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Th ank God for life, thank life for death 
(Toni Morrison, Jazz)

I wish there was one, just one thing that Leopolda did that was not of 
an ambiguous nature

(Louise Erdrich, Th e Last Report on the Miracles at Little No Horse)

Powroty z Hadesu 
w kontekście postkolonialnym 

(Toni Morrison, Louise Erdrich)

Większość mitów, także i mit o Persefonie, a może on w szczególności, 
charakteryzuje się złożonością występujących w nich tematów i wąt-
ków, jak również niejednoznaczną interpretacją całości swojej materii. 
W opowieści o Demeter/Ceres i Persefonie/Korze/Prozerpinie oraz ich 
wzajemnych relacjach chciałabym zwrócić uwagę na następujące aspek-
ty: równoczesność istnienia splecionych ze sobą elementów mrocznych 
lub nawet przerażających ze świetlistymi i radosnymi, poszukiwanie 
jakiejś bardzo istotnej części życia i samego siebie poprzez wyprawę 
w krainę śmierci, dramatyczną cenę, jaką przychodzi zapłacić za ową 
wyprawę, i świadomość, że bez niej nie byłoby możliwe ani pełne w tym 
życiu uczestnictwo, ani choćby zbliżenie się do zrozumienia, intuicyj-
nego wyczucia reguł gry pomiędzy mrocznym królestwem Hadesa 
a słoneczną krainą Demeter.

W wybranych przeze mnie tekstach wymienione przed chwilą 
aspekty mitu przybierają literacką postać poprzez następujące obra-
zy, będące ogromnie ważną częścią świata przedstawionego powieści: 
zabójstwo dziecka przez matkę, duch zabitego dziecka, które wraca, 
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wyprawa innej matki do Krainy Umarłych, by próbować swoje zmarłe 
dziecko odzyskać, i powroty innych postaci z Krainy Cieni. Matka, któ-
ra zabija z miłości, to jeden z najbardziej przerażających przykładów 
przeplatania ze sobą tego, co najcenniejsze i najpiękniejsze, z tym, co 
najbardziej destrukcyjne i potworne. Duch Umiłowanej, która powra-
ca, między innymi, w postaci młodej kobiety, by zakosztować życia, by 
kochać, jest równocześnie duchem żądnym zemsty na tych, których tak 
potrzebuje. A niektóre duchy (Prudencio Aguilar) bywają tak głodne 
życia i tak samotne po śmierci, że są gotowe zaprzyjaźnić się z tymi 
(José Arcadio Buendia), którzy je z tego życia wyeliminowali.

Wszystkie te sytuacje i te postacie charakteryzuje współwystępowa-
nie mroku i jasności, pragnienia życia i siły je niszczącej, tak typowego 
dla dwuznacznej lub wieloznacznej wymowy mitu o Demeter i Perse-
fonie. Natomiast to, co nadaje owym przetworzeniom mitu cechy in-
dywidualne, specyfi czne dla pewnej epoki, miejsca, dla danej poetyki 
i stylistyki, to właśnie ich kontekst szeroko pojętego synkretyzmu kultu-
rowego i skutków kolonializmu i niewolnictwa albo ostrzej nieco: obraz 
pobojowiska, czyli zniszczonych tradycji kultur przedkolonialnych, no-
wych tożsamości rozdartych pomiędzy dwoma religiami i obyczajowoś-
ciami, szczątków więzi międzyludzkich, oprawiony w ramy ekspresji li-
terackiej znakomitej jakości. Umiłowana Toni Morrison oraz Tracks i Th e 
Last Report on the Miracles at Little No Horse Louise Erdrich to literatura 
równocześnie osadzona w bardzo partykularnym kontekście i wspania-
le ponadczasowa, uniwersalna wskutek odsłaniania najgłębszej, choćby 
częściowej, prawdy o złożonej naturze człowieka, tak jak ją rysują najbar-
dziej nośne mity, w tym mit o relacji Demeter i Persefony. 

Ponieważ utwory literackie, które analizuję, należą do obszaru Ame-
ryk, w tym przede wszystkim Ameryki Północnej, z pewnymi odniesienia-
mi do dzieł z Ameryki Południowej, warto przypomnieć, że synkretyzm 
kulturowy, a w tym szczególnie religijny, tych obszarów, ukształtowany 
został przede wszystkim przez kolonializm i nawracanie na religię przy-
wiezioną przez kolonizatorów. Przemoc najeźdźców, stosowana też czę-
sto w narzucaniu religii, a także niszczenie kultury, obyczajów i tradycji, 
w tym religii i wierzeń ludów zamieszkujących podbite terytoria rzuciły 
ogromny cień na wszelkie relacje między obiema stronami, kolonizatora-
mi i kolonizowanymi. Cień ten pogłębiła historia niewolników afrykań-
skich przywożonych na kolonizowane obszary. 



Powroty z Hadesu w kontekście postkolonialnym (Toni Morrison, Louise Erdrich)

~  333  ~

Trudno więc, żeby synkretyzm religijny i kulturowy obu Ameryk nie 
był postrzegany w ciemnych barwach i w takichże barwach nie był odma-
lowywany w literaturze. Jeżeli udaje się nam, mimo wszystko, odnaleźć 
nie tylko mroczny obraz w różnych reprezentacjach literackich synkre-
tyzmu kulturowego obecnego na tych ziemiach, to graniczy to prawie 
z cudem i niemalże musi wpisywać się w jakiś wariant mitu Persefony. 

Historia kolonializmu, jego rzeczywistość dnia codziennego, była 
Hadesem realnego świata, a literacki obraz Hadesu odwołuje się często 
do świadomych i podświadomych pokładów pamięci przeżyć u tych, 
którzy piszą, odczuwając jeszcze bardzo mocno to, co Lisa Appignanesi 
nazwała transgenerational haunting („straszenie międzypokoleniowe”)1. 
Appignanesi używa tego określenia, próbując nazwać zjawisko swego 
rodzaju „dziedziczenia lęków”, bez możliwości poznania tego, czego się 
boimy, gdyż lęki zostały mam przekazane przez rodziców, którzy prze-
żyli rzeczy straszne, na przykład w czasie wojny, zablokowali w sobie 
drogę do wyjaśnienia tych lęków, zaś dzieci mogą otrzymać w spad-
ku „duchy” tych traum, które straszą w następnym pokoleniu. W jej 
przypadku chodzi o próbę zrozumienia traum rodziców, którzy prze-
żyli Holokaust, a które ona próbuje „odczarować” w sobie poprzez wę-
drówkę tam, gdzie owe przeżycia miały miejsce. Jednak mechanizmy 
psychologiczne, które opisuje, mogą się odnosić do podobnych zjawisk 
zaistniałych w wielu miejscach na Ziemi. A literatura różnych obsza-
rów i różnych kultur takie właśnie mechanizmy ilustruje i przetwarza, 
uwzględniając konteksty danego miejsca i czasu. Sądzę, że owa kate-
goria „straszenia międzypokoleniowego” może być bardzo przydatna 
przy analizie i interpretacji utworów Toni Morrison i Louise Erdrich.

Zarówno hiszpańskie, jak i francuskie, angielskie czy amerykań-
skie formy terroru stosowanego wobec czarnych niewolników były tak 
naprawdę nie tylko ludobójstwem, nie tylko pozbawieniem tożsamo-
ści kulturowej, ale d e h u m a n i z a c j ą, zdegradowaniem do poziomu 
„podczłowieka”. Czytając o tym Hadesie, odczuwamy impuls, by wraz 
z Persefoną szukać drogi do wyjścia, drogi do światła w tunelu..., a mo-
żemy go poszukać właśnie w literackim obrazie. Zarówno Toni Morri-
son, w prostej linii potomkini zbiegłych z południa na północ Stanów 
Zjednoczonych niewolników, jak i Louise Erdrich, pół-Indianka, uro-
dzona w rezerwacie Turtle Mountain w Północnej Dakocie, utworzo-

1 Zob. L. Appignanesi, Losing the Dead. A Family Memoir, London 2000.
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nym z resztek ziem plemienia Chippewa (rodzina szczepów: Ojibwe/
Anishinabe/Cree), doświadczają tegoż „straszenia międzypokolenio-
wego”, skutków kolonializmu, dehumanizacji ich ras, ich dziadków, 
pradziadków, prababek. U Louise Erdrich świadomość pochodzenia 
w prostej linii od ostatnich przedstawicieli ginącego plemienia jest tak 
silna, że fascynuje ją pytanie: jak to się stało, że w ogóle ktoś prze-
żył, i czym mogli charakteryzować się ci nieliczni, którzy nie zginęli 
w warunkach, w których powinni byli zginąć? Ta fascynacja przemienia 
się w próbę szukania odpowiedzi na to pytanie w cyklu powieściowym 
o tym, jak mogła wyglądać historia ich przeżycia2.

Skutki kolonializmu są silnie obecne w twórczości Toni Morrison 
i Louise Erdrich, i nie może być inaczej. Jednak przede wszystkim są 
one autorkami znakomitych powieści. Nie może być inaczej w tym 
sensie, że byłoby chyba niemożliwe, żeby ciążące na nich dziedzictwo 
przeżyć tak jeszcze bliskich czasowo nie odbijało się w ich literackich 
obrazach, ale mogłoby być inaczej wówczas, gdyby, tak jak wielu in-
nych, niemających takiego talentu literackiego jak one, tylko używały 
tego bagażu postkolonialnego do działań politycznych, ideologicznych, 
a także niekiedy do destrukcyjnej społecznie agitacji w duchu funda-
mentalizmu (mam na myśli choćby takie ruchy, jak Black Power). Ani 
Toni Morrison, ani Louise Erdrich nie postępują tak nigdy. Obraz kolo-
nizujących i kolonizowanych jest w ich utworach cieniowany, subtelny, 
po obu stronach są ludzie nacechowani bardziej negatywnie i bardziej 
pozytywnie, a po żadnej nie ma tylko aniołów czy też tylko demonicz-
nych postaci. Dwoistość ludzkiej natury jest dla nich prawdą głęboką, 
trudną, tajemniczą, ale niedającą się zanegować. A cóż może lepiej tę 
prawdę wyrazić, niż warianty mitu Persefony?

Beloved/Umiłowana noblistki Toni Morrison to powieść, której akcja 
rozgrywa się niedługo po zniesieniu niewolnictwa, w czasie, kiedy w pół-
nocnych stanach wyzwoleni niewolnicy mogli już szukać dla siebie nieco 
lepszego miejsca, ale kiedy z Południa za uciekinierami wysyłano jeszcze 
2 Sama Erdrich niejednokrotnie przyznaje, że motorem jej twórczości jest podziw, jakim darzy 
ludzką umiejętność przetrwania na przekór wszystkim przeciwnościom losu. Twierdzi, że pi-
sanie o dziedzictwie indiańskim jest próbą odpowiedzi na pytanie, które ją nurtuje z pobudek 
prywatnych, pytanie, dlaczego to właśnie rodzinie jej matki udało się przeżyć, podczas gdy 
miliony innych Indian amerykańskich zostały zniszczone przez chorobę, głód i masakry. Er-
drich uważa za swój obowiązek opowiedzenie historii tych, którzy zdołali przeżyć. A. Gondor-
-Wiercioch, Dwa światy. Dwie pamięci. Dylemat wielokulturowości w wybranych utworach 
Louise Erdrich i José Marii Arguedasa, Kraków 2009, s. 80.
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uzbrojone oddziały, ludzi, którzy próbowali złapać i zmusić do powro-
tu zbiegłych niewolników, dalej uważanych za ich własność. Właśnie za 
taką uciekinierką, jedną z głównych bohaterek powieści, wyrusza były 
właściciel ze swoimi pomocnikami i, niestety, znajduje ją. Dopada ją, jak 
na dobrze skonstruowaną akcję i dramatyczną ironię przystało, w chwili, 
gdy myślała, że jest już bezpieczna, gdy zaczynała się cieszyć możliwoś-
cią życia dla siebie i swoich dzieci. Sethe jest po strasznych przejściach 
i gdy widzi zbliżającą się postać swego oprawcy na koniu, z batem w dło-
ni, z uzbrojonymi w strzelby pachołkami, a nie ma już szans na uciecz-
kę, zaszczuta kompletnie, doznaje takiego szoku, że w rozpaczy chce 
zabić swoje dzieci i siebie. Zanim zostanie powstrzymana, zabija jedną 
córeczkę, jeszcze niemowlę. Zabija z miłości, właśnie tę, której nadała 
imię Umiłowana; zabija, żeby ochronić ją od najgorszego w jej głębokim 
odczuciu losu, czyli niewolnictwa, które by ją czekało. Imiona są w po-
wieściach Morrison bardzo znaczące i dobierane z wielką uwagą, a prze-
de wszystkim bardzo często posiadają podwójne, ironiczne, znaczenie. 
Matka, dzieciobójczyni, nazywa się Sethe i pokrewieństwo z mrocznym 
kainopodobnym (Set zabija brata Ozyrysa) bóstwem z mitologii egipskiej 
nie jest tu przypadkowe. Ale ta straszna Sethe jest nam równocześnie 
przedstawiona jako najczulsza matka, dobra i dzielna kobieta, ogromnie 
wrażliwa i kochająca. A więc wkraczamy w pełną „persefoniczność”, po-
dwójność, dwoistość, straszną i piękną. 

Taki też, i to jak bardzo dwuznaczny charakter ma postać w tej po-
wieści najbardziej do Persefony zbliżona, bo powracająca z Hadesu, 
czyli Umiłowana, córka Sethe, pozbawiona życia przez matkę, która ją 
przecież kochała. 

W tekstach Toni Morrison dobór imion jest ogromnie ważny i bar-
dzo często autorka poprzez imiona daje wyraz zarówno temu, co zosta-
ło z dehumanizacyjnych działań kolonialnych, jak i prób wyzwolenia 
się z tych działań.

W Umiłowanej właśnie, na przykład Paul D, póki był niewolnikiem, 
należał do grupy „Pawłów”, których po prostu alfabetycznie ponu-
merowano: Paul A, B, C, D, itd. Po cóż zresztą robotowi coś więcej niż 
numer, litera rozróżniająca, potrzebna przy segregowaniu do różnych 
robót. A przecież, choć niepozbawiony wad, jest jedną z najbardziej 
wrażliwych i po ludzku dobrych osób, jakie pojawiają się w tej powieści. 

Siostra Umiłowanej, Denver, jest już nazwana imieniem, które po-
wstało poza sceną niewolniczą i zostało wybrane na cześć białej młodej 
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kobiety, wędrującej ze stanu Denver, też uciekinierki, ale ze służby, któ-
ra pomogła Sethe przy urodzeniu drugiej córki. W dramatycznych oko-
licznościach porodu, który odbywa się w szczerym polu, Denver staje 
się niejako pomostem kobiecej solidarności ponad rasami. Ale wyda-
rzenie to opisane jest bez żadnego patosu, złamane humorem głównie 
poprzez sposób przedstawienia młodziutkiej i bardzo jeszcze naiwnej 
białej dziewczyny, dla której wymarzona sukienka i buciki stają się 
obrazem lepszego życia. Wybranie nazwy stanu na imię dziecka może 
stanowić też próbę budowania nowej tożsamości, niejako „terytorial-
nej”. Ludzie pozbawieni imion, nazwisk i wszelkich form identyfi kacji 
kulturowej, a pragnący, żeby ich dzieci miały jakąś cząstkę ziemi, która 
będzie choć trochę do nich należała, na której będą mogły stanąć, się-
gali między innymi i po taki rodzaj „zakotwiczenia”.

Sama Umiłowana nosi imię, które wydało się matce dziecka piękne, 
a które podsłuchane zostało na jakimś pogrzebie, kiedy pastor zwró-
cił się do wiernych „Dearly Beloved” (Drodzy, Umiłowani; dosłownie 
„Serdecznie Umiłowani”), i jest ogromnie znaczące na wiele sposobów. 
W pierwszym rzędzie jest właśnie próbą wyrwania się z bezimiennej, 
zdehumanizowanej rzeczywistości niewolnictwa, a jego pierwotną 
funkcją jest przywracanie tożsamości, nadziei na odwrócenie dehuma-
nizacji poprzez miłość – u m i ł o w a n i e.

Dwoistość, a nawet wielorakość, Umiłowanej jest nam pokazana 
na wiele sposobów. Zacznijmy może od tego aspektu, który można by 
nazwać „stanem skupienia”. W pierwszej części tekstu pojawia się ona 
jako pulsujące czerwone światło, które promieniuje smutkiem i tego, 
kto przez nie przechodzi, nim nasącza: 

(...) made him [Paul D] trust her [Sethe] enough to step inside her door smack into 
a pool of red light.
She was right. It was sad. Walking through it, a wave of grief soaked him so thorou-
ghly he wanted to cry3.

Kiedy Umiłowana straszy jako duch w domu swojej matki, siostry 
i braci, przybiera postać światła, rozmaitych dźwięków, zostawia ślady, 
3 T. Morrison, Beloved, London 2005, s. 11. (...) [Sethe] wzbudziła w Paulu zaufanie. Po-
stanowił przekroczyć próg domu, zderzyć się ze strumieniem pulsującego czerwonego światła.
Miała rację. To było smutne. Idąc przez nie, poczuł, jak ogarnia go fala tak przemożnego żalu, 
że aż zebrało mu się na płacz.
T. Morrison, Umiłowana, przeł. R. Gorczyńska, Kraków 2007, s. 18.
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z tym że są to ślady ducha-niemowlęcia; rozmiar rączki, zostawiającej 
odcisk na torcie, jest wyraźnie niemowlęcy, co w pewnym sensie potę-
guje horror, choć ton czarnego humoru z tym związany też jest obecny 
w tekście. Jej bracia nie wytrzymują tej obecności i gdy trochę już pod-
rosną, choć pozostaną dziećmi, uciekną. 

Niemniej jednak póki Umiłowana straszy jako duch „klasyczny”, nie 
wydaje się przekraczać „normy”, do której różne opowieści o duchach 
nas przyzwyczaiły. Najbardziej tajemnicza, dziwna i właśnie dwoista 
jest jej obecność wówczas, kiedy przybiera postać cielesną. Jedna z na-
leżących do wspólnoty czarnych mieszkańców tej dzielnicy kobiet, wy-
różniająca się zdrowym rozsądkiem i silnym charakterem, postrzega to 
zjawisko jako „skandal”: 

As long as the ghost showed out from its ghostly place – shaking stuff , crying, 
smashing and such – Ella respected it. But if it took fl esh and came in her world, 
well, the shoe was on the other foot. She didn’t mind a little communication be-
tween the two worlds, but this was an invasion4.

Powrót Umiłowanej z Hadesu przedstawiony jest z całą subtel-
nością dobrego realizmu magicznego, do którego to nurtu powieść ta 
niewątpliwie należy, ma też swoją warstwę odniesień symbolicznych. 
Najbardziej czytelne odniesienie symboliczne posiada woda, z której 
wychodzi Umiłowana, co obrazuje jej narodzenie się na nowo (ewentu-
alnie drugi chrzest?). Skojarzenie z narodzinami jest podkreślone obra-
zem Sethe, która w tym samym czasie doświadcza czegoś podobnego 
do bólów porodowych, choć zostaje też „realistyczno-magicznie” zasu-
gerowane możliwe inne fi zjologiczne wyjaśnienie. Można też odczyty-
wać wyjście Umiłowanej z rzeki jako przekroczenie Styksu w odwrotną 
stronę, zmieniające nieodwracalny dotąd, wedle tradycji, kierunek.

W Krainie Umarłych Umiłowana zdążyła dorosnąć i wychodzi na 
powierzchnię ziemi jako młoda kobieta. Jej wyjście z rzeki opisane jest 
tak, że powoduje zawieszenie czytelnika pomiędzy dziwną, ale możli-
wą rzeczywistością namacalną, racjonalnie do zaakceptowania, a sferą 
tajemniczą, irracjonalną i kierującą nas w stronę jakiejś metafi zyki. Do-
4 T. Morrison, Beloved, s. 302. Póki duch wychodził ze swojej kryjówki i przestawiał sprzęty, 
płakał, bił naczynia i tak dalej – Ella go szanowała. Ale gdy przybrał cielesne kształty i wszedł 
do jej świata, to zupełnie inna sprawa. Nie miała nic przeciwko pewnej formie komunikacji 
między obu światami, ale w tym wypadku doszło do inwazji.
T. Morrison, Umiłowana, s. 335.
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piero stopniowo zdajemy sobie sprawę, że to jest Umiłowana. W mo-
mencie, gdy wychodzi ona z rzeki, z wody, jej tożsamość jest zupełnie 
niejednoznaczna. Pierwsza poznaje ją jej siostra Denver, matka o wiele 
później. Drobne znaki, szczegóły, są dawkowane stopniowo. Nawet gdy 
są już bardzo „mocne”, jak na przykład blizna na szyi Umiłowanej, ślad 
po podcięciu jej gardła przez matkę, zostają zaraz lekko zakwestiono-
wane, jakby mogły pochodzić od czegoś innego. Moment rozpoznania 
córki przez Sethe przychodzi, kiedy Umiłowana nuci kołysankę, któ-
rej nikomu innemu Sethe nigdy nie śpiewała. Mógłby to być moment 
straszny i jest, a jednak, równocześnie, dominuje tu ciepło zalewające-
go matkę uczucia miłości do córki i wdzięczności do losu lub Boga, że 
może z nią jednak być, a tak bardzo za nią i do niej tęskniła. Umiłowana 
również ma dla matki czułość, jest głodna miłości, dotyku, pieszczoty 
matczynej, kiedy może, przysuwa się i układa się w pozycje, które po-
zwalają się jej do matki przytulić, jakby przypadkiem, z innego powo-
du, bo przecież nawet po rozpoznaniu żadna z nich nie mówi otwarcie, 
że wie, kim jest ta druga. Jest między nimi czułość, ale równocześnie 
jest straszne napięcie i strach.

Strach ten momentami staje się wręcz paraliżujący, pomiędzy nimi 
stoi przecież śmierć kiedyś zadana i następna możliwa, bo jednak – i tu 
jesteśmy w samym sercu persefonicznej dwoistości – Umiłowana będzie 
próbowała matkę zabić i prawie się jej to uda. Pierwsza sprawę z zagroże-
nia zdaje sobie Denver, choć najpierw ogromnie się cieszyła z dziwnego, 
ale jednak, odzyskania siostry. To Denver, która swoją matkę kocha nade 
wszystko, przyłapuje Umiłowaną na próbie uduszenia Sethe, kiedy sama 
Sethe tego nie jest świadoma. To Denver również podejmie decyzję szu-
kania pomocy i zwraca się o nią do wspólnoty, gdy matka jest już umie-
rająca, a wciąż nie potrafi  się wyzwolić z terroru, jaki stopniowo wprowa-
dziła w jej domu Umiłowana. A to, że Sethe zostanie uratowana i przyjęta 
znowu do wspólnoty, która ją wykluczyła totalnie jako dzieciobójczynię, 
oznacza, że Umiłowana musi wrócić do Hadesu, choć niewiele brakowa-
ło, żeby nastąpiło „wyrównanie rachunku” między córką a matką. 

Określenie love – hate relationship (związek typu: miłość/nienawiść) 
wydaje się adekwatne jako określenie związku Sethe i Umiłowanej, 
ale jest chyba zbytnim uproszczeniem. Dwoistość relacji matki i córki 
jest bardziej złożona i schodzi chyba w jeszcze głębsze rejony Hadesu. 
Jeżeli nawet Sethe-Demeter zdaje się upodabniać do strasznej Medei 
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wskutek zabicia swojego dziecka, to nie ma w niej motywacji Medei. 
Nie zabija, by mężczyznę ukarać za niewierność i odejście, by sprawić 
mu możliwie największy ból, mordując dzieci będące też i jego dziećmi. 
Jeśli istnieje podobieństwo Sethe do postaci Medei, takiej, jaką ma-
luje Eurypides, to stanowi je element szaleństwa i niesłychanie silne 
emocje, które obiema kobietami targają. Natomiast Umiłowana ma coś 
z Nemezis. Zemsta, chęć zemsty na tej, która ją życia pozbawiła, choć 
zepchnięta w podświadomość, okazuje się u niej silna i powoduje nią 
na równi z głodem życia. Potrzeba zemsty jest motorem działania na 
przemian z drapieżną żądzą istnienia, doznawania, czucia, smakowa-
nia życia w jego zmysłowości i w całym jego bogactwie. Smakowania 
życia, które zostało jej odebrane, zanim właściwie się zaczęło, i które 
teraz, kochając matkę, chcąc z nią być, jednak próbuje matce odebrać 
– i albo zająć jej ziemskie miejsce, albo zabrać ją ze sobą do Hadesu. 
Jest jeszcze jedna ogromnie ważna siła, która steruje działaniami Umi-
łowanej – lęk przed samotnością, samotnością umarłych, która tak ją 
dręczyła. Również w innych tekstach literatury XX wieku jest to waż-
ny czynnik zamieniający funkcje postaci przychodzących z Zaświatów 
z dawnej, tradycyjnie dydaktycznej, na egzystencjalną i emocjonalną5. 

Umiłowana, w której zmagają się Nemezis i Miłość, przywodzi na 
myśl postać z powieści Louise Erdrich, Fleur, w której również te dwie 
siły walczą o pierwszeństwo, w bardzo ciekawym wariancie tego sprzę-
żenia ze sobą mroku i światła, tak charakterystycznego dla mitu Perse-
fony, z synkretyzmem religijnym i kulturowym w tle. 

Fleur, ostatnia z rodu szamanów Pillager, wykorzystuje swoje umie-
jętności szamańskie, by przekroczyć granicę świata żywych i umarłych, 
aby wyrwać podziemiom swoją zmarłą zaraz po porodzie córeczkę. Jej 
motywacja czyni ją bardzo podobną do Demeter. Niestety, gdy w za-
światach odbywa się gra o wyjścia z Hadesu, jedną z partii przegry-
wa i nowo narodzonej córki nie udaje się jej odzyskać. Ratuje jednak 

5 Przywołać tu można postać drapieżnego i czułego równocześnie ducha dziecka czy dzie-
cka ducha, spirit child, występującą w powieści Mała Ikar – postać młodej anglojęzycznej 
mulatki Helen Oyeyemi, pół Nigeryjki,  pół Angielki. Duch ten, nieco analogicznie do du-
cha Umiłowanej, tak drapieżnie upomina się o swój kawałek życia, że gotowy jest zabić 
swoją siostrę bliźniaczkę. Siostrze udało się przeżyć poród, a tej drugiej nie, i Tilly Tilly, 
duch siostry bliźniaczki, usiłuje wskoczyć na miejsce żyjącej siostry, dręczy ją, a równo-
cześnie bawi się z nią i okazuje jej dużo serdeczności. H. Oyeyemi, Mała Ikar, przeł. J. Ko-
zak, Warszawa 2007.
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pierworodną Lulu od zabrania do Krainy Umarłych, na co, wydawało 
się, była już skazana. Tak więc jakiś kompromis z Zaświatami zostaje 
zawarty. Podobnie jak Demeter, Fleur wraca z Hadesu, zapewniwszy 
swojej Lulu-Persefonie życie, choć nie będzie to układ „sezonowy”, 
wiosennych powrotów, tylko trwały – jednak za cenę utraty drugiego 
dziecka. Louise Erdrich tworzy tu sceny niezwykłe, choć opisane tak, 
jakby były zupełnie powszednie i oczywiste (wyprawa do Hadesu, gra 
w pokera o wyjścia z Hadesu), na tle bardzo tradycyjnie realistycznych, 
opartych na faktach historycznych zdarzeń w rezerwacie, podobnym 
do tego, w którym autorka urodziła się parę dekad później, niż toczy 
się akcja powieści. W Tracks poznajemy literacki obraz strasznej zimy 
z roku 1912/1913 w Północnej Dakocie, kiedy to zaraza i mróz zdzie-
siątkowały, a właściwie prawie zupełnie wyniszczyły indiańską i mie-
szaną ludność, zwłaszcza tę jej część, która nie miała odporności ani 
środków, by się przed podwójnym zagrożeniem zabezpieczyć. Zginęła 
wtedy większość grupy Chippewa. Pierwsze słowa powieści mają w so-
bie mroczną zapowiedź tej zagłady: We started dying before the snow, 
and like the snow, we continued to fall6, jednak można je odnieść zara-
zem do całej zagłady Indian od czasów Kolumba po dziś dzień. Smutek 
z powodu zanikania tradycji, sposobu życia, języka, przyrody, ludów 
z tą przyrodą zżytych obecny jest w całej twórczości Louise Erdrich, 
ale scena wędrówki indiańskiej Demeter do Hadesu ma w sobie epickie 
piękno obrazu umierającego świata: 

We skated on our bark shoes, fl oated the iced pathway along with other Indians. How 
odd that there were so many and still hungry too. (...) We glided west, following the 
fall of night in a constant dusk. We passed dark and vast seas of moving buff alo, (...) 
we passed those who starved, drank and froze, those who died of the cough, (...) we 
passed my mother and father walking (...)7.

W innej powieści Erdrich, Th e Last Report on the Miracles at Little 
No Horse, której akcja toczy się w tym czasie w tym samym rezerwa-

6 L. Erdrich, Tracks, Henry Holt and Company Inc., New York 1988, s. 1. Zaczęliśmy 
umierać, zanim spadł śnieg, i tak jak śnieg padaliśmy dalej. Tłumaczenie własne. 
7 L. Erdrich, Tracks, s. 158–159. Sunęłyśmy na naszych butach z kory, ślizgałyśmy się po 
zlodowaciałej ścieżce obok innych Indian. Dziwne, że było ich aż tylu i ciągle jeszcze głodnych 
(...). Mknęłyśmy na zachód, idąc za zapadającą nocą w nieustającym zmierzchu. Mijałyśmy 
ciemne i ogromne morze przemieszczających się bizonów, (...) mijałyśmy tych, którzy zginęli 
z głodu, tych którzy, upiwszy się, zamarzli, tych, którzy umarli na gruźlicę, (...) obok nas prze-
szli moja matka i mój ojciec. Tłumaczenie własne.
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cie, możemy znaleźć opis dziwnego samobójstwa stada bizonów, któ-
ry utrzymany jest w tym samym epickim tonie pieśni ginącego świata. 
Opis kończy się tym zdaniem komentarza jednego ze starych wodzów:

Th e buff alo were taking leave of the earth and of all they loved – said the chief – (...) 
the buff alo went crazy with grief to see the end of things. Like us they saw the end 
of things and like us, many today, they did not care to live8.

Louise Erdrich używa dyskursu postkolonialnego, żeby przypo-
mnieć początki wyniszczania jej szczepu, który umiera dalej nie tylko 
fi zycznie, ale psychicznie: niezwykle wysoka liczba samobójstw, dzie-
dziczny, wszczepiony przed urodzeniem alkoholizm lub całkowita utra-
ta tożsamości, czyli znikanie w gettach wielkich miast. Pisarka łączy 
zagładę ludzi i ich kultury z zaburzeniem równowagi między człowie-
kiem a przyrodą. Na ścieżce w Krainie Umarłych ludzie kroczą obok 
bizonów; zwierzęta wedle wierzeń Indian miały bowiem dusze i należa-
ło je szanować, również zachowując równowagę między ich pogłowiem 
a liczbą innych zwierząt i ludzi. Dopóki nie przyszli biali kolonizatorzy, 
bizony nie były zagrożone wyginięciem. 

Wywodząca się z szamanów postać Fleur, indiańska Demeter idąca 
po swoją Persefonę – ma w sobie też sporo z greckiej Nemezis, gdyż 
jedną z jej funkcji w powieści jest zemsta na tych, którzy poważnie za-
burzyli lub zniszczyli środowisko człowieka. Fleur sprowadza różne nie-
szczęścia, na przykład na nieuczciwych białych urzędników i handlarzy 
oszukujących Indian. Owi handlarze wymuszali sprzedaż ziemi na jej 
pierwotnych mieszkańcach, ścinali ogromne stare drzewa i niszczyli spo-
kój dusz ludzi i zwierząt. W słowniku greckiej mitologii Pierre’a Grimala 
Nemezis miała być uosobieniem zemsty bogów na tych, którzy niszczą 
porządek świata, zaburzając jego równowagę, między innymi równowa-
gę sił w przyrodzie, choć oczywiście przede wszystkim Nemezis karała za 
pychę wobec bogów. A więc Fleur, podobna do Demeter w swojej wypra-
wie po Persefonę, ma w sobie również dwoistość charakterystyczną dla 
całego mitu Persefony, ma miłość matki i karzącą siłę Nemezis.

Postać towarzyszącej jej w wyprawie Pauline, choć Fleur tego towa-
rzyszenia nie chciała, jest jeszcze bardziej dwoista i dwuznaczna. To 
8 L. Erdrich, Th e Last Report on the Miracles at Little No Horse, Harper Perrenial, New 
York 2002, s. 158. Bizony odchodziły, opuszczały ziemię i wszystko, co kochały – powiedział 
wódz – (...) bizony oszalały z żalu, z rozpaczy, że widzą koniec swojego świata. Tak jak my zo-
baczyły koniec naszego świata i, jak wielu z nas dzisiaj, nie chciały żyć. Tłumaczenie własne. 
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Indianka, która w przeciwieństwie do Fleur nienawidzi swojej indiań-
skiej tożsamości, bo kojarzy się ona z byciem upokarzanym, co przy jej 
ogromnej ambicji jest nie do zniesienia. Doświadczenia bycia poniża-
ną budzą w niej silną agresję; potem używa swojej pozycji katolickiej 
zakonnicy, by upokarzać współbraci. Pauline, alias Siostra Leopolda, 
jest persefoniczna właśnie poprzez dwoistość nie do rozszyfrowania, 
gdyż Erdrich przedstawia nam ją zarówno jako niesłychanie wierzącą, 
pobożną aż do zatracenia się i samoudręczenia, naśladującą Chrystusa 
mistyczkę, ale i jako perfi dnie złośliwą, okrutną, upokarzającą innych, 
zwłaszcza „swoich”. Pauline jednak jest też głęboko przekonana, że 
trzeba ich ratować przez chrzest – po to wyrusza do Hadesu z Fleur, by, 
na wypadek wydobycia z Krainy Umarłych dziecka szamanki, być tam 
i natychmiast po kryjomu je ochrzcić. „Nemezis and Saviour” w jednej 
osobie, tak można by określić tę przerażającą postać pojawiającą się 
w szeregu utworów Erdrich. Bardziej mroczny przykład synkretyzmu 
religijnego trudno byłoby znaleźć.

Na zakończenie zadajmy sobie pytanie, czym kończą się te podróże 
do i powroty z Hadesu w omawianych powieściach Morrison i Erdrich? 

Nie kończą się dobrze. Dehumanizacja, jaka była skutkiem trakto-
wania czarnych niewolników jak podludzi czy skutkiem całkowitego 
wyniszczania Indian, ich środowiska i kultury, może nie jest całkiem 
nieodwracalna, ale jej duch, echa tamtego Hadesu, straszą w następ-
nych pokoleniach. A jeśli nawet będzie można ten ból odczuwany 
przez potomków pokrzywdzonych ukoić, zaleczyć, to zajmie to wiele 
pokoleń. Niemniej jednak wyprawy do Hadesu w wersjach literackich 
Toni Morrison i Louise Erdrich zawierają w sobie jakiś element tego 
kompromisu, jaki wywalczyła grecka Demeter w sprawie Persefony. 
Umiłowana musi wrócić do Hadesu, do strasznej samotności umarłych 
i nie ma szans na „zamieszkanie” wśród żywych na stałe, ale nie zabija 
matki, a we wspólnocie byłych niewolników przywrócony zostaje jakiś 
spokój. Fleur wraca bez tego dziecka, po które wyruszyła na Ścieżkę 
Wiecznych Łowów, ale udaje jej się odwrócić wyrok na pierworodną 
córkę, która miała zginąć, i tę córkę zachowuje przy sobie9.
9 Ich relacja będzie później jednak bardzo trudna – Lulu nigdy nie wybaczy matce, że 
ta zgodzi się na zabranie jej do katolickiej szkoły z internatem, gdzie indiańskie dzieci 
oduczano ich tożsamości i upokarzano. Jako dziecko nie potrafi  zrozumieć, że matka 
tę bolesną decyzję podejmuje zapewne chcąc dać córce zabezpieczenie w takim społe-
czeństwie, w jakim przyjdzie jej żyć. A więc wydaje się, że Fleur postępuje okrutnie, choć 



Powroty z Hadesu w kontekście postkolonialnym (Toni Morrison, Louise Erdrich)

~  343  ~

Samotność umarłych, która jest bardzo silnie podkreślona w powie-
ści Toni Morrison, okazuje się też kluczowa, kiedy próbujemy podsu-
mować porównawczo i historycznie-literacko, na czym polega zmiana 
funkcji postaci powracających czy przychodzących z Hadesu, z Krainy 
Cieni, z Zaświatów w literaturze dwudziesto- i dwudziestopierwszo-
wiecznej oraz dawniejszej. Zarówno w literaturze antycznej, średnio-
wiecznej, jak i barokowej czy romantycznej, a nawet aż po przełom XIX 
i XX wieku, duchy przychodziły przede wszystkim po to, by ostrzegać, 
pouczać lub karać. Od ducha Komandora w Don Juanie, ducha ojca 
Hamleta w Hamlecie, ducha Banka w Makbecie, a potem ducha Aliny 
w Balladynie, poprzez ducha Scrooge’a u Dickensa, aż po duchy u Wy-
spiańskiego – ich funkcja była przede wszystkim dydaktyczna; nawet 
jeśli duchy owe miały inne zadania, były one na drugim planie. 

Natomiast w literaturze drugiej połowy XX wieku i później funkcja 
motywu postaci powracających z Zaświatów jest, wydaje mi się, przede 
wszystkim egzystencjalna. Akcent przeniesiony zostaje na tak inten-
sywne przeżywanie samotności człowieka, że sięga ono do grobu i za 
grób, w Zaświaty, nawet wśród tych, którzy w Zaświaty zasadniczo nie 
wierzą. Ten rodzaj paradoksu, bardzo zresztą „persefonicznego”, jest 
bardzo typowy dla prozy z kręgu realizmu magicznego: straszliwie sa-
motne są duchy snujące się po wymarłym miasteczku Comala w Pe-
dro Páramo Rulfa, samotny jest duch Melquiadesa i Prudencia Aguila-
ra w Stu latach samotności Garcii Márqueza (ten ostatni tak bardzo, że 
przychodzi pogadać i zagrać w szachy z José Arcadiem, który przecież 
kiedyś go zamordował), samotny jest, ponuro i dojmująco, duch Koś-
ciejnego w Opowieściach galicyjskich Stasiuka. Samotność indywidualna 
i samotność szczepów, ludów, kontynentów (o samotności Ameryki 
Łacińskiej pisał pięknie Octavio Paz) sięga w zaświaty; ziemi jej nie 
starcza, rozciąga się na Hades. Egzystencjalizm postkolonialny zmiaż-
dżonych kultur, zaginionych już światów, jaki odnajdujemy w zna-
komitej prozie Toni Morrison i Louise Erdrich, jest wyrażony przez 
nowe warianty mitu Persefony. Jednak wymiar ludzki, emocjonalny 

przypuszczalnie wybiera mniejsze zło. Postać Fleur jest zresztą ukazana jako zagad-
kowa i wieloznaczna, raz heroiczna, raz demoniczna, momentami potężna szamanka, 
kiedy indziej bardzo bezradna kobieta. Nawet kiedy wraca parokrotnie po śmierci, nie 
ma pewności co do jej tożsamości, a ślady jej stóp zamieniają się często w ślady niedź-
wiedzich łap. Ma nam się jawić jako postać z pogranicza światów: ludzka i zwierzęca, 
cielesna i duchowa. 
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mitu, ten, który jest głodem miłości, porusza nas najbardziej, tak jak 
w tym fragmencie, który chciałabym zacytować na zakończenie. Ów 
cytat końcowy z Umiłowanej opisuje samotność bohaterki – Persefony, 
gdy wrócić już musi do Hadesu na zawsze, a nawet ślady jej obecności 
wśród żywych znikną.

Th ere is a loneliness that can be rocked. Arms crossed, knees drawn up; holding, hol-
ding on, this motion, unlike a ship’s, smooths and contains the rocker. It’s an inside 
kind – wrapped tight like skin. Th en there is a loneliness that roams. No rocking can 
hold it down. It is alive on its own. A dry and spreading thing that makes the sound 
of one’s own feet going seem to come from a far-off  place. (...)
Down by the stream in back of 124 her footprints come and go, come and go. Th ey 
are so familiar. Should a child, an adult place his feet in them, they will fi t. Take 
them out and they disappear again as though nobody ever walked there.
By and by all trace is gone, and what is forgotten is not only the footprints but the 
water too and what it is down there. Th e rest is weather. Not the breath of the disre-
membered and unaccounted for, but the wind in the eaves, or spring ice thawing too 
quickly. Just the weather. Certainly not the clamor for a kiss.
Beloved10.

10 T. Morrison, Beloved, London 2005, s. 323–324. Jest taki rodzaj samotności, którą moż-
na ukołysać. Trzeba skrzyżować ręce, kolana podciągnąć pod brodę i zacząć się powoli bujać. 
Ten ruch, w odróżnieniu od kołysania statku, uspokaja i przywraca panowanie nad sobą. To 
jest odmiana wewnętrznej samotności, przylegająca ciasno jak skóra. Ale jest również inna sa-
motność, która lubi wędrować. Na taką kołysanie nie zda się na nic. Ta jest żywa, samodzielna. 
To coś suchego, coś co się rozprzestrzenia, coś co sprawia, że odgłos naszych kroków wydaje się 
dochodzić z gdzieś z oddali (...).
Przy strumieniu na tyłach 124 ślady jej stóp przychodzą i odchodzą. Są takie znajome. Do 
tych śladów będą pasować stopy zarówno dziecka, jak i dorosłego. Ale wystarczy unieść stopę, 
a ślady znowu znikają, jakby nikt tamtędy nie przechodził.
Stopniowo wszystkie ślady giną i zapomina się nie tylko o odciskach stóp, ale i o tym, co tam 
w ogóle jest. Reszta jest pogodą. Nie oddech zapomnianej, nie zaliczonej do żywych, lecz wiatr 
w okapach, wiosenne lody topniejące zbyt gwałtownie. Tylko pogoda. Z pewnością nie natar-
czywe domaganie się pocałunku.
T. Morrison, Umiłowana, s. 357–358.


