postaci kobiecych, to za każdym razem ich konstrukcja 
opierała się na podwójnym kodzie, którego istotę zgłębiała Catherine Rainwa
ter. Postacie łączyły wymiar mityczny z wymiarem ludzkim i ich historia nie 
była pisana głównie jako kompensacja historii zapisanej przez mężczyzn, ale 
jako autonomiczna opowieść uczestniczki wydarzeń współodpowiedzialnej za 
ich kształt. Agnes de Witt z The Last Report on the Miracle at Little No Horse 
Erdrich jest bardzo dobrym przykładem takiej postaci; jako kobieta zyskuje 
wolność, ale poznaje też cenę za przekraczanie granic, gdy jako osoba duchow
na łamie celibat. Kobiety z analizowanych przeze mnie powieści indiańskich 
i Chicano są dalekie od świętych, natomiast te z historycznych powieści Alva
rez odbiegają od bohaterek hagiografii nieomal wyłącznie tym, że prowadzą 
życie seksualne, które nie zostaje negatywnie osądzone. Brakuje też w w po

tbidem, s. 138.



wieściach Alvarez głębszych wniosków z kosztów, jakie poniosły rodziny sióstr 
Mirabal czy Henriquez Ureña.

Powieść In the Name of Salomé wypada pod tym względem trochę lepiej 
ze względu na wspomnianą już krytyczną perspektywę osieroconej córki Sa
lomé, Camili, ale i tak perpektywa ta zostaje zneutralizowana przez późniejszą 
decyzję Camili o pracy na komunistycznej Kubie (bunt przeciwko męczennic- 
twu matki w dojrzałym życiu wygasa i owocuje męczennictwem córki, która 
idealizuje Kubę Fidela Castro, jakby zapominając, że pomimo walki z anal
fabetyzmem i troski o biednych Kuba pozostaje skażona piekłem dyktatury).

Natomiast podobieństwo pomiędzy tekstami indiańskim i Chicano 
a prozą Alvarez zasadza się na próbie napisania świadectwa zbiorowej traumy 
poprzez „alternatywną historiografię”, jak nazywa jej powieści Vázquez355. 
Nie sposób nie zauważyć, że proza Alvarez jest ambitna od strony formalnej. 
Vázquez słusznie wiąże tę prozę ze studiami nad postmodernizmem i hybry- 
dycznością autorstwa Frederica Jamesona, Lindy Hutcheon, Nestora Garcii 
Cancliniego czy Waltera Mignola. Wśród technik postmodernistycznych uży
wanych przez Alavarez Vázquez wymienia mieszanie gatunków, fragmentację, 
metatekstualność, zmiany perpektywy narracyjnej, pastisz czy brak ciągłości, 
zwracając uwagę, że pisarka często odwraca hierarchię faktu i fikcji na rzecz 
wyeksponowania struktury narracji historycznej. Tak jak rdzenni Amerykanie, 
Alvarez podkreśla, że celem jej powieści jest przywołanie historii, która nie 
istnieje w świadomości czytelnika amerykańskiego. Podobnie jak oni i two
ry Chicano (zwłaszcza Cisneros w Caramelo), Alvarez opiera się na wielogło
sowym doświadczeniu, a nie wyłącznie na udokumentowanych źródłach, co 
pozwala jej skonstruować alternatywną historię zbiorowości w stosunku do 
historii oficjalnej. Vázquez zauważa też, że pisarka często opowiada historię 
poprzez kontakt z rzeczami będącymi prywatną własnością uczestników wy
darzeń (porównaj rebozo u Cisneros i bęben u Erdrich). Pisarka zwraca też 
ogromną uwagę na indywidualne wersje historii oficjalnej, jak piszę w swoich 
wspomnieniach z Dominikany: „everywhere we went, it seemed we could re
ach out and touch history. And always there were plenty of living voices aro
und to tell us all their individual versions of that history”356 („gdziekolwiek się 
udawaliśmy, wydawało się, że mogliśmy dosięgać historii. I zawsze pojawiało 
się mnóstwo głosów osób żyjących, które opowiadały nam indywidualne wer
sje historii”). Podobną strategię stosował Junot Díaz, rozpisując historię trujil- 
latu na głosy często skonfliktowane, eksponujące intertekstualizm, jak np. we 
fragmentach, w których polemizował z obrazem dyktatury Trujillo w Święcie 
kozła Vargasa Llosy.

355 Ibidem.
356 Ibidem, s. 144.
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To połączenie historii osobistych z wydarzeniami z historii państwa jest 
znakiem rozpoznawczym In the Time of the Butterflies. Minerva, Maria Teresa 
i Patria relacjonują, każda z własnej, indywidualnej perspektywy, wydarzenia 
łączące się z historią tzw. Ruchu Czternastego Czerwca, związanego z zama
chem na Trujillo z roku 1959, który to ruch był wspierany przez Fidela Ca
stro. W powieści Alvarez rodzina Mirabal po raz pierwszy weszła w konflikt 
z dyktaturą na przyjęciu, w którego trakcie Minerva odrzuciła zaloty dyktatora. 
W akcie zemsty Trujillo uwięził i torturował ojca niepokornej wybranki, a po
tem i samą Minervę. Enrique Mirabal nie wytrzymał prześladowań i zmarł na 
serce w 1953 roku. Minerva została ukarana raz jeszcze, gdy po ukończeniu 
studiów prawniczych w Santo Domingo Trujillo uniemożliwił jej uzyskanie 
licencji niezbędnej do wykonywania zawodu. Tak Minerva stała się częścią 
słynnego ruchu oporu, wciągając do niego też swoje siostry. W 1960 roku Mi
nerva i jej najmłodsza siostra Maria Teresa zostały uwięzione w mającym po
nurą sławę więzieniu La 40. Pod naciskiem Kościoła katolickiego i organizacji 
walczących o prawa człowieka Trujillo uwolnił siostry, ale uwięził ich mężów, 
których potem odwiedzały, pokonując wiele kilometrów. W czasie jednej z ta
kich podróży, 25 listopada 1960 roku, siostry Minerva, Maria Teresa i Patria, 
a także i ich kierowca Rufino de la Cruz zostali przechwyceni przez służby 
Trujillo i zatłuczeni na śmierć na polu trzciny cukrowej. Następnie oprawcy 
zapakowali ciała do samochodu i zrzucili go z klifu, aby upozorować wypadek.

Powieść In the Times of the Butterflies obejmuje wydarzenia od 1943 do 
1960 roku. Jak zauważa Vázquez357, narracja Minervy odznacza się silną reto
ryką polityczną, opowieść Patrii nosi ślady związków z teologią wyzwolenia, 
a relacja Marii Teresy ma charakter prywatnego dziennika. Dodatkowo w po
wieści pojawia się jeszcze retrospekcja jedynej siostry, która uniknęła masakry, 
Dedé, powstała w roku 1994. Dedé opowiada swoją wersję kobiecie alter ego 
Alvarez, o której już wspominałam. Vázquez wyodrębia cztery powiązane po
ziomy narracji: 1) relację kobiety słuchającej Dedé, 2) relację samej Dedé, 3) 
głosy sióstr filtrowane przez świadomość Dedé i 4) fikcjonalną wersję wyda
rzeń autorstwa Alvarez. Krytyk zwraca uwagę, że postać „gringi”-narratorki 
jest bardzo podobna do postaci Yolandy Garcii i samej Alvarez, która w roku 
1992 spotkała się z Dedé, co opisała w tekście Chasing the Butterflies*™. W ten 
sposób granice pomiędzy postacią a autorką zostały konsekwentnie zatarte, co 
według Vázqueza znakomicie uzupełnia wykorzystanie w tej powieści latyno
amerykańskiej formy testimonio, która umożliwia wyeksponowanie wątków 
prywatnych, nadających powieści niezwykły ładunek emocjonalny.

Ibidem.
Ibidem, s. 158.



Równie ważny jest wątek autobiograficzny, w końcu ojciec Alvarez był 
częścią ruchu oporu, którego siostry „Motyle” stały się ikonami. Fakt, że 
zdecydował się on na ucieczkę, jest przemilczany w tej powieści, ale obecny 
w Garcia Girls i poprzez odniesienie się do jego wyboru bardziej zostaje uwy
puklony heroizm sióstr Mirabal. Poprzez zachęcanie Dedé do opowiadania 
własnej wersji wydarzeń przez alter ego Alvarez uwypuklone zostaje przekona
nie, że rola pamięci jest ważniejsza niż historiografii. Vázquez podkreśla zna
czenie słów Dedé: „I’m not stuck in the past, I’ve just brought it with me into 
the present. And the problem is not enough of us have done that. What is that 
thing the gringos say, if you don’t study your history, you are going to repeat 
it?”359 („Nie utknęłam w przeszłości, tylko przeniosłam ją do teraźniejszości. 
Problemem jest to, że wielu z nas tego nie zrobiło. Jakby to powiedział grin
go, jeżeli nie uczysz się historii, to ją powtórzysz?”), konstatując, że poprzez 
pamięć historia staje się aktywnym punktem odniesienia dla teraźniejszości 
i może generować sensy, dzięki którym można zmienić przyszłość, czyli daje 
nadzieję. Dedé i „gringa americana” współtworzą historię i udowadniają, że 
może ona być wspólna dla Dominikańczyków i Amerykanów o dominikań
skich korzeniach.

In the Name of Salomé opowiada historię dominikańskiej poetki Salomé 
Ureñy i jej córki Camili Henriquez Ureny. Pierwsza z nich urodziła się w 1850 
roku i zasłynęła jako autorka patriotycznych wierszy oraz założycielka pierw
szej szkoły dla dziewcząt w Santo Domingo z inspiracji portorykańskiego 
pozytywisty Eugenio Marii de Hostosa. Zmarła w 1897 na gruźlicę. Camila 
urodziła się w 1894 roku jako najmłodsze dziecko i jedyna córka Salomé, trzy 
lata przed śmiercią matki. Jako mała dziewczynka wyemigrowała najpierw na 
Kubę, a potem jako dorosła osoba do USA, gdzie w 1917 roku obroniła dok
torat. Wykłady w Stanach nie pozwoliły jej się zakorzenić w żadnym miejscu 
(przyczyniły się do tego też jej niepowodzenia miłosne i stopniowo odkrywana 
inna orientacja seksualna). W latach 30. Camila spędzała sporo czasu na Kubie, 
gdzie udzielała się w organizacjach feministycznych i ostatecznie przeniosła 
się w roku 1959, poświęcając się rewolucji Castro. Zmarła w 1973 roku pod
czas wizyty na Dominikanie.

Słusznie zauważa Vázquez360, że powieść o Salomé pokazuje historię jako 
dziedzictwo heroicznych kobiet, sięgając tym razem do XIX wieku, czasów 
niepodległości Dominikany, której zdobycze zostały przekreślone przez po
nurą historię XX wieku, w tym przez długą dyktaturę Trujillo. Na pierwszym 
planie mamy feministyczną historię kobiet dziedziczących historię jak Camila, 

159 Ibidem, s. 303.
360 Ibidem.
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a w tle historię patriarchatu widoczną najlepiej w losach ojca Camili Pancho, 
który zdradzał Salomé.

Powrót do losów matki jest dla Camili nie tylko sposobem na zrozumie
nie swojej własnej historii, ale również lekcją historii Dominikany i Karaibów 
- miejsc, z którymi utożsamia się bardziej niż ze Stanami Zjednoczonymi. Mat
ka symbolicznie staje się tożsama z narodem; w powieści wielokrotnie zadawa
ne są pytania: „Czym jest ojczyzna?”, „Kim jesteśmy jako ludzie?”361. Według 
Vázqueza Alvarez ustawicznie podkreśla relację pomiędzy matką i córką, aby 
wyeksponować kontrast pomiędzy matrylineraną a patriarchalną wersją hi
storii362. W powieści nie brakuje też odniesień do kolonializmu, który zwal
czała Salomé, pisząc patriotyczne wiersze na cześć wyzwolonej Dominikany, 
i neokolonializmu czy imperializmu USA, któremu przeciwstawiała się Ca
mila, stając po stronie Trzeciego Świata, czyli rewolucji na Kubie. Poprzez od
niesienia do historii Kuby oraz takich postaci, jak José Martí, Eugenio María 
de Hostos i Simón Bolívar, Alvarez lokuje również w tej powieści typowe dla 
swojej twórczości wątki transnarodowe, pokazując panamerykańską wspólno
tę Latynosów.

J. Alvarez, In the Name of Salomé, A Plume Book, New York 2001, s. 357.
Ibidem.





Historia wygnania w prozie kubano-
-AMERYKAŃSKIEJ

erspektywa Oscara Hijuelosa i Cristiny Garcii jest podobna do omówio-
JT nej już przeze mnie perspektywy Chicano i dominikańsko-amerykańskiej 
pod tym względem, że dotyczy pokolenia Amerykanów kubańskiego pocho
dzenia, którzy rekonstruują historię wyspy swoich przodków przez pryzmat 
kultury i języka amerykańskiego. Z tego powodu obraz utraconej ojczyzny jest 
bardzo nostalgiczny, chociaż powroty w przeszłość nie mają wyłącznie charak
teru podróży sentymentalnej. Cechą wyróżniającą powieść Hijuelosa Mambo 
Kings śpiewają o miłości, od omówienia której chciałabym zacząć, jest wyko
rzystanie związków pomiędzy muzyką a literaturą.

Jak zauważa Richard E Patteson363, jest to powieść, w której Kuba staje się 
mitem. Pamięć o Kubie pokazana jest w sposób ambiwalentny. Podczas gdy 
u Julii Alvarez historia Dominikany wydawała się momentami opowieścią „ku 
pokrzepieniu serc”, zwłaszcza wersja „herstory”, u Hijuelosa, jak słusznie piszę 
Patteson, pamięć o Kubie jest jednocześnie źródłem inspiracji i cierpienia. In
spiracja to oczywiście kubańska muzyka, głównie mambo i bolero, które dla 
bohaterów Hijuelosa są nie tylko sposobem na konstruowanie tożsamości, ale 
też furtką do sławy. Opisana w Mambo Kings historia kubańskich muzyków, 
braci Cesara i Nestora Castillo, cyklicznie powraca do najjaśniejszego momen
tu wspólnej muzycznej kariery, czyli występu w słynnym serialu I Love Lucy. 
Muzyka powoduje też, że emigracja jest znośniejsza dla braci, bo mogą reali
zować się twórczo w nowojorskich klubach po dniu pracy spędzonym w rzeź
ni. Ciekawym pomysłem Hijuelosa jest stworzenie postaci braci o zupełnie 
różnych temperamentach, którzy zupełnie inaczej radzą sobie z imigracją. 
Wokalista Mambo Kings Cesar Castillo rozkwita w Nowym Jorku, realizując 
swój Amerykański Sen bez odcinania się od kubańskich korzeni, natomiast 

,6‘ R.F. Patteson, Oscar Hijuelos: Eternal Homesickness and the Music of Memory, „Critique” 
2002, vol. 44, no. l.s. 38-47.
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trębacz Nestor nie może zapomnieć o Marii, Kubance, którą pozostawił w ro
dzinnym kraju, i ta miłość kompletnie wypełnia jego pamięć, stając się obsesją. 
Słusznie zauważa Patteson364, że Nestor cierpi na „plagę pamięci”, która zmu
sza go do stałego przywoływania przeszłości kubańskiej, często idealizowanej. 
Ukochana Maria w tej powieści jest tożsama z Kubą, krajem, który został za
mrożony we wspomnieniach Nestora, i chociaż jest to miejsce wyobrażone, 
nie jest to w żadnej mierze przestrzeń fantastyczna, piszę Patteson, bo stanowi 
część świadomości i część życia braci Castillo. Historia Kuby wpływa zatem na 
historię kubańskiej diaspory. Jedyną osobą, która uczy się doceniać to złożone 
dziedzictwo - i nie jest to żaden z braci Castillo, bo Nestor umiera (częściowo 
z melancholii), a Cesar dziedziczy jego smutek i żegna się z Amerykańskim 
Snem - jest Eugenio, syn Nestora i narrator powieści.

364 Ibidem.
365 Ibidem.

Patteson zauważa też, że powieść jest tak związana z rejestracją przeszło
ści, że czas teraźniejszy pojawia się dopiero w ostatniej części, gdy Eugenio 
ostatecznie decyduje się na akceptację swojej pozycji na przecięciu kultur, co 
jest dowodem na jego transkulturację, a nie akulturację365. Krytyk odnosi się 
też do kwestii wykorzystania stereotypu Macho przez Hijuelosa w portrecie 
Kubańczyków w diasporze nowojorskiej, zgadzając się z opiniami tych kry
tyków, których już wspominałam w rozdziale na temat stereotypów. Patteson 
nazywa strategię Hijuelosa „autostereotypizacją” stawiającą na hiperboliczny 
język, przy pomocy którego pisarz zaznacza podległą pozycję swoich postaci, 
które w ten sposób odzyskują głos i przechodzą z narratorów zmarginalizowa- 
nych na pozycję pozwalającą na zabranie głosu ze środka amerykańskiej wy
obraźni. W ten sposób mogą stawić opór nie jednemu, ale dwóm hegemoniom, 
amerykańskiej i latynoamerykańskiej, które jednakowo spychają Amerykanów 
o latynoskich korzeniach na margines. Moim zdaniem jest to trafna obserwa
cja. Według mnie w ten sposób Hijuelos wzbogaca swoją prozę o poczucie hu
moru, które przypomina omawiany już przeze mnie „survival humour”, cha
rakterystyczny zwłaszcza dla Shermana Alexiego i twórców indiańskich, ale 
częsty również u Junota Diaza. Alexie również konsekwentnie piszę „ze środka 
amerykańskiej wyobraźni” i jak Diaz potrafi śmiać się ze swoich bohaterów, 
chociaż ich życie jest często wyjątkowo tragiczne. We wszystkich przypadkach 
(Hijuelos, Alexie, Diaz) brak jest szyderstwa i cynizmu, a podkreślony zostaje 
uniwersalizm bohaterów i doceniona umiejętność śmiechu poprzez łzy - jest 
on jest wyrazem siły bohaterów i ich niezgody na status ofiary, chociaż mię
dzykulturowe żarty nie zawsze są dostrzegane przez przedstawicieli kultur, do 
których są adresowane.
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Twórczość Hijuelosa, a zwłaszcza powieść Mambo Kings śpiewają o miło
ści, wzbudziła jednak większe kontrowersje niż dzieła Alexiego czy Diaza. Za
stanawiano się też nad tym, na ile Amerykanin o kubańskich korzeniach uro
dzony w USA i piszący po angielsku, w dodatku legitymujący się kompletnie 

„niekubańskim” wyglądem, może przekazać w swojej prozie niuanse kultury 
kubańskiej. Z perspektywy mojej książki, eksponującej wątki i role odgrywa
ne przez historię w tekstach literackich, też łatwo zauważyć, że historia Kuby 
u Hijuelosa niewiele ma wspólnego ze strategią rekonstrukcji etnohistorycznej 
w stylu współczesnych pisarzy indiańskich czy niektórych Latino/a. Historia 
jest w powieściach Hijuelosa raczej na drugim planie; oczywiście rewolu
cja kubańska z 1959 roku jest dla imigrantów kubańskich wydarzeniem tak 
traumatycznym, jak rok 1848 dla Chicano czy dyktatura Trujillo dla Ameryka
nów o dominikańskich korzeniach. Natomiast Hijuelos nie tyle eksponuje hi
storię osób zmarginalizowanych w dyskursie historii oficjalnej, ile konstruuje 
pewien mit o Kubie, którego celem nie jest ocena wydarzeń historycznych (np. 
zestawianie dyktatury Batisty z dyktaturą Fidela), ale fragmentaryczne przy
wołanie historii „perły Karaibów” po to, aby wyeksponować obecną od zawsze 
w historii wyspy transkulturację.

Najlepszym opracowaniem Mambo Kings, które eksponuje wątek trans- 
kulturacji i w niezrównany sposób pokazuje związki pomiędzy muzyką ku
bańską a powieścią Hijuelosa, jest książka Gustavo Pereza Firmata Life on the 
Hyphen. The Cuban-American Way366. Książka ta uwzględnia również kontekst 
historyczny, dlatego uważam, że warto streścić najważniejsze konkluzje Pere
za Firmata. Poeta, prozaik i badacz literatury Pérez Firmat piszę o fenomenie 
pokolenia „1,5”, nazywając tak Amerykanów o kubańskich korzeniach, którzy 
opuścili Kubę jako dzieci i ukształtowani zostali w dużej mierze przez kulturę 
amerykańską, nie asymilując się z nią w pełni. Firmat mówi o nich, że byli 
za młodzi, aby mogli stać się Kubańczykami, a potem za starzy, aby zostać 
Amerykanami. Takimi bohaterami są bracia Castillo, chociaż nie wyruszają do 
Stanów jako dzieci, ale jako młodzieńcy.

G. Pérez Firmat, Life On the Hyphen. The Cuban-American Way, University of Texas 
Press, Austin 1994.

Zanim Pérez Firmat dokona analizy i interpretacji najsłynniejszej powie
ści Hijuelosa, buduje szerszy kontekst kulturowy, pozwalający lepiej zobaczyć 
grunt, na którym powieść wyrosła. Ponieważ powieść o „Królach Mambo” 
jako jeden z wątków eksponuje serial I Love Lucy, Firmat zaczyna właśnie od 
omówienia tego serialu, który święcił triumfy w USA w latach 50. XX wieku, 
czyli kluczowej dekadzie dla braci Castillo. Co ciekawe, badacz docenia ob
raz Kubańczyków wykreowany w serialu, chociaż oczywiście nie jest on wolny 
od typowych dla lat 50. sterotypów na temat grup etnicznych. Według Pereza 
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Firmata postać Rickyego zagrana przez Desiego Arnaza jest postacią trans- 
kulturową, oddającą fenomen pokolenia „1,5”. Już na początku swojej książki 
autor przywołuje definicję transkulturacji kubańskiego etnologa Fernándeza 
Fernanda Ortiza, która jest nadal trafna w opisie kultury kubańskiej i kuba- 
no-amerykańskiej. Ta definicja tłumaczy też specyficzny dla Kubańczyków 
stosunek do własnego dyskursu historycznego, który nigdy nie był specjalnie 
narodowotwórczy, bo Kuba od zawsze była „ojczyzną bez narodu”367. Ortiz 
z kolei nazywał Kubę ziemią migrujących ptaków („aves de paso”)368, porów
nując ją do potrawy ajiaco, wyróżniającej się tym, że ma wiele wersji i można 
ją ugotować z bardzo różnorodnych składników. Sam koncept czystości obcy 
jest kulturze kubańskiej, chociaż nie oznacza to oczywiście, że wolna jest ona 
od rasizmu. Dla Pereza Firmata najlepszym symbolem mieszania się różnych 
wpływów jest mambo.

367 Ibidem, s. 15.
Ibidem.

365 Ibidem, s. 80.

Zanim jednak zajmę się tą kwestią, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę 
na analogie, jakie buduje autor Life on the Hyphen pomiędzy Desim Arnazem 
i wykreowaną przez niego postacią Rickyego a braćmi Castillo. Według Pere
za Firmata Cesar jest podobny do Rickyego poprzez swoją słabość do kobiet 
i wierność Ameryce (tak jak Ricky, kochając Lucy, kocha Amerykę, tak też 
Cesar nie boi się asymilacji), natomiast Nestor odnajduje swoją Lucy w postaci 
Marii, która metaforycznie „więzi” go na Kubie, nie pozwalając mu żyć teraź
niejszością. Pérez Firmat opisuje też prawdziwy związek małżeński pomiędzy 
aktorami grającymi serialowe postaci, czyli Arnazem i Lucille Ball. Małżeń
stwo wprawdzie zakończyło się rozwodem, ale Arnaz nigdy nie pogodził się 
z utratą tej miłości, o czym wspominał publicznie. Więcej związków pomiędzy 
fikcyjnym światem Mambo Kings a historią Kubańczyków w USA można zoba
czyć, analizując historię mambo, której Pérez Firmat poświęca sporo miejsca.

Mambo jako muzyka jest dzieckiem kubano-amerykańskim, „born in 
Cuba and made in the U.S.”369 („urodzone na Kubie i wyprodukowane w USA”) 
- jak piszę Pérez Firmat. Krytyk nawiązuje do opracowań muzykologicznych 
Alejo Carpentiera, który dostrzegał heterogeniczność mambo:

There’s always been a certain petulance to the mambo, a kind of music that 
does not know its place. The name connotes excess, outrageousness, lack of 
decorum. A mambo mouth is a loud mouth, someone with a loose tongue, 
someone who doesn’t abide by the rules of propriety. [...] But Cuban cul
ture, like the mambo itself, has little to do with roots. We Cubans have 
a strange relationship with our roots: we eat them. We don’t worship them.



We don’t enshrine them. We consume them. The mambo is not a root, it’s 
an anchor. It places, but it does not ground370.

(Mambo zawsze cechowała pewna kapryśność, to taka muzyka, która nie 
zna swojego miejsca. Jej nazwa kojarzy się z nadmiarem, skandalem, bra
kiem decorum. Jeżeli mówi się o kimś, że ma „usta mambo”, to ma się na 
myśli to, że jest to ktoś hałaśliwy, o niewyparzonym języku, ktoś, kto nie 
przejmuje się zasadami własności. [... ] Ale kultura kubańska, podobnie jak 
mambo, nie przejmuje się za bardzo korzeniami. My Kubańczycy mamy 
dziwny stosunek do naszych korzeni: myje zjadamy. Nie czcimy ich. Nie 
budujemy im świątyń. My je konsumujemy. Mambo nie jest korzeniem, 
jest kotwicą. Zachacza nas o grunt, ale nie uziemia).

Pérez Firmat pokazuje związki nie tylko pomiędzy mambo a kulturą 
kubańską i kulturą kubano-amerykańską, ale oprócz opisania historii mam
bo jako gatunku muzycznego sięga też do historii prawdziwego króla mam
bo, Pereza Prado, urodzonego w 1916 roku na Kubie. Prado wyemigrował do 
USA w roku 1951, rozsławiając mambo, które zresztą stosunkowo szybko (już 
w 1954 roku) zostało zastąpione przez chachachá. Historia Prado, nierozerwa- 
nie związana z historią mambo, rejestruje proces stopniowej amerykanizacji 
- Prado zmienił hiszpańskie imię na „Prez”, łatwiejsze do wymówienia i napisa
nia dla Amerykanów, a mambo podbijało nowojorskie kluby, pomimo ataków 
ze strony zachowawczych środowisk. Warto zauważyć, że fenomen ten dotyczył 
również krajów latynoskich; Pérez Firmat piszę nawet o biskupie Limy, który 
nałożył na fanów mambo ekskomunikę. W USA mambo atakowano jako bar
barzyńskie, wulgarne i prymitywne, więc Prado rnusiał łagodzić nieco zmysło
wość tej muzyki. W roku 1954 muzycy mambo, z Prado na czele, odbyli słyn
ne tournee po pięćdziesięciu sześciu amerykańskich miastach, które Hijuelos 
wykorzystał w powieści, wysyłając na nie swoich fikcyjnych „Królów Mambo”, 
braci Castillo (chociaż umieścił je w 1956 roku). Rok 1954 to również Nobel 
dla Ernesta Hemingwaya i popularność Starego człowieka i morza-, niestety ta 
hiszpańska gorączka, której częścią była mambomania od roku 1954, szyb
ko zaczęła stygnąć i muzycy mambo musieli zmienić styl, aby móc zarabiać.

Nietrudno zauważyć, że ten kontekst historyczny jest ważną częścią Mam
bo Kings. Jak piszę Pérez Firmat w swojej analizie powieści, żeby lepiej zrozu
mieć dylematy braci Castillo, należy jednak zacząć interpretację od wcześniej
szej powieści Hijuelosa Our House in the Last World (1983). Powieść opisuje 
losy rodziny Santinio, kubańskich imigrantów mieszkających w nowojorskim 
Harlemie. Opowieść filtrowana jest przez świadomość młodszego z dwóch 
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synów Alejo i Mercedes, Héctora Santinia. Dzieciństwo Héctora jest bardzo 
ponure, bo ojciec ma problemy z alkoholem, a matka zapada na chorobę psy
chiczną (stany maniakalno-depresyjne). Starszy brat Héctora, Horacio, szybko 
się usamodzielnia i opuszcza rodzinę, ale Héctor, jak zauważa Pérez Firmat, do 
końca powieści pozostaje w pułapce rodzinnych zależności i gdy w roku 1969 
Alejo umiera na atak serca i nasilają się halucynacje matki, wiadomo, że to na 
Héctora spadnie obowiązek opieki nad nią i los zakładnika rodziny.

Pérez Firmat słusznie zwraca uwagę na pewne podobieństwa pomię
dzy postacią Héctora a samego Hijuelosa, np. urodzili się w tym samym roku 
i w tym samym miejscu: w 1951 roku w Nowym Jorku, najważniejsze podo
bieństwo to jednak problem z tożsamością kubańską wynikający ze stopniowo 
silnej asymilacji z kulturą amerykańską. Tak jak Hijuelos, Héctor jako małe 
dziecko trafił na długo do szpitala pediatrycznego, co skutecznie odcięło go 
od rodziców i języka hiszpańskiego. W powieści Héctor wychodzi ze szpitala 
jako Amerykanin, mówiąc lepiej po angielsku niż po hiszpańsku, czego ojciec 
nie jest mu w stanie wybaczyć. Firmat zwraca uwagę na metafory w powieści, 
które podkreślają relacje tego bohatera z kubańskim kontekstem, pokazując, 
że w pewnym momencie Kuba i jej kultura stają się dla Héctora tożsame z cho
robą, która zaczęła się podczas pobytu na wyspie i doprowadziła do amery
kanizacji w szpitalu: „Cuba gave the bad disease. Cuba gave the drunk father. 
Cuba gave the crazy mother. Years later all these would entwine to make Héc
tor think Cuba had something against him”371 („Kuba dała mu ciężką chorobę. 
Kuba dała mu pijanego ojca. Kuba dała mu szaloną matkę. Wiele lat później 
wszystko to wpłynęło na przekonanie Héctora, że Kuba się na niego uwzięła”). 
Przymusowa nauka angielskiego egzekwowana przez szpitalną pielęgniarkę 
jest również częścią „procesu terapeutycznego”, tym razem ma to być wylecze
nie z języka hiszpańskiego. Nawet rentgen chorych nerek Héctora porównany 
jest do mapy Kuby - zauważa Pérez Firmat.

W ten sposób powieść rejestruje traumatyczne, często wymuszone przej
ście od kultury kubańskiej do amerykańskiej, które Hijuelos sygnalizuje wielo
krotnie na poziomie języka (angielski stopniowo kompletnie wypiera hiszpań
ski w języku Héctora). Według Pérez Firmata ten temat ma związek z dylema
tami pisarzy Latino/a z pokolenia Hijuelosa, takich jak Sandra Cisneros, którzy 
decydując się na angielski, wyszli poza publiczność hispanojęzyczną w kie
runku szerszego amerykańskiego audytorium. Powieść o „Królach Mambo” 
jest drugim etapem tego wyjścia, ukoronowanym zresztą Nagrodą Pulitzera.

Firmat konkluduje swoją interpretację stwierdzeniem, że tak długo, jak 
Héctor będzie postrzegał Kubę jako chorobę, tak długo sam pozostanie kaleką. 
Ta relacja podkreślona jest też przez wątek Alejo, ojca, który jest ciężarem dla 
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syna, nawet po śmierci. Zatem i ojciec, i ojczyzna muszą zaistnieć w nowej 
konfiguracji, co udaje się dopiero bohaterom Mambo Kings. Nie od razu jed
nak bohater i narrator powieści o „Królach Mambo” dojrzewa do akceptacji 
swojego dziedzictwa. Jak zauważa Pérez Firmal, chociaż Eugenio jest biolo
gicznym dzieckiem Nestora, to Cesar staje się jego prawdziwym ojcem i relacja 
pomiędzy nimi jest w powieści najważniejsza, bo stanowi odwrócenie tragicz
nej i toksycznej relacji ojciec - syn w Our House in the Last World.

Pérez Firmat po raz kolejny podkreśla podobieństwa pomiędzy życiem 
Cesara Castillo a Desiego Arnaza, zwracając uwagę na ich wspólną słabość do 
kobiet i cenę, jaką za nią musieli zapłacić. Starzejący się Cesar, sam w bied
nym nowojorkim mieszkaniu, słucha płyt „Królów Mambo” i pije whiskey, aby 
przed śmiercią zdobyć się na odwagę stawienia czoła wspomnieniom, które 
Eugenio zapisuje nie tylko dla świata, ale głównie dla siebie372. Dlaczego wspo
mnienia Cesara mogą być cenne dla bratanka? Sytuacja jest bardzo podobna 
do wykorzystanej przez Sandrę Cisneros w Caramelo, gdzie wnuczka musia
ła poznać historię babki, aby odnaleźć swoje miejsce w etnicznym kręgu, nie 
tylko rodzinnym. Powieści oczywiście różnią się formą, bo u Cisneros mamy 
wywiad z duchem babki, systematycznie modyfikowany przez Celayę, a u Hi- 
juelosa dwie części powieści nawiązują do dwóch stron płyty i noszą tytuły 
„strona A” i „strona B”; oprócz nich pojawia się prolog i epilog, w których Euge
nio relacjonuje wydarzenia w pierwszoosobowej narracji, ale słusznie zauważa 
Pérez Firmat, że „strona A i B” są również filtrowane przez świadomość Euge
nio373. Według Pereza Firmata w ten sposób Eugenio staje się „tłumaczem” Ce
sara, a ich relacja odzwierciedla ambiwalencję kultury kubanoamerykańskiej.

Chociaż powieść została okrzyknięta „najlepszą książką hispano-amery- 
kańską”, Pérez Firmat zwraca uwagę, że jest to dzieło dość odległe od kultury 
hispano, a konkretnie od kultury kubańskiej. Badacz zauważa w niej pewne 
elementy tradycji pikarejskiej (wątek seksualnych podbojów Cesara) i na
wiązania do powieści kubańskich i latynoamerykańskich wykorzystujących 
muzykę (zwłaszcza do powieści Luisa Rafaela Sáncheza i Guillermo Cabrery 
Infantego), ale w przeciwieństwie do tych pozycji, powieść Hijuelosa stawia 
na angielski. Podobnie kubańskie zapożyczenia muzyczne wykorzystane przez 
Hijuelosa, mambo i bolero, noszą ślady asymilacji z kulturą amerykańską. 
Mambo to oczywiście Cesar, który daje się ponieść instynktowi i stawia na sen- 
sualne, często hedonistyczne podejście do życia. Bolero to Nestor, który, tak 
jak ten typ muzyki, jest pasywny i pełen żałoby. Dla Pereza Firmata kontrast 
pomiędzy stylem Cesara i Nestora zamyka się w kontraście pomiędzy pożąda
niem i melancholią. Mambo sygnalizuje zatem podbój, a bolero stratę. Bolero 
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jest komunikatem opartym na przekładzie słownym (dlatego Nestor wiele tru
du wkłada w napisanie swego najsłynnieszego bolera: „Piękna Maria, zwiercia
dło mojej duszy”), a mambo jest lakoniczne; ekspresja jest w nim ważniejsza 
od artykulacji. Dlatego to, co śpiewają „Królowie Mambo”, to nie mambo, ale 

„pieśni o miłości” (w oryginale tytuł brzmi: Mambo Kings Sing Songs of Love) 
i pieśni te wypełniają werbalną pustkę mambo. Nostalgiczny ton powieści wie
le zawdzięcza stylistyce bolero - dzięki temu można kanalizować emocje.

Dla Pereza Firmata głównym dylematem wyeksponowanym przez po
wieść jest dylemat obrazowany przez pytanie, czy życie bardziej przypomina 
mambo, czy bolero? W pierwszej części może się wydawać, że odpowiedzią 
jest mambo, bo dominuje w niej Cesar, a Nestor usycha nękany przez pamięć 
(„plagued by memory”). W drugiej części jednak, po śmierci Nestora, Cesar 
„zaraża się” melancholią i na końcu opowieści przepisuje słowa bolera o pięk
nej Marii, stając się Nestorem, kolejnym Kubańczykiem opętanym przez pa
mięć. Ta transformacja jest, według Pereza Firmata, sygnałem przejścia od 
mambo do bolero, od pożądania do straty, od podboju do rezygnacji. Cesar 
żyje w rytmie gorączkowego mambo, aby zdać sobie sprawę, że życie toczy się 
jednak w rytmie bolero. Jeżeli Nestor komponuje bolero, aby odzyskać Marię, 
Cesar sięga do bolero, aby jeszcze raz we wspomnieniach odzyskać czas, gdy 
był wielkim Macho.

Oczywiście pieśń miłosna Nestora jest również elegią na temat Kuby, któ
ra wspominana jest z głębokim uczuciem, ale też ze świadomością bezpow
rotnej straty. Jedyne miejsce, w którym pojawia się utracony wraz z kulturą 
kubańską język hiszpański, to słowa bolera o pięknej Marii, ostatnie słowa 
Cesara i jego testament. Słusznie zauważa Pérez Firmat, że powieść świetnie 
eksponuje wątek utraconego języka374. To, co dla innych krytyków było dowo
dem na niechlujstwo i kiepską znajomość hiszpańskiego u Hijuelosa, w anali
zie Pereza Firmata jest pokazane jako celowy zabieg podkreślający pożegnanie 
z ojczystym językiem. „Błędy” Hijuelosa to np. zmiana nazwisk znanych arty
stów związanych z mambo: Antonio Arcano i Bola de Nieve na „Antonio Ar
cana”, „Pala de Nieve” i powszechne omijanie akcentów, nawet w imieniu „Ce
sar”. W przeciwieństwie jednak do sytuacji w powieści Our House in the Last 
World, w tekście Mambo Kings anglocentryzm nie wynika ze strachu. Również 
postać Cesara nie jest duchem ojca prześladującym Eugenio i chociaż może się 
ta postać momentami wydawać godna politowania, nie napawa nas przeraże
niem. Dla Pereza Firmata nagrodzona Pulitzerem powieść Hijuelosa jest tek
stem, który stanowi doskonałą negocjację międzykulturową, bo Eugenio ani 
nie zaprzepaszcza swojej tradycji etnicznej, ani nie daje się jej zniewolić. Duch 
ojca zniszczył Héctora, ale na szczęście duch Cesara nie zdołał złamać Eugenio

Ibidem.
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- piszę Pérez Firmat. Moim zdaniem warto dodać, że przede wszystkim dlatego, 
iż Cesarowi jednak do pewnego stopnia udało się zasymilować z kulturą ame
rykańską bez wyrzeczenia się swojego dziedzictwa (wykorzystał mambo jako 
międzykulturowe spoiwo), natomiast Alejo uciekł w alkohol, który ostatecznie 
zamknął przed nim możliwość komunikowania się ze światem, w tym światem 
utraconej kultury kubańskiej i możliwej do pozyskania, amerykańskiej.

Piękna Maria, zwierciadło mojej duszy w większym stopniu wykorzystu
je kontekst kubański, również historyczny, niż Mambo Kings, chociaż jest to
- moim zdaniem - słabsza powieść, która wydaje się polemiką z grupą kry
tyków zarzucających najsłynniejszej powieści Hijuelosa fallocentryzm i mar
ginalizację kobiet. Piękna Maria opowiada historię ukochanej Nestora z wy
korzystaniem feministycznej perspekstywy „herstory”. Powieściowa Maria 
rekonstruuje historię swojego życia na tle historii Kuby w wywiadzie ze swoją 
córką Teresą. Zatem układ matka - córka zastąpił układ ojciec - syn i podobnie 
jak Eugenio zarejestrował ewolucję Cesara od Macho napędzanego mambo po 
dobrego zastępczego ojca inspirowanego przez bolero, tak też Teresa najpierw 
poznaje Marię jako zmysłową kobietę, która odrzuca miłość Nestora, wybie
rając pieniędze gangstera Ignacio, aby potem odkryć, że prawdziwą przyczyną 
fatalnej w skutkach decyzji był paraliżujący lęk przed biedą i brak poczucia 
bezpieczeństwa. To, co wyróżnia Marię, to instynkt przetrwania, a nie chci
wość, i ten instynkt nakazał jej zapomnieć o pasji, ale nie o miłości, bo Maria 
zrezygnowała z miłości do mężczyzn na rzecz miłości do córki, by ta, w dużej 
mierze dzięki matce, mogła w dorosłym życiu dokonać własnych wyborów 
i zyskać niezależność i autonomię.

Zatem Hijuelos wydobywa z mroków historii opowieść o biednej Ku
bance, dzielącej los tysięcy podobnych kobiet, analfabetek, które za chlebem 
wyruszały w pierwszej połowie XX wieku do Hawany. O ile w Mambo Kings 
Kuba pozostaje snem zrodzonym z tęsknoty Nestora, o tyle w Pięknej Marii 
Hijuelos drobiazgowo opisuje realia kubańskiej prowincji, która jest i rajem, 
i piekłem (na tle rajskiej przyrody w nędzy i z braku opieki lekarskiej umiera
ją matka i siostra Marii, a ona sama jest ofiarą molestowania seksualnego ze 
strony własnego ojca). Po przybyciu do Hawany samotna Maria jest łakomym 
kąskiem dla wszystkich mężczyzn; głód zmusza ją do pracy w charakterze tan
cerki i czasem striptizerki, a jej najlepszymi przyjaciółkami stają się kobiety 
z marginesu: właścicielka brudnego pensjonatu i mieszkająca obok prostytut
ka. Z czasem Maria zyskuje opiekuna w osobie gangstera Ignacio, który często 
dopuszcza się w stosunku do niej przemocy fizycznej, ale który wydaje się dla 
niej jedynym oparciem. Warto zauważyć, że pomimo iż życie nie rozpiesz
cza Marii, od samego początku podkreślony zostaje jej buntowniczy charakter, 
odwaga podejmowania ryzyka i wola walki. Maria ma siłę, żeby wyrwać się 
z prowincji, w Hawanie odpiera różnego rodzaju napaści ze strony mężczyzn, 
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stopniowo też przejmuje pełną kontrolę nad Ignaciem, który staje się panto- 
flarzem. Dodatkowo jeszcze Hijuelos eksponuje seksualność Marii, która ma 
temperament podobny do Cesara Castillo. Co ciekawe, w tej powieści również 
Nestor zostaje sportretowany jako namiętny człowiek i jego relacja z Marią 
upływa zdecydowanie w rytmie mambo; bolero pojawia się dopiero po prze
prowadzce Nestora do Nowego Jorku. To podkreślanie seksualności kobiecej 
bohaterki jest przełamaniem pewnego tabu, bo Maria nigdy nie jest przy tym 
pokazana jako kobieta rozwiązła, zatem Hijuelos wytrąca z ręki broń wszyst
kim tym, którzy wcześniej oskarżali go o mizoginizm.

Hijuelos inaczej pokazuje też kwestię asymilacji z kulturą amerykańską, 
bo Maria świetnie radzi sobie po przeprowadzce do Miami, chociaż nie zna 
angielskiego i przejawia postawę nonkonformistyczną. Żyje jak kobieta wy
zwolona, co mogłoby sprawić jej problemy i w kontekście kubańskim, i ame
rykańskim, a jednak tak się nie dzieje. Historia Marii, w kontraście do historii 

„Królów Mambo”, wydaje się realizacją marzenia o emigracji doskonałej, bo 
Maria dobrze sobie radzi i prywatnie, i zawodowo pomimo znikomej asymila
cji z kulturą amerykańską, chociaż jako samotna matka mogłaby mieć co naj
mniej część problemów, które dotykały matkę Oscara Wao. Udaje jej się wyjść 
szczęśliwie za mąż, prowadzi własny interes, obce są jej problemy finansowe, 
a w dodatku ma bardzo zdolną i pracowitą córkę, która bez problemu realizuje 
własny Amerykański Sen. W ten spoób Hijuelos pokazuje, że wierzy w moż
liwości niezależnych pracowitych kobiet i pozycja imigrantki nie zawsze musi 
być tożsama z wykonywaniem podrzędnej pracy, wykluczeniem społecznym, 
biedą i frustracją.

Historia Kuby, jak już zaznaczyłam, pojawia się głównie jako tło, cho
ciaż oczywiście wpływa na losy Marii; w końcu zacofanie kubańskiej prowincji 
i stopniowe przekształcanie się Hawany w lunapar dla Amerykanów wynika 
z polityki Fulgencio Batisty. Człowiekiem Batisty jest też mąż Marii, Ignacio, 
gangster kontrolujący nie tylko przestępczy światek, ale i korumpujący policję, 
co zostaje w powieści wyraźnie pokazane. Wraz z przejęciem władzy przez 
Castro Ignacio traci swoją pozycję, co odbija się na rodzinie, a w momencie 
konfiskaty majątku bogaczy przez ludzi Castro Maria, jak wielu innych Ku- 
bańczyków, którzy wzbogacili się podczas reżimu Batisty, musi wyemigrować 
do USA. Po raz pierwszy o Fidelu Castro Maria dowiaduje się z radia, ale nie 
do końca rozumie, co się dzieje, i wszystko musi jej tłumaczyć jej ciemnoskóry 
nauczyciel Lázaro:

Ale jeżeli w ogóle miała jakieś pojęcie o historii Kuby, zawdzięczała to 
Lazarowi. On widział to wszystko na własne oczy. Od lat osiemdziesią
tych dziewiętnastego wieku, gdy był jeszcze chłopcem i kubańscy rebelian
ci walczący o wolność toczyli zacięte walki z Hiszpanami, do czasu, gdy 
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na przełomie stuleci Hawanę zajęli Amerykanie, w 1902 roku powołano 
republikę i następowali kolejni prezydenci, z których najgorszy był, za 
jego młodości, Gerardo Machado sprawujący rządy w latach dwudzie
stych i nazywany drugim Neronem, bo zawiesił wolności obywatelskie, 
dopuszczał się okrucieństw i otwarcie grabił, co się dało. A ostatni pre
zydent Kuby, Balista, ten, przeciwko któremu wystąpił Castro, z zawodu 
prawnik? W marcu tego roku, 1952, Batista dokonał zamachu stanu, żeby 
zdobyć swój urząd; było to pogwałcenie konstytucji, które wywołało obu
rzenie w szeregach młodych idealistów i demaskatorów, między innymi 
tegoż Castra. Mimo wszystko to ją jakoś nie wzruszało; nawet jeśli Batista 
był tak skorumpowany, jak mówiono, niewiele ją to obchodziło. Jej życie 
toczyłoby się tak samo bez względu na to, kto akurat byłby przy władzy375.

171 O. Hijuelos, Piękna Maria, zwierciadło mojej duszy, tłum. M. Słysz, Albatros, Warszawa 
2012, s. 169.

Ten fragment jest dowodem, że Hijuelos chce udzielić lekcji historii swo
im czytelnikom, którymi są ci sami odbiorcy, co w przypadku Mambo Kings, 
czyli czytelnicy amerykańscy, nie wyłącznie Latynosi w USA. Istotne jest też 
to, że Maria ignoruje historię. Z jednej strony ta postawa wydaje się natural
na dla ignorantki, którą bohaterka pozostaje pomimo nadrabiania zaległości 
w edukacji, a z drugiej strony historia Kuby do dnia dzisiejszego jest dosadnym 
przykładem nadużyć wynikających z dyktatury, więc zwracanie uwagi, „kto 
jest przy władzy”, jak formułuje to Maria, faktycznie niewiele wnosi dla jed
nostki, która w każdej konfiguracji jest represjonowana i może liczyć głównie 
na siebie. Bohaterka Hijuelosa szybko przyswaja tę lekcję i gdy tylko w miarę 
uniezależnia się ekonomicznie, dba głównie o siebie i potem o córkę, z zimną 
krwią stawiając czoła przewrotom politycznym. Marię bardzo trudno jest zła
mać, bo hartuje ją najpierw bieda, a potem śmierć najbliższych osób i zdrada 
Ignacio. Nawet porzucenie Nestora nie staje się dla Marii długotrwałą traumą, 
bo życie przyzwyczaiło ją do strat i nauczyło cieszyć się z drobnych rzeczy; jest 
zatem powieść o Marii hołdem dla wszystkich kobiet, które potrafiły wypraco
wać taki instynkt przetrwania.

Historia obecna jest też w tej powieści poprzez włączanie w fikcyjną opo
wieść słynnych postaci ze świata filmu. Maria spotyka na swojej drodze m.in. 
Errola Flynna i Avę Gardner, którzy sportretowani są dość pobieżnie i neutral
nie. Fidel Castro natomiast pokazany jest od mniej znanej strony, bo poprzez 
swoich ochroniarzy próbuje uczynić z Marii jedną ze swoich kochanek. Dziew
czyna nie korzysta z propozycji, a Hijuelos wykorzystuje ten epizod znowu po 
to, aby skonstruować literacką lekcję historii, ponieważ angdota o „zalotach” 
El Comandante jest przedstawiona w szerszym kontekście rewolucji kubań- 
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skiej. María na przewrót polityczny reaguje, jak wielu Kubańczyków, bardzo 
pozytywnie, wyobrażając sobie, że nikt nie może być gorszy od Batisty, i minie 
wiele czasu, zanim przejrzy na oczy. Jednocześnie umiera Ignacio, skazany na 
karę więzienia przez ludzi Castro; Maria musi szybko otrząsnąć się z żałoby: 
„Maria nigdy więcej go nie zobaczyła, el pobre. (Ale czy biedny Ignacio mógł 
skończyć inaczej, skoro każdego, na kim jej zależało, czekał marny los?)”3'6.

Tak naprawdę tę złą passę udaje się Marii przełamać na emigracji w USA, 
bo chociaż umiera jej kolejny mąż, to szczęście towarzyszy osobie, na której 
Marii zależało najbardziej, czyli jej córce, i ich relacja nie zostaje przez nikogo 
zniszczona. Taki rozwój wypadków w życiu Marii znów jest dowodem na to, 
że Hijuelos chciał napisać powieść, która za wszelką cenę unika demonizowa
nia emigracji. Nie sposób zauważyć, że w kontekście amerykańskim kobiety 
mają o wiele większe możliwości niż mężczyźni, nie tylko ze względu na brak 
dyktatury, ale również z powodu znacznie łagodniejszej wersji kultury patriar- 
chalnej. Świadczą o tym fragmenty powieści rejestrujące życie imigrantów ku
bańskich w Miami. Maria tęskni za Kubą, ale nie ma złudzeń, że zostawiła za 
sobą kraj uwikłany w trudną historię:

Maria jednak nie odczuwała takiej tęsknoty ani nostalgii jak inni Kubań- 
czycy: karierę tancerki miała już za sobą, a jeśli o czymś marzyła, to nie 
o Hawanie, ale o sielskim życiu w swojej valle, której z biegiem czasu coraz 
bardziej jej brakowało. [...] Ale sama zdawała sobie sprawę, że to tylko 
marzenie: czy chciałaby znowu zamieszkać w bohiol Za nic w świecie376 377.

376 Ibidem, s. 281.
377 Ibidem, s. 305.

Z tego też powodu kontynuuje sen o Kubie, oglądając kubańskie lub la
tynoskie programy w telewizji i tak trafia na odcinek I Love Lucy, w którym 
występują bracia Castillo z piosenką „Piękna Maria, zwierciadło mojej duszy”. 
Od tego momentu w powieści następuje postmoderniczny zwrot, bo nie tylko 
staje się ona coraz bardziej intertekstualna poprzez odniesienia do powieści 
Mambo Kings, ale też pojawia się w fikcyjnym świecie powieści Piękna Maria 
sama powieść o „Królach Mambo” i Hijuelos jako autor, do którego Maria 
ma pretensje, że opisał historię z jej prywatnego życia. Hijuelos łączy zatem 
świat wyobrażony z rzeczywistym, pozwalając temu pierwszemu przejąć na 
moment władzę nad faktami. Zacieranie granic pomiędzy fikcyjną rzeczywi
stością Marii i książką a prawdziwymi wydarzeniami wokół premiery praw
dziwej książki i filmu o „Królach Mambo” dobrze obrazuje stosunek Hijuelosa 
do historii, rodzaj postmodernistycznego zwątpienia w możliwość dotarcia 
do autentycznych wydarzeń i podejmowanie gry z czytelnikiem, która ma mu 



uświadomić, że wszystkie opowieści o historii należą częściowo do gatunku 
fikcji. To zwątpienie rozciągnięte jest też na kwestię reprezentacji, czyli pyta
nia o to, kto może reprezentować prawdziwą kulturę kubańską. W żartobliwy 
sposób autor powieści pokazuje nam, że na pewno nie on sam, bo zarówno 
Kubie przedstawionej w powieści Mambo Kings, napisanej przez powieściowe
go Hijuelosa, jak też Kubie z adaptacji filmowej tej powieści wszyscy mają coś 
do zarzucenia i sama Maria również krytykuje fałsz wyobrażeń Kuby na emi
gracji, tak odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy podoba jej się jej postać 
w filmie: „Tak, czemu nie. Podobała mi się aktorka, dobrze grała... Śliczna mu
chacha. Ale to nie byłam ja. Chciałabym, żeby pewnego dnia jakiś Kubańczyk 
pokazał w tym kraju prawdziwą historię nas, Kubańczyków, entiendes?”378.

'~K Ibidem, s. 389.

Na samym końcu powieści Teresa, córka Marii, spotyka Eugenio Castillo, 
syna Nestora, i okazuje się, że doskonale się rozumieją, co jest obiecującym 
początkiem ewentualnego związku, bo oboje doświadczyli samotności i po raz 
pierwszy spotykają kogoś, z kim łatwo nawiązują kontakt. Hijuelos nie infor
muje nas o dalszych losach tych postaci, ale już sam pomysł, żeby pokazać ich 
udane spotkanie, niejako przekreśla fatum, które ciążyło nad ich rodzicami, 
i jest obietnicą nowego początku na ziemi, która nie jest dla nich tak obca jak 
dla ich rodziców.

W ten sposób Hijuelos dopisuje szczęśliwe zakończenie, dopełniając try
logię o emigracji kubańskiej. Poczynając od depresyjnego obrazu pierwszego 
pokolenia emigrantów w Our House in the Last World i podążając przez stop
niowo coraz jaśniejsze perypetie mieszkańców diaspory, którzy wierzą w trans- 
kulturację, a nie akulturację, Hijuelos rejestruje w swojej prozie zmiany, jakie 
zaszły w Kubańczykach, którzy stali się Amerykanami o kubańskich korze
niach. Oczywiście pamięta też o historii Kubanek, czego najlepszym dowodem 
jest powieść o pięknej Marii. Co ciekawe, w ostatniej, najbardziej optymistycz
nej powieści najwięcej jest odniesień historycznych i nie służą one temu, aby 
przypomnieć amerykańsko-kubańskim bohaterom ich przeszłość i przekonać 
ich, że ich ojczyzna nie leży w USA, lecz na Kubie. W Pięknej Marii Hijuelos 
przywołuje historię częściowo w tym samym celu, co Julia Alvarez i Sandra 
Cisneros, czyli aby pokazać transnarodowy charakter kultury kubańskiej, ale 
podejmuje się też innego zadania: poprzez zbudowanie kontrastu pomiędzy 
trudami życia na emigracji a koszmarem życia na Kubie utwierdza Ameryka
nów o kubańskich korzeniach w przekonaniu, że podjęli dobrą decyzję. Kuba 
ze wspomnień Nestora i Marii jest nie tylko marzeniem, bo jeżeli wyłączymy 
z ich wyobrażeń nostalgiczne obrazy podkreślające piękno kubańskiej przyro
dy i muzyki, to automatycznie odsłaniamy koszmar Trzeciego Świata. Najlepiej 
to ilustrują wspomnienia Marii dotyczące jej ojca: widzi go jako wędrownego 



beztroskiego grajka, który trzyma ją za rękę jako małą dziewczynkę, ale w jego 
oczach czai się coś, co przypomina jej o jego pedofilskich skłonnościach, czy 
wspomnienia Nestora skoncentrowane wokół Marii, które zamiast przynosić 
ulgę, zawsze przynoszą ból. Prawdopodobnie dopiero ich dzieci, Teresa i Eu
genio, będą w stanie popatrzeć na Kubę bez takich emocji, ale wynika to też 
z tego, że są one już obywatelami innego świata.

Podobne międzypokoleniowe różnice można dostrzec w powieściach 
Cristiny Garcii, w których historia i pamięć odgrywają kluczową rolę. Jak piszę 
Elena Machado Sáez379, powieść rejestruje przejście bohaterek od wygnania 
do etniczności, a historia pokazana jest jako subiektywny proces narracyjny. 
Powieść opowiada historię głównie kobiet z rodziny del Pino, nestorki rodu 
Celii i jej córek Lourdes i Felicii oraz wnuczki Pilar (córki Lourdes), a także 
epizodycznie historię Luz i Milagro (córek Felicii) oraz jedynego syna tej ostat
niej, Ivanito. Akcja powieści rozgrywa się w XX wieku, od lat 40. do 70., do 
czasu, kiedy Celia najprawdopodobniej popełnia samobójstwo. Zanim jednak 
do tego dochodzi, poznajemy jej smutne dzieciństwo (jako czterolatka zosta
ła oddana przez biednych rodziców na wychowanie ciotce z Hawany), pełen 
skrywanych dramatów związek z Jorge (który najpierw zostawił ją na pastwę 
swojej matki i siostry, a potem umieścił na pewien czas w szpitalu psychia
trycznym) i walkę o kontakt z dorosłymi dziećmi (syn Javier oddalił się od niej 
w związku z emigracją do Pragi, córka Lourdes poprzez zamieszkanie w No
wym Jorku i asymilację z kulturą amerykańską, a Felicia poprzez szaleństwo 
i kult santería). Oprócz historii Celii w powieści wyeksponowana jest też hi
storia Lourdes, która na emigracji zostaje odnoszącą sukcesy bizneswoman, 
ale jednocześnie przeżywa trudne chwile, wychowując zbuntowaną córkę Pilar. 
Ważnym wątkiem jest też historia Felicii, która pozostała w Hawanie, gdzie 
stopniowo toksyczne związki popychają ją na krawędź szaleństwa i najpierw 
podpala agresywnego męża, a potem zabija swojego drugiego partnera, w mię
dzyczasie oddając dzieci do szkoły z internatem. Wątek ten kończy się śmiercią 
Felicii; jej pogrzeb na krótko jednoczy pozostałe kobiety w rodzinie. Lourdes 
podczas pobytu na Kubie umożliwia ucieczkę do Stanów swojemu siostrzeń
cowi Ivanito, a Pilar ostatecznie traci złudzenia co do komunistycznego ekspe
rymentu Castro, który całe życie wspierała znająca dobrze biedę Celia. Świa
domość utraty wnuków jest prawdopodobnie ostatnią kroplą, która przelewa 
czarę goryczy, i Celia postanawia się utopić.

379 E. Machado Sáez, The Global Baggage of Nostalgia in Cristina Garcia’s "Dreaming in 
Cuba”, „MELUS” 2005, vol. 30, no. 4, s. 129-147.

Wszystkie bohaterki powracają do przeszłości, ale powieść Garcii jest 
znacznie subtelniej nasączona historią niż proza Hijuelosa. U tego ostaniego 
wydarzenia historyczne zazwyczaj budowały kompletne tło, jak w skrótowej 
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lekcji historii Kuby, którą przytoczyłam wcześniej. Język Cristiny Garcii jest 
bardziej podobny do języka Louise Erdrich, co krytycy często nadmieniają, 
ponieważ jest niesłychanie liryczny, a odniesienia historyczne, choć liczne, 
czasami są trudne do uchwycenia, bo autorka Dreaming in Cuban nie dba 
o szczegółowe tło historyczne i zamiast tego koncentruje się na obrazie histo
rii filtrowanej przez świadomość swoich bohaterek. Losy bohaterek, chociaż 
to historie indywidualne, odbijają historię wyspy i historię zbiorowości; każ
da z postaci jest napiętnowana przez określony wątek historyczny z życia Ku- 
bańczyków. I tak Celia, podobnie jak Maria Hijuelosa, reprezentuje kubańską 
biedotę, padając ofiarą rodziny del Pino, która prześladuje ją za to, że miała 
kiedyś hiszpańskiego kochanka, więc nie jest godna ich syna, jak i za to, że 
pochodzi z niższej warstwy społecznej. Celia, tym razem w odróżnieniu od 
Marii, gorąco wspiera komunizm Castro, wierząc, że jego polityka odmieni los 
kubańskich biedaków skazanych na analfabetyzm.

Z kolei losy Lourdes są odbiciem losów kubańskich emigrantów, którzy 
odnieśli sukces w USA i w związku z tym bezkrytycznie się identyfikują z no
wym krajem. Tak jak w przypadku Celii, wybory Lourdes nie są tylko wyra
zem naiwności, ale wynikają też z prywatnej tragedii. Celia doświadczyła bie
dy, opuszczenia i prześladowania poprzez działania ludzi, którzy stali wyżej na 
drabinie społecznej, i dlatego komuna wydaje jej się dobrą alternatywą; w tym 
systemie po raz pierwszy nie czuje się wykluczona, ale potrzebna i doświadcza 
szacunku. Lourdes najprawdopodobniej nie pokochałaby tak Stanów Zjedno
czonych, gdyby nie fakt, że podczas pobytu na komunistycznej Kubie miała 
wypadek i straciła dziecko, a dodatkowo zabrano jej ziemię i została zgwałcona 
przez żołnierza Castro - na taką Kubę Lourdes nie chce wracać. Losy Felicii 
odzwierciedlają z kolei historię tych wszystkich Kubańczyków, którzy pocie
szenie chcieli znaleźć w afrokaraibskiej historii wyspy, ale santería nie tylko 
nie pomaga jej rozwiązać istniejących problemów, ale jeszcze kreuje nowe. 
Dramat Felicii również nie wynika tylko z jej naiwności, ale z próby zrekom
pensowania sobie życia bez duchowości, propagowanego przez komunistów, 
poprzez nawiązanie do historii starszej niż komunizm, która mogłaby dać jej 
oparcie w zmaganiu z codziennością, która ją ustawicznie przerasta.

Zatem każda z tych kobiet nie tyle marzy, ile śni „po kubańsku” (angiel
skie „dream” zawiera dwuznaczność, której nie ma w języku polskim); „śnie
nie” wydaje się lepszą metaforą ich kondycji, bo nie jest tak wolicjonalne jak 
marzenie, poza tym kubańskie sny z powieści Garcii pełne są koszmarów. 
Marzenie z kolei może być obecne na poziomie iluzji, w które każda z nich 
popada: Celię ma zbawić komunizm, Lourdes - Amerykański Sen, a Felicię 
- santería. Nadzieja w powieści ulokowana jest w postaci Pilar, która w jakimś 
sensie łączy marzenia wszystkich kobiet, a nie jest w przeciwieństwie do nich 
obciążona żadną traumą przeszłości, bo wyrosła w kochającej rodzinie i może 
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realizować się jako kontestująca rzeczywistość malarka. Celia cieszy się, że 
Pilar dokładnie rejestruje wszystko w pamięci, pisząc dziennik. Jej babka może 
w związku z tym przestać pisać bezzwrotne listy do swojego hiszpańskiego ko
chanka, które stanowiły formę jej dzienników i rejestrowały historię rodzinną 
- Pilar jest nową kronikarką. Lourdes dojrzewa do akceptacji wyborów cór
ki, czego ukoronowaniem jest scena odsłonięcia muralu namalowanego dla 
Lourdes przez Pilar, w trakcie tej sceny obie uświadamiają sobie, jak bardzo 
są dla siebie ważne. Ostatecznie Pilar może spełnić marzenie Lourdes o życiu 
w Ameryce, bo na Kubie przekonuje się, że komunistyczny raj jest jedynie ilu
zją jej babki. Pilar może też częściowo spełnić marzenie Felicii o niezależności 
i sile czerpania z niezniszczonej przez komunistów tradycji kubańskiej, a nie 
tylko amerykańskiej.

To, że powieść nie kończy się happy endem, ma również głęboki sens, 
bo samobójstwo Celii może wynikać z wielu przyczyn - nie tylko jest to pró
ba zerwania z cierpieniem niesionym przez życie i poczuciem osamotnienia 
związanym z emigracją wnuków, zaginięciem syna i śmiercią Felicii. Scena sa
mobójstwa pozbawiona jest dramatyzmu, zamiast tego stopniowe zanurzanie 
się Celii w morzu emanuje spokojem, w końcu wchodzi ona do wody, recytu
jąc wiersz Federico Garcii Lorki i rozważa popłynięcie do Granady, które jej 
się śniło. Potem odpina kolczyki z pereł i zamyka oczy. Zdanie zamykające tę 
scenę pokazuje akt Celii jako rytuał przejścia, może śmierć, ale nie wiemy tego: 

„Celia closes her eyes and imagines it drifting as a firefly through the darkened 
seas, imagines its slow extinguishing”380 („Celia zamyka oczy i wyobraża sobie 
dryfowanie świetlika przez ciemne morza, wyobraża sobie jego powolne ga- 
śnięcie”). Może tym, co najbardziej pociąga Celię w oceanie, jest spokój i wol
ność od wszystkich i wszystkiego, w tym Kuby, którą po raz pierwszy w ten 
sposób opuszcza.

C. García, Dreaming in Cuban, Ballantine Books, New York 1992, s. 244.

W kwestii subtelnych odniesień historycznych w tej powieści na pew
no warto zwrócić uwagę już na niby przypadkowe nazwy łódek w pierwszym 
rozdziale. Celia zauważa kątem oka barki rybackie o nazwach: „Nina”, „Pin- 
ta” i „Santa Maria”, które automatycznie kojarzą się czytelnikowi z Kolumbem, 
chociaż Celia nie komentuje tych nazw. Fidel Castro jest również drugopla
nowym bohaterem tej powieści, tak jak u Hijuelosa, ale jego pojawieniu się 
nie towarzyszy szczegółowy opis, który nie pozostawiałby wątpliwości co do 
podmiotu opisu, lecz fragmentaryczne anegdoty przefiltrowane przez świado
mość Celii, dla której nie jest on Fidelem Castro, ale El Liderem, który po
mimo swoich przywódczych zdolności nie zdołał zapanować nad kaprysami 
losu:
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She considers the vagaries of sports, the happenstance of El Lider, a star 
pitcher in his youth, narrowly missing a baseball career in America. His 
wicked curveball attracted the major-league scouts, and the Washington 
Senators were interested in signing him but changed their minds. Frustrat
ed, El Lider went home, rested his pitching arm, and started revolution in 
the mountains.

Because of this, Celia thinks, her husband will be buried in stiff, foreign 
earth. Because of this, their children and their grandchildren are nomads391.

(Rozważa kaprysy sportu, ten przypadek, który sprawił, że El Lider, g wiąz- 
dorski miotacz w młodości, o mały włos nie zrobił kariery jako bejsbolista 
w Ameryce. Jego złowieszczo podkręcane piłki przyciągały wzrok graczy 
z mistrzowskiej ligi, nawet senatorowie z Waszyngtonu byli zainteresowani 
podpisaniem z nim kontraktu, ale zmienili zdanie. Sfrustrowany El Lider 
wrócił do domu, podleczył kontuzjowaną rękę i rozpoczął w górach rewo
lucję.

Z tego też powodu, myśli Celia, jej mąż zostanie pochowany w twardej 
obcej ziemi. Z tego powodu jej dzieci i wnuki są nomadami).

Jest to zupełnie inne wykorzystanie postaci historycznej. Hijuelos nie 
wykraczał w zasadzie poza dyskurs historii oficjalnej dotyczący Fidela Castro 
i jego sposób podawania infomacji służy wyłącznie budowaniu tła, natomiast 
u Garcii na pierwszy plan wysuwa się historia z peryferium i epizod ten staje 
się pretekstem do filozoficznego komentarza na temat tego, jak czasem z po
zoru nieistotne szczegóły decydują o życiu setek tysięcy osób i ich dzieci. To 
zainteresowanie historią peryferyjną i stosowanie elipsy łączy prozę Cristiny 
Garcii z prozą Louise Erdrich. W innym miejscu powieści Pilar zdradza tę 
samą skłonność co Celia do badania marginesu historii, którą zaraziła się od 
ojca i babki:

He told me stories about Cuba after Columbus came. He said that the
Spaniards wiped out more Indians with smallpox than with muskets.

“Why don’t we read about it in history books?” I ask Minnie. “Its always 
one damn battle after another. We only know about Charlemagne and Na
poleon because they fought their way into posterity.” [...]

If it were up to me, I’d record other things. Like the time there was 
a freak hailstorm in the Congo and the women took it as a sign that they 
should rule. Or the life stories of prostitutes in Bombay. Why don’t I know 
anything about them? Who chooses what we should know or what’s im

Ibidem, s. 6-7.



portant? I know I have to decide these things for myself. Most of what 
I’ve learned that’s important I’ve learned on my own, or from my grand
mother382.

(Opowiadał mi historie o Kubie, zanim przybył na nią Kolumb. Powiedział, 
że Hiszpanie wykończyli więcej Indian za pomocą ospy niż muszkietów.

- Dlaczego nie możemy o tym przeczytać w książkach do historii? - py
tam Minnie. - Zawsze tylko jedna przeklęta bitwa po drugiej. Znamy tylko 
Karola Wielkiego i Napoleona, wywalczyli sobie drogę do potomności. [...] 

Gdyby to ode mnie zależało, zarejestrowałabym inne rzeczy. Jak czas, 
gdy na Kongo spadł wielki grad i kobiety potraktowały to jako znak, że to 
one powinny rządzić. Albo historie z życia prostytutek w Bombaju. Dla
czego nic o nich nie wiem? Kto decyduje o tym, co powinniśmy wiedzieć 
lub co jest ważne? Wiem, że sama będę musiała zadecydować. Większości 
ważnych rzeczy nauczyłam się sama lub od mojej babki).

Pilar jest kronikarką rodziny, dlatego to wyznanie jest szczególnie istot
ne, bo może pozwoli jej się ustrzec przed wpadnięciem w pułapkę narracji 
historycznych, które uwięziły jej matkę i babkę. Jest to też deklaracja pisania 

„herstory”, tak jak powieść Garcii jest głównie o kobietach. W jednej ze scen 
powieści Celia przechodzi koło wielkiego pomnika Kolumba ozdabiającego 
wejście do muzeum, w którym jeden tylko eksponat upamiętnia Inés de Boba- 
dillę, pierwszą kobietę, która zarządzała Kubą, po tym jak jej mąż Hernando 
de Soto wyruszył na podbój rejonów wzdłuż rzeki Missisipi. Inés większość 
czasu spędzała, wpatrując się w morze i oczekując powrotu, podobnie jak Ce
lia czekająca na Jorge w czasach, gdy mieszkała w domu jego matki. Historie 
kobiet łączą się zatem płynnie.

Pamięć pozwala przywrócić te historie zepchnięte na margines przez 
historię oficjalną, ale pamięć ma też właściwości destrukcyjne. Widać to wy
raźnie w przypadku Celii i Felicii, które nie mogą uwolnić się od natrętnych 
wspomnień, i obie zapadają w letarg, wyrządzając krzywdę swoim dzieciom. 
García tak umiejętnie konstruuje ich losy, że nie możemy jednoznacznie obwi
niać tych bohaterek, bo zostają „zainfekowane” pamięcią nie do końca ze swo
jej winy. Celia odtrąca córkę Lourdes zaraz po jej narodzinach, co na zawsze 
będzie rzutowało na ich kontakty. Jedną z przyczyn odrzucenia jest zaszczucie 
przez matkę i siostrę Jorge, które jest zemstą Jorge za miłość Celii do Gusta
vo, o czym już wspominałam. Zatem Celia jest i ofiarą, i winowajczynią. Co 
ciekawe, nawet przymusowe zamknięcie Celii w zakładzie psychiatrycznym, 
o którym bohaterka mówi, że pozbawiło ją pamięci, nie przekonuje jej do ze

’"2 Ibidem, s. 28.
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rwania z nałogiem pisania listów do Gustavo i ten proces trwa aż do narodzin 
wnuczki Pilar. Listy Celii są dowodem na jej obsesję, z czego Celia zdaje sobie 
sprawę, pisząc:

I still love you, Gustavo, but its habitual love, a wound in the knee that pre
dicts rain. Memory is a silled seducer. I write to you because I must. I don’t 
even know if you’re alive and whom you love now.

I asked myself once, “What is the nature of obssession?” But I no longer 
question it. I accept it the way I accept my husband and daughters and my 
life on the wicker swing, my life of ordinary seductions383.

Ibidem, s. 97.
Wl Ibidem, s. 92.

(Ciągle cię kocham, Gustavo, ale jest to miłość z przyzwyczajenia, jak 
strzykanie w kolanie przed deszczem. Pamięć uwodzi nas i ogłupia. Piszę 
do ciebie, bo muszę. Nie wiem nawet, czy żyjesz i kogo teraz kochasz.

Kiedyś zadałam sobie pytanie: „Jaka jest natura obsesji?”. Ale już więcej 
go nie zadaję. Zaakceptowałam je tak, jak zaakceptowałam męża i córki 
oraz moje życie w bujanym fotelu, moje życie zwyczajnych pokus).

Pamięć jako „zwyczajna pokusa” (ordinary seduction) kładzie się jednak 
cieniem na realcjach z Lourdes przez całe życie matki i córki, więc konse
kwencje ulegania pokusie zmieniają życie Celii. Felicia dziedziczy nostalgię 
matki i również „wyłącza się” z codzienności, zaniedbując syna Ivanito i córki 
bliźniaczki. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do Felicii, Celia ma więk
szą świadomość swojej obsesji, co powoduje, że ma większy od córki kontakt 
z rzeczywistością. Felicia zostaje dosłownie pochłonięta przez swoje iluzje 
i umiera, straciwszy wcześniej kontakt z własnymi dziećmi, które oddaje do 
szkoły z internatem. Celia natomiast walczy o rodzinne relacje do samego 
końca i jedyną jej iluzją, której nie potrafii się wyzbyć, jest sen o rewolucji 
kubańskiej, sen, który nigdy się nie ziszcza, a Celia mimo wszystko pozostaje 
wierna dyktaturze siejącej wokół spustoszenie. Ten defekt Celii jest przyczyną 
jej życiowej tragedii, którą samoświadomość tej bohaterki coraz bardziej eks
ponuje, o czym może świadczyć choćby taki fragment z powieści:

All summer, it seems to her, since she returned from the sugarcane fields, 
she has lived in her memories. Sometimes she’ll glimpse the hour on 
a dusty Canada Dry clock, or look at the sun low in the sky, and realize she 
cannot account for her time. Where do the hours go? Her past, she fears, is 
eclipsing her present384.



(Wydaje jej się, że całe lato, odkąd wróciła z pól trzciny cukrowej, żyła 
w swoich wspomnieniach. Czasami rzuci okiem na godzinę na zakurzo
nym zegarze Canada Dry lub zerknie na słońce nisko nad horyzontem, 
uświadamiając sobie, że nie może wyjaśnić czasu. Dokąd idą godziny? 
Obawia się, że jej przeszłość kładzie się cieniem na jej teraźniejszości).

Pamięć w przypadku Celii jest jak ocean, który otacza jej wyspę i który 
ostatecznie ją pochłonie.

Powieść Dreaming in Cuban zupełnie inaczej prezentuje dyktaturę Fidela 
Castro niż proza Hijuelosa, nawiązującego do powszechnie znanego obrazu 
opresyjnego systemu, i proza Alvarez, która w In the Name of Salomé glory
fikuje osiągnięcia Castro, oceniając je z perspektywy zaangażowanej ideolo
gicznie Teresy. García, pomimo że wprowadza równie zaangażowaną zwolen
niczkę Castro do powieści, Celię, zupełnie inaczej pokazuje działanie systemu, 
podkreślając wstrząsającą biedę na Kubie, głód i hipokryzję rządzących. Ca
stro jest zredukowany do postaci marionetki, niedoszłego bejsbolisty i wodza 
uwodziciela. Prywatny aspekt życia Castro najlepiej odsłania narracja Felicii, 
która nie tylko pokazuje inne oblicze dyktatora, ale zdradza również obsesje, 
które targały jego podwładnymi i sprzyjały tworzeniu kolejnych castrowskich 
mitów. Nigdzie nie widać tego lepiej niż we fragmencie:

In fact, Felicia can’t help feeling that there is something unnatural in her 
mother’s attraction to him, something sexual. She has heard of women of
fering themselves to El Líder, drawn by his power, by his unfathomable 
eyes, and it is said he has fathered many children on the island. But there is 
a coldness to El Líder, a bitterness she doesn’t trust. [...]

Still, Felicia muses, what would he be like in bed? Would he remove his 
cap and boots? Leave his pistol on the table? Would guards wait outside 
the door, listening for the sharp pleasure that signaled his departure? What 
would his hands be like? His mouth, the hardness between his thights? 
Would he churn inside her slowly as she liked? Trail his tongue along her 
belly and lick her there? Felicia slips her hand down the front of her army 
fatigue pants. She feels his tongue moving faster, his beard against her 
thighs. “We need you, Compañera del Pino,” she hears him murmur stern
ly as she comes385.

(W rzeczy samej Felicia nie może odeprzeć uczucia, że pociąga on jej mat
kę w sposób nienaturalny, trochę seksualny. Słyszała o kobietach oddają

’"5 Ibidem, s. 111.



cych się El Liderowi, przyciągniętych przez jego władzę, jego niedające się 
zwieść oczy i mówią, że jest ojcem wielu dzieci na wyspie. Ale El Lider ma 
w sobie chłód, rozgoryczenie, któremu nie może ufać. [... ]

Ciekawe, Felicia zastanawia się, jaki byłby w łóżku? Czy zdjąłby swoją 
czapkę i buty? Zostawił pistolet na stole? Czy jego ochrona czekałaby pod 
drzwiami, przysłuchując się ostrym dźwiękom przyjemności, zdradzają
cym jego odjazd? Jakie byłyby jego ręce? Jego usta, twardość pomiędzy 
udami? Czy w środku powoli by ją ubijał jak masło, tak jak lubiła? Przesu
wał językiem w dół jej brzucha i polizał ją tam? Felicia wsunęła rękę od 
przodu swoich żołnierskich majtek. Poczuła jego język ruszający się coraz 
szybciej i szybciej, jego brodę ocierająca się o jej uda. „Potrzebujemy cię, 
Towarzyszko del Pino” - usłyszała jak szepcze surowo, gdy ona dochodzi).

Castro jako obiekt fantazji seksualnej Felicii traci całą swoją władzę 
i powagę - w ten sposób Felicia piszę feministyczną kontrhistorię dyktatora, 
pozbawiając go (dosłownie i przenośnie) jego historycznego kostiumu, czyli 
munduru podkreślającego jego absolutną władzę. Castro staje się zabawką 
w wyobraźni Felicii, przez co całkowicie zmienia ona patriarchalny mit o sek
sualnej władzy wodza w opowieść o mężczyźnie zmuszonym do realizowania 
jej fantazji seksualnych. Oficjalny ton ostatniego „rozkazu” wodza („We need 
you, Companera del Pino”) dopełnia efekt humorystyczny. Istotne jest to, że 
Felicia snuje swoje fantazje z serca Kuby, ze środka przestrzeni ogarniętej dyk
taturą. Sama codziennie ponosi koszty nadużyć dyktatora, więc jej subwersja 
jest dla czytelnika czymś naturalnym i przekonywającym. Pomimo że Felicia 
fantazjuje, jej obraz dyktatury wydaje się mieć więcej wspólnego z realiami 
historycznymi niż obraz Teresy w powieści Alvarez. Teresa przybywa na Kubę 
z zewnątrz i nie zniechęca jej bieda czy brak wolności w castrowskim „raju”. 
Tak bardzo chce wierzyć w wyidealizowany obraz rewolucji, że w końcu staje 
się zupełnie ślepa na nadużycia Castro i zniekształca historię, upierając się, że 
dyktatura przyniosła Kubańczykom wiele dobrego. Zatem pomimo iż García 
włącza dyskurs historyczny w sferę fantazji, a Alvarez przygląda się historii 
w rzeczywistości doświadczanej przez bohaterkę, to powieść Garcii dotyka 
głębiej historii Kuby niż proza Alvarez. Możliwe, że taki obraz historii wy
nika jednak z większej asymilacji Alvarez z kulturą amerykańską i słabej jed
nak znajomości sytuacji na Kubie. Proza Alvarez w ogóle w dużo większym 
stopniu nakierowana jest na tworzenie historycznych ikon, natomiast proza 
Garcii w dużo większym stopniu eksploruje psychologiczne portrety bohate
rów. W przeciwieństwie do heroicznych bohaterek Alvarez, bohaterki Garcii 
są przejmująco ludzkie i nie dają się sprowadzić do jednego paradygmatu 
(u Alvarez pomimo zupełnie odmiennego kontekstu historycznego i etnicz
nego siostry Mirabal i Salome Urena skontruowane są w analogiczny sposób: 
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portret prywatny staje się punktem wyjścia do martylologicznego portretu hi
storycznego i w efekcie zamiast odnosić wrażenie, że zbliżamy się do historii, 
zdajemy sobie sprawę, że na naszych oczach rodzi się mit).

Interesujące jest to, że podobne zajwisko można zaobserwować w prozie 
rdzennych Amerykanów, gdzie występuje nieomal analogiczne przejście od 
subtelnych, wiarygodnych portretów psychologicznych bohaterów uwikła
nych w prawdziwą historię do postaci ikon, które oddalają nas od realiów hi
storycznych i kierują w stronę zaangażowanych ideologicznie panindiańskich 
mitów. Trudno o taki poziom mityzacji w prozie Erdrich, Alexiego i Welcha, 
natomiast bez większego problemu można znaleźć takich bohaterów - a głów
nie bohaterki - w prozie Silko i Hogan, na dowód wystarczy przyjrzeć się np. 
postaci Indigo z Gardens in the Dunes - jest ona ilustracją doskonałego mety- 
sażu i obrończyni własnej kultury w czasie, gdy wskutek klęski Tańca Ducha 
kultury indiańskie z trudem walczyły o przetrwanie. Indigo nie tylko udaje 
się zachować własną tożsamość, ale jeszcze „nawrócić” białą Hattie. Podob
nie funkcjonują bohaterki Lindy Hogan, zwłaszcza w powieści Power - i Arna, 
i Omishto reinterpretują historię, zniekształcając ją po to, aby powołać do życia 
panindiański ekologiczny mit. Zresztą Hogan najbardziej ze wszystkich omó
wionych przeze mnie pisarzy indiańskich podkreśla wątki martylologiczne 
i heroiczne w historii Indian amerykańskich i najmniej wykorzystuje „survival 
humour”, który pozwala spojrzeć z dystansem na obraz historii w powieściach. 
W odróżnieniu od Alvarez, Hogan nie czyni głównymi bohaterkami postaci 
historycznych, jednak - tak jak Alvarez - często sięga do prawdziwych proce
sów historycznych i konstruuje kobiece bohaterki w oparciu o pewnien moduł, 
ostatecznie podkreślając ich heroizm i wyjątkowość. W kwestii konstrukcji 
postaci zarówno u Erdrich, jak i u Alexiego, Welcha i nawet Silko można zna
leźć większą różnorodność i realizm psychologiczny.

Ten sam wniosek nasuwa się przy lekturze prozy Cristiny Garcii, która 
nieustannie komplikuje obraz swoich bohaterek i bohaterów odbijających zło
żoność procesów historycznych, które ich kształtują. Zatem Celia balansuje 
pomiędzy utopijnymi obietnicami rewolucji kubańskiej a brutalną rzeczywi
stością Kuby, która coraz bardziej spycha tę bohaterkę w samotność. Jedno
cześnie García potrafi pokazać, że Celia, podążając za swoimi iluzjami, jest 
i wyjątkowa, i bardzo podobna do innych kobiet w rodzinie, które też „prze
pisują” historię, nie tylko kubańską, konstruując własne iluzje. Jak zauważa 
Pilar, analizując osobę własnej matki Lourdes, również ona nie chce zobaczyć 
rzeczywistości w jej prawdziwym kształcie:

This is a constant struggle around my mother, who systematically rewrites 
history to suit her views of the world. This reshaping of events happens in 
a dozen ways every day, contesting reality. It is not a matter of premedi
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tated deception. Mom truly believes that her version of events is correct, 
down to details that I know, for a fact, are wrong. [... ]

Maybe in the end the facts are not as important as the underlying truth 
she wants to convey. Telling her own truth is the truth to her, even if its at 
the expense of chipping away our past.

I suppose I’m guilty in my own way of a creative transformation or 
two3®6.

(To jest ciągła walka z moją matką, która systematycznie przepisuje histo
rię, aby odpowiadała jej poglądom na świat. To przekształcanie wydarzeń 
odbywa się na tuzin sposobów każdego dnia, kwestionując rzeczywistość. 
To nie jest kwestia zaplanowanego oszustwa. Mama naprawdę wierzy, że jej 
wersja wydarzeń jest prawdziwa, włącznie ze szczegółami, o których wiem, 
że na pewno się nie zgadzają. [...]

Może zresztą fakty nie są tak ważne jak głębsza prawda, którą chce 
przekazać. Wyznanie swojej własnej prawdy jest jedyną prawdą według 
niej, nawet jeżeli odbywa się to kosztem ukruszania kawałków naszej prze
szłości.

Przypuszczam, że sama też jestem w pewien sposób winna jednej czy 
dwóm twórczym przeróbkom).

Zatem - tak jak w Caramelo Sandry Cisneros - kształtowanie historii 
przez indywidualnych bohaterów i akceptacja nieuniknionej wielości wersji 
tych samych wydarzeń - zarówno z historii prywatnych, jak i historii społecz
ności - stają się nadrzędnymi wątkami prozy Garcii. Ta troska o dowartościo
wanie historii peryferyjnych jest też elementem twórczości Garcii, który zbliża 
ją do Louise Erdrich. Metafora „odkopywania pogrzebanych historii” Ame
ryki dobrze opisuje też cele powieści Garcii - ta pisarka w dużo większym 
stopniu niż Hijuelos i Alvarez zwraca Amerykanom o kubańskich korzeniach 
kulturową pamięć, tak jak Erdrich przywracała tę pamięć Indianom Ojibwe. 
Widać to wyraźnie na przykładzie włączenia w powieść historii Afrokubańczy- 
ków, która u Hijuelosa i Alvarez jest w zasadzie nieobecna (Hijuelos wspomina 
tylko o ciemnej skórze matki Marii i jej nauczyciela, ale nie konstruuje żadne
go kontekstu historycznego). W powieści Garcii etnorekonstrukcja historycz
na obejmuje też ciemnoskórych Kubańczyków - dowodem na to jest narracja 
Herminii Delgado, przyjaciółki Felicii. Charakterystyczny dla tej perspektywy 
jest brak zaufania do zapisanej historii oficjalnej, ten sam, który przejawiali bo
haterowie Erdrich rekonstruujący historię Ojibwe, jak Nanapush. Jak zauważa 
Herminia:

Ibidem, s. 177.



For many years in Cuba, nobody spoke of the problem between blacks 
and whites. It was considered too disagreeable to discuss. But my father 
spoke to me clearly so that I would understand what happened to his father 
and his uncles during the Little War of 1912, so that I would know how 
our men were hunted down day and night like animals, and finally hung 
by their genitals from the lampposts in Guaimaro. The war that killed my 
grandfather and great-uncles and thousands of other blacks is only a foot
note in our history books. Why, then, should I trust anything I read? I trust 
only what I see, what I know with my heart, nothing more387.

(Przez wiele lat na Kubie nikt nie rozmawiał o problemach między czar
nymi i białymi. To był zbyt przykry temat. Ale mój ojciec wyjaśnił mi to, 
żebym zrozumiała, co przydarzyło się jego ojcu i stryjom podczas tzw. 
małej wojny w 1912 roku, żebym wiedziała, że naszych mężczyzn ścigano 
w dzień i w nocy jak zwierzęta i w końcu powieszono za genitalia na latar
niach w Guaimaro. Wojna, która zabiła mojego dziadka i jego braci oraz 
tysiące innych czarnych, jest tylko przypisem w naszej książce do historii. 
Dlaczego więc miałabym ufać czemukolwiek, co czytam? Ufam tylko temu, 
co widzę, co czuję sercem, niczemu więcej).

W podobny sposób Celia przemyca historię w listach do Gustavo. Nie 
koncentruje się na wielkich przewrotach, ale wydobywa na światło dzienne 
opowieści, dla których nie ma miejsca w podręcznikach i dyskursie historii 
oficjalnej, ale które ustawicznie komplikują obraz sytuacji na Kubie i tłumaczą 
odwieczny konflikt postaw ideologicznych oraz potrzebę wiary w doskonały 
porządek polityczny, chociaż Kubańczycy z opowieści Celii nie doświadczyli 
nawet przyzwoitego porządku, zamiast tego musieli nauczyć się przetrwać 
w niezmiennie opresyjnym systemie. Celia chce wierzyć w Castro również dla
tego, że dobrze pamięta nadużycia Batisty i towarzyszący im rasizm; w jednym 
z listów piszę o upokorzeniach, jakich doznała ze strony rodziny narzeczonego 
Lourdes, Rufino. Rodzice Rufino, Don Guillermo i Dońi Zaidy, byli częścią 
modelu świata wymuszonego przez dyktaturę Batisty:

Everyone knows that the Mafia runs Don Guillermos casinos and that he 
lunches with Batista on Thursdays at the Havana Yacht Club. People say 
that Batista had to pay a million dollars to become a member because his 
skin is not light enough. [...]

Later I learned that Zaida keeps her mother, La Muneca, locked up
stairs. Lourdes told me that La Muneca is as Indian as they come, from

”7 Ibidem, s. 185.
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Costa Rica. She refuses to wear shoes and used to carry her children and 
grandchildren in slings on her back. For this, Zaida keeps her mother 
a prisoner. How Rufino survived such horrid parents is a mystery for me388.

(Każdy wie, że Mafia zarządza kasynami Don Guillerma i że jada on lunch 
z Batistą w czwartki w Hawańskim Klubie Jachtowym. Ludzie mówią, że 
Batista rnusiał zapłacić milion dolarów za członkostwo, bo jego skóra nie 
jest wystarczająco jasna. [...]

Potem dowiedziałam się, że Zaida przetrzymuje swoją matkę, La Mu- 
necę, zamkniętą na górze. Lourdes powiedziała mi, że La Muneca jest 
czystej krwi Indianką z Kostaryki. Nie chce nosić butów, a dawniej nosiła 
swoje dzieci i wnuki w nosidle na plecach. Za to Zaida przetrzymuje ją jak 
więźniarkę. Jak Rufino przeżył z takimi koszmarnymi rodzicami, pojęcia 
nie mam).

Ostatni fragment wykorzystujący peryferie historii oficjalnej, na który 
chiałabym zwrócić uwagę, to refleksja Pilar w czasie jej ostatniej wizyty u Celii. 
Fragment ten jest kolejnym dowodem na to, że Pilar dziedziczy historyczne 
spojrzenie po babce i tak jak ona zauważa niemożność ucieczki od historii:

I think about the Granma, the American Yacht El Lider took from Mexico 
to Cuba in 1956 on his second attempt to topple Batista. Some boat owner 
in Florida misspells “Grandma” and look what happens: a myth is born, 
a province is renamed, a Communist party newspaper is launched. What 
if the boat had been called Barbara Ann or Sweetie Pie or Daisy? Would 
history be different? Were all tied to history by flukes. Look at me, I got my 
name from Hemingways fishing boat389.

(Myślę o „Granmie”, amerykańskim jachcie, na którym El Lider przepły
nął z Meksyku na Kubę w 1956 roku, drugi raz próbując obalić Batistę. 
Jakiś właściciel łódki na Florydzie popełnia błąd ortograficzny [„Granma” 
zamiast „Grandma” - „Babcia”; przyp. A.G.W.] i popatrz co się dzieje: ro
dzi się mit, prowincja zostaje przemianowana i wychodzi komunistyczna 
gazeta. A co gdyby łódź nazywała się „Barbara Ann” lub „Sweetie Pie” lub 

„Daisy”? Czy historia byłaby inna? Wszystkich nas z historią łączy przy
padek. Spójrz na mnie, mam imię po łodzi, którą Hemingway pływał na 
ryby).

w" Ibidem, s. 207.
'"9 Ibidem, s. 220.



Tak wykorzystana historia pozwala również na analizę powieści w kon
tekście postkolonializmu i neokolonializmu, ale warto zwrócić uwagę, że Gar- 
cia jednocześnie włącza Kubę w orbitę państw naznaczonych historią podbo
ju i kolonizacji europejskiej (bo tam został zapoczątkowany rasizm poprzez 
eksterminację i zniewolenie Indian oraz wykorzystanie niewolników afrykań
skich do pracy w koloniach), jak też automatycznie podkreśla jej wyjątkowy, 
peryferyjny status. Rozumieją to najlepiej Celia i Pilar, które rejestrują historię 
w listach i dziennikach. W czasie ich ostatniego spotkania Celia mówi, że cie
szy się, iż Pilar pamięta, a Pilar przyznaję się, że wie o koszmarach sennych 
babki, które wypełniają masakry z odległych krajów („massacres in distant 
countries”)390. Zarówno pamięć Celii, jak i pamięć Pilar wydają się wykraczać 
poza historię wyspy i obie zdają sobie sprawę, że kwestia podróży do miejsca 
niekoniecznie wiąże się z jego zrozumieniem, jak ujmuje to Pilar:

Ibidem, s. 218.
391 Ibidem, s. 219.
392 E. Machado Saez, The Global Baggage of Nostalgia...

I wonder about the voyages to old colonies. Ocean liners gliding toward 
Africa and India. The women on board wore black elbow-length gloves. 
They drank from porcelain teacups, longed for moist earth to eat. They 
lingered with their impulses against the railings.

Perhaps my mother should have approached Havana by sea. Boarded 
a ship in Shanghai and crossed the Pacific wave by wave. Rounded Cape 
Horn, the coast of Brazil, stopped for carnival in Port-of-Spain.

Cuba is a peculiar exile, I think, an island-colony. We can reach it by
a thirty minute charter flight from Miami, yet never reach it at all391.

(Zastanawiam się nad podróżami do starych kolonii. Statki oceaniczne su
nące do Afryki i Indii. Kobiety na pokładzie w czarnych rękawiczkach do 
łokci. Piją z porcelanowych filiżanek, spragnione smaku wilgotnej ziemi. 
Powstrzymywały swoje impulsy, opierając się o poręcz.

Może moja matka powinna dotrzeć do Hawany morzem. Wsiąść na 
statek w Szanghaju i przepłynąć po falach Pacyfiku. Opłynąć przylądek 
Horn, wybrzeże Brazylii i zatrzymać się na karnawał w Port-of-Spain.

Myślę, że Kuba to specyficzne wygnanie, wyspa-kolonia. Choć może 
nas tam zabrać w pół godziny charter z Miami, tak naprawdę nigdy tam 
nie docieramy).

Więcej uwagi tej kwestii poświęca Elena Machado Saez392, która w swoim 
eseju piszę o tym, że w powieści Garcii Kuba zachowuje pewną ponadczaso- 
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wość i autentyczność w świecie, w którym wszystko zostało skomercjalizowa
ne, nawet pamięć, którą też przekształcono w produkt. W ujęciu Celii pamięć 
wymyka się definicjom i nie rozpoznaje granic, jest ambiwaletna. Obiekty pa
mięci na zawsze pozostają nieuchwytne, jak Kuba w cytacie powyżej, której 
nie można zrozumieć, pozostając jedynie turystą; na pewno nie pomogłoby 
Lourdes wykupienie rejsu w Szanghaju, bo ona nie potrafi zobaczyć złożono
ści kubańskiej historii i kultury, gdyż cały czas postrzega wyspę jako piekło 
naznaczone jej prywatną traumą gwałtu i wygnania. Sáez zauważa, że powieść 
Garcii również zwraca uwagę na to, w jaki sposób globalny rynek kreuje zna
czenie w oparciu o fikcję i komplikuje dotarcie do korzeni. Dobrze zdaje sobie 
z tego sprawę Pilar, która bez problemu zgadzała się z Celią, dopóki przeby
wała w Nowym Jorku, i nieustannie potępiała asymilację Lourdes. Dopiero 
wizyta u babki na Kubie uświadomiła jej, że jej historia rodzinna, tak jak hi
storia Kuby, składa się ze skonfliktowanych historii i wspomnień, które utrud
niają napisanie spójnej opowieści. Oficjalna historia Kuby i jej wykluczenie 
z globalnego rynku ciągle utrudniały Pilar bezpośrednie dotarcie do rodzinnej 
pamięci. Nietrudno zauważyć, że ten sam problem spotykał bohaterów prozy 
indiańskiej, którzy próbowali dotrzeć do korzeni, przebijając się przez warstwę 
stereotypów na temat Indian i nadużycia oficjalnej historii, co najdosadniej 
pokazał Alexie w Indian Killer.

Według Sáez393 morze jest w powieści Garcii metaforą narracyjnego za
pisu historii. Kolejną metaforą tego zapisu jest sam krajobraz kubański, który 
Felicia próbuje odczytać, sięgając do archeologii wyspy. Według badaczki po
gorszenie stanu Felicii wiąże się z jej utratą pamięci i odzwierciedla narodową 
amnezję Kubańczyków. Podobnie problemy Celii też mogą wynikać z częścio
wej utraty pamięci, do której przyczynił się pobyt w szpitalu psychiatrycznym, 
i może dlatego Celia wierzy w Castro i rozpaczliwie próbuje wskrzeszać okru
chy pamięci w listach do Gustavo. Moim zdaniem to nie tyle amnezja, ile selek
tywna pamięć przyczynia się do katastrofy obu bohaterek. I Felicia, i Pilar mają 
obsesję na punkcie pewnych wątków z własnych wspomnień, co doprowadza 
do wyparcia innych historii. Defekt Felicii polega na zredukowaniu historii 
Kuby i własnego życia do historii kultu santería, który stopniowo doprowa
dzają do śmierci. Nawet jeżeli przyjmiemy racjonalne wytłumaczenie śmierci 
Felicii, czyli uznamy, że doprowadza do niej nieleczony syfilis, to fakt, że Feli
cia zaniedbuje własny stan zdrowia i własną rodzinę, może wynikać również 
z pewnej redukcji wspomnień - stopniowo bycie Kubanką staje się dla Felicii 
tożsame ze ślepym oddaniem kultowi santería, tak samo jak stopniowo dla 
Celii kubańskość wyraża się w wierności rewolucji, nawet kosztem kontaktów 
z najbliższymi, na których jej zależy. Obie bohaterki doświadczają głębokiej 
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depresji, więc ich kondycja psychiczna daleka jest od równowagi (obie zresztą 
zostały poważnie skrzywdzone przez mężów, którzy w ogóle się z nimi nie 
liczyli). Dopiero Pilar udaje się wyzwolić z błędnego kręgu, gdy dochodzi do 
wniosku, że chociaż w USA ryzykuje asymilację, na pewno będzie mieć więk
szą wolność wyboru niż na Kubie i w większym stopniu może wpływać na 
kształt swojej pamięci. Jak tłumaczy Pilar: „I’m afraid to lose all this, to lose 
Abuela Celia again. But sooner or later I’d have to return to New York. I know 
now it’s where I belong - not instead of here, but more than here. How can I tell 
my grandmother this?”394 („Boję się to wszystko stracić, boję się znów stracić 
Babcię Celię. Ale prędzej czy później muszę wrócić do Nowego Jorku. Wiem 
teraz, gdzie jest moje miejsce - nie tam zamiast tutaj, ale tam bardziej niż 
tutaj. Jak mam to powiedzieć babce?”).

C. García, Dreaming in Cuban, s. 236.
395 I. Alvarez Borland, Cuban-American Literature of Exile. From Person to Persona, Univer
sity Press of Virginia, Charlottesville-London 1998.
396 Ibidem, s. 136.
397 Ibidem.

Ciekawie kwestię interpretacji Dreaming in Cuban podejmuje Isabel 
Alvarez Borland395, która już na wstępie swojej analizy pokazuje motywację 
Garcii wpływającą na włączenie historii w literacki obraz Kuby. W jednym 
z wywiadów pisarka stwierdziła: „In terms of the Cuban experience, the Revo
lution is 34 years old - as old as I am. Were in a unique position to tell the 
story of exile in a way our parents couldn’t because they were too scarred and 
busy remaking their lives”396 („Jeżeli chodzi o doświadczenie kubańskie, to re
wolucja ma 34 lata - tyle co ja. Mamy wyjątkową pozycję, aby opowiedzieć 
o historii wygnania, której nie mieli nasi rodzice, ponieważ byli zbyt zranieni 
i zajęci odbudowywaniem swojego życia”).

Alvarez Borland zauważa, że w powieści doświadczenie Garcii widoczne 
jest w postaci Pilar, bo obie urodziły się na Kubie i jako dzieci przeniosły się do 
Nowego Jorku. Powieść próbuje odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia 
podróż do miejsca urodzenia może rozwiązać problemy z tożsamością; w koń
cu Pilar liczy na to, że podróż na Kubę umożliwi jej złożenie w całość fragmen
tarycznej historii rodziny i odzyskanie utraconych kawałków własnego życia. 
Jak piszę Alvarez Borland, historie Celii i Felicii mają zapewnić Pilar brakujący 
kontekst, który pozwoli jej na złożenie w całość własnego doświadczenia.

Technika różnych punktów widzenia pozwala Garcii wyeksponować od
mienne perspektywy członków kolejnych pokoleń rodziny del Pino/Puente/ 
Villaverde i jednocześnie odsłonić panoramę kubańskiej historii oscylującej 
wokół kluczowej daty 1959 roku. Jak słusznie zauważa Alvarez Borland397, naj
ważniejsze są dwa odniesienia czasowe: kubańska przeszłość rekonstruowana 
przez Celię do roku 1959 i amerykańska teraźniejszość opowiadana od tego 
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samego roku aż do lat 80. XX wieku, relacjonowana głównie przez Pilar, która 
zresztą wydaje się główną narratorką całej powieści, ostatecznie odpowiada
jącą za kształt historii. Chociaż nie brakuje sprzeczności pomiędzy punkta
mi widzenia bohaterów, w zasadzie wszystkie historie z przeszłości pomagają 
zrozumieć teraźniejszość postaci i odsłaniają powiązania pomiędzy teraźniej
szością a przeszłością - dodaje Alvarez Borland. Według mnie warto w tym 
miejscu zauważyć, jak ta polifoniczna struktura powieści jest bardzo podobna 
do techniki Louise Erdrich i w pewnym stopniu do osiągnięć Lindy Hogan, 
Sandry Cisneros czy Julii Alvarez.

Alvarez Borland zwraca też uwagę na feminizm powieści, rekonstruującej 
głównie historię kobiet, i przywołuje słowa samej Garcii, która przyznała się 
do nacisku na kwestię gender:

I wanted to very specifically examine how women have responded and 
adapted to what happened to their families after 1959... Traditional his
tory, the way it has been written, interpreted and recorded, obviates wom
en and the evolution of home, family, and society and basically becomes 
a recording of battles and wars and dubious accomplishments of men. You 
learn where politics really lie at home398.

Ibidem, s. 139.

(Chciałam bardzo dokładnie zbadać, jak kobiety zareagowały i jak stara
ły się zaadaptować do tego, co stało się z ich rodzinami po 1959 roku... 
Tradycyjnie rozumiana historia, ponieważ jest zapisywana, interpretowa
na i rejestrowana w określony sposób, eliminuje kobiety i ewolucję domu, 
rodziny oraz społeczeństwa i po prostu stanowi rejestr bitew i wątpliwych 
osiągnięć mężczyzn. To w domu uczymy się, gdzie ulokowana jest polityka).

Alvarez Borland dodaje, że z punktu widzenia studiów genderowych 
powieść Garcii jest rzeczywiście unikatowa, ponieważ jako pierwsza opowia
da historię kubańskiej diaspory z perspektywy kobiecej. W kontekście mojej 
pracy powieść Garcii kompozycyjnie „domyka” krąg historii opowiadanych 
z perspektywy kobiet, który rozpoczęła Louise Erdrich i kontynuowały Leslie 
Marmon Silko, Linda Hogan, Sandra Cisneros, Ana Castillo, Graciela Limón 
i Julia Alvarez. Wszystkie te pisarki pokazywały dom jako przestrzeń wyborów 
politycznych i kładły duży nacisk na historie rodzinne jako alternatywę dla 
historii oficjalnej rejestrującej wyłącznie „bitwy i wojny”, jak ujęła to Garcia.

Tradycja matriarchalna jest istotnie bardzo ważna w powieściach Garcii. 
W jej centrum stoi Celia, która usiłuje przekazać tradycje córkom oraz wnucz
ce i której udaje się nawiązać porozumienie tylko z tą ostatnią, bo tylko Pilar 



ma predyspozycje do archeologicznych poszukiwań historii, pomimo świa
domości porażki wpisanej w to zadanie. Jak komentuje to sama Pilar przed 
odwiedzinami u Celii: „Every day Cuba fades a little more inside me, my gran
dmother fades a little more inside me. And there is only my imagination where 
our history should be”399 („Codziennie obraz Kuby trochę we mnie blednie, 
obraz mojej babki trochę we mnie blednie. I w miejscu, w którym powinnam 
mieć naszą historię, mam tylko wyobraźnię”). Jak słusznie zauważa Alvarez 
Borland, ostatecznie dziennik Pilar staje się rodzajem psychicznego mostu łą
czącego ją z Kubą.

399 C. Garcia, Dreaming in Cuban, s. 138.
™ Ibidem, s. 233.

Badaczka zwraca też uwagę, jak znakomicie García poradziła sobie z ję
zykiem angielskim, który umożliwił jej wyrażenie doświadczenia kubańskiego, 
pomimo że adekwatniejszy mógłby się wydawać hiszpański. Na dowód Alva
rez Borland podaję poetycki opis Kuby, który trafia zarówno do czytelników 
amerykańskich, jak i kubańskich; są to znów słowa Pilar, w pewnym sensie 
alter ego pisarki:

Until I returned to Cuba, I never realized how many blues exist. The aqua
marines near the shoreline, the azures of deeper waters, the eggshell blues 
beneath my grandmothers eyes, the fragile indigos tracking her hands. 
There’s a blue too, in the curves of the palms, and the edges of the words we 
speak, a blue tinge to the sand and the seashells and the plump gulls on the 
beach. The mole by abuelas mouth is also blue, a vanishing blue400.

(Przed moim powrotem na Kubę nigdy nie zdawałam sobie sprawy, ile 
istnieje odcieni niebieskiego. Akwamaryna wzdłuż linii brzegowej, lazur 
głębszej wody, błękit sińców pod oczami mojej babki, delikatna siatka in- 
dygo przecinająca jej dłonie. Są też różne niebieskości w krzywiznach palm, 
na krawędziach słów, które wypowiadamy, niebieskie zabarwienie piasku, 
muszli i tłustych mew na plaży. Pieprzyk przy ustach mojej babci jest też 
niebieski, w kolorze zanikającego błękitu).

To samo można powiedzieć o angielskim w wydaniu omawianych przeze 
mnie pisarzy etnicznych - chociaż twórcy indiańscy musieli poświęcić swoje 
rdzenne języki, a Amerykanie o pochodzeniu meksykańskim, dominikańskim 
i kubańskim język hiszpański, wszyscy oni poddali angielski takiej transfor
macji, że ten język może ich wiarygodnie reprezentować.

Ostatnia powieść, na którą chciałabym zwrócić uwagę w kontekście wy
korzystania historii, to powieść Garcii The Agüero Sisters, która jest podobna 
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do Dreaming in Cuban pod tym względem, że też rejestruje historię diaspory 
kubańskiej, tym razem z perspektywy kobiet i mężczyzny. W powieści autorka 
opowiada historię tytułowych sióstr, Constancii i Reiny, które łączy postać ich 
matki Blanki, zabitej na Kubie podczas wyprawy badawczej przez ojca Con
stancii, Ignacio Agüera, w 1948 roku. Akcja powieści rozgrywa się w latach 90. 
XX wieku w Miami, ale poprzez retrospekcję zawartą we fragmentach dzien
nika Ignacio poznajemy historię Kuby od jej powstania jako republiki w roku 
1902. Zatem relacja matriarchalna (na temat Constancii i Reiny oraz ich córek) 
zostaje zderzona z pierwszoosobową relacją patriarchalną z dziennika Ignacio, 
co komplikuje obraz historii. Podobnie jak we wcześniejszej powieści, Garcia 
problematyzuje również relacje pomiędzy historią a pamięcią. Widać to wy
raźnie w scenie, w której Reina zastanawia się, co zrobić z kolekcją wypcha
nych ptaków odziedziczonych po Ignacio: „Reina fondles the elfin owi, her 
favourite of her fathers collection, recalls the faint traces of Iight it left in a lace 
of leaves. She wonders if memory is little more than this: a series of erasures 
and perfected selections”401 („Reina przytula sóweczkę kaktusową, jej ulubioną 
z kolekcji ojca, i przypomina sobie plamy światła, które zostawiała w gąszczu 
liści. Zastanawia się, czy pamięć nie jest czymś więcej niż to: serią wymaza
nych miejsc i dopracowanych wyborów”).

Eadem, The Agüero Sisters, Picador, Chatnam 1997, s. 161.
1112 Ibidem, s. 175.

Siłą Reiny staje się to, że potrafi umiejętnie korzystać z pamięci, nie po
zwalając, by zniszczyły ją toksyczne wspomnienia - jak śmierć matki, obojęt
ność ojca czy okrucieństwo siostry - ale Reina jest pod tym względem wyjąt
kowa. Zarówno Ignacio, jak i jego biologiczna córka Constancia nie potrafią 
uporać się z przeszłością i poprzez selektywną pamięć starają się stworzyć al
ternatywny obraz własnej przeszłości. Po zabójstwie Blanki Ignacio okłamu
je wszystkich dookoła, że zginęła ona w wypadku, zapisując prawdę jedynie 
w dzienniku, którego i tak nie ma odwagi przekazać córkom (dziennik trafia 
w ręce Constancii dopiero po śmierci Ignacio). Constancia nie potrafi wyba
czyć Blance, która najpierw ją porzuciła na półtora roku, a potem odesłała na 
wieś, aby móc w spokoju opiekować się młodszą Reiną. Z tego powodu nie
ustannie gloryfikuje postać ojca, coraz bardziej zniekształcając historię mat
ki. Za tę obsesję selektywnego pamiętania bohaterowie Garcii płacą wysoką 
cenę. Jak zauważa Reina: „Sometimes we become what we try to forget most”402 
(„Czasami stajemy się tym, co najbardziej próbujemy wymazać z pamięci”). 
Słowa te pasują zarówno do Ignacio, jak i Constancii. Ignacio zbliża się do 
Blanki poprzez samobójczą śmierć, a Constancia całe życie jest nieszczęśliwa 
i na starość odkrywa, że jej twarz upodabnia się do twarzy matki, co nie daje 
jej spokoju.
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Postać Blanki jest istotna dla całej powieści również dlatego, że jej hi
storia stanowi alternatywę dla oficjalnej historii Kuby zarejestrowanej przez 
Ignacio w dzienniku. Ignacio opisuje swoje życie w szerszym kontekście histo
rycznym, umieszczając w tle historycznych przywódców kubańskich i kolejne 
przewroty polityczne, natomiast historia Blanki jest dla Garcii pretekstem do 
zasygnalizowania istnienia pogrzebanej historii wyspy, czyli wątków afrokara- 
ibskich związanych z kultem santería i rasizmem, który wynikał z historii ko
lonialnej. Widać to wyraźnie w historii matki Blanki, która zginęła stratowana 
przez świnie, i jedyną po niej pozostałością były kości noszone przez Blankę 
jako talizman. Jak dowiadujemy się z dziennika Ignacio, matka Blanki była: 
„[...] a mulatta descended, in part, from French colonists who’d fled Haiti after 
the slave revolt of 1791. They settled in Santiago de Cuba with twenty-seven 
thousand other displaced French planters, imprinting the city with their cul
ture, customs, and surnames”403 („[...] Mulatką wywodzącą się, częściowo, od 
francuskich kolonistów, którzy zbiegli z Haiti po buncie niewolników w 1791 
roku. Osiedlili się w Santiago de Cuba wraz z dwudziestoma siedmioma tysią
cami innych wysiedlonych francuskich osadników, naznaczając miasto swoją 
kulturą, zwyczajami i nazwiskami”). Eugenia Mestre pozostawia jednak córce 
w spadku rodzaj klątwy, co widoczne jest w małżeńskim życiu Blanki, która 
kultywuje dziwaczne zwyczaje, stopniowo utożsamiając się z żywiołami przy
rody, i wreszcie znika z życia Ignacio i sześciomiesięcznej Constancii, aby po
wrócić półtora roku później w zaawansowanej ciąży i ze śladami pobicia. Nie 
wiadomo, kto jest ojcem dziecka, ale Reina ma ciemniejszą od siostry skórę, 
pojawiają się też wzmianki o tym, że jest ona dzieckiem Changó, boga pioruna, 
co może tłumaczyć fakt, że udaje jej się przeżyć porażenie piorunem opisane 
na początku powieści. Pierwsza wmianka o tym pojawia się w dzienniku Igna
cio: „The santera told me that there was nothing I could do to bring my wife back, 
that Blanca would ultimately return of her own accord, bearing a child for the 
god"40i („Santera powiedziała mi, że nic nie mogę zrobić, aby odzyskać żonę, że 
Blanka ostatecznie wróci z własnej woli, nosząc dziecko boga Changó’"). Mamy 
więc historię jako transkulturową rekonstrukcję, bo cały czas pod płaszczem 
linearnej historii z perspektywy kreolskiej kryje się ta afrokaraibska, ukryta 
w przyrodzie i zakodowana w pamięci genetycznej kobiet. Blanka dziedziczy ją 
po Eugenii i przekazuje mimowolnie Constancii i Reinie, które również inte
resują się przestrzenią nadprzyrodzoną; Constancia poprzez kult santería i ob
sesję na punkcie cudów, a Reina, wiodąc życie oparte na instynkcie i intuicji.

García bardzo umiejętnie korzysta z technik realizmu magicznego, więc 
cały czas możliwa jest dwutorowa interpretacja wydarzeń. Do powieści zo

,m Ibidem, s. 185.
4M Ibidem, s. 254.



staje w pewnym momencie wprowadzona postać ciemnoskórego mężczyzny, 
który najpierw kręci się koło domu Agiierów i Ignacio musi go przekupić, by 
odszedł, a potem podobny mężczyzna pojawia się przy grobie Blanki, więc 
historia o bogu Changó zostaje podważana poprzez realistyczne wytłumacze
nie. Zdolności Reginy również można wytłumaczyć szczęściem czy talentem 
do radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach, a obsesję Constancii jej próbą 
budowania przeciwwagi dla postępującej asymilacji z kulturą amerykańską, 
której pragmatyzm i umiłowanie racjonalizmu nie do końca jej odpowiada.

Wracając jednak do kwestii ukrytej historii Kuby, którą wątki kultu san
tería pozwalają wydobyć, warto wspomnieć o ciekawym kontekście kompa- 
ratystycznym, a mianowicie o powieści Alejo Carpentiera Królestwo z tego 
świata405, nie tylko dotyczącej tych samych wydarzeń, które sprowadziły Euge
nię Mestre na Kubę, ale również będącej przykładem na dwutorową narrację 
zgodną z założeniami realizmu magicznego - czyli na jednym poziomie mamy 
powieść historyczną rejestrująca autentyczne bunty niewolników (Henriego 
Christophea i Bouckmana), które doprowadziły do ucieczki francuskich kolo
nizatorów, a na drugim rzeczywistość magiczną kultu santería, która pozwala 
na reaktywację afrykańskich mitów na Kubie (mit o potężnych duchach natu
ry, stojących po stronie swoich afrokaraibskich dzieci pod przewodnictwem 
François Mackandala, opiekującego się swoim ludem nawet po śmierci z rąk 
Kreoli). U Carpentiera wątek realistyczny i magiczny zazębiają się wielokrot
nie; najdosadniej chyba w momencie śmierci Mackandala, którego Kreole wi
dzą ginącego w płomieniach, a niewolnicy afrokaraibscy dostrzegają w postaci 
ptaka wyfruwającego z ognia. Panowie lekceważą opowieści niewolników, za 
co muszą zapłacić wysoką cenę, bo nawet jeżeli Mackandal zginął fizycznie, na 
Haiti przetrwał silny mit na jego temat, który umożliwił rebelię niewolników 
i dyktaturę czarnego Henriego Christophea.

1115 A. Carpentier, Królestwo z tego świata, tłum. K. Wojciechowska, Wydawnictwo Lite
rackie, Kraków 1986.

Podobnie u Cristiny Garcii świat realistyczny splata się ze światem ma
gicznym, czego najlepszym dowodem jest dziennik Ignacio, pełen historycz
nych faktów i nazwisk, rejestrujący historię w sposób chronologiczny i przyczy
nowo-skutkowy, ale jednak przerywany niezwykłymi wydarzeniami, których 
Ignacio nie ogarnia. Zaczynają się one już w momencie jego narodzin, gdy 
sowa wpada do pokoju, w którym przyszedł na świat, i porywa łożysko, skra
plając krwią uczestników historycznego zgromadzenia na zewnątrz. Cień sowy 
pada na całe życie Ignacio, który chociaż zostaje słynnym badaczem przyrody 
(światowej rangi ekspertem od ptaków), zostaje też wciągnięty w przestrzeń 
magii. Sowa w kulturach rdzennych zwiastuje nieszczęście oraz śmierć i trud
no nie zauważyć, że ten wątek klątwy rodem z kultur kolonizowanych przez 
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Europejczyków wkrada się w życie Igancio pod postacią Blanki, która nie tylko 
unieszczęśliwia Ignacio jako męża i rodzica, bo go zdradza i skazuje na wy
gnanie ich biologiczną córkę, faworyzując dziecko kochanka, ale też poprzez 
izolowanie Ignacio możliwe, że popycha go do zabójstwa. Postać Blanki jest 
niedookreślona, ale kilkakrotnie pojawiają się w odniesieniu do niej i jej rodzi
ny słowa o klątwie, która najpierw zabiła jej matkę, a potem doprowadziła do 
śmierci Blanki i nawet położyła się cieniem na życiu Constancii. W kontekście 
powieści Carpentiera można potraktować historię rodziny Blanki jako historię 
rodu obciążonego nadużyciami kolonializmu; Eugenia Mestre jako Mulatka 
pozostaje obca we własnej rodzinie, tak samo jak Blanka w związku z Ignacio, 
który nie rozumie jej potrzeb. Blanka jest i sprawczynią nieszczęść Agüerów, 
i ich ofiarą, bo jej ciemna strona uwidacznia się w momencie, gdy Ignacio mar
ginalizuje ją jako naukowca, zamykając w więzieniu macierzyństwa.

Blanka ucieka w kult santería, tak samo jak Felicia w Dreaming in Cuban, 
i tak samo ta ucieczka kończy się fatalnie, ale - moim zdaniem - błędne byłoby 
rozpatrywanie historii Blanki wyłącznie jako historii indywidualnej. Postaci 
skonstruowane przez Garcię są nierozerwalnie związane z kontekstem histo
rycznym i - według mnie - kontekst postkolonialny jest pomocny w inter
pretacji relacji Ignacio i Blanki. Ignacio nie tylko reprezentuje system patriar- 
chalny w powieści, ale również zajmuje pozycję kolonizatora, który próbuje na 
siłę wpisać Blankę i Kubę w dyskurs tradycji kreolskiej. Ciekawy jest też wątek 
Ignacio jako naukowca, przypomina on trochę Edwarda Palmera z Gardens in 
the Dunes, bo tak jak on klasyfikuje przyrodę i gromadzi kolekcje, wierząc, że 
w ten sposób zgłębi wszystkie jej tajemnice. Ta perspektywa naukowca konty
nuującego tradycje europejskich odkrywców w stylu Humboldta znakomicie 
uzupełnia kontekst postkolonialny. Ignacio zdobywca traci stopniowo kontrolę 
w świecie, który wydawał mu się tak dobrze opisany i skatalogowany, w kraju, 
którego historię zdawał się tak dobrze znać. Tymczasem i kubańska przyroda, 
i historia zdają się skrywać pokłady, o których istnieniu Ignacio nie miał poję
cia, tak samo jak nie zdawał sobie sprawy, ile będzie go kosztowało nałożenie 
na Blankę pancerza przykładnej żony i matki. Moment zabójstwa Blanki to 
chwila, w której Ignacio próbował upolować rzadkiego kolibra i przez przypa
dek najprawdopodobniej trafił żonę. Oszołomiony tym, co się stało, pozwolił 
jej umrzeć i tym samym przypieczętował swój własny los. Kompozycyjnie ptak 
staje się najważniejszą figurą w momencie narodzin i największej życiowej klę
ski Ignacio, co może sugerować, że z pozycji tego, który kontroluje przyrodę 
poprzez opis, stał się igraszką natury i ofiarą własnej ślepoty.

Taka interpretacja jest niewątpliwie wyjściem poza tekst powieści, bo 
García pilnuje, aby jej bohaterów skrywał światłocień i na zawsze pozostali 
niejednoznaczni. Zresztą sami dla siebie nawzajem są również częściowo ta
jemnicą. Dobrze wyjaśnia to fragment dotyczący przemyśleń Reiny. Jak mówi 
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Reina: „We hold only partial knowledge of each other, she thinks. Were lucky 
to get even a shred of the dark, exploding whole”406 („Znamy się tylko częścio
wo - myśli. - Możemy mówić o szczęściu, jeżeli uda nam się wydrzeć strzęp 
ciemnej, eksplodującej całości”). Większość bohaterów i bohaterek powraca 
jednak obsesyjnie do historii, wierząc, że częściowo w niej kryje się klucz do 
tajemnicy. Robi tak nie tylko Ignacio Agüero, opisując historię Kuby i rodziny 
swojej oraz Blanki, ale też Dulcita, córka Reiny, która ucieka przed kubańską 
biedą do Madrytu, ale nawet w Europie kubańska historia nie daje o sobie za
pomnieć. Dowodem może być scena w muzeum, gdzie Dulcita, oglądając skar
by hiszpańskich królów, buduje pomost pomiędzy historią Hiszpanii a Kuby:

l'’6 Ibidem, s. 199.
''I7 Ibidem, s. 203-204.

Its scary how long the Spaniards have been brewing trouble for the rest of 
the world.

My mother told me once how the early explorers had come to Cuba 
with their pestilential pets and nearly killed off the islands native species. 
She said that her father, my Abuelo Ignacio, held King Ferdinand and 
Queen Isabela personally responsible for the decimation. My great-grand
father originally came from Galicia, from the mountains somewhere. My 
mother says that he was one of the great lectores in Pinar del Rio, that he 
read the classics to the cigar workers, organized unions, made a first-rate 
scallop pie. Why is it that everything interesting in my family happened 
long before I was born?407

(To przerażające, jak długo Hiszpanie rozsiewali ziarno niezgody po świecie.
Moja matka mi kiedyś opowiadała, jak pierwsi odkrywcy przybyli 

ze swoimi zwierzętami na Kubę i prawie wytępiły one rodzime gatunki. 
Powiedziała, że jej ojciec, mój dziadek Ignatio, uważał, że król Ferdynard 
i królowa Izabela osobiście odpowiadają za to zdziesiątkowanie. Mój pra- 
pradziadek naprawdę pochodził z jakiś gór w Galicii. Moja matka mówi, że 
był jednym z wielkich lectores w Pinar del Rio, że czytał klasyków robot
nikom z fabryki cygar, że organizował związki i przyrządzał pierwszej kla
sy pasztet z przegrzebków. Dlaczego tak jest, że wszystkie ciekawe rzeczy 
w mojej rodzinie miały miejsce, zanim się urodziłam?).

Oczywiście wykorzystanie historii w ujęciu Dulcity różni się od korzy
stania z odniesień historycznych przez jej dziadka. Ignacio konstruował tło 
wypełnione prawdziwymi wydarzeniami z historii oraz pokazywał historie 
rodów Agüero i Mestre w sposób genealogiczny, a Dulcita nawiązuje do hi



storii poprzez szereg skojarzeń; wychodzi od ogólnej perspektywy kolonialnej, 
potem skupia się na przypadku podboju Kuby, przy czym bardziej interesuje ją 
historia ginących gatunków niż ludzi, i wreszcie przechodzi do historii rodzin
nych. To, co łączy jej narrację i narrację Ignacio, to specyficzna nostalgia, prze
konanie, że wszystko, co ważne, już się wydarzyło, nostalgia, która stopniowo 
uniemożliwia tym postaciom życie w teraźniejszości: i Ignacio, i Dulcita raczej 
wegetują, niż żyją, poddając się toczącej ich wewnętrznej chorobie (u Igna
cio depresja po śmierci żony doprowadza do samobójstwa, Dulcita ignoruje 
krwotoki, które mogą zwiastować poważną chorobę).

García potrafi też wykorzystać historię w sposób humorystyczny, chociaż 
jest to zdecydowanie czarny humor. Przykładem na to jest historia Gonzalo 
Cruza, pierwszego męża Constancii, który przez całe życie ignoruje ich wspól
nego syna Silvestre. Ten mści się na ojcu, zabijając go podczas wizyty w szpita
lu, o czym w powieści wie tylko on sam (no i czytelnik). Gonzalo całe życie nie 
przyjmował do wiadomości, że Silvestre żyje, jakby chciał wymazać historię 
syna z pamięci, a Silvestre poprzez swój drastyczny czyn udowodnił mu, że od 
historii nie da się uciec i że kariera członka ruchu oporu (antycastrowskiego) 
nie zwalniała go od obowiązku bycia ojcem. Gonzalo musi zatem ponieść kon
sekwencje swojego zaniedbania i skonfrontować się z Silvestre i dręczącymi go 
upiorami.

Dla innych bohaterów śmierć Gonzalo traktowana jest jako zabójstwo 
przez nasłanego przez kubański reżim zamachowca. Poniższy cytat znakomi
cie obrazuje czarny humor całej sceny:

When Constancia heard that Gonzalo had died, she sent Silvestre a tele
gram: Yourfather is dead. Come to Miami at once. Its finally safe to see him. 
As usual, her son did not respond.

Gonzalo Cruz, hero, earthly saint, godfather tofreedom, was murdered as 
he slept. There were signs of a valiant struggle. We can only imagine El Gallos 
disgust at finding a pillow pressed to his face. The cowardice of his enemy, 
Communist scourge of the earth! But we who survived will not be conquered 
by historys mistake!™

(Gdy Constancia usłyszała o śmierci Gonzalo, wysłała telegram do Silve- 
strea: Twój ojciec nie żyje. Przyjedź natychmiast do Miami. Wreszcie możesz 
się z nim bezpiecznie spotkać. Jej syn, jak zwykle, nie odpowiedział.

Gonzalo Cruz, bohater, święty na ziemi, ojciec chrzestny wolności, został 
zamordowany podczas snu. Pozostały ślady jego dzielnej walki. Możemy so
bie tylko wyobrazić obrzydzenie, jakie czuł El Galio na widok poduszki przy-

Ibidem, s. 247.
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ciskanej do jego ust. Jego wróg to tchórz, Komunista to plaga naszej ziemi.
Ale my, którzy przetrwamy, nie damy się pokonać błędowi historii).

„Błąd historii” polega oczywiście na czymś kompletnie odmiennym. Gar
da po raz kolejny dekonstruuje mit o adekwatności historii rejestrowanej z pa- 
triarchalnego punktu widzenia, „towarzysze broni” Gonzalo uwzględnili tylko 
jego historię jako przywódcy ruchu oporu, wyciągając wnioski, że zginął jako 
męczennik za sprawę, i kompletnie zignorowali historię jego toksycznego oj
costwa, które zaowocowało śmiercią z rąk lekceważonego syna. Na tym tle, na 
zasadzie kontrastu, Garda lepiej może wyeksponować relacje matek i córek, 
Constancii i Isabel, Reiny i Dulcity, które to relacje bywają trudne, ale zawsze 
polegają na interakcjach i próbach nawiązywania komunikacji - tych komplet
nie brak w relacjach Gonzalo z synem. Dużym osiągnięciem pisarki jest to, że 
obraz relacji rodzice - dzieci jest złożony, bo oprócz tych przed chwilą okre
ślonych, dowartościowujących kobiety jako lepszych rodziców niż mężczyźni, 
mamy też portret Ignacio jako odpowiedzialnego ojca dwóch córek i portret 
Blanki jako toksycznej matki Constancii i troskliwej matki Reiny.

Garcii udaje się też uniknąć sentymentalizmu i naiwności w pokazaniu 
relacji pomiędzy człowiekiem a naturą, co po raz kolejny zbliża jej twórczość 
do twórczości Louise Erdrich i częściowo również do Leslie Marmon Silko 
i Lindy Hogan. Tak jak u pisarek indiańskich, zanurzenie w świecie przyrody 
związane jest z perspektywą spoza kultury Zachodu, z dziedzictwem koloni
zowanych ludów Ameryki. Kolejne podobieństwo to wyeksponowanie pozycji 
kobiet, które bardziej intuicyjnie rozumieją świat natury i nie ulegają iluzji, że 
jego naukowe opisanie i skatalogowanie może być równoznaczne z jego peł
nym zrozumieniem. Jednocześnie też Garda nie utożsamia więzi z przyrodą 
i rzeczywistością ponadzmysłową, skrywaną przez przyrodę, jako sposobu 
na pozyskanie magicznej fromuły, która rozwiązałaby problemy egzystencjal
ne. Jej nadrzędną techniką jest technika elipsy, niedopowiedzenia, charak
terystyczna w dużo większym stopniu dla prozy Erdrich niż Silko i Hogan, 
która pozwala problematyzować relacje człowieka z przyrodą w kontekście 
amerykańskim i umożliwia raczej stawianie pytań niż udzielanie odpowiedzi. 
Dlatego na pewno nie można Garcii zarzucić epatowania poetyką taniej eg
zotyki i stosowania technik komercyjnej odmiany realizmu magicznego. Dla 
jej bohaterek przyroda wydaje się tak samo ważna jak historia, czego nie ro
zumiał Ignacio. Perspektywa kobieca w powieści Garcii nie daje monopolu 
na wiedzę, ale jest bardziej pojemna. Tak jak kobiety rozumieją, że historia 
musi uwzględniać historię rodziny/rodzin, historię życia prywatnego, a nie 
tylko rejestr bitew i wojen, czyli zapis sinusoidy władzy i podporządkowania, 
tak samo starają się uwzględnić procesy rejestrujące związki między człowie
kiem a przyrodą, umożliwiające rozwój holistycznej synkretycznej duchowo
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ści. W powieściowym świecie Garcii mężczyźni opisują i kategoryzują rzeczy
wistość, nieustannie budując granice między pojęciami, a kobiety starają się 
scalać i łączyć, jest to więc kontrast pomiędzy analizą i syntezą. Oczywiście im 
bardziej zbliżają się do ekstremum, tym mniej wiedzą. Siłą prozy Garcii jest 
to, że potrafi ona sugestywnie pokazać klęski, jakie ponoszą bohaterowie, sta
rając się zrozumieć własne historie, pozostawiając tym samym przestrzeń do 
interpretacji dla czytelnika, jak we fragmencie, w którym Constancia próbuje 
zanurzyć się w żywiołach wiatru i wody z pełną świadomością, że nie pomoże 
jej to odnaleźć sensu życia: „It would be so easy to offer herself to this wind, 
to become one with the ocean, surrender herself to each harsh element. No 
mission but existence and cycle. Laws greater than any one sad thing”409 („Tak 
łatwo można by złożyć się w ofierze wiatrowi, stopić się z oceanem, poddać się 
każdemu z nieubłagalnych żywiołów. Nie ma misji, tylko egzystencja i cykl. 
Prawa potężniejsze od każdej smutnej rzeczy”).

1I” Ibidem, s. 231.
1I" Ibidem, s. 286.
111 I. Alvarez Borland, Cuban-American Literature of Exile...

Ale to poddanie się naturze jest częścią świata zwierząt i wymagałoby za
pewne wyzbycia się ludzkiej świadomości i zdolności autorefleksji, więc jest to 
projekt utopijny. Moim zdaniem tak samo zdają sobie z tego sprawę bohatero
wie i bohaterki Erdrich, którzy pomimo iż bardziej zanurzeni są w animistycz
nej perspektywie Ojibwe, też mają świadomość ludzkiej kondycji, co może wy
nikać z ich metyskiej konstrukcji. Może Indianie prekolumbijscy potrafili stać 
się jednością z przyrodą; wszyscy ci, którzy pojawiają się w utworach pisarzy 

„mix-blood”, pożegnali się z tą możliwością. Dlatego sposób wykorzystania hi
storii i przyrody jest bardzo podobny w prozie Garcii i Erdrich - ich postaci 
ustawicznie próbują budować mosty pomiędzy odmiennymi perspektywami, 
ale nie mają złudzeń, że istnieje między nimi przepaść, a rekonstruowane śla
dy cały czas zacierają się pod wpływem działania czasu i zawodnej pamięci. 
Muszą jednak podejmować nowe próby, które prowadzą do ciągłego kwestio
nowania autorytarnej kontroli narzucanej przez dyskurs kultury Zachodu, bo 
walka o własną pamięć kulturową to nie kwestia mody na sentymentalizm 
i egzotykę, ale warunek zachowania wewnętrznej integralności. Jak zauważa 
Dulcita, uaktywniając kubańskie wspomnienia w Miami: „It madę me realize 
how close we are to forgetting everything, how close we are to never existing 
at all”410 („Dało mi to do myślenia, jak łatwo możemy wszystko zapomnieć, jak 
łatwo zniknąć, jak gdybyśmy nigdy nie istnieli”).

Alvarez Borland również analizuje Agüero Sisters częściowo pod kątem 
obecności historii i narzucanych jej ról, dlatego - moim zdaniem - warto 
zwrócić uwagę na niektóre z jej wniosków411. Badaczka zgadza się, że histo- 
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ria pojawia się w tej powieści bardzo często i zwraca uwagę na wykorzystaną 
przez Garcię technikę narracji szkatułkowej, która zbliża ją do prozy Garcii 
Márqueza (rękopis Melquiadesa w Stu latach samotności). Dziennik Ignacio 
jest jednym z takich wewnętrznych tekstów, który pozwala Constancii zrozu
mieć smutek od zawsze jej towarzyszący. Alvarez Borland słusznie zauważa, że 
dziennik rejestruuje dwie historie, które umożliwiają skonstruowanie pomię
dzy nimi paraleli. To historia rodziny Agüero i historia Kuby. Tak jak kolejne 
dyktatury osłabiały strukturę Kuby, tak powracająca przemoc osłabiała struk
turę rodziny. Agüero należy do pokolenia Kreoli, którzy stworzyli państwo ku
bańskie. Urodzony w 1904 roku Ignacio pokazuje przemoc tyranii dyktatorów, 
takich jak Gerardo Machado, których rządy doprowadziły do przelewu krwi 
i represji, a te - tak jak historię Blanki - otaczała zmowa milczenia.

Alvarez Borland pokazuje również, jak z poziomu historycznego García 
przechodzi na poziom refleksji o charakterze uniwersalnym, filozoficznym, 
starając się odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być człowiekiem. Ignacio 
stara się wyeksponować wyjątkową kondycję człowieka, podkreślając elemen
ty wyróżniające go od zwierząt - takie jak wolność wyboru tego, co złe i dobre 
- co jednak nie uchroni go od poświęcenia życia żony dla rzadkiego gatunku. 
Alvarez Borland słusznie zauważa, że kompozycyjnie historia Ignacio łączy się 
z szerszym wątkiem Kuby jako cudu natury i przytacza jeden z najpiękniej
szych fragmentów powieści, w którym splendor kubańskiej przyrody kontra
stuje z moralnym upadkiem Ignacio przyglądającego się śmierci postrzelonej 
Blanki:

The day stole past in an hour. Clouds scrolled by, dragging their shadows 
across the watery land. I heard Blancas voice in the stirring of grasses and 
reeds, in the crisscrossing cranes overhead, in the swaying clumps of cow
lily leaves. All afternoon the Zapata clicked and rustled, clicked and rustled 
its fatal chorus, until a lone red-tailed hawk soared above us... Then, in 
the broken violet light of dusk, I carried her seventeen miles to the nearest 
village and reluctantly began to tell my lies412.

2 C. Ga reía, The Agüero Sisters, s. 298.

(Dzień w godzinę pochłonął przeszłość. Chmury przesuwały się ciężko, 
wlokąc swoje cienie przez wodnistą krainę. Słyszałem głos Blanki w szumie 
traw i trzcin, w odgłosach czapli przelatujących nad głową, w kołysaniu się 
kęp liści lilii wodnych. Całe popołudnie bagna Zapata brzęczały i szeleści
ły, brzęczały i szeleściły w śmiertelnym refrenie, aż pojawił się nad nami 
szybujący myszołów rdzawosterny... Wtedy, w porze zmierzchu w kolorze
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złamanego fioletu, zaniosłem ją do wioski oddalonej o siedemnaście mil
i niechętnie zacząłem opowiadać swoje kłamstwa).

W konkluzji Alvarez Borland piszę, że poszukiwanie prawdy na temat 
śmierci matki, którego podejmuje się Constancia, jest jednocześnie próbą zro
zumienia nieszczęśliwej historii Kuby. Tak jak Pilar, Constancia wyrusza na 
Kubę, żeby scalić fragmenty nieszczęśliwej przeszłości. Constancia reprezentu
je wcześniejsze pokolenie imigrantów, to, którego członkowie przyznają się do 
kubańskiego dziedzictwa, ale muszą lepiej poznać historię swojego kraju, aby 
zrozumieć korzenie ich wiecznego wygnania. Zatem García patrzy na kwestie 
tożsamości, dziedzictwa i historii z większym dystansem niż pierwsze pokole
nie imigrantów.

Ostania omawiana przez ze mnie powieść domyka kompozycyjnie całość 
moich rozważań przez liczne podobieństwa do wcześniej omówionych utwo
rów. Konkludując, warto zwrócić uwagę, że dowartościowanie historii pery- 
ferium w narracji polifonicznej zbliża Garcię nie tylko do Erdrich, ale rów
nież do Cisneros i Alvarez, jej radyklany momentami feminizm przypomina 
postawę Any Castillo, a ekologiczne zaangażowanie zoobrazowane poprzez 
krytykę zachłanności białych badaczy i wyeksponowanie bardziej duchowych 
relacji z naturą, jakie mają jej bohaterki, przywodzi na myśl cele Silko i Hogan. 
Do Erdrich zbliża Garcię również poetycki język, natomiast różnica polega na 
szczątkowej obecności tradycji indiańskiej, zamiast której pojawia się, natural
na dla Kuby, tradycja afrokaraibska. Wybór Kuby wiąże się też z koncentracją 
na wątkach kreolskich, a wątki amerykańskie pojawiają się w kontekście ku
bańskiej diaspory w USA, natomiast pozycja narratora próbującego budować 
pomosty pomiędzy obcymi, historycznie skofliktowanymi kulturami, jest po
dobna do pozycji narratorów indiańskich i Latino/a w powieściach do tej pory 
przeze mnie omówionych.



Historia, która łączy, i historia,
KTÓRA DZIELI - OD KONTRHISTORII

DO KONTRPAMIĘCI

-e>

Nie sposób nie zauważyć, że w powieściach przeze mnie omówionych, po
mimo pewnych analogii w wykorzystaniu historii i narzuceniu jej kon
kretnych ról, można dostrzec szereg istotnych różnic. Zacznę od podsumo

wania analogii. Zainteresowanie historią we współczesnej literaturze etnicznej 
wyrasta z dekonstrukcji stereotypów, których wszechobecność i trwałość oka
zały się wyzwaniem do stworzenia alternatywnych portretów literackich re
prezentantów kultury rdzennych Amerykanów i Latino/a. Wiarygodni boha
terowie, którzy mogliby faktycznie reprezentować obie kultury, musieli zostać 
osadzeni w odpowiednio zrekonstruowanym kontekście historycznym, bo bez 
niego zrozumienie współczesnych dylematów tych postaci byłoby niemożli
we. W przypadku twórców etnicznych kontekst historyczny zawsze łączy się 
z szerszym kontekstem kulturowym obejmującym perspektywę m.in. antropo
logiczną, religioznawczą i socjologiczną. W większości przypadków wprowa
dzenie historii do fikcyjnego świata wiązało się z próbą napisania rekonstrukcji 
historycznej przy wykorzystaniu gatunku hybrydycznego, który pozwoliłby na 
połączenie euroamerykańskiej powieści z elementami tradycji indiańskiej czy, 
odpowiednio, meksykańskiej, dominikańskiej i kubańskiej. Pomimo różnych 
kontekstów kulturowych stałym wątkiem w prozie omówionych przeze mnie 
twórców etnicznych jest nawiązanie do historii podboju i kolonizacji Ame
ryki oraz pokazanie historii współczesnej jako konsekwencji dramatycznego 
w skutkach spotkania kultur. Chociaż kolonializm i neokolonializm kładą się 
cieniem na relacjach kulturowych i nadal podsycają rasizm oraz ksenofobię, 
to wszyscy omówieni przeze mnie prozaicy konstruują modele transkulturo- 
we, wierząc, że są to modele wystarczająco pojemne, aby pokazać kontynuację 
i transformację własnej tradycji przeciwstawioną postępującym procesom asy- 
milacyjnym.
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Jakie jeszcze funkcje pełni etnohistoria w literaturze? Niewątpliwie sta
nowi rodzaj obustronnej lekcji dla audytorium, które wykracza poza herme
tyczną grupę indiańską czy Latino/a czy też wyłącznie grupę Metysów bądź 
Mulatów, i jest to też lekcja skierowana również do czytelników kompletnie 
spoza tych kultur. Dowartościowanie historii peryferium jest oczywiście 
częścią szerszego dyskursu postkolonialnego i łączy się z takimi obszarami 
badawczymi, jak feminizm, czyli konstruowanie historii podwójnie wyklu
czonych (i jako mniejszość etniczna, i jako kobiety), ze studiami nad przekra
czaniem granic, stawiającymi pytanie o kształt doświadczenia hybrydycznego 
migrantów i ich dążenia do wypracowania czasami kulturowej i politycznej 
suwerenności, a czasami perspektywy panindiańskiej czy transnarodowej la
tynoskiej, oraz ze studiami nad pamięcią, zarówno indywidualną, jak również 
wspólnotową i kulturową. We wszystkich realizacjach prozatorkich mamy do 
czynienia z wykorzystaniem prawdziwego materiału historycznego, czyli z re
fleksją nad procesami, wydarzenia i postaciami, których istnienie jest możliwe 
do zweryfikowania, jak i z konstruowaniem mitów, które zaledwie zahacza
ją o historię, a czasami nawet ją zniekształcają. Stosunkowo często w prozie 
indiańskiej i Latino/a możemy zaobserwować wykorzystanie strategii rodem 
z realizmu magicznego. Elementy magiczne pozwalają na uprawomocnienie 
innej niż euroamerykańska perspektywy opowiadania, kontrhistorii w stosun
ku do oficjalnego dyskursu kolonializmu lub neokolonializmu. Stosunkowo 
często obecność innej niż racjonalnie dostępna rzeczywistości sygnalizują du
chy, które albo się materializują jako zjawy, albo nawiedzają bohaterów fikcyj
nych światów powieściowych. Duchy mamy u Erdrich, Welcha, Silko, Hogan, 
Cisneros i Garcii. Alexie, Castillo, Diaz, Alvarez i Hijuelos pokazują raczej 
bohaterów nawiedzonych, często przez ich własne obsesje wynikające z kul
turowych zależności, których nie rozumieją do końca. Panorama postaw re
prezentowanych przez postaci literackie odpowiada procesowi ilustrującemu 
asymilację kultury amerykańskiej: w powieściach wcześniej opublikowanych 
dominują bohaterowie i bohaterki poszukujący własnej tożsamości w kontek
ście etnicznym, natomiast w powieściach późniejszych wielokulturowi boha
terowie są pewni swojej tożsamości i pytają raczej o miejsce w społeczeństwie 
postetnicznym.

Z mojej perspektywy ważniejsze od budowania analogii pomiędzy rola
mi historii we współczesnej literaturze indiańskiej i Latino/a jest uwrażliwie
nie czytelnika na heterogeniczność tego dyskursu. Wypunktowanie analogii 
niewątpliwie ułatwia lekturę, czyniąc ją bardziej spójną i uporządkowaną, na
tomiast w żaden sposób nie oddaje różnorodności postaw autorów i stylów 
literackich przez nich reprezentowanych.

Ogromną zaletą wszystkich omówionych przeze mnie powieści (z paro
ma zaledwie wyjątkami) jest talent jej autorów do wyrażenia za pomocą języka 
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literackiego własnej odmienności kulturowej i stworzenie inspirującej prze
strzeni dialogicznej pomiędzy kulturą amerykańską a indiańską, rozpisaną 
na doświadczenie Ojibwe, Spokane, Blackfoot, Laguna Pueblo czy Chickasaw, 
oraz meksykańską, dominikańską i kubańską. Pytania o adekwatność i cel au- 
toreprezentacji będą oczywiście zawsze zadawane, a odpowiedzi są tak różne, 
jak różne są stanowiska krytyków i stopień zanurzenia w oryginalnej nieame- 
rykańskiej kulturze. Tradycja rdzennych Amerykanów i tradycja Latino/a w li
teraturze amerykańskiej to terytorium nieustannej walki pomiędzy frakcjami, 
o czym z jednej strony nie wolno zapominać, a z drugiej nie powinno to też 
zniechęcać do badań nad tą literaturą. Ostatnie pytanie, jakie chciałabym po
stawić, to pytanie, czy niesłabnące zainteresowanie historią w prozie etnicznej 
sygnalizuje pożegnanie z tradycją nieamerykańską poprzez przywoływanie 
wątków etnohistorycznych, których nowe, coraz bardziej amerykańskie po
kolenia Indian i Latynosów nie będą pamiętać, czy też sygnalizuje ono nową 
fazę społeczeństwa postetnicznego, które wreszcie gotowe jest zaakceptować 
pluralizm historii Ameryki i jej dialogiczny charakter. Odpowiedź na to py
tanie niewątpliwie nie należy tylko i wyłącznie do literaturoznawców, ale na 
pewno trzeba również uwzględnić badania antropologiczne, socjologiczne 
i politologiczne, które poprzez studia terenowe rejestrują zmiany w wielokul
turowym społeczeństwie amerykańskim, na które w niniejszym opracowaniu 
nie mam miejsca. Ale nawet bez odwołania się do konkretnych badań wiado
mo, że rasizm i ksenofobia mają się świetnie w Stanach Zjednoczonych, jak 
zresztą wszędzie na świecie. Badacze literatury etnicznej zwracają też uwagę 
na fakt, że często do świadomości masowej docierają tylko te obrazy wielo
kulturowości, które przedstawiają znieształcony obraz stosunków etnicznych, 
czyli podsycają apetyt na stereotypy. Dlatego trudno uwierzyć w gotowość 
społeczeństwa amerykańskiego do prawdziwego dialogu. Wydaje mi się też, 
że teza sygnalizująca przywołanie etnohistorii w celu ostatniego pożegnania 
z nieamerykańską kulturą również nie jest prawdziwa. Indianie amerykańscy 
nie ustają w walce o rekompensatę lub zwrot ziemi utraconej poprzez fałszywe 
traktaty z rządem amerykańskim, więc nie rozstaną się szybko z historią, która 
będzie stanowić ważny wątek również w literaturze, a Latynosi nie przestaną 
migrować do Stanów Zjednoczonych, zatem związki pomiędzy historią USA 
a historiami krajów latynoskich będą podtrzymywane. W świecie akademic
kim z kolei cały czas wiele miejsca zajmują badania nad pamięcią, m.in. także 
nad zjawiskiem kontrpamięci, którym zajmuje się Teresa Delgadillo (Spiritual 
Mestizaje)413. Delgadillo wskazuje na uniwersalność tego pojęcia, które pozwa

11' T. Delgadillo, Spiritual Mestizaje. Religion, Gender, Race and Nation in Contemporary 
Chicana Narrative, Duke University Press, Durham-London 2011.
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la rzucić wyzwanie narracji wykluczającej mniejszości. Jak formułuje to Geor
ge Lipsitz, na którego powołuje się Delgadillo:

Unlike historical narratives that begin with the totality of human existence 
and then locate specific actions and events within that totality, count
er-memory starts with the particular and the specific and then builds 
onward toward a total story. Counter-memory looks to the past for the 
hidden histories excluded from dominant narratives. But unlike myths 
that seek to detach events and actions from the fabric of any larger histo
ry, counter-memory forces revision of existing histories by supplying new 
perspectives about the past. Counter-memory embodies aspects of myth 
and aspects of history, but it retains an enduring suspicion of both cate
gories'"4.

(W odróżnieniu od narracji historycznych, które dotyczą totalnego wy
miaru ludzkiej egzystencji i starają się umieścić czyny oraz wydarzenia we
wnątrz tej całości, kontrpamięć rodzi się ze szczegółów i konkretów oraz 
rozwija w kierunku kompletnej opowieści. Kontrpamięć zwraca się w stro
nę przeszłości, aby wydobyć ukryte historie wycięte z dominujących nar
racji. Ale w odróżnieniu od mitów, które chcą wyrwać wydarzenia i czyny 
ze struktury większej historii, kontrpamięć wymusza rewizję istniejących 
historii poprzez pokazywanie nowej perspektywy na temat historii. Kontr
pamięć opiera się na aspektach mitu i aspektach historii, ale pozwala na 
podtrzymywanie nieufności w stosunku do obu kategorii).

Pozostaje mieć nadzieję, że troska o kształt kontrpamięci nie pozwoli na 
pogrzebanie kontrhistorii.

"4 Ibidem, s. 22.
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Storm Hank, lit. 77-78
Straszna Babka, lit. (Terrible Grand

mother) 32-33, 183-187, 190, 193, 
226

Stromberg Ernest 164
Suarez Lucia M. 229-231
Szatan, bibl. 72, 85

Tacho, lit. 102, 110

Tall Lionel, lit. 144, 148-150
Tayo, weteran II wojny światowej, lit. 23, 

81-82, 84-86
Teresa I, córka Marii, ukochanej Necto- 

ra, lit. 247,251-252
Teresa II, koleżanka Alice, lit. 33, 197- 

198
Teresa III, bohaterka In the name of Sa

lome, lit. 258-259
Tetoinnan, mit. 177
Thomas John, lit. 144
Thoreau Henry David 161
Thorpe Jim 148
Tillyard Eustace Mandeville Wetenhall 

121
Tiny Tears, lit. 211-212
Toci, mit. 177
Tolkien John Ronald Reuel 222
Tomicki Ryszard 18
Tonantzin, mit. 21, 175-178, 180, 199- 

200, 203
Trafzer Clifford 46
Trickster, mit. 22, 43, 61, 73-74, 196-197
Trigg, lit. 103, 115
Trujillo Rafael Leonidas 34-35, 41, 217- 

220, 222-225, 227, 230-232, 234-236, 
241

Trzej Królowie, bibl. 141
Tseh, lit. 85-86
Tulik, lit. 153, 162
Twain Mark 161
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T_Jnkas zob. Wonkus

Ureña Salome (właśc. Salomé Urena de 
Henriquez) 232-234, 236-237, 259

A^denzuela Luisa 134

Van Styvendale Nancy 79-80
Vandenburgh Henry 125
Vargas Llosa Mario (właśc. Jorge Mario 

Pedro Vargas Llosa Marqués de Var
gas Líos) 32, 84, 184, 190, 207, 231, 
234

Vasconcelosa José Mauro de 186
Vázquez David J. 186, 232-237
Velie Alan R. 85
Vennum Thomas 63
Veyne Paul 46
Vizenor Gerald 11, 23, 25, 84, 91, 118, 

135
Vogel, szaman, lit. 61
Vonnegut Kurt 77-79, 84

Wikan Tanka, mit. 140

Waldvogel Fidelis, lit. 62
Walter Roland 203-204
Waltzk Delphine, lit 62, 64-66
Waltzk Roy, lit. 64-65
Wao Oscar, lit. 35, 37, 218, 221, 248
Weasel Tail Wilson, lit. 102, 119
Weaver Jace 11, 98
Welch James 13, 15-16, 24-25, 31, 91, 

120-130, 132-143, 145, 149, 153, 168, 
178, 188, 226, 260, 280

White Hayden 39-46, 184
White Man’s Dog zob. Fools Crow
Widzący Dwa Razy (Sees Twice), lit. 

140-141

Wild Peter 134-135
Wilde Oscar 218
Williard, lit. 163
Wilson Jack, lit. 67
Wilson James 19, 23, 47, 99
Wing Angel, lit. 152-155, 157-160
Wing Hannah, lit. 152-157, 159, 179
Wing Loretta, lit. 154-155, 159
Wojciechowska Kalina 271
Wong Hertha Dawn Sweet 22
Wonkus, sachem z plemienia Mohegan 

19
Woolf Virginia 143
Wovoka, prorok Tańca Ducha 67, 91, 98, 

108, 150
Wright George 69, 75-77

^C.ochiquetzal, mit. 177

"Yellow Kidney, lit. 128

Yellow Woman, lit. 89, 91-92
Yoemi, strażniczka „Almanachu”, lit. 

102, 108
Yunior, kolega Oscara Wao, lit. 37, 223, 

111

jabńjca Indiański zob. Indiański Za
bójca

Zabójca Indian zob. Indiański Zabójca
Zapata Emiliano 179-182
Zedong Mao 112
Zeta, siostra Lechy, lit. 102-103, 107, 179
Zits, indiański nastolatek, lit. 77-80
Zych Jan 20





Summary

-£>

Between History and Myth - the Roles of History in Contemporary Native American 
and Latino/a Fiction is a book concerned with the place of history in ethnic lit
eratures. Both Native American and Latino/a novelists start from deconstruction of 

stereotypes. In the case of the first group the list encompasses such generalizations as 
Noble Savage, Indian Warrior or Vanishing Indian. Latino/a writers refer to the con
struction of Latin American Macho and the feminine figures inspired by Marianismo 
and Malinchismo. My comparative analysis investigates the postcolonial frame in con
temporary ethnic literature. History is dialogic because it represents the discourse of 
the marginalized groups which questions the power of the Center. What Native Amer
ican and Latino/a writers have in common is the problematic context of the conquest 
and colonization of Americas in the past and neocolonial oppression that shapes their 
relationships with the imperial cultures in the present. This discourse encompasses, 
among others, the record of history as a lesson for the Other. To fulfill this didactic 
goal, the novelists reconstruct ethno-history employing transcultural strategies such 
as hybrid language operating between English and indigenous oral tradition or, in 
the case of Latino/a writers, between English and Spanish. Recording history is also 
a form of relation about broder crossing and creating new maps in contrast to the offi
cial history (e.g. the dialogue with “the textbook” list of victories that are defeats from 
ethnic perspective). Border crossing is also a useful category when tribal and pan-In- 
dian, national and transnational perspectives come into play. Another role of history 
that I am trying to explore is connected with a quest for a lost identity or a quest for 
one’s place in a post-ethnic space. The selection of novels I discuss includes Louise Er- 
drich (Love Medicine, Tracks, The Bingo Palace, The Last Report on the Miracle at Little 
No Horse, The Master Butchers Singing Club, The Painted Drum, The Plague of Doves, 
The Round House), Sherman Alexie (The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven, 
Reservation Blues, The Toughest Indian in the World, Indian Killer, Flight), Leslie Mar- 
mon Silko (Ceremony, Almanac of the Dead, Gardens in the Dunes), James Welch (The 
Death of Jim Loney, Fools Crow, The Heartsong of Charging Elk), Linda Hogan (Mean 
Spirit, Solar Storms, Power), Sandra Cisneros (The House on Mango Street, Women 
Hollering Creek, Caramelo), Ana Castillo (The Mixquiahuala Letters, Sapogonia, So Far 
From God, The Guardians), Graciela Limon (In Search of Bernabe, The Song of the 

— 303



Hummingbird, The Madness of Mama Cariota), Julia Alvarez (How the García Girls 
Lost Their Accent, In the Time of the Butterflies, In the Name of Salome), Junot Diaz (The 
Brief Wondrous Life of Oscar Wao, This Is How You Lose Her (2012), Oscar Hijuelos 
(Our House in the Last World, Mambo Kings Play Songs of Love, Beautiful Maria of My 
Soul), Cristina García (Dreaming in Cuban, The Aguero Sisters).
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