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Whether ‘tis nobler in the mind to suff er
the slings and arrows of outrageous Fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them.

Kto postępuje godniej, ten, kto biernie
Stoi pod gradem zajadłych strzał losu
Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść
I w walce kładzie im kres?

Szekspir, Hamlet1

W porównaniu z innymi czołowymi postaciami z mitów greckich, z inny-
mi herosami, takimi jak na przykład Orfeusz czy Odyseusz, Herakles –
Herkules nie wypada najlepiej. Nie wypada najlepiej w tym sensie, że 
Orfeusz, książę poetów, kojarzy się z pięknem i nieśmiertelnością sztu-
ki i miłości, Odyseusz z nieujarzmionym duchem przygody, wolności, 

1  W. Shakespeare, Hamlet, III, 1, w: William Shakespeare Th e Complete Works, ed. A. Her-
bage, Baltimore 1969, s. 950; W. Szekspir, Hamlet, III, 1, przekł. S. Barańczak, Poznań 
1990, s. 92.
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podróżnikiem odkrywającym niezbadane obszary materialne i ducho-
we, a Herkules, niestety, przede wszystkim z ogromnymi bicepsami 
i siłą. Jesteśmy jednak zmuszeni przyznać, że pozycja Heraklesa jest 
potężna. Wystarczy na przykład rzucić okiem na okładki dwóch róż-
nych słowników mitów – Th e Greek Myths: 2, Robert Graves, Penguin 
Books, London 1960; Diccionario de mitos Carlos Garcia Gual, Madrid 
2003 – a na każdej z nich zobaczymy postać Heraklesa-Herkulesa. Jest 
on jedyną postacią na okładce, został w każdym z tych przypadków 
wybrany jako szczególnie znaczący, okazały, reprezentant tak przecież 
licznych postaci z mitologii greckiej i rzymskiej.

Jak inne postaci z wielkich mitów, Herakles charakteryzuje się ce-
chami dosyć różnorodnymi, a jego historia interpretowana jest na róż-
ne sposoby. Tak więc mimo najbardziej rzucającej się w oczy, zwłasz-
cza w grafi cznych przedstawieniach herosa, siły fi zycznej stawał się 
też symbolem męstwa ducha, wytrwałości, zwycięstwa odniesionego 
dzięki długotrwałym wysiłkom. Takim właśnie cechom, w połączeniu 
z niebywałą siłą i energią, zawdzięczać może Herkules utożsamianie 
jego mitu z heroizmem zwycięstwa wbrew największym piętrzącym się 
przeszkodom, przetrwania w niewyobrażalnie trudnych warunkach 
lub uratowania honoru mimo przewagi przeciwnika z pozoru wydają-
cego się nie do pokonania.

Jako symbol heroizmu przetrwania lub uratowania honoru i zacho-
wania godności chciałabym przywołać Heraklesa, przedstawiając inter-
pretację wybranych tekstów literackich, w których kwestia heroizmu 
przetrwania jest kluczowa. Jest on w tych utworach wyrażony poprzez 
obraz przeżycia, zachowania życia (fi zycznie, biologicznie rzecz biorąc) 
i, w niektórych przypadkach – jeśli zachowanie życia i godności staje 
się niemożliwe – ratowania honoru i godności drogą fi zycznego samo-
unicestwienia.

Konteksty wszystkich omawianych tu powieści to skutki kolo-
nializmu rozpisane w czasie i w przestrzeni. Czas to XIX i XX wiek, 
z pojedynczymi ekskursjami w wiek XVIII, a przestrzeń to kontynent 
Ameryki Północnej, Karaiby (Antyle Francuskie) i Afryka wraz z drogą 
przemierzaną w jedną stronę przez okręty pełne niewolników – a w dru-
gą czasami przez postacie „Skrzydlatych Afrykańczyków” (Flying Afri-
cans) powracających do domu pod postacią wyzwolonych już z fi zycz-
ności dusz-ptaków. Bohaterowie to przedstawiciele w mniejszym lub 
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większym stopniu zasymilowanych Indian z pogranicza dzisiejszych 
Stanów Zjednoczonych i Kanady (plemiona Ojibwa/Anishinabe/Chip-
pewa) oraz potomkowie porwanych z Afryki przedstawicieli różnych 
ludów Czarnego Kontynentu żyjących jako niewolnicy na terytorium 
USA lub dawnych kolonii francuskich, w tym przypadku Gwadelupy. 
Autorki, wszystkie żyjące i nadal tworzące, należą mniej więcej do tego 
samego pokolenia, pokolenia pisarzy wywodzących się z tych zagrożo-
nych lub prawie już nieistniejących grup etnicznych, którzy czują się 
spadkobiercami tamtych „heroizmów”, używają, i owszem, dyskursu 
postkolonialnego, ale w szczególnie mądry, dojrzały i wyważony spo-
sób. Wybrałam utwory tych właśnie autorek ze względu na ich jakość 
literacką oraz na to, że nie posługują się kontekstami kolonialnymi wy-
łącznie dla celów ideologicznych. Są to pisarki (może z wyjątkiem Toni 
Morrison, ze względu na Nagrodę Nobla) i utwory ciągle mało jeszcze 
u nas znane, a bardzo zasługujące na uwagę, czyli: Louise Erdrich, Toni 
Morrison, Simone Schwarz-Bart, a tytuły ich powieści to: Tracks, Love 
Medicine, Th e Bingo Palace, Song of Solomon, Beloved, Pluie et vent sur 
Télumée Miracle, Ti Jean L’horizon.

Louise Erdrich, w słowach podziękowania i dedykacji otwierających 
powieść Tracks, chyli czoła przed heroizmem swojego dziadka i rodzi-
ny plemion Ojibwa, pisząc: I salute my grandfather, Patrick Gourneau, 
and the four branches of the Ojibwa Nation, those of strength, who endure2. 
Podziwia ich więc za heroizm wytrzymałości i przetrwania. W pierw-
szych paragrafach tej powieści, będącej próbą literackiego zapisu prze-
trwania i zobrazowania tego, jakie mogły być okoliczności sprzyjają-
ce temu, że właśnie spośród tylu zmarłych, wśród zdziesiątkowanych 
mieszkańców rezerwatu Turtle Mountain w zimie z 1912 na 1913 rok, 
członkom jej rodziny udało się przetrwać i przeżyć, a tym samym dać 
jej szansę na życie. Erdrich, posługując się głosem jednego z narrato-
rów, Nanapusha, zadaje sobie i czytelnikom pytanie: jak to się stało, że 
ci Indianie, z których się wywodzi, przeżyli, kiedy właściwie nie powin-
ni byli, racjonalnie, medycznie rzecz biorąc przeżyć: It was surprising 
there were so many of us left to die...3 Po utracie ziemi, tułaczce, epidemii 
ospy, gruźlicy i w takim stanie wycieńczenia poddani najostrzejszej od 
wielu dekad zimie, przymierający głodem, powinni byli zginąć wszyscy, 
2  L. Erdrich, Tracks, New York 1988, s. 1.
3  Ibidem.
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a nie tylko przytłaczająca ich większość. Powieść Tracks zawiera więc 
obrazy niezwykłego hartu ducha, siły, wytrzymałości, składających się 
na heroizm przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach. Najbar-
dziej poruszające są tu sceny swego rodzaju letargu, w którym trwają 
Nanapush i Fleur, kiedy kończą się im już wszystkie zapasy jedzenia lub 
tego, czym głód można oszukać. Dalej trwa mróz, a w ziemiance nie ma 
żadnego ogrzewania, są już zbyt osłabieni i w zbyt głębokiej depresji po 
śmierci wszystkich najbliższych, by wyjść i szukać opału lub próbować 
polowania, a mimo wszystko wracają do życia. Z tym, że narrator –
w tym fragmencie powieści jest to Nanapush – sugeruje, iż fakt prze-
życia Fleur wiąże się prawdopodobnie z jej pochodzeniem z rodu sza-
mańskiego Pillager, w którym z pokolenia na pokolenie przekazywana 
jest wiedza i rytuały pozwalające utrzymywać w sobie energię i wolę 
przetrwania, takie, jakie nie są dostępne nikomu innemu w całym ple-
mieniu. Jednak w tym samym rezerwacie są także postacie sprytnych 
i nieuczciwych kombinatorów, zdrajców swojego plemienia, wchodzą-
cych w nikczemne układy z białymi handlarzami, a także ludzi słabych, 
przeciętnych (na przykład rodzina Lazarre, Morrisey), a więc zaiste nie 
są nam przedstawione li tylko postawy heroiczne. Wręcz przeciwnie, 
ponieważ jest to tekst literacki o dominancie realistycznej, ukazany 
jest obraz społeczności, w której, jak to najczęściej bywa w życiu, lu-
dzi, których stać na heroizm, jest bardzo, bardzo niewielu. Jak wspo-
mniałam, jakość tekstów literackich, które wybrałam do omówienia, 
w tym powieści Louise Erdrich, polega między innymi na przełamywa-
niu stereotypów „dobrych Indian” i „złych Białych”. Nie ma też w tych 
powieściach nadużywania dramatycznych obrazów odnoszących się do 
kontekstów historycznych, społecznych po to, by tworzyć teksty o jed-
noznacznej, uproszczonej wymowie ideologicznej zbyt grubymi nićmi 
szytego dyskursu postkolonialnego.

Dotyczy to nie tylko przedstawienia bardzo różnych, w tym zupeł-
nie nieheroicznych postaci spośród indiańskich mieszkańców rezerwa-
tu, ale także pytania, czy, przy ogromnym szacunku dla tych, którzy 
wykazali się heroizmem przetrwania, nie mają prawa do tytułu boha-
terów ci, którzy wybrali drogę przeciwną, czyli samobójczej śmierci, by 
ginąc biologicznie, zachować honor, godność, także poprzez niezgodę 
na przeżycie oznaczające jednak upokorzenie i asymilację, ale połączo-
ną z degradacją społeczną i całkowitym rozmyciem tożsamości kultu-
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rowej. Taką wymowę wydaje się mieć przypuszczalnie samobójcza, bo 
nie jest to jednoznacznie ukazane, śmierć June w Love Medicine (druga 
w kwartecie, w kolejności, powieść Erdrich po Tracks), zwłaszcza jeśli 
zestawi się ją z życiem innej postaci z tej powieści, Kinga. King i jego ro-
dzina, urodziwszy się na terenie rezerwatu, próbują zacząć nowe życie 
w mieście, a obraz ich egzystencji to alkoholizm, totalna degeneracja, 
utrata tożsamości kulturowej, etnicznej. Nie zyskują nic poza pogardą 
białej społeczności, wśród której zajmują miejsce lumpenproletariatu 
w wersji amerykańskiej, czyli z posiadaniem używanego, starego samo-
chodu i dosyć junk food, by czołgać się dalej przez życie.

Decyzja June, by wyruszyć w czasie nasilającej się właśnie burzy 
śnieżnej w drogę na przełaj, przez pola, do odległego o wiele kilome-
trów rezerwatu, ma wyraźnie wymowę heroiczną i symboliczną: boha-
terka ratuje godność (resztki godności) swoją, swojej rodziny, swego 
plemienia przez własną śmierć. A co ciekawe, jej decyzja o samobój-
stwie ma w sobie coś z gry z siłami przyrody i duchami w niej żyjącymi, 
w zgodzie z animistyczną wizją świata rozpowszechnioną u większości 
plemion Indian Ameryki Północnej. June, wchodząc w śnieżną burzę, 
teoretycznie ma szansę przeżyć. Wyruszając w tę drogę, niejako zosta-
wia decyzję, czy przeżyje, w „rękach” siły wiatru, mrozu, spiętrzonego 
śniegu, mgły – i tych manitous, które rządzą tą akurat burzą. To one 
pozwalając jej przejść na drugą stronę, na ścieżkę Wiecznych Łowów, 
zatwierdzają jej śmierć.

Drugą ważną mniejszością etniczną, której tragiczne losy opisane są 
w literaturze amerykańskiej, są niewolnicy pochodzenia afrykańskiego 
i ich potomkowie. Toni Morrison, której dziadkowie byli uciekinierami 
z południa Stanów, gdzie zaczęli życie jako niewolnicy w czasach, kiedy 
na północy mogli już spodziewać się możliwości życia jako wolni oby-
watele, często wraca w swojej twórczości do wielopokoleniowych histo-
rii zaczynających się w tamtych czasach, a kończących się dzisiaj, a owi 
bohaterowie ciągle nie mogą wyzwolić się z ciężaru pamięci i skutków 
upokorzeń, mimo przykładów różnego rodzaju zachowań heroicznych, 
z których mogliby być dumni. Tak jak u Louise Erdrich w prozie Toni 
Morrison opisane przykłady zachowań heroicznych nie są prawie ni-
gdy przedstawione jako jednoznacznie pozytywne lub godne naśla-
dowania, częściej są one skutkiem absolutnej rozpaczy i bezradności. 
Najbardziej kontrowersyjna jest ukazana w powieści Umiłowana (Be-
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loved) sytuacja zabicia własnego maleńkiego dziecka przez matkę chcą-
cą córeczce oszczędzić losu niewolnicy. Powstrzymana przed samobój-
stwem, które miało nastąpić zaraz potem, Sethe musi potem długo 
płacić cenę za ten akt heroizmu, jeśli w ogóle można to, co robi, tak na-
zwać. Wiemy skądinąd, iż dokumenty sądowe i inne świadczą, że takie 
zdarzenia wcale nie były tak rzadkie i że historia Sethe nie jest li tylko 
owocem zbyt dramatycznej wyobraźni pisarki. Również oparta na fak-
cie historycznym4, przetworzonym literacko jest zawarta w powieści 
Song of Solomon historia Milkmana, który wybiera samobójczy heroizm 
„odlotu” do domu, do Afryki, idąc w ślady swojego pradziadka, który 
w ten właśnie sposób uwolnił się od losu niewolnika. Sądzę, że jest to 
najbardziej udany literacko z utworów Toni Morrison, w których au-
torka odtwarza hipotetyczne, wielopokoleniowe dzieje potomków nie-
wolników. Faktem historycznym, obrosłym później niebywale bogatą 
w warianty legendą, jest to, co zdarzyło się w miejscu zwanym do dziś 
„Ibo/Ebo/Igbo Landing” w rejonie wybrzeża w stanie Georgia. Duża 
grupa przywiezionych z Afryki niewolników, którym udało się na krót-
ki czas uwolnić od swoich strażników, a którzy wiedząc, że nie mają 
żadnych szans na wolność, popełnili zbiorowe samobójstwo, wchodząc, 
ze śpiewem do głębokiej rzeki (rzeka nazywała się Dunbar Creek), czyli 
topiąc się (w czym zapewne pomogły jeszcze, przyspieszając śmierć, 
żelazne łańcuchy, którymi byli skuci). Właściciele plantacji, którzy ku-
pili tych niewolników, określili to zdarzenie zapewne mianem fatalnie 
zmarnowanej inwestycji. Natomiast dla innych Afrykańczyków, będą-
cych wówczas w niewoli w okolicach tej miejscowości, było jasne, że ich 
bracia odlecieli do domu. Ich dusze lub oni sami przemienieni w pta-
ki na czas lotu dotarli z powrotem do miejsc, gdzie się urodzili, a ich 
bohaterstwo zostało opowiedziane i wyśpiewane innym jako historia 
o Flying Africans z Ibo Landing. Ibo lub pisane „Ebo” to zniekształcona 
forma Igbo, plemienia z zachodniej Nigerii, bo akurat w tym przypadku 
zostało potwierdzone, że cała ta grupa była z plemienia Igbo (drugiego 
po plemieniu Joruba najliczniejszego i najważniejszego kulturowo ple-
mienia Nigerii).

4  Zob. L. McDaniel, Th e Flying Africans: extent and strength of the myth in the Ameri-
cas, ,,New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids” 64 (1990), no. 12, Leiden, 
s. 28–40.
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Lorna McDaniel w artykule Th e Flying Africans: extent and strength of 
the myth in the Americas analizuje powiązanie tego faktu historycznego 
z mitami pochodzącymi z Afryki Zachodniej. Opisuje też wielość wa-
riantów muzycznych i literackich łączących marzenia o wolności i po-
wrocie do Afryki z symboliką lotu w różnych wersjach, ale powołując 
się na badania historyków, potwierdza też, że incydent z Igbo Landing 
nie był jedynym przypadkiem zbiorowego samobójstwa, świadomego 
wyboru takiej formy buntu i ratowania godności na terenach południa 
Stanów i na Karaibach.

Th e ,,Flying Africans” myth/tale as a whole, granting a polarization of meaning, 
alludes not only to the imagination of supernatural power and the soul’s return from 
exile, but also to the ideological choice of suicide that was often made by enslaved 
Africans. Th is logical and defi ant act of rebellion actualized the return to Africa5.

Najczęściej odniesienia do samobójstw niewolników przybierały 
formę pieśni (negro spirituals, soul), ale Toni Morrison łączy muzykę 
i narrację prozą przez skonstruowanie swojej powieści wokół powra-
cającej jak refren piosenki – wyliczanki o Solomonie, który odleciał do 
domu, do Afryki.

Solomon done fl y, Solomon done gone / Solomon cut across the sky, Solo-
mon gone Home6.

Główny bohater, Milkman, właśnie przez tę piosenkę odkrywa hi-
storię swojego pradziadka, bo, jak się okaże, to o jego odlocie śpiewały 
napotkane dzieci. Odnajduje też tożsamość, poczucie przynależności 
i sens, jaki dotychczas pustemu, beznadziejnemu życiu nadaje, w jego 
odczuciu, akt naśladowania heroicznego i cudownego, acz samobój-
czego, lotu Solomona, kończąc równocześnie własne życie w jednym 
wymiarze, ale być może rozpoczynając inne? W tej samej powieści, 
Song of Solomon, znajdujemy dwa inne warianty heroizmu przetrwania 
i heroizmu walki. Guitarre, młody przyjaciel Milkmana, wybiera dro-
gę, która jemu wydaje się heroiczna, drogę walki w ramach podziemnej 
organizacji, która wymierza, zdaniem jej członków, sprawiedliwość, 
a naprawdę mści się za krzywdy czarnych niewolników na przypad-
kowo wybranych białych (podobną nieco organizacją była w Stanach 
grupa „Black Panthers” i ruch „Black Power” w latach sześćdziesiątych 

5  Ibidem, s. 32.
6  T. Morrison, Song of Solomon, New York 1977, s. 307.
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i siedemdziesiątych). Mściciele odwołują się do magii liczb, co daje im 
poczucie spełniania tajemniczo zaszyfrowanej woli wyższych instan-
cji, wybierają co siódmego w danej grupie białych i tego zabijają. Tra-
giczny absurd tego działania, mimo wielu pozytywnych cech samego 
Guitarre’a, staje się szczególnie widoczny, kiedy od kuli wystrzelonej 
przez niego pada, przez przypadek, najbardziej szlachetna, i – o ironio 
losu – też czarna bohaterka powieści, Pilate. Ona właśnie jest, można 
by powiedzieć, wręcz ewangelicznym przykładem heroizmu miłości, 
wybaczania, przetrwania i wytrwania. Mimo biedy, upokorzeń zacho-
wuje ona i godność, tożsamość, a przede wszystkim człowieczeństwo.

Zasygnalizuję już tylko szczególnie ciekawe przykłady heroizmu 
przetrwania i heroizmu samobójstwa we francuskojęzycznej literatu-
rze postkolonialnej z Gwadelupy, czyli w dwóch powieściach Simone 
Schwarz-Bart. Télumée Miracle w Pluie et vent sur Télumée Miracle, 
tytułowa bohaterka, której przydomek świadczy o tym, jak nawet jej 
,,bracia i siostry”, cierpiący podobną przecież dolę, byli zadziwieni jej 
,,cudowną” siłą przetrwania, nie tylko pozostaje przy życiu. Potrafi  
przetrwać mimo głodu, trudów katorżniczej często pracy, ciężkiej de-
presji, w jakiej znajduje się, gdy poniża i katuje ją mąż alkoholik, roz-
paczy po śmierci bardzo dobrego dla niej towarzysza, Amboise, który 
ginie w heroicznej nierównej walce o lepsze warunki pracy na plan-
tacji. Mimo wielu jeszcze przeciwności losu, po wszystkich zakrętach 
życiowych, jest niewątpliwie przykładem heroizmu przetrwania, i to 
z zachowaniem radości życia. Kiedy przygotowuje się na śmierć jako 
bardzo już stara kobieta, mówi, stojąc w swoim ogródku, a fakt, że stoi, 
ma wymowę symboliczną: Soleil levé, soleil couché, les journées glissent et 
le sable que souleve la brise enlisera ma barque, mais je mourrai là, comme 
je suis, d e b o u t, dans mon petit jardin, quelle joie !...7

Kiedy czyta się powieści Simone Schwarz-Bart, warto znów przy-
pomnieć choć jeden przykład kontekstu historycznego, który przy-
chodzi na myśl wobec literackiego obrazu heroizmu Télumée Miracle, 
choćby po to, żeby udokumentować fakt, że kiedy mówimy o heroizmie 
i warunkach ekstremalnych w omawianych tekstach, to nie przesadza-
my. W holenderskiej karaibskiej kolonii, obecnie Surinam, zbiegłym 
z plantacji niewolnikom udawało się, czasem na względnie długi czas, 

7  S. Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris 1972, Editions du Seuil, s. 255.
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tak schować w dżungli, że zawiązywały się małe wspólnoty uciekinie-
rów żyjących z uprawianej tam ziemi. Kolonizatorzy nie byli w stanie 
tych ucieczek zlikwidować mimo następujących kar: za pierwszą pró-
bę ucieczki – przecięcie ścięgien Achillesa, za drugą – amputacja pra-
wej nogi. Potem złapanych poddawano torturom, ale torturowane 
(dokument mówi o kobietach) zmarły, nie wyjawiając miejsc ukrycia 
wspólnot ani sposobów znalezienia do nich drogi. Natomiast kobiety, 
którym udawało się uciec, a wiedziały już, jak dotrzeć do tych enklaw 
wolności, przenosiły ukryte we włosach ziarna, które potem wytrzą-
sały na ziemię, by wyzwoleni uciekinierzy mieli z czego żyć. Specjalnie 
zapuszczały już i tak gęste jak las włosy i spiętrzały je w taki sposób, by 
móc schować w nich najwięcej różnych ziaren8. 

Natomiast w powieści Ti Jean L’horizon tytułowy bohater reprezen-
tuje wariant heroizmu samobójstwa połączony z heroizmem przetrwa-
nia, choć już z pozycji innego wymiaru, a Simone Schwarz-Bart wy-
biera w większej części tekstu konwencję baśni (opowieści mitycznej). 
W obrazowaniu literackim tego heroizmu łączą się postacie z mitów 
afrykańskich, bardzo silnie rozwinięty mit Flying Africans, o którym 
wspominałam przy okazji Song of Solomon Toni Morrison, z mitami 
europejskimi i uniwersalnymi. Są to również warianty mitu Orfeusza, 
bo Ti Jean wyrusza do zaświatów po swoją ukochaną; Prometeusza, 
bo poprzez swoje cierpienia i śmierć, i podróż w zaświaty nasz heros 
przywraca światło słońca pogrążonej w ciemnościach rodzimej wyspie 
Gwadelupie, wydobywając słońce z brzucha kosmicznych rozmiarów 
krowy, która je połknęła wraz z samą wyspą, i właśnie mit Heraklesa, 
bo niesamowita siła Ti Jean i jego półboskie pochodzenie są wyraźnie 
podkreślone. Ów Herakles karaibski obok niezwykłej siły potrafi  też 
mieć lekkość ptaka, czarnego kruka, w którego przemienia się, by pole-
cieć do Afryki. Jest to też podróż w czasie, do Afryki przedkolonialnej, 
by dotarłszy do swoich przodków, z rodu czarowników jego dziadka 
Walemby, zgłębić wiedzę tajemną i umocnić swoje zdolności metamor-
fozy i energię witalną pozwalającą przetrwać prawie wszystko, pod róż-
nymi postaciami. Opis jego podróży przez zaświaty ma coś z rozmachu 
epickiego Boskiej Komedii mimo materii prozy, i potwierdza opinię fran-
cuskiego krytyka, który pisze o języku Simone Schwarz-Bart: Son récit 

8  Zob. E. Galeano, Memory of Fire, II Faces and Masks, przekład z hiszpańskiego na an-
gielski C. Belfrage, New York 1987, Pantheon Books, s. 8–9.
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fait chanter la langue française au rythme de la musique noire (Bertrand 
Poirot-Delpech)9.

Tak więc w analizowanej przeze mnie prozie postkolonialnej przed-
stawione zostają różne warianty zachowań heroicznych w sytuacjach 
ekstremalnego zagrożenia. Autorki omawianych powieści nie oceniają 
jednych form heroizmu jako wyraźnie lepszych, przedstawiają ludzkie 
reakcje na to, co się działo, odtwarzając i przetwarzając literacko czę-
sto zbadane przez historyków i socjologów wydarzenia. Używają prozy 
o rozmaitej stylistyce, ale z wyraźną dominantą realizmu tradycyjnego 
z domieszką realizmu magicznego, z wyjątkiem Ti Jean L’horizon, gdzie 
pojawia się konwencja baśniowa, choć z elementami opisu realistycz-
nego. Ani Louise Erdrich, ani Toni Morrison czy Simone Schwarz-Bart 
nie odpowiadają więc na pytanie Hamleta, czy w sytuacji, w której los 
dręczy nas i upokarza, większym heroizmem jest przetrwanie czy bunt 
samobójczej śmierci?

Wartość literatury, której przykłady przedstawiłam, leży chy-
ba przede wszystkim w o d d a n i u  g ł o s u  t y m,  k t ó r z y  g o  t a k 
d ł u g o  n i e  m i e l i, w ten sposób autorzy spełniają niejako „ostatnią 
posługę” wobec tych, którzy zginęli, nigdy nie doczekawszy się tego 
oddania głosu, i poprzez zapis literacki dają świadectwo o heroizmie 
tych, którzy przetrwali, poniekąd uczestnicząc w nim także w obszarze 
wyobraźni twórczej. 

Survival of threatened communities as a form of heroism
(L. Erdrich, T. Morrison, S. Schwarz-Bart)

A comparative study of novels from the United States, Gwadeloupe and Africa 
in which we fi nd descriptions of survival against all odds, in extreme conditions. 
Ethnic groups persecuted and downtrodden fi nd ways of preserving their iden-
tity, at least partially, and an account of this heroism in the novel can be seen 
as participation in this heroism by preserving the memory and some traces of 
a vanishing world.

9  B. Poirot-Delpech, w posłowiu S. Schwarz-Bart do Pluie et vent sur Télumée Miracle, 
Paris 1972, s. 256.


