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Wstęp

Głos odzyskany – literatura współczesnych Indian

Dwudziesty wiek przyniósł prawdziwy renesans kultur indiańskich w obu 
Amerykach. Literatura indiańska powstała w tym okresie została włączona do 
kanonu literatury światowej. Spośród słynnych pisarzy czerpiących inspiracje 
z kultur indiańskich warto zwrócić uwagę na José Maríę Arguedasa, klasyka 
literatury peruwiańskiej, i Louise Erdrich, powieściopisarkę i poetkę, uznaną 
i docenioną w Stanach Zjednoczonych. Chociaż Erdrich i Arguedas nie na-
leżą do jednego pokolenia (dzieła Arguedasa „wyprzedzają” utwory Erdrich 
o ponad 40 lat), portrety światów indiańsko-metyskich obecne w ich fikcji 
są zadziwiająco podobne. Erdrich i Arguedas starają się pokazać rzeczywi-
stość indiańską od środka i jako narratorzy zajmują pozycję na kulturowych 
skrzyżowaniach; na granicy pomiędzy światem Indian Chippewa a kulturą 
północnoamerykańską (Erdrich) oraz światem Indian Keczua a kulturą la-
tynoską (Arguedas). Jednocześnie, nawet pobieżna analiza transkulturowej 
prozy Erdrich i Arguedasa stanowi znakomity punkt wyjścia do studiów nad 
metyzacją, której poetykę warto przybliżyć nie tylko polskim czytelnikom, 
oraz nad ogólnie pojętą problematyką literatury wielokulturowej. 

Na początek trzeba zauważyć, że prozę Erdrich i Arguedasa wyróżnia 
bunt przeciwko stereotypowemu wyobrażeniu Indianina, które wszyscy zna-
my. Indianin na mustangu, z pióropuszem, fajką i tomahawkiem. Indianin 
w poncho i kolorowej czapeczce, grający El condor pasa. Banał? W rzeczy sa-
mej, ale lepiej przyznać się do obecności takich „zamrożonych” wyobrażeń 
rodem z popkultury, ponieważ tylko wówczas, gdy zdamy sobie sprawę 
z trywialnego charakteru tej projekcji, możemy odczuć potrzebę posiadania 
większej wiedzy na ten temat – własna ignorancja może stać się dla nas nie-
wygodna, a to już jest doskonały pretekst, żeby sięgnąć po pisarstwo Erdrich 
i Arguedasa – w końcu próbują oni oddać poprzez literaturę doświadczenie 
„życia na granicy” przecięcia kultur, języków i duchowości konkretnych grup 
etnicznych: białych, potomków imigrantów europejskich w obu Amerykach, 
i rdzennych mieszkańców tych ziem: Indian Chippewa i Keczua. I ta inspi-
racja, silnie zakorzeniona w konkretnej rzeczywistości kulturowej, wymusza 
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niejako specyficzną poetykę – wspomnianą już metyzację, dzięki której moż-
liwe staje się odtworzenie na poziomie literatury doświadczenia uczestnictwa 
w kulturze metyskiej, z jej bogactwem i ograniczeniami.

Proza Erdrich i Arguedasa zaskakuje już poprzez wybór bohatera; portre-
ty Indian i Metysów stworzone przez Erdrich i Arguedasa na wzór rzeczy-
wistych Indian wśród których dorastali, nie mają nic wspólnego ze znanym 
nam stereotypem. Możemy nawet nie rozpoznać Indian w niektórych posta-
ciach i dlatego potrzebujemy szerszej wiedzy. Co ciekawe, w tym wypadku 
zapoznanie się z kulturą Chippewa i Keczua jest równie istotne, jak otwarcie 
się na alternatywną wizję rzeczywistości, ponieważ zarówno Erdrich, jak 
i Arguedas budują swój fikcyjny świat na wielu poziomach i jeżeli potraktu-
jemy obie kultury jako egzotyczny ozdobnik, mający dostarczyć czytelnikowi 
przyjemności tylko estetycznej, to nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć 
i docenić tej prozy. 

To drugie odczytanie to oczywiście propozycja dla bardziej zaawansowa-
nego czytelnika; nikogo przecież nie można zmuszać, aby podejmował wy-
zwanie i wzbogacał swoją wiedzę na temat obcej dla niego kultury, jeżeli wy-
starczy mu obecność tej kultury w tekście na zasadzie ornamentu. Zakładając, 
że zaczynamy od stereotypu, musimy zagłębiać się w inną rzeczywistość stop-
niowo – najpierw się oswoić z podstawowymi faktami i założeniami, a potem 
ewentualnie ją zaakceptować. Oczywiście, w dobie poprawności politycznej 
z założenia akceptujemy wszystko, co inne i obce, jednakże dobra literatura, 
na szczęście, jeszcze się broni przed tego typu odczytaniem, a propozycja 
Erdrich i Arguedasa daleka jest od hymnu pochwalnego na rzecz ostatnich 
Indian. Poprzez metyzację w literaturze starają się raczej pokazać, co stano-
wi o sile i oryginalności współczesnej kultury metyskiej, czym różni się od 
innych wariantów kulturowych współczesnej Ameryki i jaki potencjał ma 
dziedzictwo indiańskie we współczesnym świecie. W obu wypadkach może-
my zaobserwować, jak kultury indygenistyczne kształtują style literackie, ale 
przedtem warto przyjrzeć się pobieżnie procesom, które zainicjowały to nowe 
myślenie o literaturze. 

Twórczość Erdrich i Arguedasa, czyli namacalne dowody indiańskiego 
wyjścia z mroku historii i kultury, nie zaistniałaby jednak bez odrodzenia et-
nicznego, które w obu Amerykach przyniósł na taką skalę dopiero wiek dwu-
dziesty. Zmianę, która nastąpiła w świadomości Indian w tym czasie, najlepiej 
ilustruje zestawienie dwóch indiańskich wierszy z roku 1823 i 1973. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że pierwszy jest anonimowy, a drugi podpisany przez 
indiańskiego poetę Karoniaktatie; odzyskując głos, Indianie odzyskali twarz. 

ANONIM, 1832

We wait in the darkness!
Come, all ye who listen, 
Help in our night journey: 
Now no sun is shining;
Now no star is glowing;
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Come show us the pathway:
The night is not friendly; 
The moon has forgot us,
We wait in the darkness!

KARONIAKTATIE, 1973

the moon will rise
in painted fever
for all we have
known is darkness
& in darkness
the message will come

the sun will rise
dripping blood
for all we have 
known is darkness
but our deaths were
dealt in blazing heat
of day bones bleached
aged we paint them
red & black

it is a time
of visions
it is a time 
of painting
no more do we
hide our dreams
we wear them 
on our shirts
round our necks
they make music
in our hair1

Chociaż jest to głos północnoamerykański, odzwierciedla on również 
zmiany w kulturze, które umożliwiły zaistnienie Indianom południowo-
amerykańskim. Połowa wieku dwudziestego stanowi tutaj cezurę czasową 
– większość publikacji na temat Indian z drugiej połowy ubiegłego wieku 
różni się od opracowań wcześniejszych tym, że pozbawione są paternali-
zmu i rasizmu oraz wynikającego z tych postaw charakterystycznego stylu, 
polegającego na daleko posuniętej stereotypizacji Indian (opis Indianina abs-

 1 Ze wstępu do antologii tekstów indiańskich American Indian Prose and Poetry, Gloria Levitas, 
Frank Robert Vivelo i Jacqueline J. Vivelo, red., G.P. Putnam’s Sons, Nowy Jork 1974.
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trakcyjnego, zamiast odniesień do reprezentantów poszczególnych plemion) 
i czarno -białych podziałów na postępowych białych czy Kreoli i zacofanych 
Indian. Oczywiście, ten specyficzny stosunek do Indian (ale także wszystkich 
innych podbitych grup oraz społeczności) ma swoją długą historię, o której 
dziś otwarcie można dyskutować i która dzięki temu jest już znana. 

Prawie każdy słyszał o rzeziach konkwistadorów, o niewolniczej pracy 
w kopalniach, o polityce latyfundystów, o aktach prawnych, które rząd ame-
rykański wielokrotnie unieważniał, o odcinaniu indiańskich dzieci od ich 
kultury, o nadużyciach w rezerwatach i wielu innych równie tragicznych 
wydarzeniach. Nie wszystko to wymierzone było bezpośrednio przeciwko 
Indianom i nie zawsze cel stanowiły eksterminacja, wyzysk czy zniszczenie 
kultury. Przykładowo, odbieranie Indianom dzieci i ich akulturacja miała 
pomóc Indianom w asymilacji ze społeczeństwem amerykańskim. Biali na-
jeźdźcy też nie byli jedynymi, którzy nękali Indian poprzez podbój. Przed 
podbojem, który zapoczątkował przybycie Kolumba, jedne kultury indiańskie 
podbijały inne (np. Inkowie – kultury prekolumbijskie, plemię Lakota – inne 
plemiona z Wielkich Równin) i okrucieństwo od zawsze tym podbojom to-
warzyszyło. Różnica polega tylko – lub aż – na skali podboju; poprzednim 
najeźdźcom nigdy nie udało się rozprawić z mieszkańcami tych ziem na 
taką skalę. Należy też zaznaczyć, że historia wyzysku Indian trwała w obu 
Amerykach około pięćset lat, a to bardzo długi okres, aby utrwalić nienawiść. 
Niemal przez cały ten czas (a na pewno do końca XIX wieku) kultura Indian 
uważana była za bezwartościową i sukcesywnie dbano o to, by zniknęła.

Wiek dwudziesty to dla Indian więc przede wszystkim poszukiwanie toż-
samości i próba reaktywowania kultury, która na skutek „zażyłości” z kulturą 
najeźdźców uległa radykalnym przeobrażeniom. Od razu trzeba zaznaczyć, 
że mowa tutaj o dwóch rodzajach przeobrażeń; jeden rodzaj – zdecydowanie 
negatywny – związany z wizerunkiem Indianina wykreowanym przez kul-
turę Zachodu (Indianin „westernowy”, muzealny i ekologiczny), oraz drugi 
– niekoniecznie zły – wynikający z wielowiekowej tradycji metysażu. Chociaż 
istnieje pogląd, że kultura indiańsko-metyska poprzez sam fakt, iż odbiega 
od kultury czysto indiańskiej, jest kulturą „zanieczyszczoną” i gorszą, posta-
ram się udowodnić, że jest to kultura równie cenna i że obce elementy mogą 
wzbogacać, a odpowiednio zaadaptowane nie naruszają rdzenia oryginalnej 
kultury. Zatem taka kultura mieszana jest godną następczynią tzw. kultury 
czystej. Zresztą w tym miejscu nasuwa się pytanie, czy istnieją w ogóle kultu-
ry czyste i czy możliwe jest przetrwanie kultury bez jej nieustannej ewolucji 
i transformacji. Antropolodzy kulturowi odpowiadają przecząco na oba pyta-
nia, a historia Indian w obu Amerykach jest niejako potwierdzeniem tej tezy.

Erdrich i Arguedas reprezentują kraje wielokulturowe; zarówno USA, 
jak i Peru zawsze musiały ustosunkowywać się do swoich rdzennych miesz-
kańców. Jak twierdzi Octavio Paz2, Latynosi zawsze lepiej traktowali swoich 
Indian, bo od początku ich model kolonizacji był inkluzywny, tzn. że na-

 2 Luis Parkinson Zamora, Wendy B. Faris, red., Magical Realism: Theory, History, Continuity, 
Duke University Press, Durham & London 1995, s. 534–535.
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wracając Indian i mieszając się z indiańskimi kobietami, Hiszpanie budowali 
populację metyską, podczas gdy Purytanie nie chcieli się „skazić” kontaktem 
z tubylcami i w swoim ekskluzywnym modelu kolonizacji od początku ska-
zali Indian na rezerwaty. Ja polemizowałabym z tym poglądem, ponieważ 
i jedna, i druga grupa europejska potraktowała tubylców z ogromnym okru-
cieństwem, kontynuując tę politykę przez stulecia, i po obu stronach pojawia-
ły się szlachetne jednostki, które broniły Indian, a współczesne rozrachunki 
dotyczące stopnia okrucieństwa okazywanego Indianom wydają się prowa-
dzić donikąd. Nawet jeżeli model hiszpański umożliwiał Indianom niejako 
naturalną integrację z rasą i potem kulturą najeźdźcy, to Latynosi do dzisiaj 
często gardzą Metysami i nie widzą w nich spadkobierców podwójnej tra-
dycji, ale bękartów. Włączenie w orbitę własnej kultury (model inkluzywny 
Paza) nie gwarantowało zatem, i nie gwarantuje, akceptacji oraz poszanowa-
nia obcej kultury, przez co w swoich skutkach niewiele się różni od modelu 
eksluzywnego Angloamerykanów.

Tendencje te odzwierciedla również proza Arguedasa, inspirowana, tak 
jak powieści z indiańskiego kwartetu Louise Erdrich, dwudziestowieczną kul-
turą indiańską. Modelem Arguedasa są Indianie Keczua, a modelem Erdrich 
– Chippewa; co do podobieństw pomiędzy tymi grupami etnicznymi, to sta-
nowi je tragiczna historia, w dużej mierze utracona, problemy z przeżyciem 
fizycznym i zachowaniem kultury, rozdarcie między działaniami separaty-
stycznymi a asymilacyjnymi Indian, poszukiwanie tożsamości. Podstawowe 
różnice sprowadzają się natomiast do tego, że Indianie andyjscy są dużo 
biedniejsi od ich północnoamerykańskich współbraci i o wiele bardziej zależ-
ni od swoich białych panów, co ma związek z latynoskim neofeudalizmem. 
Rezerwatowi Chippewa nie żyją na granicy śmierci głodowej i nie są niewol-
nikami w sensie fizycznym, chociaż pozostają nimi metaforycznie, choćby 
jako ofiary historii, polityki antyindiańskiej czy wizerunku utrwalonego 
w kulturze masowej. Jak pisze na ten temat Fergus M. Bordewich,

...można by odnieść wrażenie, że kultura, która jest dosłownie przesiąknięta 
aluzjami na temat fikcyjnych Indian, w ogóle nie jest zainteresowana żyjącymi 
Indianami. Jeździmy samochodami „Cherokee”, „Winnebago” i pontiakami. 
Podczas wojny w Zatoce armia amerykańska latała helikopterami „Kiowa” 
i Apaczami oraz strzelała do samolotów irackich pociskami Tomahawk. Nasi 
kibice podczas najważniejszych zawodów w kraju nie mają nic przeciwko 
gorącemu wspieraniu drużyny „Czerwonoskórych” („Redskins”) i używaniu 
rekwizytów w postaci dmuchanych tomahawków. (…) Zachowując się „jak 
Indianie”, wydawać by się mogło, możemy stać się szlachetni, wolni i au-
tentyczni: możemy odkryć nasze prawdziwe „ja”. (…) Pod płytką warstwą 
kultury popularnej kryją się ideały o mitycznej sile, mocno zakorzenione 
w amerykańskiej duszy, które pełnią fundamentalną rolę nie tylko w na-
szym postrzeganiu Indian, lecz także, być może, nas samych3.

 3 Fergus M. Bordewich, Killing the White Man’s Indian, Doubleday, New York 1996, s. 17; 
tłum. autorki.
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Ze spotkania kultur narodziła się nowa jakość i pomimo kilkusetniego 
spychania tej kultury na margines życia, w dwudziestym wieku, za sprawą 
renesansu kultury Indian północnoamerykańskich i studiów nad transkultu-
racją w Ameryce Łacińskiej, kultura metyska stała się przedmiotem dyskusji, 
a podwójny świat indiańsko-metyski znalazł swoje odzwierciedlenie w lite-
raturze. Prześledźmy zatem historię literatury współczesnych Indian; przy 
czym najistotniejszy w kontekście Erdrich i Arguedasa jest ten typ literatury 
indiańskiej, który pokazuje ich świat od wewnątrz, przez pryzmat indiańskie-
go światopoglądu i duchowości.

W Stanach Zjednoczonych (z czym zgodziliby się też apologeci Indian 
w Peru), jak zwracają uwagę twórcy indiańscy, pierwszym zadaniem każdego 
pisarza jest zderzenie się z mitem na temat Indian; w zasadzie prawdziwa 
współczesna literatura indiańska narodziła się jako akt niezgody na zaak-
ceptowanie tego mitu – o takim celu wspominają też Erdrich i Arguedas. Jak 
słusznie stwierdza Gerald Vizenor4, uznany już pisarz indiański, „zostaliśmy 
wynalezieni jako Indianie i przez to występujemy w przebraniu”. Odzyskanie 
tożsamości, proces oparty na powtórnym odkryciu roli miejsca zamieszka-
nia i społeczności w życiu jednostki, jest ogromnie trudnym zadaniem. To 
właśnie stanowi główne zadanie literatury indiańskiej: rekonstrukcja, samo-
poznanie i odrodzenie kulturowe. Dla Pauli Gunn Allen5 angielskie pamię-
tanie, „re-membering”, to proces składania tożsamości w jedną całość (ang. 
„dismember”, „rozczłonkować” i neologizm „re-member”, powtórnie złożyć 
w całość). Inny indiański twórca, N. Scott Momaday, mówi: „jesteśmy tym, co 
sobie wyobrażamy”6. 

Do czasów Odrodzenia Indiańskiego w latach sześćdziesiątych dwudzie-
stego wieku pisana literatura indiańska w zasadzie nie istniała, ponieważ 
to, co określano mianem literatury indiańskiej, było wynikiem współpracy 
białych z Indianami i stanowiło próbę interpretacji indiańskich sposobów 
opisywania świata7. Nowa fala pisarzy indiańskich stanęła przed bardzo 
trudnym zadaniem. Musieli oni często „przełożyć” przekaz ustny i charak-
terystyczne dla niego formy obrazowania na przekaz pisany, pamiętając, że 
piszą o Indianach nie wyłącznie dla białych czytelników, ale też dla samych 
Indian, którzy zorientują się w przekłamaniach.

Wiele problemów nastręcza, oczywiście, już sam termin „Indianin”. Słowo 
to oznacza w rzeczy samej tyle, co „inny, obcy, nie-Europejczyk i niemieszka-
niec Indii”. Zatem kto? Być Indianinem znaczyło tyle, co nie być reprezentan-
tem kultury Zachodu. Rdzenne kultury, przez wieki niedopuszczane do głosu, 
nie mogły wpływać na kształt definicji dotyczącej ich samych. Definicje po-
wstawały wyłącznie w języku zdobywców. Pomimo że rdzenni Amerykanie 
zaakceptowali ten termin na swój własny użytek, ciągle traktują go jako je-

 4 Louis Owens, Other Destinies: Understanding the American Indian Novel, Norman, University 
of Oklahoma Press, 1992, s. 5–6.

 5 Ibidem.
 6 Ibidem.
 7 Ibidem.
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den z przejawów konceptualizacji Nowego Świata przez Euroamerykanów 
i Indianie mają pełną świadomość, że sam termin w żaden sposób nie oddaje 
bogactwa oraz różnorodności plemion i kultur indiańskich.

Jak wiadomo, język konkretnego utworu zawsze odzwierciedla specyficzny 
dla jego twórcy sposób postrzegania świata; sposób, który ma zagwarantować 
społeczne i kulturowe zaistnienie danej grupy. Jak pisze Louis Owens8, „indiań-
skie” sposoby postrzegania świata zawsze stoją w opozycji do dominujących 
„ideologemów” Euroameryki. W fikcji indiańskiej konflikt często uwidacznia 
się w zestawieniu skłóconych z sobą dyskursów, poprzez luki w komunikacji 
i wzajemnym zrozumieniu oraz poprzez niemożność artykulacji. W zetknięciu 
z autorytarnym uprzywilejowanym głosem „europejskiej” Ameryki Indianin 
często zawiesza głos lub milczy. Przykładowo, pisarze północnoamerykańscy, 
tacy jak John Rio’yl czy N. Scott Momaday, opisują sytuacje analizowane przez 
Frederica Jamesona, a wcześniej Lacana, które można określić mianem schizo-
frenii, polegającej na załamaniu się łańcucha znaczeniowego.

Wraz z zaistnieniem literatury indiańskiej w formie pisanej pojawił się 
problem zmiany w postrzeganiu języka, a także wiedzy. W tradycji indiań-
skiej przekaz ustny umożliwiał używanie języka, aby „powoływać do życia” 
i przez to radykalnie wpływać na rzeczywistość. Język pisany z kolei, któ-
ry stanowi medium współczesnych Indian, zainicjował rozwój świadomości 
historycznej; stał się opisowy i historyczny, zatracając przy tym swoją moc 
tworzenia rzeczywistości.

Tak samo przekształceniom uległa rola autora. W tradycji przekazu ustne-
go autorów było tylu, ilu opowiadających daną historię. Każdy opowiadający 
był też jednocześnie interpretatorem i mógł modyfikować historię z poszano-
waniem dla przekazu, bez wypaczania jego oryginalnego sensu. Tradycyjny 
sposób opowiadania historii jest procesem synkretycznym, odzwierciedlają-
cym dynamiczną i adaptacyjną naturę kultur indiańskich. Te właśnie cechy 
kultur umożliwiały przetrwanie. Z biegiem czasu Indianie adaptowali mito-
logie i wierzenia Europejczyków, tworząc słynny już synkretyzm kulturowy. 
Jeden z pięknych przykładów synkretyzmu religijnego to znany mit o Inkarri 
Indian andyjskich i podobny w swoim przemieszaniu mit Indian północno-
amerykańskich z Pit River Klamath (za antropologiem Jaime de Angulo):

No i ten Jezus, on i jego żona Maryja, mieli z sobą chłopczyka i prze-
mierzali cały świat i stworzyli góry i drzewa; stworzyli drzewa, stworzyli 
wszędzie źródła, teeqaade todol... I ten Jezus był wielkim człowiekiem; 
był największym hazardzistą w całych Stanach Zjednoczonych.

W tego typu historiach akcent padał nie tyle na twórczą rolę opowiadają-
cego, ile na wspólnotowy charakter opowiadań, na fakt, że pewne treści były 
znane publiczności. W przekazie ustnym literatura nie powstawała w wyniku 
twórczości jednego autora. 

 8 Ibidem, s. 7–10.
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Foucault, na którego powołuje się Owens9, pisze, że wejście w życie kon-
ceptu „autora” było tożsame z momentem indywidualizacji w historii wiedzy, 
literatury, filozofii. Akcent na indywidualizm autora z kolei zrodził powieść 
w zachodniej kulturze, na co zwrócił uwagę m.in. Watt. Co ciekawe, powieść 
nowożytna rodziła się pod piórem Cervantesa w Hiszpanii w tym samym 
czasie, kiedy rdzenni Amerykanie, należący do zupełnie odmiennych grup 
kulturowych, posługujących się setkami odmiennych języków, zapoznawali 
się ze Starym Światem w procesie kolonizacji. 

Uprzywilejowana pozycja jednostki, stanowiąca niezbędny element 
koncepcji powieści (i koncepcji mitu amerykańskiego), pozostaje dla Indian 
odstępstwem bardzo radykalnym, tym bardziej że filozofia związana z indy-
widualizmem była wprowadzana do indiańskiego świata na siłę i z marnym 
skutkiem. Dlatego też, podczas gdy współcześni poeci indiańscy mogą czerpać 
inspirację z tradycji indiańskich śpiewaków i „bardów”, powieściopisarze in-
diańscy pracują przy użyciu medium, dla którego nie istnieje żaden indiański 
prototyp. Powieściopisarz indiański musi się zatem oprzeć na historii i micie, 
zaszczepiając w nich zasady tematyczne i strukturalne z obcego (ale nieskoń-
czenie elastycznego) gatunku powieści.

Niezależnie jednak od tego, jak bardzo powieść indiańska odzwierciedla 
cykliczny, uporządkowany i oparty na rytuałach świat literatur ustnych, po-
wieściopisarz amerykański (i latynoamerykański) zajmujący się wewnętrznym 
światem Indian nie schroni się nigdy w zbiorowej anonimowości opowiada-
czy plemiennych. Forma powieści będzie zatem odzwierciedlać konieczną 
desakralizację tradycyjnego materiału, przeobrażając święte mity i rytuały 
w sztukę świeckiego świata. Proces ten przypomina przemianę, jaka zacho-
dzi, gdy indiański taniec obrzędowy w nowej choreografii wykonują tancerze 
American Indian Dance Theater.

Jak zauważa Paula Gunn Allen10, bezpośrednie użycie tradycji ustnej to ry-
zyko nadużycia etyki indiańskiej, ale wielu pisarzy indiańskich jest gotowych 
na podjęcie takiego ryzyka. Ich cel jednak stanowi odtworzenie tożsamości 
i autentyczności poprzez ponowne powołanie do życia świata zachowanego 
w przekazie ustnym, rzeczywistości mitu i ceremonialności literatury ory-
ginalnej, pierwotnej. Tymczasem, poprzez obranie funkcji jedynego autora 
dzieła, pisarz indiański staje w opozycji do tradycji wspólnotowej będącej 
źródłem tożsamości, o której chce przecież pisać. Oczywiście, kompromis jest 
niezbędny, bo – czego zdaje się nie zauważać Owens – dzisiejsze kultury in-
diańskie to kultury hybrydyczne i nie może być mowy o czystości etnicznej. 
Wykorzystanie środków przejętych z innej kultury jest zatem procesem na-
turalnym i nie stanowi zdrady w stosunku do oryginalnej kultury przodków 
(której już nie ma), ale próbę opisu kultury metysażu, w której Indianie żyją 
dzisiaj. 

 9 Ibidem, s. 11; tłum. autorki.
 10 Ibidem. 
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Stosunek do języków zdobywców, hiszpańskiego i angielskiego, sygnali-
zuje kolejny problem. Przejęcie języków zdobywców wiąże się z kilkusetletnią 
akulturacją. Jak zauważa Bachtin, cytowany przez Owensa11, tendencja do asy-
milacji dyskursu innych ludzi odgrywa ogromną rolę w procesie ideologicz-
nego „stawania się” jednostki, zatem autorytarny dyskurs kształtuje nie tylko 
nasz język, ale też nasze postawy i światopogląd. Ojczyste języki Indian były 
często brutalnie niszczone, a to przecież język stanowi podstawę tożsamości. 
Sytuacja w Ameryce Łacińskiej wygląda trochę inaczej, bo tam języki indiań-
skie przetrwały i większość Indian jest dwujęzyczna. Przez pewien okres 
w historii Kreole nawet dbali o to, aby Indianie nie uczyli się hiszpańskiego 
i pozostali analfabetami, bo w ten sposób łatwiej ich było kontrolować. Dzisiaj 
zarówno ci pisarze indiańscy, którzy utracili język, jak i ci, którzy zmagają się 
z dwujęzycznością, nie tyle starają się nauczyć zaginionych języków swoich 
plemion czy tworzyć tylko w indiańskim narzeczu, ile przeobrazić formę li-
teracką, uwolnić się od krępującego autorytaryzmu narzuconego przez język 
angielski czy hiszpański, tak żeby można ich używać do wyrażania własnej 
indiańskości.

W tradycji indiańskiej publiczność i opowiadający razem tworzyli histo-
rię w dynamicznym procesie wymiany wspólnej wiedzy. W tradycji ustnej 
tekst i kontekst stanowiły jedno. Teraz sytuacja uległa zmianie, bo poszerzył 
się znacznie krąg odbiorców, co również pisarze indiańscy muszą wziąć pod 
uwagę. Jeżeli zależy im na publikacji, to muszą również uwzględnić czytel-
ników nieindiańskich. Poza tym kultura metyska wymaga odniesienia się do 
jej „białego” członu. W rezultacie mamy do czynienia z narodzinami hybry-
dycznego dialogu pomiędzy tymi, którzy reprezentują uprzywilejowaną wie-
dzę (Indianami zanurzonymi w swojej tradycji etnicznej i reprezentującymi 
uprzywilejowany w tej literaturze dyskurs), a czytelnikami eurocentryczny-
mi i innymi. Wynikiem tej hybrydyzacji jest często usytuowanie czytelnika 
eurocentrycznego na zewnątrz – jako „Innego” – i ustawienie czytelnika in-
diańskiego po raz pierwszy w uprzywilejowanej pozycji. W ten sposób pisarz 
musi stale dążyć do kompromisu i pozostać mediatorem pomiędzy światami, 
jak Erdrich i Arguedas, ponieważ tylko wówczas wymiana kulturowa będzie 
owocna i obie strony się zrozumieją.

Jako że epistemologia indiańska ma niewiele wspólnego z empiryzmem, 
racjonalizmem i późniejszym pozytywizmem popularnym na przełomie wie-
ku dziewiętnastego i dwudziestego w kulturze Zachodu, literatura indiańska 
w Stanach Zjednoczonych długo lądowała na półkach z napisem „antropolo-
gia”. Z powodu „folklorycznego mistycyzmu” powieści indiańskie nie mogły 
zostać częścią kanonu literackiego. W Ameryce Łacińskiej zazwyczaj odrzuca-
no literaturę indiańską z tych samych powodów i twórcy kostumbryzmu oraz 
indygenizmu tworzyli schematyczne postaci Indian, pokazując ich tylko jako 
ciemiężoną warstwę biedoty i skutecznie nie dopuszczając do głosu kultury 

 11 Ibidem, s. 13–14. 
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indiańskiej. Roy Harvey Pearce w następujący sposób podsumowuje rolę, jaką 
dla Indian biali zarezerwowali w historii: 

Badając dzikiego, próbując go ucywilizować i niszcząc go (przedstawi-
ciele inteligencji euroamerykańskiej), w rzeczy samej zbadali sami siebie, 
wzmocnili swoją własną cywilizację i przekazali swoim potomkom jesz-
cze większą wiarę w nawet szczęśliwsze przeznaczenie, które miało się 
sprowadzać do rozwoju cywilizacji amerykańskiej, pomimo trudności 
i przeszkód12.

W Ameryce Łacińskiej wygrywała odpowiednio tradycja latyfundystów, 
potomków hiszpańskich konkwistadorów i tradycja Kościoła katolickiego. 
Rola Indianina miała się sprowadzać do postaci romantycznej, tragicznej, 
epickiej, a jak napisał Bachtin, na którego powołuje się Owens, bohater epicki 
i tragiczny jest tym, który ze względu na swoją naturę musi zniknąć.

Nigdy zresztą nie było w interesie monolitycznego autorytetu z trudem 
wypracowanej cywilizacji, żeby dopuszczać głosy swoich poddanych, które 
mogłyby zagrozić tradycyjnym wartościom kulturowym. Ameryka często 
wolała z sentymentem patrzeć na Wschód, szukając inspiracji i podtrzymując 
w ten sposób więzi ze Starym Światem. Jednakże kanon literatury amerykań-
skiej i latynoskiej, który nie obejmuje dzieł rdzennych mieszkańców Ameryk, 
reprezentantów imigrantów europejskich i innych grup etnicznych, jest po-
dejrzanie nie-amerykański. Kanon powinien odzwierciedlać różnorodność, 
a celowość takiego ujęcia Krupat, cytowany przez Owensa, wyjaśnia nastę-
pująco:

Te teksty powinno się czytać nie tylko dlatego, żeby być „fair”, czy dla-
tego, że są one zwyczajnie dostępne, i nie z powodu tego, że stanowią one 
wzruszający przykład umiejętności przetrwania reprezentantów kultury 
„prymitywnej”; powinno się je czytać z tej przyczyny, że one bardzo wiele 
nas uczą, jak też stanowią źródło niezrównanej przyjemności estetycznej 
i intelektualnej. Ale żeby doświadczyć tej przyjemności i żeby zrozumieć, 
na czym polega ich doskonałość, należy koniecznie... uzmysłowić sobie, 
że to, czego te teksty uczą, stoi w opozycji do tradycji Zachodu i że sposo-
by kreowania świata literackiego, który dostarcza nam tyle przyjemności 
estetycznej i intelektualnej, różnią się od sposobów wypracowanych przez 
reprezentantów zachodniej spuścizny literackiej13.

Jak stwierdza Owens14, dzisiaj dzięki takim krytykom, jak Foucault czy 
Lyotard literatury marginalizowane przesuwają się w kierunku centrum 
zainteresowań. Pisarze indiańscy jednak świadomie postulują zerwanie 

 12 Ibidem, s. 17–18; tłum. autorki.
 13 Ibidem, s. 19; tłum. autorki.
 14 Ibidem.
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z teoriami postmodernistycznymi, chociaż trudno nie znaleźć podobieństw 
między indiańskimi przemyśleniami na temat rozbicia tożsamości współ-
czesnego Indianina i postmodernistyczną koncepcją fragmentaryzacji „ja”. 
Oczywiście, taki typ bohatera był też charakterystyczny dla modernizmu. 
Co natomiast jest rozpoznawczą cechą fikcji indiańskiej, otóż wiara w możli-
wość odzyskania rozbitej tożsamości i zespolenia jej fragmentów w znaczącą 
całość. Podczas gdy postmodernizm skupia się na fragmentaryzacji i chaosie 
wynikającym z eksperymentacji, współczesna literatura indiańska podkreśla 
transcendentny charakter tego typu efemeryczności i odrodzenie wiecznych 
oraz niezmiennych elementów obecnych w kulturze duchowej, która wymy-
ka się historycznym zawirowaniom i sytuuje ludzkość w obrębie starannie 
cyklicznie zorganizowanego kosmosu, obarczając ją odpowiedzialnością za 
zachowanie tej delikatnej równowagi.

Chociaż w roku 1979 Michael Dorris pisał15, że nie istnieje coś takiego, 
jak „literatura rdzennych Amerykanów”, ponieważ brak wspólnej tożsamo-
ści z określonym światopoglądem indiańskim, już 10 lat później stało się 
oczywiste, że istotnie można mówić o fenomenie współczesnej literatury 
indiańskiej. W Ameryce Łacińskiej natomiast literatura indiańska to neoindy-
genizm mniej więcej drugiej połowy dwudziestego wieku, reprezentowany 
przez Arguedasa, Rosario Castellanos, Miguela Angela Asturiasa, Augusta 
Roa Bastosa i innych. W Stanach Zjednoczonych do najlepszych twórców in-
diańskich należą Erdrich Momaday, Leslie Marmon Silko, Paula Gunn Allen. 
Pomimo że pisarze indiańscy pochodzą z różnych kultur, ich powieści od-
zwierciedlają zadziwiająco podobną świadomość i charakterystyczny wspólny 
światopogląd, oscylujący głównie wokół tematu poszukiwania tożsamości. 
Łączy tę twórczość postać głównego bohatera, zazwyczaj mieszańca, który 
stara się zrozumieć swoje podwójne dziedzictwo kulturowe. 

Żeby czytelnik mógł zrozumieć te dociekania i dylematy, niezbędna jest 
choćby pobieżna znajomość stosunków biali – Indianie – Metysi. Już na sa-
mym początku mieszkańcy obu Ameryk zostali błędnie sklasyfikowani jako 
ludzie znad rzeki Indus. Dodając do tego generalizację związaną ze stosowa-
niem terminu „Indianin”, narosłą wobec tego przekłamania mitologię, maso-
wą eksterminację rdzennych mieszkańców Nowego Świata, ich wielowiekową 
akulturację, a wreszcie zachodni mit dotyczący kompletnej kulturowej zagłady 
Indian, staje się oczywiste, że Indianie muszą, po pierwsze, przekonać świat, 
iż ciągle istnieją. Dlatego powieści Indian to historie o ciągłości kulturowej 
i odrodzeniu. Świadomość wspólna tym powieściom to świadomość jednost-
ki, która stara się wyobrazić sobie swoją tożsamość i wyrazić ją w kontekście 
indiańskości. Próbę wyodrębnienia typowo indiańskich cech tej literatury 
podjął Lester A. Standiford, który tak podsumowuje te wyróżniki (lista doty-
czy literatury Indian północnoamerykańskich, ale stanowi też trafne podsu-
mowanie głównych cech literatury indiańskiej z Ameryki Łacińskiej):

 15 Ibidem, s. 20.
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Ponieważ wielu Indian amerykańskich (rdzennych Amerykanów) 
postrzega Manifest Destiny jako formę ludobójstwa, która zagraża im na-
wet w dzisiejszych czasach, i ponieważ podzielają oni wschodni pogląd, 
który zakłada równy status człowieka w stosunku do wszystkich innych 
stworzeń i rzeczy, gwarantujący utrzymanie harmonijnej równowagi we 
wszechświecie, i ponieważ Indianie bardzo mocno wierzą w uświęconą 
tradycją rzeczywistą moc słowa oraz czerpią nieustanną inspirację z ustnej 
tradycji literackiej; uwzględniając typową dla niej gęstość symboli i zawiłe 
wzory powtórzeń, współczesna poezja i proza Indian amerykańskich tak 
bardzo się wyróżnia na tle tzw. głównego nurtu literatury amerykańskiej16.

Pisarstwo indiańskie po raz pierwszy portretuje Indian z ich własne-
go punktu widzenia. Po tej ogólnej charakterystyce literatury indiańskiej 
warto wreszcie zwrócić uwagę na kilka faktów historycznych związanych 
z Indiańskim Odrodzeniem w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.

Początek Odrodzenia Indiańskiego (Native American Renaissance) datuje 
się w Stanach Zjednoczonych na koniec lat sześćdziesiątych, kiedy to ukazała 
się powieść N. Scotta Momadaya House Made of Dawn (1968), która otrzymała 
Nagrodę Pulitzera17. Nagroda spowodowała, że w stronę literatury indiańskiej 
zwróciło się zainteresowanie krytyków i po raz pierwszy utwór indiański był 
dyskutowany w kontekście kanonu literackiego; dołączył do literatury poważ-
nej i szanowanej. W wyniku tego wydawcy otworzyli swe podwoje dla innych 
twórców indiańskich, których utwory do tej pory pozostawały na półkach 
z napisem „antropologia”. Sam Momaday nie pozwolił na doklejenie sobie 
etykietki „reprezentanta wszystkich Indian” i w ten sposób pomógł zaistnieć 
innym twórcom indiańskim. Indiańscy intelektualiści bardzo doceniają rolę 
Momadaya jako prekursora i człowieka, który „przetarł ścieżkę”. Jak pisze 
Paula Gunn Allen: „I wouldn’t be writing now if Momaday hadn’t done that 
book. I would have died”18. Druga ważna powieść Momadaya The Way to the 
Rainy Mountain ukazała się w roku 1969.

W tym samym roku Indianie zaistnieli w mediach za sprawą przejęcia 
wyspy Alcatraz przez „Indian Wszystkich Plemion”. Był to gest bardzo sym-
boliczny; Indianie ogłosili, że wyspa to ziemia indiańska i okupowali tę ziemię 
przez 19 miesięcy. Na wyspę przybyły setki Indian, reprezentanci wszystkich 
najważniejszych plemion, w tym również indiańscy pisarze i poeci. Chociaż 
w końcu Indianie zostali usunięci z wyspy siłą, w roku 1971 opublikowali jed-
ną z pierwszych indiańskich antologii, zawierającą m.in. eseje, które przyczy-
niły się do zjednoczenia Indian i ich koncentracji na własnej kulturze. Zaczęły 
się pojawiać pierwsze czasopisma indiańskie. W latach siedemdziesiątych 
narodził się natomiast wojowniczy Ruch Indian Amerykańskich (American 
Indian Movement). Twórczość prozatorska Indian stawała się w wyniku tego 
coraz bardziej polityczna. Dodatkowo Indianie sami zaczęli przekładać za-

 16 Ibidem, s. 22; tłum. autorki.
 17 Studies in American Indian Literature, Paula Gunn Allen, red., New York 1983, s. 311–327. 
 18 Ibidem. 
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bytki swojej literatury ustnej i nowe przekłady często znacznie różniły się od 
tych dokonywanych wcześniej głównie przez białych antropologów. Co za 
tym idzie, coraz więcej Indian zaczęło się kształcić i w tej atmosferze rodziło 
się poczucie panindiańskiej wspólnoty.

Do ważnych indiańskich opracowań krytycznych dotyczących własnej 
kultury należy książka Pauli Gunn Allen The Sacred Hoop (1986). W tym też 
czasie zaczynają się ukazywać powieści Louise Erdrich, która za sprawą 
umiejętnego połączenia dziedzictwa indiańskiego z dziedzictwem euroame-
rykańskim zyskała większą popularność niż pisarze zajmujący się tematyką 
wyłącznie indiańską. Erdrich, w przeciwieństwie do wielu twórców indiań-
skich, nie przyjęła postawy oskarżycielskiej w stosunku do potomków białych 
imigrantów; jej proza odzwierciedla szacunek dla dwóch kultur i tradycji, co 
niewątpliwie (oczywiście oprócz wysokiej jakości jej twórczości) zjednało jej 
wielu sympatyków po obu stronach. 

Kończąc ten pobieżny portret tła literacko-kulturowego, na którym roz-
kwitło pisarstwo Erdrich, nie sposób nie wspomnieć o kilku najważniejszych 
dla Indian wydarzeniach z historii dwudziestego wieku19. Indianie uzyskali 
obywatelstwo USA w roku 1924 jako ostatni spośród mniejszości narodowych, 
ale w wielu stanach pozbawieni byli praw wyborczych aż do lat czterdzie-
stych dwudziestego wieku. W roku 1934 przyjęto Indian Reorganization Act, 
który zmienił politykę rządu USA w stosunku do Indian, ponieważ gwaran-
tował Indianom suwerenność plemienną (w praktyce ustawa weszła w życie 
w roku 1948, kiedy to 93 plemiona opracowały i przyjęły własne konstytucje 
oraz ustanowiły instytucje samorządu plemiennego). W roku 1973 doszło do 
72 -dniowej okupacji Wounded Knee w Południowej Dakocie, gdzie w grudniu 
1890 roku wojsko dokonało masakry Indian organizujących się w parareligijny 
ruch „Tańca Ducha” („Ghost Dance”). W roku 1989 Indianie odzyskali prawo 
do swoich cmentarzy i kości swoich przodków, co pociągnęło za sobą masowe 
żądania Indian, aby muzea i kolekcjonerzy oddali zagrabione z indiańskich 
cmentarzy szczątki ludzkie oraz zabytki kultury duchowej i materialnej (więk-
szość instytucji spełniło te żądania). Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
datuje się z kolei napływ Indian do szkół i włączenie studiów na temat kultur 
indiańskich do kanonu nauczania; Indianie rozbudowali także sieć swoich 
kolegiów, w których starają się reaktywować indiańską historię i tradycję. 
Więcej danych historycznych mających bezpośredni wpływ na współczesną 
kulturę indiańską przytoczę przy szczegółowej analizie indiańskiego kwarte-
tu Erdrich: Tracks (1988), Love Medicine (1984), The Beet Queen (1986), The Bingo 
Palace (1994). 

Z kolei w Ameryce Łacińskiej literatura indiańska, czyli ta opowiadana 
z perspektywy Indian i przez pryzmat ich duchowości, ma związek z ruchem 
literackim znanym jako neoindygenizm. Jean Franco upatruje początków od-
radzania się tendencji proindiańskich w okresie po Rewolucji Meksykańskiej20. 

 19 Dane z książki Jarosława Rokickiego Kolor, pochodzenie, kultura, Universitas, Kraków 2002, 
s. 222–223.

 20 Jean Franco, The Modern Culture of Latin America, s. 84. 
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Oczywiście, już moderniści zwrócili uwagę na potencjał kultur rdzennych 
Amerykanów, ale temu zachwytowi nie towarzyszyło jeszcze dopuszczenie 
prawdziwych Indian do głosu. Był to raczej „ogląd zewnętrzny” kultury 
indiańskiej (podobnie jak twórczość Coopera czy wcześniejszego Philipa 
Freneau w USA). 

Jednym z myślicieli latynoskich, który szczerze pragnął włączyć Indian do 
kultury narodowej, był Meksykanin José Vasconcelos21. Vasconcelos zasłynął 
swoją teorią „rasy kosmicznej”, która miała powstać z fuzji wszystkich ras, 
i jest to o tyle istotna koncepcja w niniejszym kontekście, że Arguedas był 
jakby kontynuatorem idei „doskonałego metysażu”. Tę jego wizję (a raczej 
nieudanie próby zrealizowania tego ideału) można odnaleźć w takich powieś-
ciach, jak Todas las Sangres czy Lis z Gór i Lis z Nizin. Nacjonalizm kulturowy, 
zapoczątkowany w Meksyku, rozwijał się też stopniowo w innych krajach 
Ameryki Łacińskiej, które stopniowo odnajdywały swoją indiańską przeszłość 
i tożsamość, przezwyciężając kulturowe poddaństwo w stosunku do Europy.

Zwłaszcza w ojczyźnie Arguedasa, Peru, naśladownictwo przykładu mek-
sykańskiego było dość ewidentne. Powstała nawet partia APRA mająca na 
celu odrodzenie rewolucyjne, z którą związany był José Carlos Mariátegui. 
Postulował on socjalistyczne rozwiązania dla Indian peruwiańskich, których 
traktował jako spadkobierców inkaskiego „socjalizmu”. Dzieło Mariátegui 
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) nawoływało do do-
puszczenia indiańskiego głosu w literaturze peruwiańskiej, która miałaby re-
prezentować wszystkie klasy społeczne Peru. Eseje te miały ogromny wpływ 
na Arguedasa, dlatego że Mariátegui stwierdził, iż tylko prawdziwi Indianie 
mają coś do powiedzenia na temat indiańskiej wizji świata, co było zerwaniem 
z dotychczasowym paternalizmem i schematyzacją w portretowaniu Indian. 
Indiańska kultura zaczęła być traktowana nie jako kultura gorsza od europej-
skiej, ale jako kultura wobec niej alternatywna. Uproszczony obraz Indianina 
z utworów charakterystycznych dla nie tylko peruwiańskiego indygenizmu 
stawał się coraz bogatszy i wielowymiarowy. Stopniowo indygenizm przera-
dzał się w neoindygenizm, którego najlepsze utwory obrazowały wewnętrzny 
świat Indian.

Niektórzy krytycy skłonni są w ogóle nie rozróżniać indygenizmu od 
neoindygenizmu, traktując ten drugi prąd jako dojrzalszą wersję indygeni-
zmu, mnie jednak się wydaje, że to rozróżnienie jest istotne, bo nowatorstwo 
tego drugiego prądu literackiego polegało przede wszystkim na odkłamaniu 
wizerunku Indianina wypracowanego przez indygenizm. Bardzo często za-
tem utwory indygenistyczne i neoindygenistyczne stoją do siebie w opozycji, 
pomimo wspólnej tematyki. Spośród najważniejszych neoindygenistów trze-
ba wymienić Meksykankę Rosario Castellanos – powieść Balún Canán (1957), 
Gwatemalczyka Miguela Angela Asturiasa – Legendy gwatemalskie (1930), 
Hombrez de maíz (1949), i właśnie Arguedasa, którego powieści Yawar fiesta 
(1941), Głębokie rzeki (1958), Lis z Gór i Lis z Nizin (1969) oraz opowiadania z tomu 

 21 Ibidem, s. 86–91.
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w Polsce wydanego pod tytułem Nieludzka miłość (są to opowiadania zebrane, 
które Arguedas pisał całe życie) pozostają w centrum tematycznym niniejszej 
pracy jako materiał porównawczy w odniesieniu do kwartetu Erdrich. 

Zamykając niejako szkic historii współczesnej literatury indiańskiej 
w Ameryce Łacińskiej, której Arguedas jest częścią, warto przyjrzeć się kilku 
najważniejszym rodzajom tego typu literatury22. Już na przełomie wieku dzie-
więtnastego i dwudziestego pojawiają się w Ameryce Łacińskiej utwory indy-
genistyczne, takie jak Aves sin nido (1889) Clorindy Matto de Turner, Raza de 
Bronca (1919) Alcidesa Arguedasa. Portrety Indian, Metysów i Kreoli są w tych 
utworach czarno-białe, autorów interesują głównie sprawy społeczne, a nie 
kulturowe, w stosunku do Indian wyczuwa się paternalizm i perspektywa 
opowiadania jest oczywiście zewnętrzna. Od lat trzydziestych dwudziestego 
wieku pojawiają się powieści indianistyczne, które nie tylko pokazują prob-
lemy podwójnej rzeczywistości kulturowej, lecz także pewne rozwiązania. 
Wśród tych późniejszych utworów znajdują się też wybitne dzieła neoindy-
genizmu. I tak, indygenizm reprezentują: El Tungsteno (1931) Césara Vallejo, 
Huasipungo (1934) i Hijos de viento (1947) Jorge Icaza, La serpiente de oro, Los 
perros hambrientos (1938), El mundo es ancho y ajeno Ciro Alegríi, Utama (1945) 
Alfredo Guilléna, Altiplano (1945) Raúl Botello Gosálveza, Juan Pérez Jolote 
(1948) Ricardo Pozasa. Ujęcie neoindygenistyczne reprezentują natomiast 
wspomniani wyżej José María Arguedas, Yawar fiesta (1941), Los ríos profun-
dos (1958), Rosario Castellanos, Balún – Canán (1957) i Miguel Angel Asturias, 
Hombre de maíz (1949). 

Oczywiście, nie jest to w żadnym wypadku pełna lista nazwisk i utwo-
rów, ale jedynie selekcja, która i tak pozwala zauważyć, że literatura india-
nistyczna uprawiana była na dość dużą skalę i z dobrymi wynikami. Pisarze 
z tego kręgu coraz bardziej dbali o jakość literacką swojej prozy, a nie tylko 
jej zaangażowanie społeczne i ideologiczne. Arguedas, Asturias i Castellanos 
podjęli udane próby wniknięcia do świata indiańskiego poprzez jego mitolo-
gię, legendy oraz poezję, podczas gdy inni autorzy koncentrowali się raczej na 
sprawach społeczno-politycznych. I chociaż zdawać by się mogło, że w póź-
niejszych powieściach Arguedas bardziej akcentuje tematykę społeczno-po-
lityczną, pisarz do końca pozostaje wierny swemu nadrzędnemu tematowi, 
tzn. tematowi kultury metyskiej i dylematów z nią związanych.

Według Antonio Cornejo Polara, oprócz podziału na indygenizm i neo-
indygenizm, w odniesieniu do literatury indianistycznej/indiańskiej warto 
jeszcze zastosować koncept literatury heterogenicznej23. Polar wyprowadza 
literaturę heterogeniczną od kronik, zaznaczając, że tego typu literatura 
powstaje wtedy, gdy tekst jest adresowany do przedstawicieli jednej kultu-
ry, a odnosi się i opowiada o przedstawicielach innej, obcej dla czytelnika. 

 22 Francisco Morales Padron, America en sus novellas, Instituto de Cooperacíon Iberoamericana, 
Madrid, 1983, s. 23–58.

 23 Antonio Cornejo Polar, Heterogenuous Literatures: Their Dual Sociocultural Status, „Latin 
American Perspectives”, Vol. 16, No. 2, Cultural Production and Struggle for Hegemony 
(Spring, 1989) s. 12–28.
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W kronikach starano się trafić do czytelników, którzy ignorowali przedsta-
wiony w nich świat całkowicie lub częściowo. Czytelnikiem był biały władca 
europejski i jego świta. Kronikarz starał się oddać prawdę o nowym świecie, 
jednocześnie go interpretując, tak aby wytłumaczyć go na swój sposób czy-
telnikom europejskim. Stąd egzotyczne porównania i liczne przekłamania 
poprzez nawiązywanie do dostępnych modeli i wyobrażeń, np. Cuzco jako 
Rzym, Inca jako cesarz.

Następny przykład literatury heterogenicznej stanowi indygenizm 
i neoindygenizm, w których walczą dwie rzeczywistości i dwie wizje świata. 
Kontekst społeczny podkreśla dualizm. Zdaniem Llosy, którego przywołuje 
Polar24, pisarze peruwiańscy (apologeci najbardziej schematycznego indygeni-
zmu) odkryli Indian cztery stulecia po Hiszpanach i potraktowali ich równie 
okrutnie jak Pizarro. Llosa potępia tym samym bardzo naturalistyczne ujęcie 
niektórych indygenistów.

Z kolei Mariátegui uważa25, że indygenizm to dzieło Metysów w sensie 
nie tyle rasowym, ile kulturowym. W kwestii formalnej indygenizm to na-
śladownictwo romantyzmu i realizmu. To literatura dla elit o Indianach prze-
robionych w taki sposób, żeby elitom dobrze się czytało. Jedna kultura jest 
zastąpiona drugą i czytana wyłącznie poprzez drugą. Zdaniem Ramy, indy-
genizm jest głosem mniejszości, która skarży się na niesprawiedliwy system 
społeczny. Używają słowa pisanego, aby wyrazić sentymenty grupy niepiś-
miennej, której członkowie stworzyli cywilizację. Tym samym podszywają się 
pod tę grupę; nie jest to głos prawdziwych Indian, ale reprezentantów klasy 
średniej, którzy używają Indian jako pewnego symbolu i narzędzia w walce.

Neoindygenizm Arguedasa to z kolei nie tylko próba wyrażenia interesu 
Indian, lecz także próba zasymilowania pewnych form literackich, które or-
ganicznie przynależą do świata i kultury Indian. Język Arguedasa najlepiej 
realizuje postulat hybrydyczności oraz heterogeniczności literatury, ponieważ 
pokazuje, jak włączyć kod indiański do literatury zachodniej. Proza Arguedasa 
nie jest tak mimetyczna jak proza klasycznych indygenistów i dzięki temu 
osiąga on większy autentyzm. Według Polara26, indygenizm Arguedasa to nie 
tylko odkrywanie świata indiańskiego, lecz także pokazanie podstaw konflik-
tu kultur poprzez trudny dialog między nimi. To bardzo bogata literatura.

Ostatnią kwestią, którą warto poruszyć, zarysowując tło powstania 
utworów Erdrich i Arguedasa, jest sprawa dotycząca transkulturacji. Wiąże 
się bezpośrednio z zagadnieniem interpretacji literatury wielokulturowej. 
Oczywiście, jest to jak najbardziej zasadne, aby przygotować się do lektury ta-
kiej prozy czy poezji poprzez zdobycie pewnej wiedzy na temat obcej dla nas, 
czytelników, kultury. Ale warto sobie uzmysłowić, że wiedza tego typu może 
nie wystarczyć, bo nie wchodzimy w kontakt z literaturą, która odzwierciedla 
obcą, czyli w tym wypadku indiańską, kulturę w izolacji, ale zostajemy za-

 24 Ibidem.
 25 Ibidem.
 26 Ibidem.



25

Wstęp

proszeni do fikcyjnego świata powstałego na granicy kultur. Przemieszanie 
elementów kulturowych i budowanie nowej jakości kulturowej, która często 
rodzi się na naszych oczach w trakcie lektury (podwójny sposób obrazowania, 
podwójna metaforyka, symbolika, mitologia etc.), jest w literaturze wielokul-
turowej na porządku dziennym. W literaturze współczesnych Indian mamy 
do czynienia z metysażem na wielu poziomach i dlatego ważne jest, aby nie 
tylko posiadać pewną wiedzę na temat kultur, których ta literatura dotyczy, 
lecz także zrozumieć, jaka jest relacja między nimi. 

Erdrich i Arguedas ustawiają się w pozycji mediatorów międzykulturo-
wych, co przestudiuję dokładniej podczas interpretacji właściwej ich utworów 
(rozdz. II i III niniejszej pracy), i już ta pozycja ma sygnalizować, że obie kul-
tury są przez nich traktowane jako równorzędne. Dowodów na równorzędne, 
obiektywne potraktowanie kultury Indian i kultury zachodniej, z których w ich 
fikcyjnych światach wyłania się nowa metyska jakość, jest oczywiście o wiele 
więcej, cała jednak koncepcja równorzędności kultur i ich wzajemnej zależności 
ma swój początek w koncepcji transkulturacji. Wprawdzie sama Erdrich nigdy 
nie używa terminu „transkulturacja”, powołując się zamiast tego na koncept 
„transformacji i kontynuacji”, jednak jej teoria ma wiele punktów wspólnych 
z Arguedasowską, co postaram się wykazać później. Dlatego w tym kontekście 
krótkie przypomnienie genezy i historii tego terminu jest nieodzowne.

Termin „transkulturacja” został powołany do życia w latach czterdziestych 
dwudziestego wieku przez kubańskiego antropologa Fernando Ortiza27. Ortiz 
przeciwstawił transkulturację akulturacji, którą traktowano jako proces jed-
nostronny, polegający na zmienianiu jednej kultury przez drugą. Akulturacja 
ma najczęściej wydźwięk pejoratywny. Transkulturację natomiast Ortiz rozu-
mie jako wymianę dwustronną, której źródłem jest dynamiczny międzykul-
turowy dialog, „toma y daca”, „give and take”, „dawanie i branie”. Ortiz stu-
diował wpływ kultury afrykańskiej i europejskiej na kubańską (i vice versa). 
Jak zauważył, na początku takiej wymiany każda kultura traci część swojego 
dziedzictwa, potem asymiluje nowe jakości i wreszcie za sprawą spotkania 
kultur rodzi się nowa jakość kulturowa. Ortiz porównuje to zjawisko do dzie-
dziczenia cech przez dzieci. Jak mówi: „la criaturasiempre tiene algo de am-
bos progenitores, pero también siempre es distincta de cada uno de los dos”28 
(dziecko zawsze dziedziczy coś od obojga rodziców, ale na koniec jest zawsze 
odmienne od każdego z nich). 

Ortiz pokazał, jak działa transkulturacja na przykładzie historii tytoniu 
i cukru na Kubie. Cukier, „biały import” (w sensie dosłownym i przenośnym, bo 
plantacje cukru, na których się wykorzystuje głównie kolorową ludność, są kon-
trolowane przez Kreoli), zmienił krajobraz Kuby (plantacje zmieniły krajobraz 
fizyczny, a Murzyni, przywiezieni z Afryki jako siła robocza, zmienili krajobraz 
kulturowy), podczas gdy tytoń, narodowy kubański produkt, zmienił sposób 

 27 Silvia Spitta, Between Two Waters, Narratives of Transculturation in Latin America, Rice University 
Press, Houston 1995, s. 3–21 i Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco i azúcar, edición 
de Enrico Mario Santí, Catedra Letras Hispánicas, Madrid 2002, s. 25–30. 

 28 Ibidem, s. 4.
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spędzania czasu reszty świata. Jako synonim słowa transkulturacja Ortiz użył 
terminu „kontrapunkt”, aby dobitniej pokazać, że afrykańskie i europejskie ele-
menty są tak samo istotne w kształtowaniu kultury kubańskiej. Jak tłumaczy 
Ortiz, termin „kontrapunkt” pochodzi z łacińskiego contrapunctus, czyli punctus 
contra punctus i znaczy „nuta przeciwko nucie” lub „melodia przeciwko melodii”. 
Tak oto muzyczny „kontrapunkt” stał się metaforą zmian kulturowych.

Arguedas przejął teorię transkulturacji od Ortiza, adaptując ją do kon-
tekstu peruwiańskiego. Według Silvii Spitty29, zainteresowanie Arguedasa 
transkulturacją wzięło się stąd, że pragnął za wszelką cenę się dowiedzieć, 
jak to się stało, że pewnym grupom etnicznym udało się przetrwać, a innym 
nie (ciekawe, że Erdrich wymienia ten sam powód jako pretekst do pisania 
o Indianach). Wracając do Arguedasa, spędził on całe życie, śledząc transfor-
macje kulturowe i społeczne w Peru. W swoich studiach antropologicznych 
Arguedas odkrył, że najlepiej rozwinęły się te grupy rdzennych mieszkańców 
Peru, które żyły w pokojowej symbiozie z Hiszpanami. Bliżej przyjrzymy się 
temu zjawisku w części interpretacyjnej, w tym miejscu ważne jest tylko, aby 
zaznaczyć, że, po pierwsze, kontakt pomiędzy podbijającymi a podbitymi nie 
zawsze przynosił samo zło (a taki wyłącznie destrukcyjny wpływ kultury 
kolonizatorów na kultury kolonizowane podkreślają apologeci studiów nad 
postkolonializmem) i, po drugie, że nowa jakość wyłaniająca się ze spotkania 
kultur wymaga osobnych studiów. 

Jednocześnie warto wiedzieć, że studia nad transkulturacją uświadomiły 
Arguedasowi jeszcze kilka innych istotnych kwestii. Zakładając, że transkul-
turacja jest procesem polegającym na wzajemnym wzbogaceniu, nie można 
odrzucać kultury metyskiej jako zanieczyszczonej, „ani indiańskiej, ani za-
chodniej”, ale uznać ją za równowartościową, w ten sposób przywracając po-
czucie dumy i tożsamości współczesnym Indianom, którzy są w tej kulturze 
zanurzeni. Konsekwentnie, zamiast „odkurzać” muzealne gabloty z napisem 
„kultura indiańska” i gloryfikować wyłącznie indiańską przeszłość, należy stu-
diować współczesne kultury indiańskie oraz towarzyszące im transformacje.

Według Arguedasa, z czym zgadza się znakomita większość antropologów 
kulturowych, kultury statyczne skazane są na zagładę. Innymi słowy, jeżeli 
kultura nie ma potencjału, aby absorbować obce elementy, jej los jest przesą-
dzony. Ponadto zakładając, że kultury nie są statyczne, podmiotowość i tożsa-
mość, szczególnie w kontekście postkolonialnym, muszą być postrzegane jako 
historyczne i kulturowe konstrukty, które pozostają w ciągłym ruchu, rozdar-
te dwoma lub więcej światami, kulturami oraz językami. Zatem, jak zauważa 
Silvia Spitta30, jeżeli bohaterowie literaccy i podmiotowość autora podlegają 
rozszczepieniu, to również czytelnicy muszą się zmienić, aby zrozumieć tego 
typu twórczość. Czytelnicy muszą być w stanie czytać tekst przez pryzmat 
dwóch kultur i dwóch jezyków („biculturally and bilingually”)31.

 29 Ibidem.
 30 Ibidem, s. 8.
 31 Ibidem.
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Ángel Rama32, któremu zawdzięczamy jedno z najważniejszych opracowań 
na temat transkulturacji w literaturze, postrzega transkulturację jako ważne 
zjawisko odzwierciedlone w utworach twórców z różnych obszarów Ameryki 
Łacińskiej. Twórców tych nazywa „los transculturadores” i wymienia wśród 
nich autorów takich, jak Guimaraes Rosa, Rulfo, García Márquez, Roa Bastos 
i Arguedas. Ich głównym zadaniem jest, według Ramy, tak zaadaptować dzie-
więtnastowieczną europejską powieść realistyczną, aby pozwalała odtworzyć 
świat, który jest obcy i zewnętrzny w stosunku do tej powieści. A czy nie taki 
sam cel przyświeca pisarzom z kręgu kultury Indian amerykańskich?

Próby przeobrażenia europejskiej formy powieściowej w taki sposób, 
aby poprzez to medium oddać niuanse własnej kultury, będą towarzyszyły 
wszystkim twórcom, którzy muszą się poruszać w obrębie dwóch lub więcej 
kultur i których to kultur Europa będzie częścią składową. Największe piętno 
kultura europejska odcisnęła na Nowym Świecie i Australii, ale także kraje 
afrykańskie i azjatyckie muszą się często ustosunkowywać do europejskiego 
dziedzictwa i vice versa. Jak jednak zauważa Spitta33 i o czym warto pamiętać, 
transkulturacja, pomimo swojego uniwersalnego zasięgu, ma swoje odmienne 
kulturowe warianty; czym innym jest opisywana przez Ortiza transkulturacja 
na Kubie, czym innym – przez Arguedasa w Peru. Co za tym idzie, wymiana 
kulturowa, której dotyczy kwartet Erdrich, będzie się pod pewnymi względa-
mi odróżniała od tej, którą opisał w swoich utworach Arguedas. Twierdzenie, 
że zjawisko to może przebiegać analogicznie w Peru i USA, jest zbyt daleko 
idącym uproszczeniem, bo kraje wprawdzie łączy indiańskie dziedzictwo (łą-
czy nawet przy uwzględnieniu różnic pomiędzy kulturami indiańskimi), ale 
dzieli kultura, polityka, filozofia, historia. 

Od indiańskich korzeni do metyskich wizji – Erdrich i Arguedas

To, co istotnie i niezaprzeczalnie łączy twórczość Louise Erdrich i José 
Maríę Arguedasa, to ich indiańskie korzenie. I tak naprawdę nie ma większe-
go znaczenia, że Louise Erdrich naprawdę ma Indian wśród swoich przodków 
i większość dzieciństwa spędziła, odwiedzając krewnych w rezerwacie Turtle 
Mountain, a Arguedas został tylko przez Indian wychowany. Liczy się fakt, 
że już w dzieciństwie weszli w głęboki kontakt z kulturą Indian, która zmie-
niła ich na zawsze. Tak jak Arguedas chłonął folklor Indian Keczua u źródła, 
żyjąc jak jeden z nich, tak Erdrich chłonęła opowieści indiańskich krewnych 
i współuczestniczyła tym samym w życiu plemienia Chippewa. W później-
szym życiu i Erdrich, i Arguedas znaleźli wsparcie dla swoich indiańskich 
zainteresowań w antropologii, by sumę swoich życiowych doświadczeń 
i wiedzy antropologicznej przekształcić w literaturę. Oboje pisali od początku 
z pozycji pomiędzy kulturami, bo była to ich prawdziwa życiowa sytuacja, 

 32 Ibidem.
 33 Ibidem.
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dlatego ich zwrot w stronę kultury metyskiej, nowej jakości powstałej z po-
łączenia kultury eurocentrycznej i indiańskiej, jest procesem jak najbardziej 
uzasadnionym oraz naturalnym. Oczywiście, wizje metysażu, jakie stworzyli, 
różnią się od siebie w pewnym stopniu. 

Chociaż oboje portretują wielokulturowość jako wizję pełną paradoksów, 
a metysaż jest dla ich bohaterów jednocześnie przekleństwem i bogactwem, 
to podstawowa różnica pomiędzy wielokulturowością doświadczaną przez 
bohaterów Erdrich i Arguedasa polega na innych zagrożeniach dla tego po-
dwójnego dziedzictwa. Zagrożeniem dla tradycji Indian Chippewa jest ame-
rykańska filozofia postępu i indywidualizmu, która rozbija indiańską wspól-
notę, kapitalizm, który wymusza działania niezgodne z filozofią indiańską, 
i kultura masowa, która wszystkich wchłania i unifikuje. Indianie Keczua sto-
ją natomiast przed aktualnym widmem nędzy aż do granicy śmierci głodowej 
i dlatego sprzedają swoją tożsamość, przyłączając się do grona anonimowych 
robotników w piekle Chimbote. Podczas gdy Indianie północnoamerykańscy 
mają zapewnione przeżycie za sprawą opiekuńczej polityki państwa, Indianie 
Keczua zdani są zupełnie na siebie, co czyni ich sytuację tragiczną. 

Z kolei warto zauważyć, że Keczua w swoim kraju nie są mniejszością, 
stąd też skoro są w przewadze liczebnej, łatwiej jest im bronić swojej kultury; 
wraz z przybyciem grup andyjskich do Limy zaobserwowano nawet proces 
„andyzacji” stolicy. Chippewa natomiast stanowią mniejszość w społeczeń-
stwie amerykańskim i ich sytuacja jest podobna do innych mniejszości; asy-
milacja prawie zawsze oznacza wchłonięcie przez kulturę większości i tak 
naprawdę rezerwaty są ostatnią ostoją tradycjonalizmu. Pytanie, czy możliwe 
jest „indiańskie” życie poza rezerwatem, pozostaje otwarte. 

Następną kwestią, którą Erdrich i Arguedas poruszają w swojej prozie, jest 
balansowanie pomiędzy kulturą autentycznie indiańską a przejmowaniem 
coraz to nowych elementów z kultury zachodniej. Wiadomo, że transkultu-
racja polega na obustronnej wymianie, ale granica pomiędzy zachowaniem 
oryginalnej tradycji przy nieustannej jej modyfikacji wymaga nieustannych 
kompromisów i bardzo łatwo przekroczyć coraz bardziej kruchą powłokę, 
która chroni jądro naszej kultury, i nieodwołalnie zniszczyć to, co decyduje 
o jej wyjątkowości. Ciągły dylemat stanowi kwestia finansowa: aby przeżyć, 
Indianie muszą się godzić na reguły kapitalizmu i kierować się jedynie po-
tencjalnym zyskiem, odrzucając inne wartości; w ten sposób np. powieściowi 
Chippewa sprzedają świętą ziemię.

We współczesnych Stanach Zjednoczonych wiele plemion stoi przed taki-
mi palącymi dylematami, co dokumentuje w swoich reportażach Bordewich34. 
Na przykład po tym, jak muzea i inne instytucje zwróciły Indianom kości 
ich przodków na mocy ustawy o zwrocie indiańskich cmentarzy, Indianie za-
stanawiają się, czy pogrzebać kości swoich przodków i pozwolić ich duchom 
odpocząć, czy też, wprost przeciwnie, pozostawić kości frenologom, nawet 
jeśli jest to niezgodne z etyką indiańską, aby ci ostatni na podstawie badań 

 34 Fergus M. Bordewich, Killing the White Man’s Indian, Doubleday, New York 1996.
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odkryli zaginioną historię plemienia. Nie ma innego źródła poznania własnej 
historii, a historia to tożsamość. 

Tak samo kontrowersyjna jest kwestia ziemi. Dla Indian ziemia to świętość 
umożliwiająca bezpośredni kontakt z przodkami. Indianie tak bardzo zwią-
zani są z ziemią, że wiele kultur indiańskich hołduje wierzeniom, iż nawet po 
śmierci zostaje się na ziemi. I tak, Keczua pozostają na szczytach swoich uko-
chanych Andów, a Chippewa w lesie, wokół świętego jeziora Matchimanito. 
Ale Arguedas, wiedząc, że izolacja w Andach oznacza dla Indian nieuchronną 
śmierć, nawoływał ich do przeniesienia się do miast, na wybrzeże. A to prze-
cież oznaczało zerwanie kontaktu z ich ziemią, źródłem duchowości.

Chippewa też opuszczają rezerwat, kształcąc się w kolegiach, poszukując 
pracy czy służąc w wojsku. U Erdrich powroty do rezerwatu są niczym po-
wroty do świętego miejsca u Eliadego, chociaż rezerwat czasami przypomina 
przedsionek piekła. Ale niezmiennie chroni on kulturę, a powrót do własnego 
świata kulturowego jest dla bohaterów Erdrich rodzajem duchowej regene-
racji. Arguedas natomiast próbuje wskrzeszać „indiańskiego ducha” w mia-
stach poprzez organizowanie Indian we wspólnoty. Rzeczywistość duchowa 
– powołana do życia poprzez współuczestnictwo w grupie, której spoiwem 
jest tradycja indiańska – ma zastąpić materialną i duchową rzeczywistość 
współuczestnictwa w życiu przyrody. Zamiast gór, lasów, roślin i zwierząt 
ożywionych za sprawą zamieszkujących je duchów, Indianie Keczua dostają 
współbraci tak samo oderwanych od korzeni i tak samo cierpiących. Ale tak 
naprawdę nie ma wyboru: tak jak Chippewa sprzedają ziemię, żeby przeżyć, 
tak Keczuanie muszą opuścić Andy, aby wymknąć się śmierci. W dzisiejszym 
świecie zdaje się nie być miejsca dla tradycyjnych kultur indiańskich, jednak 
pytanie, na jaki kompromis pomiędzy kulturami można się zgodzić, aby mimo 
wszystko zachować własną tradycję, pozostaje otwarte. 

Nie bez powodu zamiennie używam w niniejszym opracowaniu terminu 
kultura metyska i kultura indiańska. Znawcy przedmiotu uważają, że kultu-
ra, którą opisują Erdrich i Arguedas, jest kulturą metyską, ale z zachowanym 
„rdzeniem” indiańskim, a zatem formą kontynuacji tradycyjnych kultur in-
diańskich Chippewa i Keczua. Niemniej jednak historie obu plemion ewo-
luują w powieściach Erdrich i prozie Arguedasa w kierunku, w którym ich 
indiańskość jest coraz bardziej zagrożona, stojąc przed widmem kolejnych 
kompromisów i ustępstw na rzecz kultury zachodniej. Oczywiście, kultura 
Zachodu też podlega w tym fikcyjnym świecie pewnego rodzaju indianizacji 
(w dużo większym stopniu u Arguedasa niż u Erdrich). Różnica polega na 
tym, że ze względu na przewagę liczebną Indian i Metysów w społeczeństwie 
peruwiańskim, ich wpływ na kulturę masową jest większy, chociaż nie wszy-
scy Indianie i Metysi są kontynuatorami tradycji swoich przodków. Indianie 
Chippewa mają z kolei ten problem z kulturą masową, że istnieje w niej zapo-
trzebowanie na ich fałszywy wizerunek, i dlatego np. wódz plemienia Nector 
grywa epizody w westernach jako „zły” czerwonoskóry, czy też zgadza się 
na produkcję kubków ze swoją podobizną. Oczywiście faktyczne Odrodzenie 
Indiańskie, które opisywałam na początku tego rozdziału, znajduje swoje 
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odzwierciedlenie także w kwartecie Erdrich i polega na manifestacji auten-
tycznej kultury indiańskiej oraz powrocie do dawnych rytuałów, ale to zja-
wisko ma głównie wpływ na Indian Chippewa, a nie na główny nurt kultury 
amerykańskiej. Zdarzają się tylko epizody, które pokazują, jak Chippewa 
przebijają się do świadomości przeciętnego Amerykanina, manifestując swoją 
plemienną dumę i tożsamość, np. Lulu i jej taniec zwycięstwa, podkreślający 
solidaryzowanie się z uwięzionym synem Gerry Nanapushem, symbolem in-
diańskiego ruchu oporu, zostaje sfilmowany i „występuje” w telewizyjnych 
wiadomościach. Podobnie sam Gerry, wymykając się ustawicznie amerykań-
skim stróżom prawa i pokonując w sposób nieomal magiczny mury więzień, 
podtrzymuje pozytywny mit Indianina, którego biała kultura nie jest w stanie 
złamać i ujarzmić. 

O wiele więcej jest jednak w fikcyjnym świecie Erdrich przykładów na 
zniekształcony obraz Indianina w kulturze masowej. Sami Chippewa starają 
sobie radzić z tym publicznym, masowym wizerunkiem Indianina za sprawą 
poczucia humoru, które Erdrich określa nawet jako „survival humor”, wyjaś-
niając, że bez takiej postawy niemożliwe byłoby przetrwanie w społeczeń-
stwie, które ich ustawicznie wykorzystuje (historia aktów prawnych sukce-
sywnie unieważnianych przez rząd amerykański) i spycha do pozycji ofiary 
(np. zamykając w rezerwatach i akceptując tylko jako „szlachetnych czer-
wonoskórych”). Dlatego np. w pewnym momencie powieści żona Indianina 
z poważną miną deklaruje amerykańskiemu stróżowi prawa, że rozważa dla 
swojego nowo narodzonego dziecka imię „Ketchup Face”. W ten sposób iro-
nicznie podsumowuje miejsce, jakie Indianom biali Amerykanie pozostawili 
w swojej kulturze.

Erdrich, jak i Arguedas wykorzystują podobną technikę, która umożliwia 
podwójną interpretację fikcyjnego świata. Ja wybrałam jako materiał porów-
nawczy po cztery utwory z ich dorobku, kierując się przy tym „komponentem 
indiańskim”; obecnością kultury indiańskiej i jej współbrzmienia lub konflik-
tu z kulturą zachodnią. Powieściami, które zdecydowanie dotyczą właśnie 
podwójnej rzeczywistości kulturowej są w przypadku Erdrich35, Tracks, Love 
Medicine, The Beet Queen i The Bingo Palace, a w przypadku Arguedasa36 opo-
wiadania z tomu Ludzka miłość, Yawar fiesta, Głębokie rzeki i Lis z Gór i Lis z Nizin. 
Oba zestawy utworów można potraktować jako swoiste cykle powieściowe 
pokazujące historię Indian Chippewa i Keczua od ich nieomal zagłady na po-
czątku wieku dwudziestego (Tracks i Ludzka miłość) po głęboką transformację 
(The Bingo Palace i Lis z Gór i Lis z Nizin). 

 35 Louise Erdrich, Tracks, Henry Holt and Company, New York 1988, Love Medicine, Bantam 
Books, New York 1984, The Beet Queen, Bantam Books, New York 1986, The Bingo Palace, 
HarperCollins, New York 1994.

 36 José María Arguedas, Ludzka miłość, tłum. Andrzej Nowak, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1979, Yawar fiesta, tłum. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1975, Głębokie rzeki, tłum. Helena Czajka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1973, Lis z Gór i Lis z Nizin, tłum. Zofia Wasitowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1980.
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Podwójna wizja rzeczywistości powoduje, że czytelnik może wyodrębnić 
w materiale prozatorskim obecność między innymi dwóch historii, dwóch 
języków, dwóch duchowości i dwóch mentalności mających ścisły związek 
z dwoma modelami świata. Wybrałam te elementy podwójnej wizji, ponieważ 
dają one najlepszy ogląd kultury; najbardziej tę kulturę kształtują. Zatem in-
diańsko-metyscy bohaterowie Erdrich i Arguedasa uczestniczą w historii swo-
ich państw i muszą się ustosunkować do zmian (np. postępu technicznego, in-
dustrializacji, aktów prawnych, które „odgórnie” regulują życie Indian, wojen 
białych ludzi i ich polityki), ale też jednocześnie rekonstruują historię swoich 
plemion, odnajdując w ten sposób tożsamość. W Stanach Zjednoczonych ta 
rekonstrukcja ma związek z odzyskaniem suwerenności plemiennej i wskrze-
szeniem indiańskiej obrzędowości. W Peru Arguedasa rekonstrukcja zbioro-
wej pamięci i tradycji przebiega poprzez odtwarzanie andyjskiej wspólnoty 
„ayllu” na obszarze Limy i szerzenie świadomości panindiańskiej. Oba proce-
sy pozwalają Indianom uzmysłowić sobie, że historia ich plemion toczyła się 
równolegle do „wielkiej” historii białych ludzi, i że wydarzenia, które w dzie-
jach Anglosaksonów i Kreoli okrzyknięto zwycięstwami, zazwyczaj oznaczały 
klęskę dla Indian.

Niezmiernie trudno być uczestnikiem dwóch alternatywnych i często 
skonfliktowanych z sobą historii, ale chyba jeszcze trudniej pogodzić dwie 
rzeczywistości duchowe: szamanizm i chrześcijaństwo. Synkretyzm religijny 
jest zjawiskiem szeroko opisywanym w kontekście kultury latynoskiej, nato-
miast niemalże pomijanym w opisie Indian północnoamerykańskich, którzy 
poprzez rezerwaty mieli być jakoby zupełnie odcięci od kultury duchowej 
amerykańskich katolików i protestantów. W swoich powieściach Erdrich po-
kazuje jednak, że synkretyzm religijny rozwinął się także wśród Chippewa 
i ukrywanie lokalnych bóstw pod chrześcijańskimi, tak charakterystyczne 
dla Indian południowoamerykańskich, jest również praktykowane w USA. 
Oczywiście, istnieją wyraźne różnice pokoleniowe; młodzi Indianie nie są już 
tak zanurzeni w duchowym świecie, jak ich przodkowie.

Rozszczepioną duchowość Erdrich i Arguedas obrazują w podobny spo-
sób. Cała proza zdominowana jest przez realizm społeczny, historyczny i psy-
chologiczny, a tylko w niewielkich proporcjach pojawia się realizm magiczny, 
dzięki któremu czytelnik uzyskuje dostęp do świata alternatywnej szamań-
skiej i animistycznej rzeczywistości. Co typowe dla realizmu magicznego, to 
to, że wkracza on w obszar fikcji realistycznej w momentach, które obrazują 
stany ekstremalne, np. tancerz Rasu-Niti doświadcza rzeczywistości nadprzy-
rodzonej w transie, June w czasie burzy śnieżnej, a Gordie w stanie upojenia. 
W takich momentach czytelnik ma wrażenie, że dochodzi do równoupraw-
nienia rzeczywistości indiańskiej – magicznej i nieindiańskiej – racjonalnej. 
Granice pomiędzy nimi są płynne, tak jak w indiańskiej wizji pomiędzy świa-
tem duchowym i materialnym, światem zmarłych i światem żywych.

W prozie Erdrich i Arguedasa spotykamy też naturalnie dwa języki (od-
powiednio: angielski i Chippewa oraz hiszpański i Keczua), a także towarzy-
szące im dwa kody znaczeniowe. Języki indiańskie czasami służą ilustracji 
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pojęć, które nie występują w kulturze Zachodu, jest to jednak tylko jedna, 
mniej istotna z ich funkcji. Nowatorstwo pod innymi względami tradycjona-
listycznej prozy Arguedasa polega na „keczuanizacji” hiszpańszczyzny, czyli 
stworzeniu takiego języka, jakim posługiwaliby się Indianie Keczua, gdyby 
potrafili pisać. Język Arguedasa jest kolejnym przykładem na transkulturację 
kulturową.

Z kolei nowatorstwo Erdrich nie polega na aż takim wykorzystaniu języ-
ka Indian, ale na próbie odtworzenia w powieści indiańskiej literatury ust-
nej, tzw. cyklu opowiadań. Zabieg ten najlepiej odzwierciedla powieść Love 
Medicine, składająca się z opowiadań, które łączy kilka motywów i postaci 
należących do jednego plemienia. W powieści występuje wielu narratorów, 
co ma sugerować plemienną „gawędę”, i w ten sposób poznajemy wiele wersji 
tego samego wydarzenia. Do innych zabiegów formalnych o indiańskim ro-
dowodzie należy wykorzystanie zbiorowego głosu i zbiorowej perspektywy 
plemienia (rozdziały pierwszy i ostatni The Bingo Palace), użycie tradycji star-
szyzny (Nanapush w Tracks cały czas relacjonuje wydarzenia wnuczce, z którą 
pozostaje w bezpośrednim kontakcie i którą, zgodnie z indiańską tradycją, 
poucza). Co istotne, Erdrich ustawia siebie i swojego narratora trzecioosobo-
wego, który czasem się pojawia, w pozycji jednego z członków plemienia. To 
nie jest narrator wszystkowiedzący, który kontroluje indiański fikcyjny świat, 
lecz raczej ktoś, kto jest na równi z innymi opowiadającymi, ale dodatkowo 
sprawuje funkcję plemiennego kronikarza, którego obowiązkiem jest „cy-
towanie” wszystkich wersji. Taki wpływ indiańskiej tradycji opowiadania 
na europejską formę prozatorską jest również transkulturacją na poziomie 
literackim.

Zatem i Erdrich, i Arguedas pozostają w głębi indiańskiego świata i czasa-
mi muszą ten świat trochę czytelnikowi spoza tej kultury objaśniać, bo łatwo 
jest opacznie zrozumieć jakieś wydarzenie czy postać z powieści, w której 
pod powierzchnią jednego kodu znaczeniowego prawie zawsze czai się inny. 
Arguedas ucieka się do wyjaśnień antropologicznych i etnograficznych (np. 
o zumbayllu), a Erdrich często stosuje wspomnianą już taktykę pokazywania 
dwóch alternatywnych wersji. W ten sposób sygnalizuje, że uprawomocnione 
są dwie interpretacje, dwa odczytania, i że wyjście poza własną kulturę, aby 
zrozumieć inną, wymaga nieustannego wysiłku. 

Bohaterowie Erdrich i Arguedasa to przede wszystkim Metysi z pogra-
nicza kultur. Oczywiście, pojawiają się też postaci zupełnie spoza świata 
indiańskiego, w końcu w swoich ostatnich utworach Arguedas próbował 
stworzyć „powieść totalną”, a więc taką, która obejmowałaby wszystkie war-
stwy społeczne i grupy kulturowe w Peru. Najważniejszymi, a w rezultacie 
najbardziej zapadającymi w pamięć bohaterami Erdrich i Arguedasa pozo-
stają Metysi (niekonieczne rasowi, ale na pewno kulturowi) pokroju Lipshy, 
bohatera Love Medicine i The Bingo Palace oraz Ernesto z opowiadań i Głębokich 
rzek. Są to bohaterowie, w których splata się przeszłość i przyszłość Indian. Są 
kontynuatorami i obrońcami indiańskiej tradycji, a zarazem – z racji swojego 
młodego wieku i ciągle podejmowanych prób samookreślenia – nadzieją na 
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przyszłość. To oni zadecydują, jakie wartości indiańskie przetrwają. To oni 
będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest asymilacja Indian 
przy jednoczesnej ochronie ich dziedzictwa kulturowego, innymi słowy, jaki 
kształt przybierze kulturowa transkulturacja w przyszłości.

Rozszczepienie tożsamości, tak charakterystyczne dla bohaterów literatu-
ry wielokulturowej, przejawia się u Erdrich i Arguedasa także za sprawą wy-
korzystania indiańskiej mitologii w konstrukcji bohaterów. U Erdrich pojawia 
się cały cykl postaci, w większości współczesnych Indian, którzy dziedziczą 
cechy indiańskiego mitologicznego herosa trickstera. Z tego powodu część 
krytyków nazywa nawet powieści Erdrich „contemporary Trickster Tales”, 
czyli współczesne opowieści trickstera. Tricksterem jest m.in. Lipsha, a także 
Fleur, Lulu, Nanapush, Gerry. W tych postaciach drzemie niespotykana siła 
i potencjał transformacji. 

U Arguedasa „indiańskość” bohaterów polega głównie na intymnej ko-
munii z przyrodą. Jego bohaterowie indiańscy doświadczają świata natury 
wszystkimi zmysłami i jest to dla nich przeżycie głęboko religijne. Indianie 
mają DAR widzenia więcej niż inni i już w samym tym zamyśle widać, że 
Arguedas, pomimo stworzenia dość obiektywnego portretu społeczeństwa 
peruwiańskiego, lokuje swoją sympatię jednak po stronie Indian. Animizm 
jest oczywiście głęboko zakorzeniony w indiańskiej mitologii i to wykorzysta-
nie materiału mitologicznego zbliża Arguedasa do Erdrich.

W dalszej części rozprawy coraz chętniej będę się odwoływać do rozma-
itych wątków fabularnych zaczerpniętych z kwartetu Erdrich i wybranych 
utworów Arguedasa, aby więc nie komplikować życia czytelnikom niewta-
jemniczonym w prozatorski świat obojga twórców, proponuję w tym miejscu 
przyjrzeć się najważniejszym fabułom Tracks, Love Medicine, The Beet Queen, 
The Bingo Palace, Yawar fiesta, Głębokich rzek, Ludzkiej miłości oraz wydarzeniom 
przedstawionym w książce Lis z Gór i Lis z Nizin.

Chronologicznie kwartet Erdrich otwiera powieść Tracks, ponieważ jest 
to opowieść najgłębiej wybiegająca w indiańską przeszłość. Tracks to kroni-
ka plemienia Chippewa w dziewięciu rozdziałach, opisująca wydarzenia od 
zimy 1912 roku do wiosny 1924. Każda data ma swój odpowiednik indiański, 
zatem czas linearny i cykliczny nakładają się, czemu przyjrzę się bliżej w czę-
ści poświęconej analizie dwóch historii w kwartecie. W pierwszym rozdziale 
powieści poznajemy Indianina Nanapusha, który ratuje od niehybnej śmierci 
indiańskie dziecko, Fleur, ostatnią z rodu potężnych szamanów Pillagerów. 
Od początku Nanapush narrator poświęca swoją opowieść Lulu, swojej przy-
branej wnuczce, córce Fleur. Przyświecają mu dwa cele: po pierwsze, chce 
zaznajomić wnuczkę z indiańskim wątkiem historii plemienia i pomóc jej 
zrozumieć skomplikowaną historię jej matki Fleur, a zarazem niejako uspra-
wiedliwić jej zachowanie. Lulu ma dostrzec potencjał swego dziedzictwa 
i odzyskać więzi z własną kulturą (w czasie gdy Nanapush snuje swą historię, 
Lulu przebywa w rządowej szkole z internatem), jak też przebaczyć matce, 
która musiała ją porzucić. 
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Nanapush, który sam stracił podczas epidemii gruźlicy żonę i dzieci, 
odnajduje Fleur pomiędzy ciałami jej rodziców i trójki rodzeństwa w cha-
cie Pillagerów nieopodal jeziora Matchimanito. Pillagerom, członkom klanu 
niedźwiedzia, przypisywano takie moce, że nawet po ich śmierci indiań-
ski policjant, Edgar Pukwan, nie ma odwagi przekroczyć progu ich domu. 
Nanapush zabiera Fleur do swojego domu, gdzie udaje mu się przywrócić ją 
do zdrowia, a Pukwan z niewyjaśnionego powodu kładzie się do łóżka i gło-
dzi się na śmierć. Wraz z nadejściem wiosny siedemnastoletnia Fleur powra-
ca do swojego rodzinnego domu, aby tam żyć w samotności. Gdy pewnego 
dnia do Fleur przychodzi agent i stara się wyegzekwować od niej podatek za 
ziemię, Fleur znika w lesie, a agent jest od tej pory widywany (jak donoszą 
plotki) w towarzystwie indiańskich duchów.

Drugi rozdział otwiera opowieść Pauline, półkrwi Indianki, której nie za-
leży na integracji z innymi Indianami. Od Pauline dowiadujemy się o innych 
wątkach z życia Fleur, np. jak Fleur przed piętnastym rokiem życia dwa razy 
topiła się w jeziorze Matchimanito i dwa razy udało jej się ocalić życie, pomi-
mo że nie umiała pływać. Ludzie mówią, iż Fleur zawdzięcza swoje ocalenie 
Misshepeshu, wodnemu potworowi, który jest jej strażnikiem. W roku 1913 
Pauline i Fleur pracują razem w sklepie z mięsem należącym do Kozki. 

Pauline wolałaby zostać zakonnicą, ale Indianki niechętnie przyjmowane 
są do zakonu, więc praca u Kozki stanowi tymczasowe zajęcie. Fleur pracu-
je w sklepie, żeby zarobić na podatek za własną ziemię. Dodatkowo dorabia 
sobie, grając w karty z białymi mężczyznami; wygrywa dolara co noc, aż do 
momentu, gdy poirytowani biali wymuszają na niej grę o dużą stawkę. Gdy 
i tym razem Fleur wygrywa (Pillagerowie mają magiczną moc wygrywa-
nia), w odwecie mężczyźni gwałcą Fleur. Biernym świadkiem wydarzeń jest 
Pauline, którą potem nawiedzają senne koszmary. Następnego dnia, gdy na 
Argus spada tornado, gwałciciele chronią się przed nim w zamrażalni mięsa, 
a Pauline zamyka ich w środku i po kilku dniach zostają odnalezieni zamarz-
nięci na śmierć (z wyjątkiem jednego).

Sama Fleur nigdy nie przyznaje się do gwałtu i sprawa, czy to istotnie 
nastąpiło, pozostaje nierozstrzygnięta. Historię gwałtu znamy tylko z relacji 
Pauline, która często kłamie. Pauline jest zafascynowana Fleur, ale ta fascy-
nacja powoli przeradza się w nienawiść, bo Fleur ma wszystko, czego brakuje 
Pauline: moc, urodę, szlachetne pochodzenie. Fleur jest dla Pauline wyzwa-
niem, dlatego później Pauline zostanie zakonnicą; aby moce „chrześcijańskie” 
Kościoła katolickiego przeciwstawić szamańskim mocom Fleur.

W kolejnym rozdziale Nanapush opisuje, jak Fleur i Eli Kashpaw zosta-
ją kochankami, pomimo sprzeciwu matki Eliego, Margaret. Gdy Fleur rodzi 
Lulu, Margaret nie jest pewna, czy jest to dziecko któregoś z domniemanych 
gwałcicieli, samego Misshepeshu czy wreszcie jej syna. Przybranym ojcem 
Lulu zostaje Nanapush, a ponieważ Margaret nie może oprzeć się urokowi 
wnuczki, zamieszkują wszyscy razem: Fleur, Eli, Nanapush, Lulu i Margaret, 
czemu z niepokojem przygląda się Pauline.
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Sama Pauline mieszka w tym czasie z Bernadette, jej dziećmi i bratem 
Napoleonem. Pomaga Bernadette opiekować się umierającymi i kontakt ze 
śmiercią jeszcze potęguje jej obsesję posiadania władzy (tym razem nad du-
szami). Potem Pauline próbuje skłócić Fleur z Elim, aranżując romans Eliego 
z córką Bernadette. Udaje jej się nie tylko zniszczyć relacje pomiędzy Fleur 
a Elim, lecz także skłócić indiańską „rodzinę” z lasu z rodziną Bernadette. 
Pauline tymczasem wdaje się w romans z Napoleonem, rodzi jego dziecko 
(córkę Marie) i zostawia je Bernadette.

Konflikt pomiędzy rodzinami, zapoczątkowany przez Pauline, pogłębia 
się. Mężczyźni z rodziny Bernadette upokarzają Margaret, a Fleur i Nanapush 
wymierzają im za to straszliwą karę. Tymczasem Pauline zmienia swoją toż-
samość; czuje się biała i gotowa do walki z „ciemnymi” siłami Indian. Podczas 
jednej z jej „ewangelizacyjnych” wizyt w domu Nanapusha Pauline staje się 
świadkiem przedwczesnego porodu drugiego dziecka Fleur. Pauline nie jest 
w stanie pomóc Fleur, wysyła więc małą Lulu po Margaret. Fleur i noworodek 
są bliscy śmierci i wtedy Fleur wstępuje na drogę w indiańskie zaświaty, gdzie 
gra w karty z duchami swoich gwałcicieli o życie swoich dzieci. Przegrywa 
życie noworodka, ale wygrywa życie Lulu, którą Nanapush ratuje po jej ryzy-
kownej wyprawie w poszukiwaniu Margaret.

Zima upływa rodzinie Nanapusha na ciężkiej pracy, ponieważ muszą 
zarobić na podatek za ziemię Pillagerów i Margaret. Tymczasem Pauline wy-
pływa samotnie na jezioro, aby zabić Misshepeshu, i przez pomyłkę zabija 
Napoleona, którego ciało ukrywa w krzakach niedaleko domu Fleur. Gdy 
nadchodzi pora spłaty podatku za ziemię, Nector, brat Eliego, zabiera pienią-
dze zapracowane przez „klan” Nanapusha i spłaca tylko swoją ziemię. Święta 
ziemia Pillagerów przepada na rzecz właścicieli tartaku, Fleur rzuca klątwę na 
Nectora i cały „klan” się rozpada. Fleur zostaje oskarżona o zabicie Napoleona. 
Z uwagi na bezpieczeństwo Lulu, odsyła ją do szkoły z internatem, a sama 
mści się na nowych właścicielach swojej ziemi. Potem udaje się na wygnanie, 
a Pauline wstępuje do klasztoru, przybierając imię Leopolda.

Historia tych samych postaci oraz ich krewnych i przyjaciół jest kontynu-
owana w Love Medicine. Sama powieść zaczyna się od śmierci June, przybranej 
córki Marie (która jest z kolei dzieckiem Pauline). W powieści występuje wielu 
nowych narratorów; w drugim rozdziale poznajemy Albertine, siostrzennicę 
June, i syna June, Kinga. Albertine studiuje pielegniarstwo i dobrze radzi so-
bie poza rezerwatem, natomiast King, po opuszczeniu rezerwatu, zostaje al-
koholikiem i oprawcą własnej żony. Wszyscy odwiedzają rezerwat z powodu 
śmierci June. W rezerwacie postawa Kinga zostaje skonfrontowana z postawą 
jego wuja Eliego. King, człowiek bez korzeni, powoli pogrąża się w autode-
strukcji, Eli natomiast ma solidne oparcie w tradycji. 

W kolejnym rozdziale obserwujemy znęcanie się siostry Leopoldy nad jej 
córką Marie, która próbuje się dostać do klasztoru. Leopolda nie mówi Marie, 
kim jest naprawdę, i tak skutecznie ją torturuje, że Marie zmienia zdanie i za-
miast zakonnego życia wybiera życie u boku Nectora Kashpawa, brata Eliego. 
Nectora zdaje się ścigać klątwa Fleur; nie potrafi się odnaleźć ani w tradycji 
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indiańskiej, ani w kulturze białych. Zdradza Marie z Lulu, zmienia zawody 
i nie dotrzymuje obietnic. Po wielu perypetiach Marie udaje się w końcu 
pomóc Nectorowi w odnalezieniu własnego miejsca; przy jej boku zostaje 
wodzem plemienia oraz dość przykładnym ojcem i mężem. Wprawdzie jego 
romans z Lulu będzie trwał do końca życia i stanie się pośrednio przyczyną 
jego śmierci, ale ma to związek nie tylko z chwiejnością jego charakteru, lecz 
przede wszystkim z czarem, jaki roztacza Lulu, której prawie nikt nie jest 
w stanie się oprzeć.

Lulu jest matką ośmiu chłopców, którzy są synami kilku ojców. Jeden 
z nich, Henry Lamartine Junior, popełnia samobójstwo, inny, Lyman 
Lamartine, zostanie w przyszłości wodzem plemienia. Najsłynniejszy z synów 
to pierworodny Gerry Nanapush, indiański aktywista i ojciec Lipshy (Lipsha 
to owoc jego związku z June).

Lipshę poznajemy jako jedno z wielu dzieci przygarniętych przez Marie. 
Wcześniej Marie zajmowała się matką Lipshy, June, porzuconą przez jej włas-
ną rodzinę. Życie June to pasmo klęsk; od smutnego dzieciństwa po nieudane 
związki, problemy z alkoholem, prostytucję i wreszcie niewykluczone, że samo-
bójczą śmierć podczas burzy śnieżnej. Marie zajęła się Lipshą po tym, jak June 
próbowała go utopić; na starość Lipsha starał się odwdzięczyć swojej przybra-
nej matce i przygotował dla Nectora tytułowy „lek na miłość”, aby wyleczyć go 
z romansu z Lulu. Terapia zakończyła się klęską (śmierć Nectora) i sukcesem 
(powroty Nectora z zaświatów, aby zapewnić Marie o swej miłości).

Cała powieść to historia wyprawy Liphy w poszukiwaniu utraconej in-
diańskiej tożsamości. Startując z pozycji podrzutka, stopniowo odkrywa, że 
jest dziedzicem wielkiego rodu Pillagerów: jego babką jest Lulu, ojcem Gerry, 
a matką June. W ostatniej części, za sprawą odziedziczonego talentu do gry, 
wygrywa od Kinga samochód swojej matki i tym samochodem pomaga włas-
nemu ojcu uciec przed więzieniem do Kanady, a sam powraca do rezerwatu. 
W ten sposób „przywozi matkę do domu”; teraz jest już w stanie jej wybaczyć 
i może też zaakceptować własne dziedzictwo i miejsce w świecie.

W powieści The Beet Queen znajdujemy najmniej powiązań fabularnych 
z resztą kwartetu. Jednym z niewielu punktów wspólnych jest miasto Argus 
graniczące z powieściowym rezerwatem, w którym znajduje się sklep mięsny 
Kozki, postać siostry Leopoldy, Fleur i Russella. Powieść zdecydowanie wpi-
suje się w kwartet, pomimo że opowiada o zupełnie innej grupie postaci, po-
nieważ stanowi doskonały portret „białego” świata, który Erdrich kontrastuje 
ze światem Indian. Przyjrzymy się temu bliżej, zwłaszcza w części dotyczącej 
dwóch modeli świata oraz koncepcji losu i rodziny. Ponieważ nie będę się 
odnosić do wątków fabularnych z The Beet Queen tak często jak do wątków 
z pozostałych części kwartetu, pozwolę sobie w tym wypadku na bardziej 
pobieżne streszczenie fabuły.

The Beet Queen to historia rodziny stworzonej przez Mary, Celestine, 
Wallace’a i Dot. Mary poznajemy już w pierwszym rozdziale, gdy opuszczona 
przez matkę Adelaide Adare, wraz z bratem Karlem przybywa do Argus. Na 
miejscu wskutek zbiegu okoliczności zostają rozdzieleni i dalej śledzimy już 
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historię Mary, która znajduje dom u Fritzie i Pete Kozków oraz ich córki Sity. 
W przyszłości Sita wyjedzie z Argus, a rodzinny interes przejmie Mary, która 
prowadzić go będzie wspólnie z przyjaciółką Celestine James.

Karl jest w powieści wiecznym tułaczem, który pojawia się sporadycznie 
w Argus. W czasie jednej z takich wizyt jego urokowi ulega Celestine i z tego 
związku rodzi się Dot. Przybranym ojcem Dot zostaje sąsiad Mary i Celestine, 
Wallace Pfef. Dot od urodzenia otoczona jest miłością wszystkich członków 
tej nietypowej rodziny. Powieść kończy się festynem z okazji dożynek, w cza-
sie którego Dot po raz pierwszy uzmysławia sobie, jak bardzo jest kochana 
przez otaczających ją dorosłych. Tak jak jej własna matka uciekła z domu, 
zostawiając rodzinę, Dot w finale decyduje się (w analogicznej scenie) na po-
wrót do domu i swoich bliskich. Postaci indiańskie, Fleur i Russell, jak i też 
Leopolda, pojawiają się wyłącznie w tle, w epizodach, które mają niewielkie 
znaczenie dla całej powieści. 

W The Bingo Palace wracamy do znanych już wątków indiańskich. W pierw-
szym rozdziale, relacjonowanym przez głos wspólnoty, spotykamy Lulu, 
która wysyła list gończy ze zdjęciem Gerry’ego swojemu wnukowi Lipshy. 
Lipsha marnuje czas w Fargo, a działania Lulu zmierzają do sprowadzenia go 
do rezerwatu. Wiekowa Fleur chce przekazać swoją szamańską moc właśnie 
Lipshy, ale nie jest to wybór akceptowany przez wspólnotę plemienną, bo 
Lipsha nie potrafi sobie „znaleźć miejsca” w rezerwacie. 

Po powrocie do rezerwatu Lipsha zakochuje się w Shawnee Ray Toose, 
która jest niezamężną matką czteroletniego Redforda. Ojcem chłopca jest 
Lyman Lamartine, brat ojca Lipshy. Lyman stara się teraz o rękę Shawnee, 
która musi wybierać pomiędzy nim a Lipshą. Sytuację komplikuje fakt, że 
Shawnee mieszka u Zeldy, ciotki Lipshy. Zelda uważa Lymana za lepszą par-
tię (Lyman jest ustatkowanym biznesmenem). Sama w przeszłości odrzuciła 
małżeństwo z miłości. 

Zelda wyznaje Lipshy, że jego matka June próbowała go utopić i że tyl-
ko w jakiś magiczny sposób udało mu się ujść z życiem. Później w powieści 
Lipsha identyfikuje Misshepeshu jako swego wybawcę. W nocy ukazuje mu 
się duch June, która odbiera od niego swój samochód i daje mu w zamian 
pakiet kart do gry w bingo. Dzięki kartom Lipsha wygrywa nowy samochód 
i pieniądze w salonie do gry w bingo Lymana. Poprzez uczestnictwo w grze 
Lipsha chciał sobie samemu udowodnić, że potrafi stać się człowiekiem sukce-
su i w związku z tym może zdobyć Shawnee. Wygrana nie przynosi mu jed-
nak szczęścia; Lipsha traci i samochód, i pieniądze. W pogoni za zdobyczami 
materialnymi sprzeniewierza się też indiańskiej tradycji, dlatego na jakiś czas 
odebrana mu zostaje magiczna moc Pillagerów.

Lipsha wie już, że aby zdobyć Shawnee, musi udowodnić jej swoje za-
korzenienie w indiańskiej tradycji duchowej. Razem z Lymanem wyrusza 
na wyprawę wizyjną pod okiem Indianina tradycjonalisty. Wizja Lipshy za-
wiera przesłanie, że materialistyczne zapędy są zagrożeniem dla indiańskiej 
kultury.
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Niedługo potem w powieści wraca wątek Gerry’ego, który kolejny raz ucie-
ka z więzienia. Tym razem również pomaga mu Lipsha. Tymczasem Zelda ma 
wizję: jej ojciec Nector przestrzega ją przed odrzuceniem głosu serca. Zelda 
wraca do Xaviera Toose, którym wzgardziła przed laty. Lipsha natomiast 
ucieka ze swoim ojcem kradzionym samochodem z obcym niemowlęciem na 
tylnym siedzeniu. Dookoła szaleje burza śnieżna, w dodatku Gerry opuszcza 
syna w trakcie ucieczki, przesiadając się do samochodu-widma z June w środ-
ku. Lipsha kolejny raz zostaje opuszczony przez swoich rodziców, tym razem 
jeszcze z obcym dzieckiem na ręku. Lipsha postanawia, że za nic nie opuści 
tego dziecka i nie pozwoli mu zamarznąć.

W finale powieści plemienny narrator opowiada o tym, jak Lulu stara się 
za wszelką cenę powstrzymać agentów federalnych, aby nie złapali Gerry’ego. 
Shawnee Ray wyjeżdża z synkiem na studia, a Fleur wyrusza w swą ostatnią 
podróż. Decyduje się wstąpić na ścieżkę zmarłych zamiast Lipshy, którego 
poprzez ten czyn namaszcza na swego następcę. Na śniegu ślady Fleur za-
mieniają się w ślady niedźwiedzia.

Z kolei Yawar fiesta, otwierająca indiańsko-metyską opowieść Arguedasa, 
opowiada o mieszkańcach Puquio: Indianach z czterech wspólnot (Pichk’achuri, 
K’ayau, Chaupi i K’ollana) oraz Metysach i Misti, czyli tych, którzy się nie 
identyfikują z kulturą indiańską. Główna akcja powieści związana jest z kon-
fliktem wokół „turupukllay”, indiańskiej korridy, którą to urzędnicy z Limy 
chcą przerobić na „cywilizowane”, nieindiańskie widowisko. Tradycyjna kor-
rida sprowadzała się do krwawej walki Indian z bykami, podziwianej przez 
Indian, miejscową społeczność metyską i białych latyfundystów.

Zgodnie z tradycją waleczne indiańskie wspólnoty wyruszają po naj-
groźniejszego w okolicy byka Misitu, o którego najpierw proszą bogów gór, 
a potem pętają i sprowadzają do miasteczka. Pojmanie byka przypłacają 
śmiercią jednego ze współbraci. Byk zostaje wprowadzony do Puquio przy 
dźwiękach indiańskiej muzyki i nawet Metysi są urzeczeni magią tego święta. 
Tymczasem wysłannicy rządowi z Limy zmuszają lokalnych białych możno-
władców do zmiany charakteru korridy. Ci, którzy protestują, jak don Pancho, 
zostają uwięzięni.

W trakcie „turupukllay” okazuje się, że sprowadzony z Limy torreador nie 
jest w stanie sprostać wyzwaniu, jakie stanowi Misitu. Na arenę wkraczają re-
gionalni indiańscy pogromcy byków i święto odzyskuje swój pierwotny cha-
rakter. Wątki poboczne, które w niniejszym kontekście zasługują na uwagę, 
to budowa przez Indian drogi z Puquio do Limy, która była aktem zbiorowej 
solidarności oraz samozaparcia i na stałe weszła do kanonu historii o mitycz-
nym potencjale Indian, jak i też wizyta wykształconych Metysów z Limy, 
którzy za wszelką cenę chcieli przekonać Indian z Puquio, aby odstąpili od 
swojej tradycji i pozwolili się „ucywilizować.” 

W Głębokich rzekach wątek indiański jest kontynuowany poprzez wykorzy-
stanie podobnego typu bohaterów: Indian poddanych białym latyfundystom, 
zamieszkujących nieomal ten sam obszar geograficzny. Tym razem miejsce 
akcji stanowi małe miasteczko Abancay, w którym mieści się szkoła z interna-
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tem. Do szkoły tej zostaje zapisany Ernesto, główny bohater powieści. Ernesto 
poznajemy, gdy przemierza Peru z ojcem, wędrownym adwokatem. Wiemy, 
że Ernesto został wcześnie osierocony przez matkę i odrzucony przez maco-
chę. W rezultacie wychowali go Indianie, z którymi kompletnie się utożsa-
mił. Potem towarzyszył ojcu w podróżach, między innymi do legendarnego 
Cuzco, gdzie słuchał szeptu inkaskich kamieni i poznał swojego podłego 
wuja, Starego.

Ojciec zdecydował się na umieszczenie Ernesto w katolickiej szkole, po-
nieważ gwarantowała ona niejako wprowadzenie syna w świat warstwy 
rządzącej; świat latyfundystów, prawników, lekarzy. Od samego początku 
Ernesto czuje się obcy w murach szkoły i nie może znaleźć wspólnego języka 
z jej wychowankami. Wyjątek stanowi Antero, z którym Ernesto na jakiś czas 
udaje się zaprzyjaźnić. Połączyła ich miłość do magicznego bąka „zumbayllu”, 
a poróżni stosunek Antero do Indian. 

Szkoła jest miejscem osamotnienia i przemocy. Wielu wychowanków cier-
pi i są zdani sami na siebie. W najgorszej sytuacji jest upośledzona umysłowo 
służąca Marcelina, którą starsi wychowankowie szkoły regularnie biją i gwał-
cą. Przed tym wrogim środowiskiem Ernesto chroni się na łonie przyrody 
i w metyskiej dzielnicy Abancay. Tam słucha indiańskich pieśni i nawiązuje 
przyjaźnie. Szczególnie imponuje mu doña Felipa, która ma odwagę stanąć 
na czele buntu Metysek i rozdać Indianom sól, bezprawnie przetrzymywa-
ną przez wojsko. W odwecie żołnierze biją Indianki i odbierają sól. Doña 
Felipa musi uciekać przed wojskiem w góry, a jej ucieczka przybiera mityczny 
charakter. Pozostaje po niej tylko chusta, którą przejmuje wykorzystywana 
Marcelina.

Karę Indianom wymierza również dwulicowy ojciec Linares, dyrektor li-
ceum Ernesto. W swoim kazaniu upokarza indiański tłum na oczach Ernesto, 
czego ten ostatni nigdy mu już nie wybaczy i ostatecznie zerwie więzi z reli-
gią katolicką. Powieść zamykają wydarzenia skoncentrowane wokół epidemii 
tyfusu, który dziesiątkuje Indian. Indianie proszą ojca Linaresa o mszę, bo 
wierzą, że pomoże im ona w odpędzeniu choroby, ale ksiądz nie chce speł-
nić ich prośby. Wreszcie wymuszają to na nim, maszerując całą grupą do 
Abancay. Tymczasem na tyfus umiera szalona Marcelina, a Ernesto decyduje 
się na opuszczenie szkoły i zamieszkanie z Indianami. 

Opowiadania z tomu Ludzka miłość zawierają utwory z tomu Woda i cztery 
historie połączone tytułem Ludzka miłość. W pierwszej grupie na uwagę za-
sługuje przede wszystkim tytułowe opowiadanie Woda o rozdzielaniu wody 
wśród Indian. Narratorem jest Ernesto, który relacjonuje historię o tym, jak 
pijany latyfundysta don Braulio zabija Indianina Pantachę za to, że domaga 
się uczciwego podziału wody pomiędzy Indian i innych mieszkańców San 
Juan. W zemście Ernesto rzuca rogiem Pantachy w don Braulia, raniąc go 
w czoło. Chłopcu darowano życie, a on następnie ucieka w góry, gdzie skarży 
się indiańskiemu bogu.

Uczniowie to historia opowiedziana przez bardzo podobnego narrato-
ra, tym razem ma on na imię Juan. Również mieszka w małym miasteczku 
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i widzi krzywdy wyrządzane Indianom. Główny wątek obraca się wokół kro-
wy Gringi, której właścicielką jest matka Teofanesa, przyjaciela Juana. Don 
Ciprian, właściciel ziemski, stosuje popularną wśród latyfundystów politykę, 
mającą na celu odbieranie Indianom zwierząt. Zwierzęta są chwytane, gdy 
rzekomo „wchodzą w szkodę”, czyli pasą się na pastwiskach latyfundysty. 
Ponieważ Indianom systematycznie odbiera się ziemię i ich pastwiska się kur-
czą, zwierzęta nie są w stanie w tym tempie odzwyczaić się od poprzednich 
pastwisk i przekraczają granice. W Uczniach don Ciprian posuwa się jeszcze 
dalej i po prostu kradnie Gringę, rządając za nią potem zapłaty od jej właści-
cieli. Gdy odmawiają, zabija zwierzę, które było nie tylko jedynym źródłem 
ich utrzymania, ale i członkiem rodziny (czemu przyjrzymy się bliżej przy 
okazji analizy krytycznej).

Warma kuyay to historia miłości panicza Ernesto do Indianki Justiny. 
Justina nie odwzajemnia uczucia Ernesto; traktuje go jak dziecko, a w do-
datku jest narzeczoną Indianina Kutu. Ernesto jest zafascynowany światem 
Indian, ale w tym opowiadaniu jeszcze do tego świata nie należy, bo nie jest 
przez Indian w pełni akceptowany. Właściciel plantacji, don Froylan, gwałci 
Justinę i przekreśla plany Kutu. W odwecie Kutu katuje jego cielęta, sprzenie-
wierzając się tym samym indiańskiej filozofii. Ernesto wzrusza los cieląt; teraz 
wie, że obudziła się w nim typowa dla Indian wrażliwość. 

Wąwóz to kolejna historia krowy, która tym razem utraciła swego cielaka, 
Orovilca natomiast opowiada o chłopcach z internatu, wśród których wy-
różnia się samotnik Salcedo. Sprowokowany Salcedo wdaje się w pojedynek 
z Wilsterem, w którym odnosi poważną ranę, a potem znika bez wieści. 

Tematu śmierci dotyczy też kolejne opowiadanie. Śmierć braci Arango to 
historia miasteczka zaatakowanego przez tyfus. Gdy umiera młodszy z braci 
Arango, Juan, starszy, Eloy, z żalu podąża za nim. Aby wypędzić tyfus, ksiądz 
odprawia mszę w duchu synkretyzmu religijnego. Rytuał skutkuje i duch ty-
fusu opuszcza miasteczko na białym koniu. 

Z kolei Jedynak to historia przyjaźni chłopca Singuchy i psa jedynaka, któ-
rzy nieomal stają się ofiarami waśni pomiędzy dwoma braćmi: don Adalberto 
i don Angelem. Ludzie don Adalberta próbują utopić psa; w odwecie Singucha 
podpala dom ich pana.

Zgon Rasu-Ñiti dotyczy natomiast ostatnich momentów życia tancerza 
Rasu-Ñiti, który przy akompaniamencie harfiarza Luruchy przekazuje swoją 
duszę młodemu tancerzowi w ostatnim rytualnym tańcu. Z kolei Obcy to hi-
storia prostytutki, która decyduje się oddać dziecko do przytułku.

Na opowiadania ze zbioru Ludzka miłość składają się następujące historie: 
Stary piec (o wykorzystywaniu seksualnym kobiet przez latyfundystów), Ogród 
(o szalonej Marcelinie, upadku moralnym i odrodzeniu chłopca Santiago), Ayla 
(o indiańskim rytuale łączenia się w pary) i Don Antonio (o podróży Santiago 
z donem Antonio). Te ostatnie streszczenia są bardzo lakoniczne, ale i opowia-
dania bardzo krótkie, nieomal bez akcji, a poza tym będę się odwoływać nie 
tyle do fabuł, ile do tematów, jakie poruszają.
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W Lisie z Gór i Lisie z Nizin akcja toczy się na dwóch planach. Jeden plan 
zostaje utrwalony w dzienniku Arguedasa, który przeplata się z fragmentami 
powieściowymi. Dziennik jest zapisem ostatnich miesięcy życia pisarza i koń-
czy się notką o jego samobójczej śmierci. Powieść natomiast opowiada o życiu 
Indian w zatoce Chimbote i tu do najważniejszych wątków należą: historia 
don Estebana, byłego górnika, który w Limie umiera na pylicę płuc, historia 
Caulamy, Indianina, który nigdy się nie ugiął, historie prostytutek z domów 
publicznych przy plaży Chimbote, historia Moncady, wizjonera i szaleńca, 
historia Maxa, Amerykanina, którego fascynuje kultura indiańska, historia 
magicznego don Diega, historie Chaucato, don Angela i Braschiego, bez-
względnych Metysów, dla których Indianie to tylko tania siła robocza. W po-
wieści tej akcja nie jest istotna, najważniejszy jest natomiast portret złożonego 
społeczeństwa peruwiańskiego, w przeważającej mierze metyskiego. W ten 
sposób Arguedas pokazuje ewolucję Indian – od mieszkańców odciętych od 
świata miasteczek w Yawar fiesta po mieszkańców wielkich miast w Lisie z Gór 
i Lisie z Nizin. 

Otwarcie na Innego: proza Louise Erdrich i José Maríi Arguedasa 
w kontekście studiów nad wielokulturowością

Niewątpliwie, jednym z celów pisarstwa Erdrich i Arguedasa jest uwrażli-
wienie czytelnika na bogactwo obcej kultury i pokazanie wartości, jakie płyną 
z dialogu międzykulturowego. Problemem tej literatury jest nieustanne oscy-
lowanie pomiędzy uniwersalizmem kulturowym a unikatowością oryginalnej 
tradycji. Oczywiście, porozumienie międzykulturowe nastręcza ogromnych 
trudności i nie każdy, podobnie jak Erdrich i Arguedas, stoi na stanowisku, 
że warto takie działania podejmować. Niektórzy patrzą na dialog między 
obcymi kulturami z ogromnym sceptycyzmem, a jakiekolwiek porozumienie 
uznają za niemożliwe. Owo popularne już w literaturze przedmiotu „otwarcie 
na Innego” nakazują włożyć między bajki, hołdując postulatowi o nieprze-
kładalności kultur. Lęk przed obcym i sceptycyzm co do sensowności pod-
trzymywania postulatu poszanowania innych kultur narasta oczywiście wraz 
z ponawianymi zamachami terrorystycznymi. Jednakże sytuacja bohaterów 
Erdrich i Arguedasa jest o tyle szczególna, że oni od obcego elementu we włas-
nej kulturze uciec nie mogą; ich dziedzictwo składa się z dwóch kultur obcych 
w stosunku do siebie poprzez swoją odmienność i ustawiczny konflikt. 

Podjęcie dialogu z reprezentantami obcej kultury jest konieczne dla tego 
typu bohaterów, ponieważ są oni zanurzeni w obu kulturach jednocześnie. 
Wyrzekając się jednej z kultur, utraciliby część własnej tożsamości, która jest 
wypadkową obydwu światów kulturowych. Ta sytuacja przymusu powodu-
je, że za wszelką cenę próbują się doszukać wspólnych elementów pomiędzy 
kulturami; tylko odnalezienie takich uniwersaliów jest dla nich gwarancją 
własnej integralności. 
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Podobnie my, odbiorcy tej prozy, jesteśmy niejako zmuszeni, aby otwo-
rzyć się na obcą kulturę. Bez tego otwarcia propozycje Erdrich i Arguedasa 
pozostają dla nas niedostępne. Jednak tego typu wiedza nie przychodzi sama 
z siebie, tzn. może istnieją osoby, które intuicyjnie potrafią wniknąć w obcą 
rzeczywistość, ale najczęściej potrzebujemy wsparcia.

W dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku z pomocą przycho-
dzi nam antropologia kulturowa. Od razu zaznaczam, że nie chcę tutaj su-
gerować, że za pomocą antropologii można doskonale poznać obce kultury 
i zlikwidować wszystkie problemy wynikające ze zderzenia kultur. Moim 
zdaniem, nigdy nie można poznać dogłębnie obcej kultury; nawet stając się 
jednym z Indian, człowiek spoza tej kultury na zawsze pozostaje więźniem 
swojej poprzedniej wizji rzeczywistości. Zawsze znajdą się jakieś zakamarki 
indiańskiego świata, do których nie dotrze i zawsze będzie patrzył na niektóre 
sprawy poprzez pryzmat swojego wcześniejszego światopoglądu. To zupełnie 
naturalne. Antropologia kulturowa nie ma nam pokazać, jak zrozumieć obcą 
kulturę w każdym jej detalu, ale jak się do niej zbliżyć. Ta sama antropologia 
sugeruje pewne rozwiązania, posiłkując się często innymi naukami, np. socjo-
logią, historią, językoznawstwem.

Dla mnie rozwiązania z zakresu antropologii, pokazujące, jak badać obce 
kultury, aby choć trochę je zrozumieć, są dlatego atrakcyjne, że stanowią zna-
komitą przeciwwagę dla różnych popularnych tendencji separatystycznych. 
Separatyzm często wymyka się spod kontroli i staje się fundamentalizmem. 
Fundamentalizm z kolei, poza tym, że zamiast strzec tradycji, ustawicznie 
wzywa do toczenia o nią wojny, jest bardzo ubogi ideologicznie i poznawczo. 
Dopuszcza on przecież tylko jedną wersję rzeczywistości, jeden sposób jej 
oglądu i zazwyczaj jedno rozwiązanie wszystkich problemów. Problem polega 
na tym, że ludzka egzystencja jest nieskończenie skomplikowana i wszelkie 
próby rozwiązywania problemów egzystencjalnych w jeden sposób, sugeru-
jąc się jedną wizją i jedną absolutną prawdą, są wysoce podejrzane. Pomimo 
ludzkiej wspólnoty, na której istnienie powołują się często podróżnicy, między 
ludźmi występują istotne różnice. To stwierdzenie banalne, ale jakoś, pomi-
mo swojej oczywistości, umyka wszelkiej maści fundamentalistom. Te różnice 
nas dzielą, ale mogą nas też wzbogacać, na co często z kolei zwracają uwagę 
komparatyści, mówiąc, że gdy porównuje się dany materiał, często istotniejsze 
okazują się różnice pomiędzy obiektami badań niż wyszukiwane podobień-
stwa. Dlatego warto mieć szacunek dla różnorodności i warto próbować ją 
zgłębić we właściwy sposób. 

W studiach kulturowych powstałych niejako w reakcji na rosnące zain-
teresowanie różnorodnością kultur, ogromną karierę zrobił tekst Edwarda 
Saida pt. Orientalizm37. Autor raczej sceptycznie odnosi się do badań nad ob-
cymi kulturami, a jego sceptycyzm jest spowodowany tym, że nie zadowalają 
go dotychczasowe próby opisu tego świata. Warto jednak w kontekście badań 
nad wielokulturowością bliżej przyjrzeć się jego pracy, aby prześledzić, jakie 

 37 Edward Said, Orientalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.
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pułapki czekają na komparatystów, zastanowić się, czy można uniknąć błę-
dów badaczy „starej szkoły”. 

Według Saida, początki orientalizmu przypadają na koniec osiemnaste-
go wieku, a sam orientalizm Said określa jako grupę instytucji zajmujących 
się sprawami Wschodu, a ściślej jako „zachodni sposób na dominację, prze-
budowę i sprawowanie władzy nad Wschodem”. W rezultacie zawsze, gdy 
analizuje się problematykę związaną z Orientem, należy uwzględnić złożoną 
sieć interesów. Ponadto Said zachęca nas do spojrzenia na orientalizm jako 
dyskurs, ponieważ umożliwi nam to łatwiejsze zrozumienie całej dyscypliny, 
za pomocą której Europa kształtowała Wschód politycznie, społecznie, mili-
tarnie, ideologicznie, naukowo i artystycznie, umacniając przez to w gruncie 
rzeczy swoją potęgę oraz tożsamość.

Według Saida orientalizm to nic innego, jak upowszechnienie pewnej 
świadomości geopolitycznej zawartej w tekstach o charakterze artystycznym, 
naukowym, a nawet gospodarczym. Dodatkowo Said proponuje, aby spojrzeć 
na orientalizm jako pewną intencję, nie tylko zrozumienia, lecz także czasem 
opanowania, manipulowania i zagarnięcia czegoś, co stanowi inny, odmienny 
świat. 

W dalszej części swoich wywodów Said postuluje, aby studia nad orienta-
lizmem potraktować jako analizę panowania. W tej to analizie najistotniejsza 
jest strategiczna lokalizacja, czyli określenie pozycji autora w tekście wobec 
przedstawionego przez niego materiału orientalnego, oraz strategiczne for-
mowanie, czyli ustalanie warunków, dzięki którym pewne teksty zyskują 
władzę nad innymi tekstami. Jak kontynuuje Said, gdy zdecydujemy się na 
studiowanie tematyki związanej z Orientem, musimy określić swoje stanowi-
sko wobec niego, co sprowadza się do wyboru narratora, rodzaju struktury, 
sposobu obrazowania, tematów i motywów oraz reprezentowania Orientu, 
czyli wypowiadania się w jego imieniu. Oczywiście, każdy wypowiadający 
się na ten temat odwołuje się jednocześnie do wiedzy wcześniejszej, tzn. do 
innych dzieł orientalistycznych, stanowiących pewien kanon.

Said zauważa też, że podstawową wadą opisu Wschodu wypracowanego 
przez orientalistów jest jego zewnętrzny charakter, wynikający z faktu opisy-
wania tej rzeczywistości z pozycji outsidera o zachodnim punkcie widzenia. 
Zatem Orient jest tylko reprezentowany, a nie wiernie opisywany. Ta ze-
wnętrzność wynika też z natury samego języka, ponieważ, jak wiadomo, jest 
to system wysoce skodyfikowany i w związku z tym, przynajmniej w języku 
pisanym, nie mamy do czynienia z obecnością podmiotu, ale z jego powtórną 
obecnością (re-presence), czyli reprezentacją. Zdaniem Saida, 

...wypowiedź pisemna jest dla czytelnika prawdziwa dlatego właśnie, że 
wyeliminowała i uczyniła zbędną rzeczywistość Orientu. (...) Zatem sens 
orientalizmu opiera się na zachodnich technikach przedstawiania, które 
czynią Orient zrozumiałym w ramach orientalistycznego dyskursu38.

 38 Ibidem, s. 142.
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Czerpanie wiedzy na temat danej kultury z tekstów jej dotyczących i igno-
rowanie rzeczywistości pozatekstowej ma długą tradycję, którą odzwierciedla 
m.in. literatura, np. postawy skarykaturowane w Don Kichocie czy Kandydzie. 
W wypadku kultur indiańskich taki zewnętrzny opis stworzyli kronikarze 
konkwistadorzy. Takiemu stosunkowi do innej kultury sprzyjają, według 
Saida, dwie sytuacje. Pierwsza występuje, gdy stykamy się z bliska z czymś 
nieznanym i groźnym, co było dla nas dotąd odległe. Odwołujemy się wtedy 
nie tylko do tego, co w naszym doświadczeniu podobne, lecz także do tego, 
co na ten temat przeczytaliśmy. Oczywiście teksty, z których korzystamy, to 
w większości stylizacje; niemniej jednak często te stylizacje stają się bardziej 
autorytatywne niż autentyczna rzeczywistość, do której się odnoszą. Druga 
sytuacja, która sprzyja takiemu ujęciu innej kultury, jest spowodowana przez 
coś, co Said określa jako „trafność lektur”. Zjawisko to polega na pewnym 
sprzężeniu zwrotnym, dzięki któremu doznania czytelników w konfronta-
cji z rzeczywistością determinowane są przez ich wcześniejsze lektury, a to 
z kolei skłania pisarzy do podejmowania tematów wyznaczonych przez wcześ-
niejsze doświadczenie czytelników.

Wielokrotnie, jako uzasadnienie podboju Wschodu, argumentem zdobyw-
cy/kolonizatora była nie tylko jego przewaga militarna, ale też intelektualna. 
Kontynuując wywody Saida, można stwierdzić, że wiedza to także wyjście 
poza siebie i nasze bezpośrednie otoczenie, ku obcemu i odległemu. Przedmiot 
takiej wiedzy jest poznawalny i może być obiektem badań, a posiadać wiedzę 
o takim przedmiocie to to samo, co panować nad nim. Jak twierdzi Said, 

...panowanie oznacza w tym przypadku także, że „my” odmawiamy 
„przedmiotowi” – krajowi orientalnemu – autonomii, ponieważ to my go 
znamy i istnieje on, rzec można, tylko tak, jak go znamy. 

Przyczyn dominacji takiego stosunku do obcej kultury należy według 
Saida doszukiwać się nie tylko w historii stosunków Wschód – Zachód, lecz 
także na poziomie bardziej ogólnym, w historii relacji kolonizator – koloni-
zowany. W obu tych wypadkach Europa była zawsze stroną silniejszą, domi-
nującą i Europejczycy (w tym orientaliści) zawsze tak tę relację postrzegali. 
Wobec tego dopuszczalne było stosowanie rasistowskiej dychotomii, zgodnie 
z którą orientalczyk (wynalazek tłumacza – the Oriental, jak Indianin; tzn. jed-
no określenie na ogromną grupę ludzi reprezentujących jednak odmienne 
kultury) jest irracjonalny, zepsuty – to „odmieniec” – a Europejczyk jest racjo-
nalny, prawy, „normalny”. Zatem wiedza o Oriencie, zrodzona z siły, w jakimś 
sensie kreuje Orient, orientalczyka i jego świat.

Ten typ analizy innej kultury Said nazywa przemocą kulturalną. Przy 
czym przemoc kulturalna to nie tylko zakładanie, że inna kultura jest gorsza, 
ale też sama próba diagnozowania i korekty inności. Ten światopogląd święcił 
swoje triumfy w dobie kolonializmu, choć oczywiście i dzisiaj istnieje jeszcze 
wielu jego zwolenników.
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Według Saida, orientalizm zagłuszył Orient, ponieważ jest to „system 
myślenia o Oriencie zawsze wychodzący od specyficznie ludzkich szczegó-
łów, by budować z nich ponadludzkie uogólnienia”39. Kolejnym argumentem 
przeciwko orientalizmowi, który Said zamieszcza w konkluzji, jest fakt, że 
orientalizm przyjął założenia o niezmienności Orientu oraz jego diametralnej 
odmienności od Zachodu i począwszy od osiemnastego wieku nigdy już tych 
założeń nie rewidował. 

Jak widać, niebezpieczeństwa studiów nad kulturami Wschodu bardzo 
wiele mają wspólnego z niebezpieczeństwami, jakie napotyka badacz literatur 
indiańskich. „Indiańskość” też została wynaleziona przez białych, podobnie 
jak orientalizm, i chociaż jej zasięg nie był tak ogromny, jak orientalizmu, to 
jednak skutki podobne. Pewnie nie istnieje tak wiele tekstów naukowych 
i paranaukowych na temat Indian, w porównaniu ze stosami publikacji na 
temat Wschodu, na które Said się powołuje40, niemniej jednak stereotyp na 
temat tego, jak Indianin powinien wyglądać i jakim wartościom hołdować, 
jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Sama Louise Erdrich wspomina, 
że niektórzy krytycy uważali jej powieści za niewystarczająco indiańskie, bo 
nie pasowały do ich wyobrażeń na temat Indian. 

Fergus M. Bordewich poświęcił cały cykl reportaży temu, jak nasze wy-
obrażenia o Indianach rozmijają się z rzeczywistością i jak utrudnia to życie 
współczesnym Indianom41. Jako przykład podaje np. kłopoty członków ple-
mienia Lumbee, którzy mają problem z zarejestrowaniem się jako Indianie 
z powodu swego „mało indiańskiego” wyglądu. Wspomina też o tym, jak 
dziewiętnastowieczni badacze folkloru indiańskiego nie chcieli za Indian 
uznać Indian szczepu Pueblo, ponieważ nie prowadzili oni wystarczająco 
„indiańskiego” trybu życia. Dopiero po spojeniu ich „wodą ognistą” doszli do 
wniosku, że to muszą być Indianie, bo popadają w takie samo szaleństwo jak 
inne plemiona.

Współcześnie wielu ekologów powołuje się na „indiański” model posza-
nowania przyrody i manipuluje Indianami, aby załatwiać wyłącznie swoje 
interesy. Bordewich cytuje w tym kontekście słynne przemówienie wodza 
Seattle, credo wszystkich ekologów, które zostało sfabrykowane przez białych 
w dziewiętnastym wieku. Podobnie Indianie, którzy są przedsiębiorczy i mają 
przysłowiową żyłkę do interesów, są traktowani bardzo podejrzliwie przez 
resztę społeczeństwa – jako „odszczepieńcy” od tradycji. Indian celowo kreuje 
się na ofiary społeczeństwa, polityki, historii, w czym, niestety, uczestniczą też 
niektórzy indiańscy intelektualiści. Co znamienne, tytuł książki Bordewicha, 
której autor daleki jest od bycia proindiańskim fanatykiem, brzmi Killing 
the White Man’s Indian. Reinventing Native Americans at the End of the Twentieth 
Century. 

 39 Ibidem, s. 150.
 40 Ibidem.
 41 Fergus M. Bordewich, Killing the White Man’s Indian, Anchor Books Doubleday, New York 

1997.
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Zadaniem studiów kulturowych jest odkłamanie takich stereotypów po-
przez zastąpienie ignorancji konkretną wiedzą. Oczywiście, studia kulturowe 
to nie tylko studia nad kulturami różnych grup etnicznych. Ciekawą wypo-
wiedź na ten temat stanowi artykuł Hillisa Millera42, którego do Saida zbliża 
sceptycyzm w odniesieniu do badań nad obcymi kulturami. Niemniej warto 
wysłuchać także racji sceptyków, ponieważ przynajmniej niektóre z ich obaw 
opierają się na solidnych podstawach. 

Według Millera, powstanie studiów kulturowych jest związane z osła-
bieniem koncepcji państwa narodowego i przejściem do idei państwa post-
narodowego. Ponadto na zainicjowanie studiów kulturowych bezpośrednio 
wpłynęło zainteresowanie technologiami telekomunikacjnymi. Jako kolejne 
przyczyny reorientacji kulturowej badacz wskazuje wojnę w Wietnamie, 
ruch studencki w USA w latach sześćdziesiątych i ruch związany z prawami 
obywatelskimi dla mniejszości etnicznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
kanon literacki staje się coraz mniej istotny dla rodzącej się wielokulturowej 
społeczności globalnej. Naukowcy nie mogą lekceważyć wszystkich tych 
zmian, a studia kulturowe to swoiste forum dyskusyjne. 

Ponadto teraz termin „kultura” poszerzył swoje znaczenie; odnosi się on 
mianowicie także do medialnej części globalnej gospodarki konsumpcyjnej. 
Należy też pamiętać, że nowe pokolenie amerykańskich nauczycieli i kryty-
ków to pokolenie, w którego wychowaniu telewizja i muzyka popularna ode-
grały niebagatelną rolę. Są oni zatem ukształtowani przez kulturę wizualną 
w dużo większym stopniu niż ich poprzednicy, stąd też nic dziwnego, że te-
raz bardziej ich interesuje studiowanie popkultury, jako że to ona zasadniczo 
na nich wpłynęła, pomimo ich uczestnictwa w kulturze pisanej. Z tego też 
powodu coraz mniej popularne staje się studiowanie kanonu literackiego.

W studiach kulturowych, zauważa Miller43, literatura nie jest postrzegana 
jako uprzywilejowany sposób wyrażania kultury. Literaturę traktuje się raczej 
jak jeden z wielu produktów kultury, który może być studiowany na równi 
z filmem, wideo, telewizją, reklamą czy też zwyczajami codziennego życia, 
takimi jak ubieranie się, spacerowanie, gotowanie. W ten sposób studia nad li-
teraturą przesuwają się w stronę nauk społecznych, a zwłaszcza antropologii, 
ponieważ badania humanistów muszą być często prowadzone na podstawie 
statystyk, a sporządzanie takich zestawień jest domeną socjologów i antropo-
logów (oczywiście, wiemy, że nie jest to jedyny powód „przesunięcia” badań 
w stronę antropologii). Wraz z przejęciem niektórych metod z dziedziny so-
cjologii i antropologii, według Millera, badacze literatury przejmują również 
niektóre problemy, jak na przykład głęboki europocentryzm obu dziedzin, 
który przeszkadza w studiowaniu kultur innych grup etnicznych.

Sposoby prowadzenia badań i metody dydaktyczne związane ze studia-
mi kulturowymi są ustawicznie zmieniane przez nowe technologie teleko-
munikacyjne, pisze uczony. Jesteśmy świadkami ciągłego znoszenia granic 

 42 J. Hillis Miller, Cultural Studies and Reading z tomu Literary Theory. A Reader Guide, Julian 
Wolfrey, red., New York 1999. 

 43 Ibidem.



47

Wstęp

między np. prywatnością domu i światem zewnętrznym (poprzez internet), 
czy pomiędzy sąsiadującymi państwami. Nasze domy stale podlegają inwa-
zji informacyjnej za sprawą telefonów, telewizji, faksu czy właśnie internetu. 
Różnego rodzaju komunikaty (wizualne, dźwiękowe i werbalne) wykracza-
ją poza granice narodowe i etniczne. Docierają do nas z różnych zakątków 
świata z ogromną prędkością i, paradoksalnie, są dla nas tak samo bliskie (bo 
szybko dostępne), jak też odległe (ze względu na ich kulturową egzotykę). 

Zatem, zdaniem badacza, już w naszych domach następuje konfrontacja 
z inną/obcą kulturą. Ta dostępność innych kultur jest też jednocześnie zagro-
żeniem dla tradycyjnej koncepcji tożsamości, w której tożsamość jest rozumia-
na jako nierozerwalnie związana z jedną kulturą i miejscem oraz z uczestnic-
twem w pojedynczej kulturze narodowej, chronionej przed inwazją obcości. 
Reakcją na ten stan rzeczy (na pozbawianie korzeni kulturowych i zacieranie 
granic) są: gwałtowny powrót do nacjonalizmu, czystki etniczne i fanatyczny 
stosunek do religii, które to zjawiska prowadzą do rozlewu krwi w wielu miej-
scach na świecie. Jeszcze inną reakcją, aczkolwiek również przynoszącą szko-
dę, jest izolacjonizm niektórych grup, popularny w Stanach Zjednoczonych.

Hillis Miller twierdzi, że studia kulturowe także stanowią odzew na „in-
wazję” kultur, ale jest to zupełnie innego rodzaju odpowiedź. Jednym z pod-
stawowych celów studiów kulturowych jest opisanie i przybliżenie (oswojenie 
– taming) obcych kultur w celu zniwelowania poczucia zagrożenia spowodo-
wanego przez inwazję inności w naszych domach i miejscach pracy, która 
dokonuje się poprzez nowe technologie.

Ta próba poznania i oswojenia obcej kultury oparta jest, według Millera, na 
sprzecznych założeniach. Z jednej strony, podejmowane są starania, żeby na 
nowo wyznaczyć sztywne granice pomiędzy narodami, grupami etnicznymi 
czy orientacjami seksualnymi, przy czym zakłada się, że o przynależności do 
danej grupy decyduje stopień zrozumienia etosu tejże grupy. Przy uwzględ-
nieniu tego właśnie założenia, dotyczącego zachowania granic, tradycja 
podziału dyscyplin uniwersyteckich wzdłuż linii narodowych, językowych 
czy etnicznych pozostaje nieomal nietknięta po wprowadzeniu studiów kul-
turowych, z wyjątkiem dyskusji na temat interdyscyplinarności i poszerzenia 
dyscyplin poprzez dodanie programów obejmujących studia feministyczne, 
homoseksualne, afroamerykańskie, indiańskie etc. Zatem studia kulturowe 
należą do programu zewnętrznego, tzn. kanon jest integralny i nienaruszony 
(np. literatury narodowe), a programy kulturowe to dodatki. Uniwersytet dba 
o to, żeby studia nad innością nie zakłócały wewnętrznego porządku w prze-
ciwieństwie do sytuacji, w której za sprawą nowych technologii dochodzi 
do inwazji kultur i pomieszania dziedzin. Interdyscyplinarność zakłada od-
dzielenie integralnych dyscyplin, które w zestawieniach wywierają na siebie 
wzajemny wpływ; tak więc łączone zainteresowania uczonych powodują, że 
ich życie naukowe nabiera hybrydycznego charakteru. Oczywiście, w per-
spektywie dalszej przyszłości podwójne zainteresowania takich uczonych 
i ich badania będą miały wpływ na charakter instytutów literatury narodowej 
i w konsekwencji mogą doprowadzić do przekształceń. 
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Reasumując, Hillis Miller pisze44, że pierwsze ujęcie zakłada odseparo-
wanie programów kulturowych i co za tym idzie – separatyzm w ujęciu do 
obcych kultur poprzez podkreślanie różnic pomiędzy kulturami; pomiędzy 
światem obcych i naszym światem. 

Z drugiej strony, specjaliści od metodologii opisowej starają się za wszelką 
cenę, aby przynajmniej w teorii możliwe było zrozumienie, przetłumaczenie 
i ocenienie obcej kultury. Taka uniwersalizująca koncepcja kultury niesie 
z sobą niebezpieczeństwo, ponieważ jest ona zbyt pojemna i wszechogarnia-
jąca, co może doprowadzić do zredukowania tego, co obce i odmienne, do 
tego, co akurat bliskie i znajome. 

Takie niebezpieczeństwo, zdaniem Millera45, pojawia się przy założe-
niu, że wszystkie kultury i jednostki są do pewnego stopnia hybrydyczne. 
Indywidualne, oryginalne dzieła mogą być automatycznie potraktowane jako 
reprezentacje kultury, którą odzwierciedlają. Stąd też po odpowiedniej selek-
cji dzieł z danego obszaru kulturowego można postawić wygodną tezę, że oto 
te kilka przykładów wystarczy, aby zrozumieć całą problematykę kulturową. 
Może się tak stać, gdy skupimy się tylko na interpretacji tematycznej, która 
zakłada, że wybrane dzieło bezpośrednio odzwierciedla odpowiedni kontekst 
historyczny oraz społeczny, i zignorujemy jego kontekst partykularny. W ten 
sposób będziemy świadkami swoistej asymilacji dzieła z obszaru innej kultu-
ry z teoriami typowymi dla naszego obszaru kulturowego i istnieje poważne 
ryzyko, że taka analiza nie doprowadzi nas do odkrycia oryginalnego sensu 
dzieła, lecz poprzestaniemy na wygodnym przekłamaniu. 

Jak już sygnalizowałam, i co potwierdzają wyżej przytoczone poglądy, 
zarówno Said, jak i Miller należą do obozu sceptyków. Ten drugi badacz 
wspomina nawet w pewnym momencie o „inwazji” obcych kultur i wydawać 
by się mogło, że po części on sam padł ofiarą izolacjonizmu, mimo że określa 
go jako niebezpieczny. Pomimo sceptycyzmu, bardzo istotny jest fakt, że Said 
i Miller podkreślają, jak bardzo TRUDNO „wyciągnąć rękę” do obcego. Gdy 
mamy do wyboru dwie skrajności, dość często manifestowane we współczes-
nej rzeczywistości; jedną głoszącą, że kontakt z obcą kulturą jest absolutnie 
niemożliwy ze względu na trudności w komunikacji, a drugą opartą na cha-
rakterystycznym dla języka popkultury wyobrażeniu kontaktu „bez granic”, 
symbolizowanego przez różnokolorową młodzież (np. język wideoklipów), 
to zdecydowanie godniejszą uwagi i prawdziwszą jest propozycja pierwsza. 
Oczywiście, porozumienie między odmiennymi stronami będzie trudne, war-
to więc poznać te problemy, którym trzeba stawić czoła. Sceptycy są natomiast 
„mistrzami” w wyszukiwaniu trudności i sporo mogą nam podpowiedzieć, 
pomimo swojej skłonności do przesady.

Fakt, że Said i Miller trochę się boją otwarcia na inność i mają wątpliwości 
co do tego, czy w ogóle potrafimy inność zrozumieć i sensownie wykorzystać, 
powoduje, że czytelnikowi w trakcie lektury momentami też udziela się po-

 44 Ibidem.
 45 Ibidem.
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czucie zagrożenia. Obraz obcych literatur szturmujących mury szacownych 
amerykańskich uczelni jest dość sugestywny, choć przyznam, że dla mnie rów-
nocześnie zabawny, bo gdy Miller pisze o potrzebie tworzenia granic między 
kanonem literackim a dziełami „obcymi”, to wydawać się może, iż zupełnie 
zapomina o kontekście społeczeństwa amerykańskiego, w którym siłą rzeczy 
wszyscy są już i tak przemieszani, a obszar zamieszkiwany przez tzw. „non-
-hyphanated” whites jest mały w stosunku do całego kraju i pewnie będzie 
się kurczył, bo, jak szacują socjolodzy, za kilkadziesiąt lat największą grupą 
etniczną w Stanach będą nie biali, ale Latynosi, znani w USA jako Hispanics46 
(możliwe też, że Miller podziela pogląd, iż polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec obywateli z innych grup etnicznych i kulturowych niż anglosaska to 
ciągle słynne „separate but equal”).

Poza tym dopuszczenie do głosu przedstawicieli innych kultur to nieko-
niecznie poddanie się „inwazji obcych” czy wydanie zgody na szerzenie się 
nowych „orientalizmów”. Podkreślam, dobrze, że Miller i Said uzmysławiają 
nam trudności związane z dialogiem międzykulturowym, bo spojrzenie na 
tego typu wymianę przez pryzmat „trudności” jest dużo bardziej realistycz-
ne i uczciwe niż powszechny w popkulturze obraz wielokulturowości rodem 
z reklam Benettona czy MTV, o którym już wspominałam. Niemniej jednak 
intelektualiści pokroju Hillisa Millera nie powinni traktować pojawienia się 
obcych kultur w orbicie zainteresowań coraz większej liczby naukowców 
jako procesu zmierzającego do rozpętania trzeciej wojny światowej, w której 
byli niewolnicy zrekompensują sobie kolonializm (zresztą nie wiadomo, czy 
właśnie uciszanie ich nie przyniosłoby takiego skutku). Są to jednak dążenia 
ekstremistów, gnieżdżących się w każdej kulturze, również europejskiej czy 
anglosaskiej, natomiast umiarkowani apologeci własnej kultury, którzy zdają 
sobie sprawę z jej zalet, ale także z ograniczeń, będąc twórcami z innego kręgu 
kulturowego, zazwyczaj nie marzą o tym, aby zniszczyć kanon wypracowany 
przez tzw. rasę kaukaską, ale aby dołączyć swój głos do wielowiekowej spuści-
zny literackiej cywilizacji europejskiej, która też przecież nigdy nie była całko-
wicie jednolita etnicznie, nie wspominając już o zróżnicowaniu kulturowym, 
dzisiaj – w czasach Unii Europejskiej – jeszcze silniej akcentowanym. Pewnie 
nie są to tak duże różnice, jak na linii Europejczyk – Indianin czy Amerykanin 
– Afrykanin, ale są w takim stopniu znaczące, że nie sposób ich lekceważyć. 
Na polu naukowym i kulturalnym istnieje ogromna potrzeba dialogu z tra-
dycją, a nie chęć burzenia starego porządku czy wywracania do góry nogami 
szacownych struktur uniwersyteckich, czego trochę obawia się Hillis Miller. 

Z kolei na pewno słusznym spostrzeżeniem Saida i Millera jest to, że nie 
możemy po raz kolejny podbijać obcej kultury poprzez całkowite dopasowy-
wanie jej do naszej siatki pojęciowej. Miller dodatkowo zwraca tutaj uwagę na 
pułapkę, w którą wpadamy, określając wszystko jako hybrydyczne. Etykietka 
„hybrydyczności” ma nas zwalniać z obowiązku odrzucenia własnej per-
spektywy i eurocentrycznych metod badawczych. Takie „uniwersalizujące” 

 46 Jarosław Rokicki, Kolor, pochodzenie..., op.cit. 
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stanowisko w metodyce badawczej spowoduje, że w rezultacie, badając od-
mienne kultury, dojdziemy do zaskakująco podobnych wniosków i zatracimy 
różnice pomiędzy kulturami, które decydują o ich niepowtarzalnym charak-
terze. Oczywiście, będzie to fałszywy obraz świata kulturowego. Musimy 
zatem stale się strzec, aby w badaniach zachować kruchą przecież równowagę 
pomiędzy tym, co w danej kulturze uniwersalne, a tym, co określa jej orygi-
nalny, partykularny charakter.

Hybrydyczność danego zjawiska zdecydowanie nie może być wymówką 
dla stosowania wyłącznie perspektywy właściwej reprezentantowi kultury 
zachodniej. Ten drugi, egzotyczny dla nas człon hybrydy zasługuje na odręb-
ne potraktowanie, stąd też interpretując utwory Erdrich i Arguedasa, wiele 
miejsca poświęcam danym z antropologii, historii i mitologii kultur indiań-
skich; często więcej piszę o indiańskim członie kultury Chippewa i Keczua 
niż o anglosaskim czy latynoskim, zakładając, że wiedzę na ten drugi temat 
czytelnicy z naszego kręgu kulturowego już mają. Ciągle natomiast niewiele 
wiemy o Indianach i ciągle musimy zmagać się ze stereotypami na ich temat. 

Oczywiście, badania nad wielokulturowością, propagujące otwarcie lub 
rzadziej dystans do obcej kultury, mogą mieć swoje reperkusje w świecie po-
lityki. Tym właśnie zagadnieniem zajmuje się z kolei Samuel Huntington47, 
który spotkania kultur określa często jako „zderzenia cywilizacji” i tak oba-
wia się różnic (które, według niego, nieomal wyłącznie rodzą konflikty), 
że bierze udział w konferencjach poświęconych np. debacie na temat, które 
kultury mają predyspozycje do demokracji (patrz: rozwoju), a które powinny 
się dostosować. Zamysł taki wydaje się bardzo arogancki i zupełnie niezgod-
ny z postawą większości antropologów kulturowych, ale badacze przybyli 
z państw Trzeciego Świata w wielu przypadkach przyklaskują idei „dostoso-
wywania się”, tłumacząc, że „zachodni” antropolodzy kulturowi, zabiegając 
o poszanowanie innych kultur i nie ingerowanie w nie, wydają często wyrok 
na ludzi, którzy muszą w tych kulturach żyć i zmagać się z chronionym przez 
antropologów okrucieństwem, często nieodłączną cechą takiej kultury. 

Do koncepcji Huntingtona powrócę jeszcze za chwilę, w tym miejscu na-
tomiast warto się jeszcze zastanowić, czy np. tak krytykowana przez relatywi-
stów kulturowych praca misjonarzy chrześcijańskich jest zawsze zła dla kul-
tur, z którymi się stykają. Oczywiście, nie powinno się nawracać na siłę, ale 
w czasach coraz bardziej powszechnej poprawności politycznej i relatywizmu 
nauczanie misjonarzy – propagujące, między innymi, rezygnację z ceremo-
nialnego okaleczania – nie jest jednoznacznie złe i momentami bywa aktem 
odwagi. To prawda, że różnice pomiędzy kulturami polegają też na różnicach 
natury etycznej (coś, co jest nieetyczne dla nas, może doskonale mieścić się 
w obcym kanonie etyki), ale pamiętajmy, że łatwo jest teoretyzować na takie 
tematy, a bardzo trudno zgadzać się z takimi zwyczajami, stykając się z nimi 
w praktyce. Gdy kultura, o której piszemy, przestaje być kulturą „abstrakcyj-
ną”, tzn. gdy poznajemy jej konkretnych reprezentantów, to wtedy może się 

 47 Lawrence E. Harrison i Samuel P. Huntington, red., Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, 
Poznań 2000, s. 11–17.
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okazać, że już nie jesteśmy w stanie tolerować zakorzenionego w tej kulturze 
okrucieństwa (niczym klasyczni relatywiści), ponieważ cierpienie przestaje 
być bezosobowe i odległe. Zanim zatem powiemy „niech żyje bezgraniczna 
tolerancja”, zastanówmy się, czy będziemy w stanie unieść jej ciężar. 

Podobnie możemy postawić znak zapytania przy różnych rewizjoni-
stycznych opracowaniach na temat np. podboju Ameryki, a szczególnie roli 
Kościoła katolickiego w podboju Ameryki Łacińskiej. To fakt, że za sprawą 
nawracania „krzyżem i mieczem” zginęło wielu tubylców; to prawda, że chry-
stianizowano często pod karą śmierci, ale ile nieludzkich praktyk wykorze-
niono przy okazji? Od razu zaznaczam, że nie jest moim celem „wybielenie” 
historii podboju lub wykazanie, iż jednak kultura najeźdźcy była wyższa, 
chcę tylko pokazać, że dylematy, przed którymi stawia nas wielokulturowość, 
są o wiele bardziej złożone, niż się na pozór wydaje, i że lansowany przez 
większość antropologów relatywizm kulturowy bynajmniej nie jest odpowie-
dzią na wszystkie problemy. 

Jak zatem interpretować literaturę taką jak Erdrich i Arguedasa? W kon-
tekście badań nad literaturą na temat Indian łatwo jest ulec pokusie i interpre-
tować te utwory zgodnie z ekstremalną wersją postkolonializmu, tzn. że są 
to opowieści o ofiarach polityki imperialnej, którym teraz należy się rekom-
pensata od białych ciemiężycieli. Gdy jednak zredukuje się tę literaturę do 
wątku o cierpieniu Indian i dojdzie do wniosku, iż posiada ona wymiar jedy-
nie dydaktyczny – głosząc, że jeżeli tylko uznamy obce kultury za wspaniałe, 
to znikną wojny – wówczas, po pierwsze – będzie to odczytanie niezwykle 
powierzchowne, świadczące o tym, że w ogóle nie pojęliśmy skali i złożoności 
stosunków międzykulturowych, a po drugie – oczywiście, nie posuniemy się 
w naszym poznawaniu kulturowej mapy świata ani krok do przodu. Powyższa 
„interpretacja” literatury spomiędzy kultur wydaje się takim nadużyciem i ba-
nalizowaniem problematyki wielokulturowości, że naukowe dysputy nigdy 
nie powinny się zniżyć do takiego poziomu, a jednak również w literaturze 
naukowej znajdujemy takie rażące próby uproszczenia tematu. 

Wspomniany już Huntington jest redaktorem antologii pod banalnym 
tytułem Kultura ma znaczenie48. Antologia posiada również subtelny podtytuł 
Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, co już sygnalizuje poglądy auto-
rów. W zasadzie w większości tekstów z tej antologii wyczuwalny jest ton 
pełen zakamuflowanego paternalizmu. Pod płaszczykiem czynienia dobra 
innym (czytaj: obcym i biednym), proponuje się im, aby pozbyli się swoich 
ukrytych wad kulturowych, a wtedy wstąpią na drogę postępu i będą mogli 
uczestniczyć w radosnym życiu bogatego świata. Wszystko to bardzo pasuje 
do znanego izolacjonizmu Huntingtona, bo wprawdzie biedni „dzicy” zapro-
szeni zostają do konsumpcji na światowym poziomie, ale mają zrezygnować 
z tych cech, które nie są kompatybilne z euroamerykańskim snem o postępie, 
indywidualizmie, gospodarności, racjonalizmie... Wiadomo zatem, że albo 
dadzą się skolonializować raz jeszcze, albo sami są sobie winni. Ich kultury 

 48 Ibidem. 
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są potraktowane z założenia jako ułomne, bo nie gwarantują odpowiedniego 
poziomu życia.

Na tym tle bardzo „egzotyczny” wydaje się pomysł dołączenia do całości 
artykułu antropologa Richarda A. Shwedera, który pisze m.in.:

...nie uważam, aby Europejczycy mieli monopol na postęp. Rozwój ducho-
wy, etyczny, społeczny, polityczny i materialny wcale nie musi iść z sobą 
w parze. Społeczeństwa dysponujące wielkim bogactwem i potęgą mogą 
być ułomne pod względem duchowym, moralnym, społecznym i politycz-
nym. Wiele doniosłych, intelektualnie rozwiniętych i godnych podziwu 
kultur, gdzie filozofowie mieszkają w glinianych lepiankach, rozwinęło 
się w warunkach rudymentarnej technologii i relatywnie niewielkiego 
bogactwa. Dlatego nie sądzę, abyśmy to „my” albo „oni” mieli wyłączność 
na dobre życie49. 

Stwierdzenie Shwedera nie jest pewnie niczym odkrywczym dla prawdzi-
wych humanistów, ale warto pamiętać o docenianiu ujęcia humanistycznego, 
ponieważ debata na temat wielokulturowości ma charakter inter- czy, jak po-
stulują niektórzy, transdyscyplinarny i ujecie uwzględniające wagę wartości 
duchowych danej kultury niekoniecznie jest stawiane na pierwszym miejscu. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie perspektywę ekonomistów, politologów 
czy socjologów, to faktycznie możemy dojść do wniosku, że problem wielo-
kulturowości wystarczy rozwiązać tylko na poziomie poprawy sytuacji mate-
rialnej, bo w końcu po co nam dokonania „filozofów z glinianych lepianek”.

Ponieważ wielokulturowość współczesnego świata jest faktem, należy się 
jakoś nauczyć z tym żyć lub – w przypadku badacza – jakoś się do tego faktu 
ustosunkować. Cytowane poniżej rozwiązanie Swedera ideałem pewnie nie 
jest, niemniej jednak jest próbą całościowego oglądu problemu wielokulturo-
wości i choćby za to należy mu się szacunek. Jaką zatem perspektywę należy 
przyjąć w stosunku do obcych kultur? Sweder pisze:

Jestem z całego serca uniwersalistą, ale takim, który wierzy w „uni-
wersalizm bez uniformizacji”, czyli w konsekwencji – pluralistą. Mówiąc 
innymi słowy, wierzę w istnienie uniwersalnie obowiązujących wartości, 
a jednocześnie uważam, że jest ich zbyt wiele (m.in. sprawiedliwość, do-
broczynność, autonomia, poświęcenie, wolność, lojalność, świętość, po-
czucie obowiązku). Moim zdaniem, te obiektywnie wartościowe elementy 
życia są niezwykle zróżnicowane, heterogeniczne i nieredukowalne do 
wspólnych mianowników, jak „sfera użytkowa” albo „sfera przyjemności”, 
i że pozostają z sobą w nieustannym konflikcie. Uważam, że nie można 
jednocześnie osiągnąć maksymalizacji wszystkich pozytywnych aspek-
tów życia. Podczas implementowania konkretnych wartości zawsze mamy 
do czynienia z kompromisami i stąd właśnie odmienne tradycje wartości 

 49 Ibidem, s. 254.
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(tj. kultury) oraz wytłumaczenie, dlaczego żadna tradycja kulturowa nie 
jest w stanie zawrzeć w sobie wszystkiego co pozytywne50.

Taką otwartą postawę postulują też oczywiście inni antropolodzy; w Polsce 
np. Wojciech Burszta, który stwierdza, że u podstaw całej współczesnej an-
tropologii kulturowej tkwi „niezmienny dylemat (...) fascynujący paradoks: 
jedność ludzkiej myśli symbolicznej a wielość i różnorodność kulturowych 
pomysłów na życie”51. Burszta pisze też, że współczesna antropologia nie tyle 
zajmuje się ideą całościową kultury, ile kładzie nacisk na jej zróżnicowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne (jej granice). Dla antropologów kultura charaktery-
zuje się wieloznacznością i jest wielogłosowa. W związku z tym poddaje się 
bardzo różnorodnym, jednakowo uprawnionym interpretacjom.

 Celowo sięgam tutaj do założeń współczesnej antropologii, ponieważ nie 
tylko pokazuje nam, jak otworzyć się na obcą kulturę, i wierzy w potencjał 
otwartej postawy (w przeciwieństwie do sceptyków pokroju Saida i Millera), 
ale też stanowi pomost pomiędzy rzeczywistością indiańską a indiańską fik-
cją stworzoną przez Erdrich i Arguedasa. To właśnie częściowo za pomocą 
antropologii Erdrich i Arguedas budowali swoje światy literackie. Arguedas 
sam był antropologiem i prowadził wiele badań, a Erdrich korzystała z po-
mocy swojego męża antropologa (którego nazywała czasem nawet współau-
torem powieści). Teorie o wieloznaczności i wielogłosowości kultury, jak też 
o równouprawnieniu podwójnej interpretacji, mogły zatem przenikać w obu 
przypadkach do literatury. 

Co jeszcze wiąże niejako antropologię kulturową z literaturą indiańską 
w wydaniu Erdrich i Arguedasa? Pamiętajmy, że jednym z celów pisarskich 
Erdrich i Arguedasa, jako swoistych kronikarzy kultur indiańskich, jest obiek-
tywizm w prezentacji obu rzeczywistości. Współczesna antropologia również 
zwraca uwagę na potrzebę możliwie bezstronnego pokazania innych kultur. 
Jednocześnie antropolodzy zdają sobie sprawę, że „poznawanie i objaśnianie 
innych kultur jest nieuchronnie samoobjaśnianiem się nas samych”52. Ten 
paradoks wynikający z faktu, że choćbyśmy nie wiem jak próbowali zrzu-
cić „pancerz” własnej kultury, aby bardziej otworzyć się na kulturę obcą, to 
i tak operacja ta się nie powiedzie, a obca kultura pozostanie niejako naszym 
lustrem, dotyczy także fikcyjnego świata Erdrich i Arguedasa, którzy stale 
pozostają w pozycji między kulturami. Czy ich historie i wnioski, do których 
dochodzą w trakcie opowiadania, zgodne są bardziej z perspektywą indiań-
ską czy amerykańską/latynoską? Kim tak naprawdę są narratorzy, których 
tożsamości są tak płynne? Z takimi pytaniami będziemy się zmagać w części 
interpretacyjnej. 

Sprzężenie światów w utworach Erdrich i Arguedasa prowadzi do sytu-
acji, w której obie kultury są dla siebie lustrami. To bardzo cenna lekcja dla 

 50 Ibidem, s. 258.
 51 Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 12.
 52 Ibidem, s. 60.
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reprezentantów obydwu kultur (w tym czytelników). O korzyściach tego typu 
wymiany piszą też antropolodzy kultury, że 

...aby skutecznie przeciwstawiać się innym wizjom świata, nieuchronnie 
muszą naturalizować własną arbitralność postrzegania świata. Antropolog 
opowiadający się za relatywizmem nie tylko musi walczyć z własnym 
etnocentryzmem, lecz także nauczać inne kultury, że tolerancja i zrozu-
mienie krańcowych nawet odmienności stylów życia w ostateczności się 
opłaca, gdyż pozwala współistnieć różnym konwencjom na zasadzie ich 
równorzędności53.

Jednocześnie we współczesnej antropologii zaobserwować można rozcza-
rowanie tradycyjnym relatywizmem kulturowym. Teorie o równouprawnie-
niu kultur, aczkolwiek szlachetne w swoim rodowodzie, doprowadzały często 
do absurdów (niemożność prowadzenia badań komparatystycznych ze wzglę-
du na brak uniwersalistycznych kryteriów; relatywista wierzy, że „istnieje 
zasadnicza nieporównywalność języków, schematów pojęciowych, a tym sa-
mym całych systemów kulturowych jako myślowo-ideacyjnych kompleksów 
kulturowych”, Burszta 95). Relatywiści toczyli zatem niekończące się debaty 
na temat względności i uniwersalności, a badania nad konkretnymi kulturami 
pozostawały na dalszym planie. Aby przywrócić właściwy porządek rzeczy, 
antropolodzy zdecydowali się zmodyfikować swój stosunek do relatywizmu. 
Jak konkluduje profesor Burszta:

Najważniejsze we współczesnym świecie nie jest bowiem to, jakie epi-
stemologiczne rozstrzygnięcia przytoczyć na rzecz własnego stanowiska 
w dyskusji z reprezentantem innego poglądu na relatywizm, ale to, jak 
doświadczać, konceptualizować, interpretować, prowadzić dialog, uczest-
niczyć i pisać o kulturowej różnorodności54.

Dalej Burszta powołuje się na poglądy Clifforda Geertza, który pisze, że 
spojrzenie na innych ludzi jako podzielających z nami wspólną naturę, należy 
do kanonu przyzwoitości antropologa, dodając, iż obecnie trzeba się zdobyć 
na więcej, trzeba spojrzeć na samych siebie jak na „przygodne” formy życia, 
przypadki wśród morza innych przypadków, bo tylko tak można się nauczyć 
tolerancji. Jak interpretuje poglądy Geertza profesor Burszta:

Dla Geertza wszyscy jesteśmy tubylcami zainteresowanymi wzajemnie 
tym, jak organizujemy swój świat znaczeń, jak operujemy symbolami 
i jakie wyznajemy wartości. Pozycja antyrelatywisty nie skłania do opo-
wiedzenia się po którejkolwiek ze stron: unika partykularyzmu (różnice 

 53 Ibidem, s. 87.
 54 Ibidem, s. 97.
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kulturowe jako rodzaj nieprzekraczalnych barier), ale także uniwersali-
zmu, który „staje obok kultury”55. 

Jakie wartości mogą wnieść do współczesnego świata tzw. kultury pier-
wotne? Znamy już częściowo odpowiedź literaturoznawców (pierwsza część 
niniejszego rozdziału), teraz przyjrzyjmy się sugestiom antropologów. Jest 
faktem, że w kulturze Zachodu sfera rytualno-symboliczna niezmiernie się 
skurczyła i zindywidualizowała. Każde społeczeństwo poprzez obrzędy opo-
wiada historię o samym sobie, „posługuje się swoistym metakomentarzem 
nie tylko jako sposobem odczytania społecznych doświadczeń, ale powtór-
nym ich przeżyciem w interpretacyjnym odtworzeniu” (Burszta, 110). Jeżeli 
rezygnujemy z obrzędowości, to kurczy się też w naszym życiu sfera sacrum, 
sfera duchowości. Jeżeli z kolei stawiamy na przeżycia indywidualne, powoli 
stajemy się coraz bardziej osamotnieni. I to byłyby główne dylematy np. spo-
łeczeństwa amerykańskiego, na którego gruncie narodziła się literatura bądź 
literatury etniczne. Wszystkie one reaktywowały duchowość i pokazały zalety 
(oraz problemy) związane z przynależnością do konkretnej wspólnoty, która 
pomaga podtrzymać życie duchowe. Dodatkowo duchowość i wspólnota są 
źródłem tożsamości, zatem człowiek powracając do społeczności, która hołdu-
je wartościom takim, jakich strzegą kultury pierwotne, ma szansę „zakorzenić 
się” i odzyskać integralność oraz stabilność, doznając tym samym ukojenia po 
okresie dryfowania w kulturowej (duchowej) pustce.

Ponadto antropolodzy sygnalizują, że wartość dla nas może stanowić też 
samo bogactwo rozwiązań, które podsuwają nam inne kultury. Jeżeli nasze 
rozwiązania nie należą do idealnych, to może warto chociaż spojrzeć na pro-
pozycje innych. Jak zauważa profesor Burszta:

Jeśli znakomity pisarz Kurt Vonnegut pisze wielokrotnie o potrzebie 
„rodziny rozszerzonej”, która byłaby rodzajem wspólnoty więzi, tak po-
trzebnej w świecie technologii i indywidualnych karier, nie co innego ma 
na myśli, jak właśnie tę atomizację i autonomizację współczesnego życia 
rodzinnego. Lektura klasycznych pozycji z kręgu antropologii kultury 
poucza nas (...) o dwóch rzeczach. Po pierwsze, typy rodzin i systemów 
pokrewieństwa istniejące w różnych częściach naszego globu dowodzą, 
że nasz „pomysł na życie” w tym względzie wcale nie jest jedyny i – z po-
równawczego punktu widzenia – dość ubogi. Po drugie, globalizacja i ho-
mogenizacja świata sprawiają, że warto w świecie uniformizującym się 
także pod względem dominującego wzoru rodziny sięgnąć po pisma 
antropologów. Choćby po to, by zdać sobie sprawę, jak niebywale skom-
plikowane bywają wzory układania przez ludzi relacji pomiędzy sobą, 
oraz zobaczyć, że rodzina to zasadniczo dobry (lub zły) interes, a nie tylko 
uczucie lub chęć rozmnażania się56.

 55 Ibidem, s. 97–98.
 56 Ibidem, s. 137.
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Uwaga ta jest szczególnie cenna w kontekście literatury indiańskiej, ponie-
waż, jak już wspominałam, współcześni Indianie skupiają się na rekonstrukcji 
wspólnoty plemiennej, a plemię jest dla Indian właśnie alternatywą rodziny.

Narodzinom etniczności i literatury etnicznej w obu Amerykach towa-
rzyszyła, według antropologów takich jak Geertz i Barth, głęboka potrzeba 
pozaracjonalna, określana też jako pierwotna tożsamość:

Istoty ludzkie nie mogą pozbyć się swej pierwotności. Potrzeba prze-
kraczania granic własnej indywidualności, potrzeba wspólnoty nie tylko 
z bóstwami, ale i z innymi istotami ludzkimi i niemożność całkowitego 
zatarcia swych pierwotnych dyspozycji stanowią łącznie cechy trwałego 
ukształtowania wzajemnej wspólnoty ludzi.

Powrót do korzeni nie jest zatem żadną dwudziestowieczną fanaberią czy 
chwilową modą, ale jego przyczyny tkwią głęboko w nas. Podobnie rzecz 
się ma z wielokulturowością, postrzeganą przez niektórych wyłącznie jako 
rodzaj efemerycznego trendu w kulturze. Pomylili się też antropolodzy, któ-
rzy sądzili, że świat wielokulturowy będzie światem nieprzenikalnych sta-
tycznych kultur, w którym nie ma miejsca na transformacje, przypadkowość, 
niepewność, sprzeczności, „wymyślanie” własnej tradycji, wędrówkę idei kul-
turowych i ich zakorzenienie w różnych kontekstach. Jak zauważa profesor 
Burszta, powołując się na spostrzeżenia Andersona:

Podobną kulturową fikcją jest także pojęcie jednostki jako zintegro-
wanej osobowości, zakorzenionej w kulturze i przeżywającej swój indy-
widualny los w sposób z góry ukierunkowany, zaplanowany i określony. 
Współczesne społeczeństwo narodowe, składające się z jednostek luźniej 
usytuowanych w jego strukturze, bardziej „płynnych” i przemieszcza-
jących się, w mniejszym stopniu odwołuje się do „faktów naturalnych” 
w rodzaju języka, rasy czy związków krwi. Stanowi ono w coraz więk-
szym stopniu produkt kulturowy – jest efektem zbiorowej wyobraźni57.

Opis członków takiego społeczeństwa to wyzwanie; Erdrich i Arguedas 
nie zawahali się go podjąć. Ale wielokulturowość to nie tylko bogactwo tra-
dycji i konflikty z powodu wzajemnego braku zrozumienia i poszanowania. 
Fakt, że zaczynamy odczuwać swoją odrębność kulturową i wartość własnej 
grupy kulturowej, rodzi pytanie o kanon wartości wspólny dla wszystkich 
koegzystujących w ramach jednego państwa: 

...teraz zbiorowości etniczne same podejmują decyzję, co będzie ich kul-
turowym kanonem i świadomie kanon taki tworzą. Ale i w tym zjawi-
sku kryje się paradoks. Nadając bowiem pojęciu kultury jednoznaczną 
sygnaturę etniczną, ludzie, tym razem dobrowolnie, wracają znowu do 

 57 Ibidem, s. 151.
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schematu myślenia, że wszystko, co kulturalne, powinno wywodzić się 
z tego, co kulturowe, co obecne w kanonie wartości danej grupy. W ten 
sposób amerykańska wielokulturowość, podbudowana doktryną multi-
kulturalizmu, zamienia się w powolną atomizację „amerykańskiej kultu-
ry narodowej”, w jej faktyczny rozpad na konkurujące z sobą kulturowe 
getta i diaspory58.

Z jednej strony, zarysowane tutaj przez Bursztę niebezpieczeństwo wie-
lokulturowości wydaje się bardzo realne, z drugiej jednak – pamiętać należy 
(czego nie rozwija Burszta), że fakt zasygnalizowania swojej obecności i od-
rębności przez mniejszości etniczne w USA dopiero w dwudziestym wieku 
nie oznacza, iż wcześniej Ameryka była krajem monokulturowym. Kultura 
amerykańska była niewątpliwie tworem zdecydowanie bardziej monolitycz-
nym, choć tu i ówdzie (np. w powieściach Faulknera czy Flannery O’Connor) 
„czaili” się Inni dopuszczani do głosu, natomiast społeczeństwo amerykań-
skie nigdy monolitem nie było. W związku z tym taka atomizacja, o jakiej 
pisze Burszta, zawsze w kulturze amerykańskiej „drzemała”, a jej powstrzy-
mywanie jest równoznaczne z ograniczaniem prawa głosu innych grup et-
nicznych niż angloprotestancka. Poza tym Burszta zdaje się nie uwzględniać 
praw transkulturacji, która w jakiś sposób spaja społeczeństwo, „mieszając” 
cechy kultur i powodując, że zdecydowana większość np. Afroamerykanów 
utożsamia się jednak ze Stanami Zjednoczonymi nie z Afryką. Między inny-
mi Kapuściński pisze o wpływie Afryki na Amerykę, co może stanowić inte-
resującą ilustrację transkulturacji kultury amerykańskiej, angloprotestanckiej 
przez kulturę afroamerykańską59. 

I właśnie transkulturacji po części dotyczy przedostatni rozdział opraco-
wania Burszty. Jako jeden z rezultatów globalizmu Burszta wymienia deterio-
ryzację kultur, której znamionami są m.in. nowy diasporyzm i tzw. etnokrajo-
brazy. Migracja ponadnarodowa stale się intensyfikuje, a emigranci przenoszą 
w swojej świadomości granice swych krajów narodowych do nowych państw, 
w których się osiedlają. W ten sposób grupy etniczne nie tworzą zwykłych 
diaspor, ale „narody poza rodzinną ziemią”60, które są wyobrażoną przez nich 
częścią ich narodowego terytorium. Jak pisze dalej Burszta:

Tożsamość zespołowa jest odtwarzana w różnych warunkach teryto-
rialnych, społecznych i kulturowych, przemieszczające się grupy rekon-
struują swoją historię w taki sposób, iż staje się ona jakością przekraczają-
cą konkretne terytorium i formuje poszczególne etnokrajobrazy61. 

Tych ludzi Burszta nazywa dzisiejszymi „tubylcami” antropologicz-
nymi, dodając, że na całym świecie na owe kultury napierają siły rozwoju 

 58 Ibidem, s. 154.
 59 Ryszard Kapuściński, Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 114–115.
 60 Burszta, Antropologia kultury, op.cit., s. 159.
 61 Ibidem.
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i nacjonalizacji. Pojawia się zjawisko nazywane globalną implozją albo pe-
ryferyzacją centrum i antropolodzy badają np. „latynizację” San Francisco 
(przykład Burszty) lub „indianizację/andyzację” Limy (przykład mój z powie-
ści Arguedasa). Takie właśnie procesy fascynowały Arguedasa i biorąc pod 
uwagę, iż pisał swoje powieści około 30 lat temu, można uznać, że jako antro-
polog wyprzedzał swoje czasy.

W konkluzji swojej książki profesor Burszta pisze, iż współczesna antro-
pologia jest wyrazicielką idei światopoglądowego pluralizmu. Zauważa przy 
okazji, że:

O wiele łatwiej było propagować pogląd o równości kultur wówczas, 
kiedy społeczeństwa były w większym stopniu odseparowane, żyły 
„same dla siebie”, dzieliły je granice przestrzeni, których nie można było 
pokonać w sposób, w jaki czynimy to obecnie. Jak powiada Geertz, dzi-
siaj zniknęło „prawie zupełnie to podstawowe założenie, na którym do 
wczoraj opierało się antropologiczne pisarstwo, że jego czytelnicy są nie 
tylko odrębni, lecz duchowo nie powiązani, że o pierwszych można pisać, 
a drugich informować, ale nie włączać. Świat nadal ma przedziały jak 
pociąg, jest jednak więcej przejść między nimi i już mniej są strzeżone” 
(...) Podstawowym zadaniem, jakie ma dzisiaj do spełnienia antropologia 
kultury, jest pomaganie we wzajemnym porozumiewaniu się ludzi po-
przez rozpoznawanie i tolerowanie różnic, które między nimi istnieją. 
(...) Antropologia winna być mediatorem wielokulturowości, gdyż wejście 
w wiek XXI wymaga porozumienia i rozmowy. Nie jest bowiem prawdą, 
że technologie, umożliwiające nieustanny kontakt i komunikację między-
ludzką, „załatwiają sprawę”. Problem nie w tym, jak szybko się porozu-
mieć, ale o czym rozmawiać, co wiedzieć i jak traktować innych ludzi. 
Problem w treści, a nie technicznych udogodnieniach62.

Czy nie temu służy też literatura wielokulturowa, poza oczywiście dostar-
czaniem nam przyjemności estetycznej? Hasło antropologii, aby najpierw sta-
rać się zrozumieć, a potem przekazać to zrozumienie innym, jest realizowane 
także w prozie Erdrich i Arguedasa. Tak jak rudymentem antropologii jest, za 
Wojciechem Bursztą, „sztuka wątpienia i gloryfikacji społecznego zróżnico-
wania świata wartości, połączona z dystansowaniem się wobec samego siebie 
i własnej kultury”63, tak też Erdrich i Arguedas pokazują poprzez literaturę, 
że zaistnienie w dwóch rzeczywistościach możliwe jest tylko za sprawą nie-
ustannej mediacji. Dodatkowo, zagłębiając się w prozatorskim świecie Erdrich 
i Arguedasa, obserwujemy proces wzbogacania wiedzy czytelników, czyli 
nas, za sprawą podwójnej interpretacji. Wyjaśnienia indiańskie są często do-
pełnieniem wyjaśnień z kręgu naszej kultury i ta podwójna wiedza stanowi 
nieustanne wyzwanie intelektualne. 

 62 Ibidem, s. 178–179. 
 63 Ibidem, s. 179.
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Ten wstęp na temat różnych stanowisk i metod badawczych w studiach nad 
wielokulturowością nie byłby kompletny bez dokładniejszej analizy zjawiska 
transkulturacji, które cały czas pojawia się gdzieś w tle. W kontekście badań 
nad twórczością Erdrich i Arguedasa transkulturacja jest jednak terminem 
kluczowym, dlatego warto jeszcze raz powrócić do tego zagadnienia. Wiemy 
już, że sam termin zawdzięczamy Ortizowi, i wiemy, że każda transkultu-
racja ma inny charakter, w zależności od kultur, które w tej wymianie biorą 
udział. Jak dotąd, nie zastanawialiśmy się jeszcze nad specyfiką transkultu-
racji obecnej w metysażu kultur angloprotestanckiej i indiańskiej (Erdrich) 
oraz iberokatolickiej i indiańskiej (Arguedas). Kolejne pytanie, na które warto 
spróbować dać odpowiedź w niniejszym kontekście, brzmi następująco: czy 
transkulturacja jako zjawisko związana jest wyłącznie z państwami postko-
lonialnymi. I wreszcie, jeżeli założymy, że transkulturacja ma potencjał pozy-
tywny, bo w pewnym stopniu spaja kultury, to na jakim poziomie dochodzi 
do tego połączenia i co możemy potraktować jako pierwiastek uniwersalny? 
A czy uświadomienie sobie praw rządzących transkulturacją może nas, do 
pewnego stopnia, uratować przed ksenofobią? 

Specyfikę procesów transkulturacyjnych w obu Amerykach można prze-
śledzić jedynie poprzez odwołanie się do pewnych uogólnień, które cechują 
kultury biorące udział w wymianie. Dla twórczości Erdrich i Arguedasa klu-
czowy jest element indiański; ponieważ sporo uogólnień na temat specyfiki 
indiańskiego światopoglądu zostało już w niniejszej pracy zaakcentowanych 
(wstęp do literatur indiańskich w podrozdziale Odzyskanie głosu), w tym miej-
scu pozwolę sobie tylko pokazać kilka różnic pomiędzy Indianami Chippewa 
a Keczua. 

Po pierwsze, Chippewa to Indianie „rezerwatowi”, zamieszkujący lasy wo-
kół jeziora Matchimanito i te właśnie fakty mają zdecydowany wpływ na ich 
kulturę. Poprzez życie w rezerwacie kultura Chippewa rozwijała się w spo-
sób paradoksalny, tzn. była pod ciągłą kontrolą białych (rząd amerykański, 
Biuro do spraw Indian, misjonarze itp.), ale też granice rezerwatu stanowiły 
pewną gwarancję ochrony kultury indiańskiej (w pewnym momencie historii 
Indianie odzyskali suwerenność plemienną i stopniowo przywrócili do życia 
indiańskie życie duchowe, które w rezerwacie mogło się toczyć bez ingerencji 
białych). Sam fakt, że Indianom Chippewa gwarantowano własną ziemię, na-
wet jeżeli był to obszar zupełnie niewspółmierny do tego, co na rzecz Stanów 
Zjednoczonych utracili, pomagał im zachować pewną integralność duchową. 
Dla ich duchowego świata ważny był las i jezioro; w lesie zamieszkiwały duchy 
przodków, a w jeziorze potwór Misshepeshu, symbol indiańskiej tożsamości 
i ducha oporu. Co jeszcze istotne to fakt, że Chippewa to Metysi od pokoleń; 
do dzisiaj wielu z nich nosi francuskie nazwiska „na pamiątkę” układu, który 
mieli z francuskimi katolikami (traperami). Chippewa połączyli się z białymi 
traperami, aby ułatwić sobie (poprzez zwiększenie liczebności myśliwych) 
polowanie na zdziesiątkowane bizony. 

Indianie Keczua natomiast to Indianie andyjscy, odcięci od świata i przez 
wieki wykorzystywani w majątkach ziemskich; traktowani przez swoich 
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panów jak niewolnicy i zwierzęta. Andy stanowią dla nich największą świę-
tość i te właśnie Andy Arguedas każe im zostawić, aby w miastach wybrzeża 
mogli uniezależnić się od latyfundystów. Drugą świętością jest ayllu, rodzaj 
wspólnoty plemiennej i poszerzonej rodziny. W trakcie migracji na wybrzeże 
ayllu też zostają rozbite, ale w cudowny sposób udaje się Indianom je zrekon-
struować i w Limie również zrzeszają się we wspólnotach (które na pewno 
jednak odbiegają od wspólnot oryginalnych). Kolejna różnica pomiędzy gru-
pami indiańskimi u Erdrich i Arguedasa to ich liczebność – w Peru Indianie 
stanowią większość, ale, co istotne, startują z pozycji niewolników, zatem 
ich poczucie wartości jest zdruzgotane, a fatalizm bardzo głęboki. Indianie 
północnoamerykańscy nigdy nie byli niewolnikami na taką skalę; wprost 
przeciwnie, należą do tych grup etnicznych, które się nigdy nie podpo-
rządkowały w sensie duchowym. Zatem, chociaż również większość Indian 
Arguedasa to Metysi, ten metysaż ma zupełnie inny charakter niż metysaż 
Indian Chippewa. Chippewa tworzyli z traperami unię, jak równy z równym; 
wiązał ich wspólny interes, natomiast Metysi z Andów to w większości owoc 
gwałtów, bo Indianki stanowiły własność latyfundystów.

Indianie Chippewa prawie nie pamiętają o swoim metysażu, choć życie na 
granicy dwóch kultur jest dla nich trudne i wymaga nieustannych kompromi-
sów. Dużo częściej się zastanawiają nad swoją indiańskością i określają swoją 
tożsamość właśnie poprzez swój stosunek do tradycji indiańskich przodków. 
Dla Indian Keczua natomiast metysaż jest czasem jak piętno, symbol braku 
przynależności do jakiejkolwiek kultury. Czują się nie tylko bękartami w sen-
sie dosłownym, ale także „bękartami kulturowymi” i często z frustracją od-
rzucają oba dziedzictwa. Najważniejszy jednak Metys kulturowy Arguedasa 
– Ernesto – próbuje obie tradycje zachować, co stawia go w sytuacji ogromne-
go osamotnienia. 

Kultury „najeźdźców” należące do jednej kultury Zachodu to angloprote-
stanci u Erdrich i iberokatolicy u Arguedasa. I chociaż dla Chippewa ważni 
byli też francuscy katolicy, którzy zostawili im w spadku nazwiska i katoli-
cyzm właśnie, to jednak współcześni Chippewa zmagają się raczej z anglo-
protestanckim modelem kultury (bo taki charakter ma amerykańska kultura 
masowa); muszą zatem stawiać czoła kultowi postępu, indywidualizacji, prag-
matyzmowi, industrializacji. Oczywiście, współcześni Keczua też się zmagają 
z brutalnym kapitalizmem, a nie konkwistadorami. Jednak jest to istotne, że 
na początku obie kultury indiańskie były kolonizowane przez angloprotestan-
tów i iberokatolików, ponieważ za sprawą transkulturacji te wpływy odcisnę-
ły piętno na współczesnej kulturze metyskiej w wersji Chippewa i Keczua.

Jak pisze Urbański, cechami, które odróżniają Hispanoamerykanów od 
Angloamerykanów są: 

...dążenie do uniwersalizmu, kompleks etniczno-kulturowy, który po-
woduje bunty intelektualne i niepokój polityczny; nonkonformizm umy-
słowy wynikający z egocentryzmu i emocjonalizmu i często hamujący 
realizowanie przedsięwzięć zbiorowych; usilne pragnienie posłannictwa 
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społecznego przy zachowaniu tradycyjnego sposobu życia i działania 
(...), przywiązanie do elementów epickich i cudownych oraz sentyment 
romantyczny oddzielający ludzi od codziennej rzeczywistości...64

Jako typowe cechy Angloamerykanów Urbański z kolei wymienia:

...zmysł praktyczny oraz optymizm w realizowaniu każdego przedsię-
wzięcia, wynikający z głęboko zakorzenionego nastawienia pragma-
tycznego; nadmierna specjalizacja techniczna oraz naukowa przy jedno-
czesnym zaniedbywaniu humanistyki oraz selektywności intelektualnej 
(...), idealizowanie pracy, będącej rodzajem kultu społecznego w Stanach 
Zjednoczonych; niemal mistyczna pewność co do sukcesu jankeskich 
przedsięwzięć zbiorowych (...), wzmożona mobilność społeczna (...), 
współzawodnictwo; rosnący konformizm umysłowy (...), odsuwanie na 
bok spraw kulturalnych, powodowane przez nadmierne zaabsorbowanie 
realizmem społeczno -ekonomicznym65.

Aczkolwiek nie jestem zwolenniczką aż takich uogólnień, to w tym wy-
padku posłużyłam się nimi, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na obszerną 
i wnikliwą charakterystykę kultury Anglo- i Hispanoamerykanów, a zasyg-
nalizowanie różnic pomiędzy nimi jest niezbędne, szczególnie dla polskiego 
czytelnika. Te właśnie różnice decydować będą o odmienności dylematów 
metyskich bohaterów Arguedasa i Erdrich. Ich kluczowe postacie, Ernesto 
i Lipsha, zmagają się właśnie z takimi konsekwencjami swojego „zachodnie-
go” dziedzictwa, jakie wymienia Urbański. Podobne siły nacisku kształtują 
też innych Indian z powieści, czemu przyjrzymy się dokładniej w części in-
terpretacyjnej.

Oprócz tego niezatarte odmienne piętno duchowe obu Amerykom, 
według Urbańskiego66, nadaje kulturalny elitaryzm i kultura estetyczna 
Hispanoameryki oraz kulturalny egalitaryzm, a także kultura naukowo-
-technologiczna Stanów Zjednoczonych. Jak twierdzą z kolei antropolodzy 
i socjolodzy, na których Urbański się powołuje, cywilizację hispanoamery-
kańską określić można jako cywilizację pionową (dystans między warstwami 
społecznymi) związaną z pewnym tradycjonalizmem umysłowym (decyduje 
elita, która nie dopuszcza do głosu innych), a cywilizację angloamerykańską 
jako horyzontalną (ze względu na jej nastawienie demokratyczne), wspieraną 
przez rewizjonizm ideologiczny.

W kwestii religii Urbański zwraca uwagę67, że Hispanoamerykę cechował 
zawsze dogmatyczny konserwatyzm, związany z mocną pozycją Kościoła 
katolickiego, a w Angloameryce od początku rozwijał się pluralizm religijny 

 64 Stephen Urbański, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloamerykanie, tłum. 
Bronisław Zieliński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 160.

 65 Ibidem.
 66 Ibidem.
 67 Ibidem.
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i postępowała sekularyzacja. Jednocześnie Urbański podkreśla, że zarówno 
dogmatyzm katolicki, jak i liberalizm protestancki przechodzi w Ameryce 
poważny kryzys moralny. I chociaż opracowanie Urbańskiego ukazało się 
w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku i może być traktowane jako 
nieaktualne, to jednak zawiera istotne informacje dla niniejszej pracy, ponie-
waż odrodzenie duchowości etnicznej i jej narastająca popularność w obu 
Amerykach nastąpiło w tym właśnie czasie i na pewno wzmocnione zostało 
poprzez kryzys zachodniej duchowości. 

W pracy Urbańskiego, która stanowi rodzaj kompendium kulturoznaw-
czego dotyczącego obu Ameryk, nie pada nawet najmniejsza wzmianka na 
temat transkulturacji, chociaż to pojęcie już wtedy funkcjonowało. Trudno 
niewątpliwie przewidzieć, w jakim kierunku przesuną się zmiany kulturowe 
i konsekwentnie studia nad kulturą, stąd pewnie to niedociągnięcie. Niemniej 
praca Urbańskiego stanowi dobry podkład do rozmowy o transkulturacji, 
ponieważ stara się on pokazać cechy, które decydują o odmienności kultur 
składających się na współczesną Amerykę. Fakt, że pokazane są kultury 
w izolacji, niejako przygotowuje nas do konfrontacji z modelem wielokultu-
rowym, którego transkulturacja dotyczy. Teraz, skoro już mniej więcej wiemy, 
czym charakteryzuje się kultura indiańska w wydaniu Chippewa i Keczua 
oraz kultura zachodnia reprezentowana przez Anglo- i Hispanoamerykanów, 
możemy popatrzeć na kulturowe interakcje i ich rezultaty.

Przypadek transkulturacji w Ameryce Łacińskiej znakomicie analizu-
je Canclini68. Jego analiza kultury latynoskiej przybliża nam współczesną 
Amerykę i w tym sensie jest to jakby dalszy ciąg historii, którą rozpoczął 
Urbański. Jaka jest zatem kultura współczesnej Ameryki? Canclini pisze:

Współczesne kraje latynoskie powstały w wyniku osadzania się, wza-
jemnego przeciwstawiania i przeplatania tradycji indygenistycznych 
(zwłaszcza w rejonach Mezoameryki i w Andach) z hispanizmem o ro-
dowodzie katolickim oraz kolonialnym, a także ze współczesnymi dzia-
łaniami o charakterze politycznym, edukacyjnym i komunikacyjnym. 
Pomimo prób unowocześnienia kultury elitarnej i izolowania elementów 
indygenistycznych oraz kolonialnych w sektorach kultury popularnej, 
stopniowe przemieszanie warstw społecznych doprowadziło do powsta-
nia formacji hybrydycznych we wszystkich warstwach społecznych. (...) 
Przynależność do kultury – zwłaszcza przynależność do kultury we 
współczesnych czasach – zakłada nie tyle utożsamianie się z repertuarem 
wyłącznie nowoczesnych obiektów i przesłań, ile wymaga umiejętności 
łączenia awangardowej sztuki i literatury, jak również postępu technolo-
gicznego z tradycyjnymi wzorcami społecznego przywileju i symbolicz-
nego rozróżnienia69. 

 68 Nestor García Canclini, Hybrid Cultures, University of Minnesota Press, Minneapolis 1995; 
tłum. autorki.

 69 Ibidem, s. 46–47.
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Canclini, jak też wielu innych znawców tematu, zwraca uwagę, że zmia-
na w kulturze, przesunięcie od monolitycznej w kierunku heterogenicznej 
koncepcji kultury, nastąpiła po Rewolucji Meksykańskiej, kiedy to Ameryka 
Łacińska nie tylko odkryła swoją indiańską przeszłość, ale też nauczyła się 
czerpać dumę z tego dziedzictwa. Oczywiście, wszystko to nie wydarzyło się 
w jednym momencie, rewolucja zapoczątkowała jedynie proces zmian w my-
śleniu o kulturze narodowej i skierowała publiczną uwagę w stronę inspiracji 
indiańskiej (ogromna rola Muralistów). Tradycjonalizm – rozumiany jako za-
interesowanie sztuką lokalną, ludową i indiańską – stawał się coraz bardziej 
popularny na arenie kultury narodowej i ponadnarodowej, chociaż przez 
długi czas był domeną kultury popularnej. Obecnie, gdy granice pomiędzy 
sztuką wysoką a popularną, kulturą elitarną a masową się zacierają, może-
my znaleźć wiele przykładów na przemieszanie tematów kulturowych. Fakt, 
że np. Indianie zaistnieli w taki sposób w literaturze Arguedasa (literaturze, 
która tak długo w Ameryce Łacińskiej miała status elitarny), jest również po-
twierdzeniem tej zmiany w myśleniu.

Jednak, jak trafnie zauważa Canclini70, ciągle żywy jest stereotyp, że kul-
tura ludowa/indiańska to wyłącznie folklor nierozerwalnie związany z wsią 
i przeszłością, ustawicznie zagrożony przez postęp. Konsekwencję takiego 
myślenia stanowi przekonanie, że kultura indiańska nie może wejść w dialog 
z nowoczesnością; skazana jest na muzealną gablotę, bo interakcja ze współ-
czesnym światem niechybnie ją zabije. Jak wiemy, Arguedas od początku 
sprzeciwiał się takiemu postrzeganiu dziedzictwa indiańskiego. Canclini po-
kazuje, że takie myślenie o naszych korzeniach, o sztuce ludowej lub indiań-
skiej, ma swój rodowód w romantyzmie, gdy ludowe legendy „ratowano” w li-
teraturze, ale nawet nie pokuszono się, aby zbadać relację kultury ludowej do 
kultury wysokiej, dając tej pierwszej rodzaj „wymyślonej” autonomii. Kultura 
ludowa stała więc zawsze obok, tak jak kultury indiańskie w Ameryce. Nawet 
dzisiaj, jak pisze Canclini:

Głównym niedociągnieciem prac na temat folkloru jest to, że ich au-
torzy nie zastanawiają się, co się stało z kulturami popularnymi w dobie 
społeczeństwa masowego. Folklor, powstały w Europie i Ameryce jako 
reakcja wobec ślepoty arystokracji na kulturę popularną i jako odpowiedź 
na pierwsze uprzemysłowienie kultury, jest prawie zawsze melancholijną 
próbą wyodrębnienia elementów popularnych z masowego przekształce-
nia społeczeństwa i utrwalenia ich w rzemieślniczych formach produkcji 
i komunikacji71.

Jak kontynuuje Canclini, nie tam jest miejsce kultur tradycyjnych, gdzie 
je spychano. Kultury te, jak pokazuje przykład Ameryki Łacińskiej, rozwi-
nęły się poprzez transformację. Wiemy, że podobnie to zjawisko postrzegają 

 70 Ibidem.
 71 Ibidem, s. 151; tłum. autorki.
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Erdrich i Arguedas, którzy stworzyli postacie literackie „Indian w fazie trans-
formacji”. Jak pokażę w części interpretacyjnej, bohaterowie ci skonstruowani 
są z wiecznie żywych indiańskich elementów mitycznych i współczesnych 
postaci zakorzenionych w popkulturze. Można być wodzem plemienia, hazar-
dzistą i biznesmenem w jednej osobie. Można być indiańską szamanką i femi-
nistką. Wreszcie, jak wytłumaczyć fakt, że Indianie Erdrich tak kochają samo-
chody (większość indiańskich wizji w powieściach następuje podczas jazdy 
samochodem), czy to, że Keczua w Limie fascynują się np. jazzem? Wiele osób 
byłoby skłonnych przyznać, iż to znak, że Indianie utracili bezpowrotnie swo-
ją oryginalną kulturę; jednakże Erdrich, Arguedas, Canclini starają się nam 
pokazać, iż jest to kontynuacja i transformacja, procesy naturalne świadczące 
o rozwoju kultur indiańskich, a nie ich śmierci.

Co jest przyczyną tych zmian? Canclini pisze, że zmiany wymuszane są 
przede wszystkim poprzez dynamikę kultur, które zwykliśmy postrzegać jako 
stałe. Również życie na terenach wiejskich, które były ostoją tego typu kultury, 
zmieniło się radykalnie. Twórcy „tradycjonaliści”, reagując na zmiany w swoim 
środowisku, manifestują je w swojej sztuce, która stanowi kontynuację trady-
cji i zarazem nieustannie tę tradycję adaptuje. Poza tym sztuka popularna to 
nie jedynie przedmioty i zabytki kultury materialnej. W kontekście tej pracy 
można dodać, że Indianin, o czym była mowa na początku, to nie pióropusz 
i fajka pokoju. Dla Cancliniego, tradycja to „mechanism of selection, and even 
of invention, projected toward the past in order to legitimize the present”72. 
Tradycja to też dynamiczna dramatyzacja doświadczenia zbiorowego i dlatego 
to nie przedmioty są dla niej najważniejsze, ale rytuały i ceremonie. 

Ponadto kultura ludowa nie zamyka się wyłącznie w kulturze popularnej 
czy etnicznej i jej stosunek do przeszłości opiera się nie na bałwochwalczej 
postawie, ale na dialogu z tą przeszłością. Dla kultury ludowej przeszłość 
nie jest święta; jako przykład Canclini podaje karnawały metyskie, w trakcie 
których w tańcu Indianie i Metysi parodiują konkwistadorów, lub figurki ce-
ramiczne z Meksyku, za pomocą których artyści żartują sobie z katolickich ry-
tuałów. Podobnie jak survival humor Indian Chippewa są to przejawy adaptacji 
kultury zdobywcy we własnym kontekście kulturowym. Według Cancliniego, 
jest to znak, że 

…wypracowujemy wyraziste punkty przejścia pomiędzy tym, co nasze, 
i tym, co obce, pomiędzy powieleniem tego, co znamy i włączeniem no-
wych elementów w nowookreśloną percepcję własnej osoby73.

Canclini nieustannie podkreśla, że modernizacja nie żąda wyrzeczenia 
się tradycji, a reprezentanci kultury ludowej i indiańskiej nie są skazani na 
pozostanie na zewnątrz nowoczesności. Antropolodzy przypominają, iż we 
współczesnej Ameryce Łacińskiej żyje około 30 milionów Indian, którzy ciągle 

 72 Ibidem, s. 156.
 73 Ibidem, s. 162–163; tłum. autorki.
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zamieszkują tereny swoich przodków i mówią swoimi językami. Dlatego nale-
ży uwzględnić ich odrębność kulturową i jednocześnie ich wpływ na kulturę 
latynoską. Canclini postuluje, aby odróżnić kulturę popularną od folkloru, 
ponieważ o ile ta pierwsza rozwija się współcześnie, o tyle ten drugi często 
nie ma kontaktu ze współczesnością. 

Tożsamości, które we współczesnym świecie ustawicznie się „krzyżują”, 
nie można, według Cancliniego, lekceważyć. Zmiany w kulturze wymagają 
komentarza. Jak podaje Rouse, na którego powołuje się Canclini, obecnie 40% 
populacji Los Angeles stanowią emigranci z Azji i Ameryli Łacińskiej; w roku 
2010 będą stanowić 60%. Rouse nazywa to zjawisko „implozją Trzeciego 
Świata w pierwszym”74, dodając, że w takiej rzeczywistości postrzeganie kul-
tury autentycznej jako autonomicznego, wewnętrznie spójnego uniwersum 
jest nie do przyjęcia.

W konkluzji swojej książki Canclini pisze, że dzisiaj wszystkie kultury są 
kulturami granicznymi; kultury straciły swój ekskluzywny związek z tery-
toriami, ale zyskały na polu komunikacji i wzajemnej wymiany. Rola twórcy 
w świecie kultury po transformacji także uległa zmianie:

Artyści i rzemieślnicy przekształcają swoją wiedzę podczas ceremonii 
poświęconych szukaniu nowych znaczeń rodzących się na skrzyżowaniu 
kultur wysokich i popularnych, elementów narodowych i międzynaro-
dowych. Są postmodernistycznymi kapłanami, liminal personae, „ludźmi 
na progu”, jak Turner nazywa tych, którzy celebrują rytuały przejścia od 
starożytności, ponieważ unikają lub wymykają się systemowi klasyfikacji, 
który normalnie decyduje o komponowaniu sytuacji i pozycji w przestrze-
ni kultury75.

Zatem transkulturacja jest kolejnym pretekstem dla twórcy, aby wyjść 
„poza siebie”, w tym wypadku, przekroczyć granice własnej kultury. Tak 
naprawdę zwrócenie uwagi na procesy transkulturacyjne na obszarze kie-
dyś zwanym Nowym Światem skłania nas do refleksji, że transkulturacja 
towarzyszy ludzkości od zawsze i nie jest związana z żadnym konkretnym 
terytorium. To prawda, że współcześnie wyraźniej ją widać w Ameryce, ale 
tak naprawdę, czy Europejczycy, którzy najechali Nowy Świat, reprezento-
wali czysto europejską kulturę? Już Fuentes w swoim Pogrzebanym zwierciadle 
zwraca uwagę76, że Hiszpanie przybyli do Ameryki z kraju, na którego bogac-
two kulturowe, oprócz kultury białych Hiszpanów, składało się dziedzictwo 
Żydów i Maurów. Zatem kultura hiszpańska nie była jednorodna już w mo-
mencie podboju.

Często pojawia się pytanie, czy kultury indiańskie po transkulturacji są 
jeszcze kulturami indiańskimi; w tym miejscu można by też zadać pytanie, 

 74 Ibidem, s. 232; tłum. autorki.
 75 Ibidem, s. 276–277; tłum. autorki.
 76 Carlos Fuentes, Pogrzebane zwierciadło, tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Opus, Łódź 1994.
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czy kultura europejska więcej zawdzięcza antykowi, czy chrześcijaństwu. 
A co ze spuścizną po barbarzyńcach, po Muzułmanach i Żydach, którzy na tej 
kulturze odcisnęli swoje niezatarte piętno? Globalna pozycja Europy uległa 
zmianie dopiero w okresie renesansu, czyli wspólny wróg Europejczyków, 
nowo podbici Indianie obu Ameryk, pomógł w krystalizacji „czysto” euro-
pejskiej kultury. Wcześniej Europejczycy nie stanowili takiej siły, jak pisze 
Krzysztof Szymborski:

Europejczycy są potomkami barbarzyńców, którzy osiedlili się na gru-
zach Imperium Rzymskiego i przez stulecia żyli na peryferiach cywilizo-
wanego świata – Chin, Indii i Kalifatu Islamskiego77.

Szymborski pisze też, że rasizm, choć obecny pod różnymi postaciami we 
wszystkich kulturach, w swojej naukowej wersji jest wynalazkiem europej-
skim. Europejczycy potrzebowali, jak ujmuje to Szymborski, „znieczulenia” 
chrześcijańskiej duszy, którym stała się ideologia głosząca, że obcy jest zły 
z natury, czy nie ma duszy, jak Indianie, aby móc prowadzić wielowiekową 
krucjatę, obliczoną na wyeliminowanie „złych”. Teraz gdy okazuje się, że „źli” 
nie tylko przetrwali, ale biorą udział w kulturze światowej, i że od zawsze 
wywierali na tę kulturę wpływ (choć w bardzo różnym stopniu), niektórzy 
apologeci kultury europejskiej, amerykańskiej czy latynoskiej czują się nie-
pewnie. Czy słusznie? 

Jak pokazuje Rietbergen w swoim obszernym opracowaniu na temat hi-
storii kultury europejskiej78, procesy wymiany kulturowej, zwanej transkul-
turacją, zawsze następowały. W historii zmieniały się tylko role i kostiumy, 
w zależności od tego, kto był w pozycji siły. Książka Rietbergena może być 
swego rodzaju antidotum na skrajną ideologię postkolonializmu, tę nawołu-
jącą do wyrównania szkód. Podbój, zawsze krwawy i niesprawiedliwy, jest 
też, w historycznej perspektywie, obustronną wymianą i modyfikacją kultur. 
Wyrównanie strat po podboju, jak uczy nas np. współczesna historia Indian 
amerykańskich, nigdy nie jest możliwa, ale możliwy jest dialog międzykultu-
rowy, który jednakże wymaga otwarcia obu stron. Historia poprzez swoją po-
wtarzalność pokazuje, że oprócz czasu linearnego zdajemy się jeszcze tkwić 
w czasie cyklicznym, bo dialog międzykulturowy, przejawiający się właśnie 
w transkulturacji, na przemian pojawiał się i znikał w różnych kontekstach 
oraz formach. 

Rietbergen opisuje na przykład synkretyzm religijny z początków chrześ-
cijaństwa w Europie, który w swoim kształcie tak bardzo przypomina synkre-
tyzm na styku religii szamańskich i chrześcijańskich w Ameryce. Jak pisze:

Oczywiście [wprowadzenie chrześcijaństwa], nie oznaczało, że takie 
praktyki zanikły. Przeciwnie, wielu chrześcijańskich kapłanów świado-

 77 Krzysztof Szymborski, Niezbędnik inteligenta: Grzechy białych, „Polityka” 2004.
 78 Peter Rietbergen, Europa – dzieje kultury, tłum. Robert Bartołd, Książka i Wiedza, Warszawa 

2001.
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mie lub nieświadomie przejmowało rolę dawnych magów i czarowników 
właśnie dlatego, że ludność potrzebowała stanu kapłańskiego, który 
potrafi porozumiewać się z niepojmowalnymi siłami natury i – jeśli to 
konieczne – zjednywać je sobie. 

Życie codzienne stopniowo organizowało się według reguł Kościoła. 
Nowej religii i jej wyznawcom nie tylko przyznano różne przywileje, lecz 
tak zaadaptowano wiele elementów dawnych kultur, aby były zgodne 
z normami chrześcijaństwa w celu kulturowej homogenizacji79.

I tak, dzień Słońca został Dniem Pańskim, a homogenizacja w świecie po-
dwójnych kodów postępowała wolno, więc często musiała być wspierana siłą. 
Stan synkretyzmu religijnego musiał zapewne utrzymywać się długi czas, bo 
dotarcie do wszystkich wyznawców i ich kontrola były niemożliwym przed-
sięwzięciem:

Podobnie jak Augustyn, coraz więcej obywateli cesarstwa przyjmowało 
nową religię, która rozwijała się w gmatwaninie kultur i świadomie lub 
nie zapożyczała wiele ich elementów. W konsekwencji nowa religia dawa-
ła atrakcyjną i dla wielu przekonującą mieszaninę cech innych popular-
nych religii i systemów myślowych. Wśród nich były nauki związane z in-
dyjsko-perskim bogiem Mitrą, a także kult Niezwyciężonego Boga Słońca, 
który przez wiele lat był opiekuńczym bóstwem cesarza Konstantyna: 
obrzędy celebrujące narodziny Mitry i święto Słońca przyczyniły się do 
ukształtowania świąt Bożego Narodzenia jako narodzin Zbawiciela i po-
wrotu światła. Równie wpływowy był kult egipskiej bogini Izydy, która 
– często malowana i rzeźbiona jako Bogini-Matka ze swym dzieckiem 
Ozyrysem na kolanach – najwyraźniej stała się pierwowzorem wizerun-
ku Matki Boskiej80.

Z kolei wpływ kultury muzułmańskiej odcisnął się na literaturze za spra-
wą Baśni tysiąca i jednej nocy. Historie te 

...trafiły na Zachód dzięki jednej z najtrudniejszych do prześledzenia, ale 
najtrwalszych form przekazu kulturowego: przekazowi ustnemu. W kon-
sekwencji znaczna część opowieści, od niepamiętnych czasów uważanych 
za typowo europejskie i przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez 
bajarzy, którzy objeżdżali wsie i miasta Anglii, Francji i Niemiec, dotarła 
do Europy ze świata islamskiego, choć często okazuje się, że ich korzenie 
znajdują się aż w Persji i Indiach. W poezji lirycznej świat arabski miał 
również zdumiewające osiągnięcia, które wywarły wpływ na Europę, 
zwłaszcza za pośrednictwem muzułmańskiej Hiszpanii. 

 79 Ibidem, s. 85.
 80 Ibidem, s. 96–97.
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Rzeczywiście, mówi się, że 

...podczas gdy al-Raszid i al-Mamun (kalifowie) zagłębiali się w grecką 
i perską filozofię, ich współcześni na Zachodzie, Karol Wielki i jego pano-
wie, rzekomo z trudem uczyli się sztuki pisania swojego imienia. Chociaż 
może być w tym trochę przesady, w VIII i IX wieku kulturowe osiągnięcia 
muzułmańskiego Wschodu przewyższały chrześcijański Zachód. Stan ten 
utrzymywał się kilka stuleci; przez tysiąc lat gospodarczymi i politycz-
nymi stolicami nie były Londyn, Paryż czy Rzym, ale Bagdad, Kordoba, 
Damaszek czy nawet Konstantynopol i – można by dodać – Hangzhou, 
Heyan-kyo i Tenochitlan81.

Podobne przykłady stanowią dowód na to, że eurocentryczna duma i po-
czucie wartości są często przesadnie akcentowane. To bardzo dobrze, gdy lu-
dzie są dumni z własnej kultury, ale należy zachować umiar, bo, jak pokazuje 
historia, kiedyś i my byliśmy „Indianami”, których inni mogli oświecać. Nikt 
przy tym nie zaprzecza, że Europa przez kilkaset lat była potęgą i nikt nie chce 
umniejszać osiągnięć kultury europejskiej, ale warto, zwłaszcza w obecnych 
czasach, gdy imperium kolonialne krajów europejskich rozpadło się defini-
tywnie, otworzyć się na obce kultury i uznać ich równoprawność. Rozsądniej 
jest skupić się na tym, co nas łączy, na wspólnym ludzkim dziedzictwie, nie 
negując tym samym prawa poszczególnych kultur do odrębności. Wszyscy 
znawcy tematu podkreślają, jak trudno w praktyce zachować ten postulat 
o tolerancji; jak trudno szanować innych, nie wpadając w pułapkę całkowitego 
relatywizmu i utraty własnej tożsamości (cóż nam zostanie, jak „poświęcimy” 
wszystkie zasady dla dobra porozumienia). Dlatego otwarcie na inne kultury 
wymaga czujności i stałej debaty na temat kompromisu pomiędzy stronami. 
O takich dylematach człowieka ponowoczesności pisze też Edward Możejko:

Oczywiście, uznanie, respektowanie innych kultur pociąga za sobą rela-
tywizację wartości kulturalnych, etycznych, społecznych. Jeżeli przyjrzeć 
się uważniej ponowoczesnemu kultowi odrębności, osobliwości, dziwno-
ści, inności graniczącej niekiedy z obsesją, nakazowi respektowania indy-
widualności – to nietrudno w tym dostrzec wiele cech korespondujących 
z założeniami wielokulturowości. Czyni to sytuację egzystencjalną współ-
czesnego człowieka bardzo trudną, bo stawia go w obliczu dokonywania 
ciągłych wyborów82.

Maria Zowisło pokazuje natomiast, że wielokulturowość można i warto 
badać na poziomie mitu83. Chciałabym w tym miejscu przytoczyć niektóre 

 81 Ibidem, s. 118–119.
 82 Edward Możejko, Wielka szansa czy iluzja – wielokulturowość w dobie ponowoczesności [w:] 

Dylematy wielokulturowości, Universitas, Kraków 2004, s. 160.
 83 Maria Zowisło, Wielość i wieloznaczność. Mit (w) ponowoczesności [w:] Dylematy wielokulturowo-

ści, Znak, Kraków 2004.
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z jej refleksji, ponieważ funkcjonowanie mitu pomiędzy kulturami interesuje 
również Erdrich oraz Arguedasa i mit jest w ich utworach płaszczyzną, na 
której kultury mogą na moment zaistnieć w równowadze. Mit stanowi pomost 
w dialogu; jest wewnętrzną siłą napędu, zwłaszcza dla kultur indiańskich. 
To właśnie zakorzenienie w micie daje im potencjał i pozwala „konkurować” 
z kulturą współczesną, ponieważ mit jest rdzeniem indiańskiej duchowości, 
a z duchowością dwudziestowieczna kultura Zachodu ma często problemy. 

W swoich rozważaniach Zowisło powołuje się na poglądy Odo Marquarda, 
który, według niej:

...broni wielości i wieloznaczności mitu, a za tą znamienną dla jego fi-
lozofii apologią kryje się coś bardziej kluczowego – troska o wolność 
i autentyczność człowieka w świecie rozdartym między dwiema tenden-
cjami – unifikacji, homogenizacji oraz pielęgnacji różnorodności wielości. 
Można powiedzieć, iż ta druga tendencja kształtuje się w świadomości 
teoretycznej jako przeciwwaga tej pierwszej, jako przezwyciężenie jej 
faktycznej dominacji dokonywane w sferze projektu. Projekt ten zdaje się 
być jedną z największych nostalgii ponowoczesności, która wyzwoliwszy 
się z magii mitu oświeceniowego rozumu, zdaje się popadać w nowy mit 
– wielości i wieloznaczności, mit wpisany w obronę i pochwałę „słabej 
myśli”, myśli chwalebnie niezdolnej do dominacji dzięki jej otwarciu na 
nieskończony horyzont polisemii, mnogich i równoważnych sensów84.

Zowisło pisze dalej, powołując się tym razem na Lyotarda, że wielkie opo-
wieści modernizmu, zakorzenione w filozoficznych ambicjach uniwersalizmu 
i absolutności jednej prawdy, wikłają się w dialektykę wiedzy oraz władzy, 
dlatego należy od nich odstąpić i wejść w obszar „słabego myślenia” mno-
gich, małych, wzajemnie nieprzekładalnych dyskursów. Marquard uważa, że 
ludzie (w kulturze Zachodu) odeszli od mitu; porzucając „mythos” na rzecz 
„logos”, przeszli od mitycznego zmyślenia do prawdy rozumu. Jednocześnie 
Marquard ostrzega przed niebezpiecznymi monomitami, które nie oddając 
miejsca i sprawiedliwości innym historiom w świadomości człowieka, znie-
walają jego tożsamość, a także nawołuje do pluralizmu, który zapewnia lu-
dziom swobodę i autonomię. Ta ostatnia sytuacja to sytuacja wolności, a wol-
ność może być zachowana właśnie przy współistnieniu wielu historii, które 
wzajemnie hamują swój wpływ na umysł człowieka. Zatem polimityczność 
jest przestrzenią równości szans dla wielu historii. Marquard postuluje, aby 
nieustannie odwoływać się do wielu opowieści, jak robiła to Szeherezada, bo 
to właśnie ma być lekiem na grozę zła i zniewolenia.

Maria Zowisło, zastanawiając się nad tym, jak koncepcja mitu Marquarda 
współgra z teoriami mitograficznymi, dochodzi do wniosku, że w istocie ta 
teoria bynajmniej nie stoi do nich w opozycji. Jak pisze Zowisło:

 84 Ibidem, s. 192.
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Przypomnijmy, że z semiotycznego punktu widzenia mit z istoty swej 
jest symbolem złożonym (jest wszak narracją wieloelemenetową) i odsyłając 
do określonego desygnatu, jest wieloznaczny. Polisemantyczność, a zatem 
mnogość jest jego esencją. Mit par excellence występuje w liczbie mnogiej! 
Pluralis mitu ma podwójny charakter: polisemii (wieloznaczności) oraz 
różnorodności (wielości). Eliade pisał, że jeden mit może sugerować sym-
bolicznie wiele sensów, a także, iż ten sam sens może być wyrażany przez 
wiele różnych mitów. Z kolei Ricoeur (...) pisał, iż rozmaitość mitów wy-
nika z samej struktury mitycznej struktury, która objawia sakralną peł-
nię i całkowitość prapoczątków właśnie w sposób symboliczny, jedynie 
intencjonalny. Enigmatyczny i numityczny przedmiot mitu nie jest dany, 
lecz jest wyznaczany, nie jest przeżywany wprost, lecz sugerowany przez 
opowieść i rytuał mitu85.

Dalej Zowisło powołuje się na Eliadego, przypominając, że mity są święte, 
bo uobecniają świętość – poprzez słowa, opowiadające historię „wtargnięcia 
świętości” w świat, ewokują to wtargnięcie. W porównaniu z koncepcjami 
Eliadego i Ricoeura koncepcja Marquarda może się wydawać zbyt redukcjo-
nistyczna, zauważa Zowisło, niemniej jednak jego nacisk na poszanowanie 
wielu historii jako ucieczka od despotyzmu jednego mitu jest bardzo istotny. 
Marquard obawia się wszelkiej dogmatyzacji mitu i tym samym zaprasza do 
ponownego przemyślenia sensów i aktualności mitu. W końcu, diagnozuje 
Zowisło, kryzys kultury Zachodu polega być może na zbyt pospiesznym wy-
kluczeniu mitu nie tylko z obszaru samej kultury, lecz także racjonalności. Na 
poparcie swojej tezy Zowisło cytuje Josepha Campbella:

Wprawdzie istnieją dwa sposoby niezrozumienia mitów, ale nasza cy-
wilizacja odwołała się do obu. Jeden z nich polega na uznawaniu, że mit 
odnosi się do wydarzenia nadprzyrodzonego lub do rzeczywistego wyda-
rzenia, które ma nastąpić w przyszłości – zmartwychwstanie Jezusa lub 
drugie przyjście. Cała nasza tradycja religijna opiera się na tych dwóch 
nieporozumieniach. (...) To straszliwa tragedia. Przez te niezrozumienia 
mitu utraciliśmy słownictwo ducha. Kiedy przybywają do nas wschodni 
mistrzowie, mówią: „Co za znaczenie ma fakt, że ktoś powstał z martwych 
dwa tysiące lat temu? Czy powstajecie z martwych dzisiaj? Czy wydoby-
wacie duchową, ludzką świadomość z podłoża zwierzęcego i uduchawia-
cie podłoże zwierzęce w trakcie swego życia?” Mają rację. To właśnie jest 
naprawdę istotne. I tego dotyczą mity86.

Wielość, według Zowisło, uzyskuje swoje przedłużenie w wieloznaczno-
ści interpretacyjnej. W tym kontekście wspomniana zostaje hermeneutyczna 
tradycja nieskończonej rozmowy, która odrzuca fanatycznie zaangażowanego 

 85 Ibidem, s. 198.
 86 Ibidem, s. 203.
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czytelnika absolutnego. Dopuszczanie do głosu innych jest strategią koniecz-
ną. Jak pisze Zowisło, i co jest wiadome wszystkim znawcom tematu, mity oraz 
religie nie tylko dzieliły ludzkość w ich dziejach, będąc zarodkiem krwawych 
zatargów, lecz także spełniały funkcje transferów idei, łącząc i integrując to, 
co odmienne geograficznie i kulturowo. Taką funkcję mitów miałaby też kon-
tynuować koncepcja „nowej majeutyki” Eliadego, która ma być rodzajem her-
meneutyki mitów różnych kultur, komparatystyki szukającej „żywych kopalin 
sensu” dla współczesnego człowieka w tym, co archaiczne, egzotyczne, inne.

Jaki jest zatem mit ponowoczesności? Maria Zowisło pisze, że jest to mit, 

...który pojawia się jako narzędzie neutralizujące zakusy władzy po-
przez nieograniczoną semiozę, o której piszą Umberto Eco i Zygmunt 
Bauman, mnożenie perspektyw i kontekstów lektury tego, co zabiera na 
jakiś czas głos, co przejawia się w przestrzeni ludzkiej przygodności. (...) 
Nieskończoność przybiera teraz jednak kształt wyzwania nie tyle onto-
logicznego, co epistemologicznego, oddania sprawiedliwości mnogości 
sensów mowy87.

Na zakończenie Zowisło wskazuje na przykład społeczności tradycyjnych, 
w których ludzie ciągle potrafią otwierać się na nadprzyrodzone, udając się 
w obcy obszar (np. indiańskie wyprawy wizyjne). Dzisiaj, jak pisze na przy-
kład Bauman, nie trzeba przekraczać granic społecznego świata, by spotkać 
się z tym, co obce88. Czy jednak ta obca inspiracja pozostawi nam miejsce na 
rdzenne wielkie opowieści? To podsumowanie skłania do refleksji.

Transkulturacja nie „faworyzuje” żadnej ze stron, a zatem teoretycznie 
może zainspirować do stworzenia własnego mitu. Teoretycznie, ponieważ mit 
zakłada wiarę, a tej trudno się nauczyć. Nauczyć się jednak można koegzy-
stencji, chociaż, co wielokrotnie podkreślam, jest to zadanie, które ustawicz-
nie nas przerasta. Zacząć na pewno trzeba od wyleczenia się z ksenofobii. Czy 
poznanie zasad rządzących transkulturacją i uświadomienie sobie korzyści 
z niej płynących mogłoby być częścią terapii? 

Powróćmy na moment do wspomnianego przed chwilą Baumana, po-
nieważ lektura jego artykułu może nam niejedno podpowiedzieć. Bauman 
zaczyna swoje wywody od stwierdzenia, że po świecie krąży widmo kseno-
fobii. Lęk przed obcymi jest umiejętnie podsycany przez polityków, ponieważ 
najłatwiej ciężar odpowiedzialności za własne niepowodzenia zrzucić na in-
nych. Bauman wspomina o retoryce, która głosi, że np. imigracja to „wylęgar-
nia przestępców”, a przestępczość „zrodzona jest z imigracji”89. Dla naszych 
rozważań jest to o tyle istotne, że w wypadku Indian retoryka często jest ta 
sama i chociaż Indianie nie są imigrantami w USA i Peru, to jednak również 
ich często opisuje się jako „samo zło” (Bordewich). 

 87 Ibidem, s. 209–210.
 88 Zygmunt Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie [w:] Dylematy wielokulturowości...
 89 Ibidem.



Dwa światy, dwie pamięci

72

Dalej Bauman pisze, że tworząc ład społeczny, ludzkość od zawsze trak-
towała niektóre grupy jako „odpady ludzkie”, lokując je w odpowiednich 
gettach, rezerwatach, dzielnicach. Dziś największe konflikty lęgną się, we-
dług niego, „W rozziewie między intensywną produkcją »ludzi zbędnych« 
a kurczącymi się możliwościami ich usuwania”. Jak trafnie zauważa Bauman, 
zawsze dopiero wtedy oburzamy się na politykę usuwania obcych, gdy jako 
„obcy” zakwalifikowani są „nasi”:

W jakiś czas później technologia zrodzona i rozwijana w toku „uni-
czyjniania” czy „udziewiczania” egzotycznych ziem ugodziła rykoszetem 
w Europę. Jak zauważył Aimé Césaire w 1955 roku, mieszczanie Europy 
(i jej zamorskich filii) nie mogli wybaczyć Hitlerowi nie tyle zbrodni lu-
dobójstwa, co zastosowania u nich w domu, w rodzinnej Europie, me-
tod kolonialnych przeznaczonych w założeniu dla Indian, Arabów czy 
Murzynów i innych „kolorowych”90.

Bauman pisze, że dawniej ludzkość nie musiała się martwić ciasnotą globu 
i mogła umieszczać swoich „obcych” na „ziemiach niczyich”, które stanowiły 
klapę bezpieczeństwa. Dzisiaj świat jest pełen i nie ma gdzie się schować, 
„w tym świecie wszyscy jesteśmy »wewnątrz«, skazani na intymne i natrętne 
sąsiedztwo wszystkich pozostałych mieszkańców globu”91. Zatem coraz bar-
dziej zbliżamy się do sytuacji, którą opisują Erdrich, a także Arguedas, i cho-
ciaż dla większości z nas doświadczenie przemieszania kultur jest jeszcze 
ciągle abstrakcją (dość odległą i stosunkowo niegroźną), dla naszych dzieci 
i wnuków może to być codzienny dylemat. Czy będą na to przygotowane? 
Czy będą w stanie dostosować się do zmian, jeżeli ich rodzice unikają dysku-
sji na takie tematy? 

Bauman buduje analogię pomiędzy światem, który się kruszy, a wspólno-
tą, która się rozpada. Pisze, że dopóki wszystko ze światem „jest w porządku”, 
to nie pytamy, „jakie są rzeczy naprawdę”. Podobnie, dopiero gdy wspólnota 
zaczyna się rozpadać, odkrywamy tożsamość. Wspólnota polega przecież na 
tym, że jednostka wie, gdzie jest, kim jest i jakie ją obowiązują zasady. Gdy 
kruszy się wspólnota, oznacza to, że załamują się rządzące nią reguły. W sy-
tuacji niejasności zaczynamy się zastanawiać, kim jesteśmy – są to, według 
Baumana, wybory tożsamości na własny rachunek i odpowiedzialność,

Innymi słowy: „odkrywamy” tożsamość, gdy nie jest już dana, lecz 
zadana. Gdy trzeba ją dopiero posiąść, gdy nie da się jej posiąść raz na 
zawsze, ale trzeba ją brać w posiadanie wciąż na nowo, za każdym razem 
wybierając z innego zestawu możliwości, o jakim wiadomo, że się będzie 
zmieniał, ale nie wiadomo, w jakim kierunku92.

 90 Ibidem, s. 22.
 91 Ibidem, s. 24.
 92 Ibidem, s. 29.
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A czym wobec tego jest tożsamość? 

...jest znakiem-projektem, znakiem-deklaracją, znakiem zawczasu spo-
rządzonym, by pochwycić i zawrzeć sens naszego bycia-w-świecie; sens, 
który do ostatniej chwili, jaka wszelkie poszukiwania zakończy, szuka 
siebie w dialogu z równie jak on noch nicht geworden i pozbawionym telosu 
światem. Wszelki godny swego miana dialog jest zgodą na odroczenie 
wyroku. W płynnie-nowoczesnym świecie dialog zwany tożsamością 
musi być zgodą na odroczenie bezterminowe93.

Czy nie przypomina to sytuacji bohaterów uwięzionych w dwóch kul-
turach? Transkulturacja powoduje przemieszanie elementów kulturowych 
i takie życie na splocie dwóch tożsamości wymaga nieustannych redefinicji 
samookreślenia. Poszukiwanie tożsamości to u Baumana „nieustanna rene-
gocjacja jedyności (niepowtarzalności)” „pozostawanie [niepowtarzalnym] 
bytem na przekór wielokrotnym zmianom postaci”94, a zatem jest to wolność 
i wyzwanie. 

Ciągła autorefleksja i towarzysząca jej samokrytyka są bardzo wyczer-
pujące, ale nieodzowne, gdy sami szukamy własnej tożsamości, opierając się 
różnym tożsamościom „nadanym”, jakie chcieliby nam nałożyć politycy czy 
copy-writerzy. O wiele łatwiej jest zrezygnować z trudów poszukiwania praw-
dziwej tożsamości; odciążyć głowę z nadmiaru myśli i zrezygnować z pracy 
nad sobą. Zamiast zajmować się „obcym w nas”, jak pisze Bauman, wygodniej 
jest nam skupić się na „obcych wokół nas”. 

Jak konkluduje Bauman, ten wybór łatwiejszej drogi ma swoje złowrogie 
konsekwencje:

Niepowodzenia mozolnego wysiłku konstruowania klarownej, a miłej 
w wyglądzie tożsamości nie musimy się już wstydzić, o winę za niepo-
wodzenia siebie pomawiając. To nie w nas mętność i zamęt – a na uli-
cy, w sąsiednich blokach, w tej masie obcych, trudnych do strawienia 
a natrętnych, co to czyste zanieczyszczają, przejrzyste mącą, oczywiste 
czynią zagadkowym, a jednoznaczne niepojętym. Odwracamy więc od 
siebie ostrze tożsamości, owego notorycznie agonistycznego hasła, do 
innego boju nas teraz wzywa. Jak to soczyście opisał Tomasz Kitliński, 
zapominamy wówczas „o przybyszach w nas, naszej własnej różnorod-
ności, podmiocie w procesie... Ślinimy się na widok obcych i na nich 
plujemy. Podmiot zamieniamy w pomiot..., czyli to, co i podnieca, i odpy-
cha, a wręcz przyprawia o mdłości, brzydzi. Nie wystarczy nam obcych 
zamordować: wpierw odbieramy im człowieczeństwo”. (...) Nie łakniemy 
już cudzych terenów, nie chcemy podbojów i aneksji – chcemy „czysto-
ści etnicznej” własnego domu, tożsamości wolnej od utrapień, dialogiem 

 93 Ibidem, s. 30.
 94 Ibidem.
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zwanych, bo wspartej na jednolitości gminy i jednakości jej mieszkańców. 
I nie okupantów w mundurach, nie armii najeźdźczych (...) się lękamy; nie 
przed nimi szukamy obrony – a przed rojem obcych oblegających granice 
i przed obcością, jaka zalęgnie się niechybnie za rogiem, jeśli mu się uda 
przez granice przedostać95.

Sytuacja szczelnie wypełnionego świata, w którym żyjemy, jest zatem po-
dobna do sytuacji zakleszczenia pomiędzy kulturami, którą opisują Erdrich 
i Arguedas, co czyni ich prozę bardziej aktualną. Remedium na problemy ich 
bohaterów wydaje się nobilitacja transkulturacji jako procesu dobroczynnego 
dla obu stron. Można powątpiewać w terapeutyczne skutki wiary w potencjał 
metysażu kulturowego, ale odrzucając ten sposób na zaistnienie w wielokul-
turowym świecie, warto uzmysłowić sobie, że przybliżamy się tym samym do 
scenariusza, jaki zarysowuje Bauman. 

I to jest ten podstawowy powód, dla którego warto sięgnąć do literatu-
ry Erdrich oraz Arguedasa. Jest to literacka wyprawa w światy dla nas obce 
i oczywiście można poprzestać na samym „estetycznym” smakowaniu inno-
ści, ale obawiam się, że taki wyłącznie powierzchowny kontakt z tą literaturą 
jest zaprzepaszczeniem ogromnej szansy, jaką daje nam tego typu twórczość; 
szansy spojrzenia na świat przez pryzmat odmiennej wrażliwości i światopo-
glądu, szansy poszerzenia własnej wizji i wreszcie szansy uczestnictwa w rze-
czywistości międzykulturowej. To zaistnienie w wielokulturowości, choćby 
tylko chwilowe, z pozycji czytelnika, nie pomoże nam zapewne zrozumieć 
wszystkich zmian, jakie zachodzą obecnie na świecie w wyniku przemiesza-
nia kultur, ale z pewnością uświadomi nam, jak złożony jest to problem i jak 
ostrożnie należy prowadzić dialog. Zanim zatem wyruszymy w prawdziwą 
podróż do fikcyjnych światów Erdrich i Arguedasa, próbując zgłębić ukryte 
znaczenia podwójnego kodu ich prozy, pamiętajmy, aby przyjąć otwartą po-
stawę w stosunku do inności; jak postuluje w wykładzie z okazji przyznania 
doktoratu honoris causa Ryszard Kapuściński:

Być może zmierzamy w stronę świata tak zupełnie nowego i odmienne-
go, że dotychczasowe doświadczenia historii okażą się niewystarczające, 
aby go pojąć i móc się w nim poruszać. W każdym razie świat, w który 
wchodzimy, jest Planetą Wielkiej Szansy, ale nie szansy bezwarunkowej, 
lecz otwartej tylko dla tych, którzy potraktują swoje zadania serio, dając 
tym dowód, że siebie samych traktują serio. Jest to świat, który potencjal-
nie wiele daje, ale i wiele wymaga, w którym próba łatwego chodzenia na 
skróty jest często drogą donikąd.

Będziemy w nim ciągle spotykać nowego Innego, który powoli za-
cznie wyłaniać się z chaosu i zamętu współczesności. Możliwe, że ten 
Inny zrodzi się ze spotkań dwóch przeciwstawnych nurtów tworzących 
kulturę współczesnego świata – z nurtu globalizującego naszą rzeczy-

 95 Ibidem, s. 37–38.
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wistość i z drugiego, zachowującego nasze odmienności, nasze różnice, 
naszą niepowtarzalność. Że będzie ich płodem i spadkobiercą. Winniśmy 
z nim szukać dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami 
wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty 
jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa96. 

 96 Ryszard Kapuściński, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, Universitas, Kraków 2004, 
s. 17
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– na straży dwóch pamięci

Pierwszym bardzo ważnym głosem indiańskim, który chciałabym przy-
bliżyć polskiemu czytelnikowi, jest głos Louise Erdrich. Erdrich należy do 
nielicznych pisarzy indiańskich, którzy osiągnęli sukces na rynku wydaw-
niczym. Oczywiście, dla mnie podstawowym kryterium wyboru pisarza zaj-
mującego się wielokulturowością jest jakość jego/jej twórczości, co oczywiście 
niekoniecznie idzie w parze z sukcesem wydawniczym. Jednakże w wypadku 
Erdrich o sukcesie zadecydowała nie tylko uznana już przez krytyków, wyso-
ka jakość jej utworów, lecz także talent do pośredniczenia między kulturami; 
umiejętność wiarygodnego przedstawienia dwóch światów, świata Indian 
amerykańskich i świata białych Amerykanów w taki sposób, że pomimo 
ogromnych różnic kulturowych i konfliktów wynikających z czterystuletniej 
historii nierównej walki, prezentacja obu światów jest bezstronna. Erdrich 
koncentruje się na uniwersalnym pierwiastku ogólnoludzkim i nie stara 
się przemycić ideologii rasistowskiej czy politycznej. Oczywiście, tematyka 
związana z rasą czy polityką pojawia się na kartach jej powieści, ale służy 
zupełnie innym celom niż nawoływanie do działań separatystycznych czy 
asymilacyjnych.

Tym, co szczególnie cenne w powieściopisarstwie Erdrich, jest – wspo-
mniany już w rozdziale wstępnym – szacunek dla obu opisywanych kultur 
i pokazanie korzyści płynących z dialogu między kulturami przy uwzględ-
nieniu złożoności problemów wynikających z kilkusetletnich prób zniszcze-
nia jednej kultury przez drugą. Powieści Erdrich nie mają zatem nic wspól-
nego z naiwną wiarą w korzyści płynące ze stopienia różnic w jednym tyglu 
kulturowym; nie jest to wołanie o asymilację, ale o zachowanie bogactwa 
wynikającego z różnorodności. Żeby jednak dostrzec to bogactwo, trzeba 
dotrzeć do samych kultur. Krytycy indiańscy cały czas apelują o odejście od 
schematu Indianina, wskazując na różnorodność kultur i języków poszczegól-
nych plemion, ale przecież tak samo błędem jest branie pod uwagę wyłącznie 
jednego typu „Euroamerykanina”. Oczywiście, można używać argumentu, 
że Indianie to wielość mitologii, a Euroamerykanie to grupa ukształtowana 
przez wspólną mitologię Greków i Rzymian, niemniej jednak ciągle pozostaje 
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wielość języków i odmienność kultur. Inaczej wyglądały kontakty Indian 
z Francuzami, inaczej z Anglikami. Inny jest wpływ katolicyzmu na religie 
indiańskie, inny protestantyzmu. W niniejszej pracy postaram się uwzględnić 
tego typu różnice, odwołując się raczej do specyficznych korzeni kulturowych, 
np. do danego plemienia, zamiast do koncepcji Indianina jako takiego i do 
potomków reprezentantów konkretnej kultury europejskiej lub Amerykanów 
z określonego regionu Stanów Zjednoczonych. Nie można też oczywiście 
zlekceważyć faktu, że ludność Stanów Zjednoczonych – i ta zamieszkująca 
rezerwaty, i ta z dzielnic ludzi białych, Afroamerykanów czy Azjatów – to 
w przeważającej części mieszańcy i konsumenci kultury masowej, co zde-
cydowanie utrudnia określenie ich tożsamości kulturowej. W powieściach 
Erdrich jednakże różnice są istotne, więc będę się starała rozsądnie używać 
rozróżnienia Indianin/Biały, mając na myśli nie wszystkich Indian, ale człon-
ków plemienia Chippewa, o których pisze Erdrich, i nie wszystkich białych, 
ale mieszkańców małych miasteczek Północnej Dakoty, potomków Niemców, 
Francuzów, Polaków i Szwedów, którzy stali się modelami dla białych bohate-
rów powieści Erdrich.

Nie sposób w tym miejscu nie uwzględnić biografii Erdrich, która sama 
przyznaje, że napisała swój kwartet powieściowy Tracks (1988), Love Medicine 
(1984), The Beet Queen (1986) i The Bingo Palace (1994) w hołdzie swoim indiań-
skim przodkom ze strony matki i białym przodkom ze strony ojca. Ponadto 
pisarka wielokrotnie podkreślała, jak ważne w jej twórczości jest miejsce po-
chodzenia i wpływ odmiennych kultur, które ją ukształtowały. W celu przy-
bliżenia sylwetki Erdrich posłużę się informacjami zebranymi przez Michelle 
R. Kloppenburg1.

Louise Erdrich pochodzi z rodziny o korzeniach kulturowych, na które 
składają się trzy odmienne dziedzictwa: Indian Chippewa (znanych również 
jako Ojibwa lub Anishinaabe), Francuzów i Niemców osiadłych w Stanach 
Zjednoczonych w osiemnastym i dziewiętnastym wieku. Ze strony matki 
Erdrich odziedziczyła korzenie indiańsko-francuskie, czyli metyskie. Matka 
Louise Erdrich urodziła się i wychowała w rezerwacie Turtle Mountain, a na-
stępnie, poślubiwszy Ralpha Erdricha, nauczyciela pochodzenia niemiecko-
-amerykańskiego, przeniosła się do Wahpeton w Dakocie Północnej. Razem 
uczyli w szkole w Wahpeton pod patronatem Biura do spraw Indian. Jak nad-
mieniła sama Erdrich w wywiadzie z Kay Bonatti, takie mieszane małżeństwa 
nie są niczym niezwykłym w południowo-wschodniej części stanu Dakota 
Północna, bo jest to region zamieszkany przez wiele plemion i mniejszości 
etnicznych.

Szacunek Erdrich do jej własnego dziedzictwa wynika z zainteresowań 
członków jej rodziny, którzy wielokrotnie opowiadali jej historie swoich ro-
dzin, historie swego dzieciństwa, przodków i krewnych. Historię oraz kulturę 
Indian Chippewa Erdrich poznała poprzez swoją matkę i jej krewnych z re-
zerwatu Turtle Mountain. Ze względu na pozytywne działania misjonarzy 

 1 Michelle R. Kloppenburg, Contemporary Trickster Tales: The Pillagers in Louise Erdrich North 
Dakota Quartet and Their Stories of Survival, Verlag Die Blaue Eule, Essen 1999, s. 12–15.
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w rezerwacie, krewni pisarki, tacy jak dziadek Patrick Gourneau, poprzedni 
wódz plemienia, czy wuj Charlie Gourneau (znany jako White Weasel, Biała 
Łasica), przestrzegali obu praktyk religijnych – zarówno Chippewa, jak i ka-
tolickich. Chociaż sama Erdrich nigdy nie mieszkała w rezerwacie, często 
przebywała tam z wizytą u krewnych, stąd też ich kultura stała się jej bli-
ska. Jednakże Erdrich dopóty nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo 
istotne jest dla niej dziedzictwo indiańskie, dopóki nie rozpoczęła studiów 
w Dartmouth College, gdzie miała okazję uczestniczyć w pionierskim progra-
mie, obejmującym zestaw kursów dotyczących kultur Indian amerykańskich. 
Studia uświadomiły pisarce jej przynależność do kultury indiańskiej; przed 
ich podjęciem uważała się za mieszańca bez szczególnej inklinacji w kierunku 
jednej czy drugiej kultury. Niemniej jednak Erdrich nigdy nie „zapisała się” 
do obozu tradycjonalistów indiańskich i nie odcięła się tym samym od innych 
korzeni kulturowych. Sama przyznaje, że uczy się języka Indian Chippewa, 
ale nie jest to jej pierwszy język.

Erdrich docenia również swoich niemieckich przodków, którzy byli tak 
odważni i wytrwali, że zdecydowali się opuścić swoje rodzinne strony, by 
osiedlić się na preriach, gdzie musieli stawić czoła dziewiczej przyrodzie 
i przetrwać szczególnie mroźne zimy. Ślady duchowości katolickiej obecne 
w utworach Erdrich mają związek z edukacją pisarki w szkole katolickiej 
w Wahpeton i wpływem babki ze strony ojca, twardej, praktycznej kobiety, 
którą fascynowała ciemna, mistyczna strona katolicyzmu. Właśnie ze względu 
na wpływ babki Erdrich określa swoje dzieciństwo jako gotycko-katolickie. 
Nie dziwi też w jej utworach szczególne akcentowanie umiejętności przeżycia 
w trudnych warunkach, znaczenia osobistych historii, a także szacunek do 
ziemi i krajobrazu; wszystko to jest wynikiem zażyłości pisarki z preriami 
i ludźmi Dakoty Północnej. Jak wynika z jej własnych słów:

Myślę, że te osiemnaście lat, które spędziłam w Wahpeton, jak i wizyty 
w rezerwacie, z którego pochodzi moja matka, i cały czas, jaki spędziłam 
w Dakocie Północnej, uformowały mnie jako pisarkę2.

Jak zauważa Kloppenburg3, w swoich powieściach Erdrich przede wszyst-
kim skupia się na ludziach z małych miasteczek, którzy dobrze się znają i któ-
rzy muszą się nauczyć, jak żyć wspólnie bez konfliktów rasowych czy poli-
tycznych. Erdrich ucieka od generalizacji; dzielenia bohaterów na „pijanych 
Indian” i „białych wyzyskiwaczy Indian”; interesuje ją raczej ogólnoludzka 
kondycja jej bohaterów, a nie wyłącznie ich cechy decydujące o przynależno-
ści do jednej czy drugiej kultury.

Kwartet Erdrich powstawał we współpracy z jej mężem, Michaelem 
Dorrisem. Chociaż tylko jedną powieść (niebędącą częścią kwartetu) opubli-
kowali pod dwoma nazwiskami (The Crown of Columbus), oboje wielokrotnie 

 2 Ibidem, s. 13; tłum. autorki.
 3 Ibidem, s. 14.
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przyznawali w wywiadach, że pracują razem. Jednak pomimo to, że przez 
długi czas stanowili drużynę, zachowali odmienne style pisarskie. Styl 
Dorrisa jest bardziej realistyczny; pisarza interesują w głównej mierze pro-
blemy społeczne i polityczne, natomiast styl Erdrich jest bardziej poetycki, 
podkreślający duchowo-mityczny wymiar rzeczywistości i psychologiczny 
aspekt związków międzyludzkich. Właśnie ten sposób obrazowania, jak też 
tematyka pozwalają na określenie twórczości Erdrich jako północnoamery-
kańskiej wersji realizmu magicznego. Jednocześnie przewaga drugiego typu 
stylu w kwartecie sugeruje, że pomimo współpracy z Dorrisem, to głównie 
Erdrich odcisnęła na tej prozie swoje piętno, i to ona pozostaje autorką, Dorris 
pełnił natomiast rolę konsultanta. 

Jak już wspomniałam, pomimo głębokiego zanurzenia w kulturze i du-
chowości Indian Chippewa, a także wnikliwej analizy białych mieszkańców 
fikcyjnego świata powieści, utwory Erdrich nie koncentrują się głównie na 
etnicznym i politycznym wymiarze relacji między białymi a Indianami, jak 
tłumaczy Dorris,

Kiedy pracowaliśmy nad Love Medicine, jedną z naszych świadomych 
decyzji było założenie, że będzie to książka o ludziach żyjących w jednej 
społeczności, a nie książka o Indianach i nie-Indianach. Sytuacja, którą 
opisujemy, dotyka niewątpliwie pewnych ukrytych kwestii politycznych, 
ale przede wszystkim opowiadamy o ludziach żyjących w pewnej społecz-
ności, którzy muszą razem żyć i znają wszystkie historie, które wzajemnie 
o sobie opowiadają. Ponieważ jesteśmy Indianami i piszemy, ludzie nie-
wątpliwie będą szukać w naszych książkach jakiegoś rodzaju deklaracji, 
ale nie chcemy zajmować pozycji reprezentantów Indian4.

Sama Erdich niejednokrotnie przyznaje, że motorem jej twórczości jest 
podziw, jakim darzy ludzką umiejętność przetrwania na przekór wszystkim 
przeciwnościom losu. Twierdzi, że pisanie o dziedzictwie indiańskim jest pró-
bą 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 choroby, głód i ma-
sakry. Erdrich uważa za swój obowiązek opowiedzenie historii tych, którzy 
zdołali przeżyć:

Myślę, że wszyscy współcześnie żyjący rdzenni Amerykanie, patrząc 
w przeszłość, prawdopodobnie zadają sobie pytanie, „Jak to się stało, że 
spośród milionów ludzi zamieszkujących ten rejon tak niewielu przeży-
ło do lat dwudziestych XX wieku i tak niewielu żyje dzisiaj z pewnym 
poczuciem własnej tradycji, jak to się stało, że to ja jestem wśród nich 
i dlaczego?”. I myślę, że ta misja i to nieprawdopodobieństwo inspirują 
nas na wiele sposobów. Są bazą naszej pracy i dlatego wciąż opowiadamy 

 4 Kay Bonetti, An Interview with Louise Erdrich and Michael Dorris, „The Missouri Review”, 
11.02.1988, s. 87; tłum. autorki.
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te historie; czujemy się zobligowani. Jesteśmy, w pewnym sensie, tymi, 
którzy przeżyli, aby kontynuować tradycję; już nie ma zbyt wielu ludzi, 
którzy mają zamiar opowiadać te historie, czy takich, którzy będą patrzeć 
na świat w ten szczególny sposób5.

Podstawową różnicą między stanowiskiem Erdrich a stanowiskiem innych 
pisarzy indiańskich (np. Leslie Marmon Silko czy Williama S. Penna) jest brak 
ze strony Erdrich jakiejkolwiek postawy ignorancji czy buntu w stosunku do 
dominującej białej części społeczeństwa amerykańskiego. Erdrich zależy na 
pokojowym współistnieniu wszystkich ludzi i dlatego nie pisze swoich po-
wieści wyłącznie dla czytelników indiańskich. Doświadczenie imigrantów, 
którzy przybyli do Ameryki, jest również cenne, choć Erdrich daleka jest od 
oceniania tego doświadczenia jako urzeczywistnienia Amerykańskiego Snu. 
Źródłem popularności powieści Erdrich nie jest zatem jej przynależność do 
grupy pisarzy mniejszości etnicznych, lecz raczej uniwersalizm przesłania 
i uroda literacka powieści.

Dorobek pisarski Erdrich to więcej niż cztery wymienione powieści 
z kwartetu Dakoty Północnej. Część krytyków proponuje dopisanie do kwar-
tetu dwóch kolejnych powieści (Tales of Burning Love (1996) i The Antelope Wife 
(1998)), ale sama Erdrich tłumaczy swój podział rodzinnej sagi na cztery 
części symboliką całości; cztery powieści nawiązują do czterech żywiołów 
i w każdej z nich jeden z żywiołów stanowi centralne źródło metaforyki. 
Ostatnie lata przyniosły kolejne dwie powieści, które też do pewnego stop-
nia wpisują się w indiańską sagę: No Miracle at Little No Horse (2001) i Master 
Butcher’s Singing Club (2002). Oprócz tego Erdrich opublikowała wspomnianą 
już powieść The Crown of Columbus (1991), napisaną wspólnie z mężem, dwa 
tomiki poezji Jacklight (1984) i Baptism of Desire (1989), opowieści dla dzieci 
Grandmother’s Pigeon (1996) i The Birchbark House (1999) oraz eseje autobiogra-
ficzne, zatytułowane The Blue Jay’s Dance: A Birth Year (1995).

Bez wątpienia, kluczem do zrozumienia indiańskiej sagi Louise Erdrich 
jest zrozumienie dialogu międzykulturowego, którego te powieści dotyczą. 
Mimo że Erdrich koncentruje się w większości na pokazaniu uniwersalnych 
ogólnoludzkich doświadczeń swoich bohaterów – bo tylko przy założeniu, 
że istnieje jakiś uniwersalizm w kulturze, może stworzyć pomiędzy nimi 
płaszczyznę porozumienia i udowodnić ich równorzędność – Erdrich nigdy 
nie posuwa się do tego, aby zamazywać różnice pomiędzy kulturami. Wprost 
przeciwnie, fikcyjny świat Erdrich jest zbudowany na wielopoziomowej dy-
chotomii. Powieści Erdrich sygnalizują obecność dwóch historii, tej pisanej 
z perspektywy białych ludzi i tej zapamiętanej przez Indian; interpretacja 
tych samych procesów historycznych jest pełniejsza, bo podwójna. Proza 
Erdrich odzwierciedla również problem dwóch języków, dwóch sposobów 
opowiadania, dwóch tradycji literackich. Podobnie nie sposób zrozumieć 
fikcyjnego świata Erdrich bez wniknięcia w synkretyzm religijny – w nową 

 5 Ibidem, s. 98–99; tłum. autorki.
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jakość powstałą na skutek zmieszania dwóch duchowości: katolicyzmu i sza-
mańskiej religii Chippewa. Te wszystkie elementy składają się w istocie na 
dwa modele świata, w których wyodrębnić jeszcze należy dwie mentalności, 
szczególnie wyraziste przy analizie takich pojęć, jak dom, ziemia, rodzina, 
hazard czy humor. Dwie kultury to też dwie filozofie życiowe, które odsłania-
ją się w trakcie analizy wszystkich dychotomii i które oparte są na opozycjach 
cywilizacja – natura, indywidualizm – zbiorowość, linearność – cykliczność, 
dualizm – pełnia. 

Tę dwoistość świata powieści Erdrich zauważa wielu krytyków; między 
innymi tym właśnie problemem zajmuje się Claudia Egerer6. Egerer przywołu-
je tekst pisarza i krytyka indiańskiego, Geralda Vizenora, pt. Manifest Manners, 
w którym to zalicza on Erdrich do pisarzy „postindiańskich”, ponieważ przy-
miotnik „indiański” ma według Vizenora taki wydźwięk, jak przymiotnik 
„orientalny” w sensie, w którym używa go Said. Pisarze „postindiańscy” 
kwestionują „indiańskość” ze stereotypu stworzonego przez białych ludzi. 
Ten sam cel przyświeca teoretykom. Zamiast posługiwać się stereotypem, 
starają się oni na nowo zdefiniować zakorzenienie w kulturze i narodzie, tym 
razem w kategorii hybrydyczności (np. Homi Bhabha w Nation and Narration). 
Bhabha zwraca uwagę na to, że lokalny charakter kultury narodowej nie jest 
kwestią oczywistą, tak samo jak nie jest oczywiste postrzeganie tej kultury 
jako obcej w stosunku do tego, czego ona nie obejmuje swoim zasięgiem, po-
nieważ podział na to, co wewnętrzne i zewnętrzne, w istocie odzwierciedla 
proces hybrydyczności. Z kolei Said zajmuje się jednostkowym wymiarem 
hybrydyczności, informując czytelnika, że celowo pisze „księgę wygnania” 
(Culture and Imperialism). Wygnanie również zakłada hybrydyczność; pozycję 
obfitującą w możliwości, ponieważ umożliwia ona przynależność do dwóch 
światów bez zakorzenienia się wyłącznie w jednej lub drugiej kulturze7.

Tego typu swoista negocjacja, według Egerer8, charakteryzuje powieści 
Erdrich, w których kwestionowane są nie tylko kategorie takie, jak kultura 
rdzennych Amerykanów i kultura Zachodu, ale też tradycyjne dychotomie, 
takie jak np. dom i bezdomność. W swoim studium nad koncepcją domu 
i bezdomności w prozie Erdrich Egerer opiera się na wspomnianych dwóch 
perspektywach teoretycznych: na definicji Bhabha’y, określającej hybrydycz-
ność jako proces zachodzący wewnątrz kultur i pomiędzy kulturami, i defi-
nicji Saida, głoszącej, że hybrydyczność stanowi pole produktywnego kon-
fliktu. Jak zauważa Egerer, w kwartecie powieściowym Erdrich marginalność 
we wszystkich swoich przejawach stanowi centrum zainteresowania autorki. 
Postaci – mieszańcy, homoseksualiści, włóczędzy, Indianie i Amerykanie po-
chodzenia niemieckiego ciągle oscylują pomiędzy „klaustrofobią przynależ-
ności” i „wizją peryferyczną”. Prowadzą egzystencję zepchnięci na margines 
kultury i historii. Na nowo próbują odkryć znaczenie podstawowych pojęć 

 6 Claudia Egerer, Exploring the (In) Between Spaces: Cultural Hybridity in Louise Erdrich Fiction, 
praca doktorska z Uniwersytetu w Göteborgu, 1996. 

 7 Ibidem, s. 347–350.
 8 Ibidem, s. 349.
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w kontekście dwóch kultur: indiańskiej i amerykańskiej. Jednak, co trafnie za-
uważa Egerer, nie mamy tutaj do czynienia ze statycznymi opozycjami. Każda 
z postaci jest jak obraz w trakcie malowania; różne światopoglądy ścierają się 
w niej bez znoszenia różnic. Podobnie nie ma jasnego podziału pomiędzy bo-
haterami indiańskimi i nieindiańskimi. Genealogie przedstawionych rodzin 
są tak zagmatwane, że nikt nie jest pewien ani kim jest, ani kim się wyda-
je (podobieństwo do genealogii rodu Buendía Marqueza). Melanż etniczny 
jest wszechobecny. Jak stwierdza Ann Rayson, na której słowa powołuje się 
Egerer9, pomieszanie dziedzictwa indiańsko-białego jest wyzwaniem zmu-
szającym do ponownego przyjrzenia się terminowi „marginalność”. Powieści 
Erdrich kwestionują koncept czystości rasowej poprzez położenie akcentu na 
bohaterów dziedziczących podwójną tradycję i starających się sprostać wy-
zwaniom hybrydyczności. 

Krytycy, którzy lokują twórczość Erdrich w obrębie literatury indiańskiej, 
zazwyczaj koncentrują się na elementach etnicznych powieści, takich jak 
mity i tradycja Indian Chippewa, pokazane z perspektywy zbiorowej, oraz 
przedkładanie wartości wspólnotowych nad indywidualne. Zdaniem Egerer, 
generalnie krytycy dzielą się na dwa obozy: „separatystów” i zwolenników 
teorii Melting Pot10. „Separatyści” ignorują napięcie pomiędzy różnymi ko-
smologiami, skupiając się wyłącznie na elementach indiańskich, a krytycy 
z drugiego obozu starają się podkreślać stapianie się elementów różnych 
kultur w twórczości Erdrich. Moim zdaniem, można uzasadnić również takie 
interpretacje powieści Erdrich, które są odmienne od poglądów krytyków 
z obu tych obozów. Wielokulturowość to nie tylko koncepcja „tygla kulturo-
wego”. W tyglu, jak sugeruje słowo „melt”, kultury się stapiają, a zatem tracą 
swoje cechy indywidualne, swoją oryginalność. W powieściach Erdrich ele-
menty różnych kultur się ścierają, ale istota obu kultur zostaje zachowana, nie 
dochodzi do wyparcia systemu wartości czy radykalnej zmiany w sposobie 
widzenia świata przez bohaterów. Obserwujemy zatem zjawisko transkultu-
racji, które sama Erdrich wolała określać jako „transformację i kontynuację” 
kultury indiańskiej. Zmianom na skutek kontaktu z obcą kulturą podlega 
też w powieściach Erdrich kultura amerykańska, angloprotestancka, jednak 
jest to wpływ o wiele subtelniejszy. Jako że transkulturacja jest terminem, do 
którego szczególnie przywiązany był Arguedas, postaram się w niniejszym 
rozdziale nie nadużywać tego pojęcia w odniesieniu do twórczości Erdrich, 
koncentrując się raczej na transformacji międzykulturowej, tak jak chciała au-
torka. Jednocześnie będę zwracać uwagę czytelnika na wzajemne przeplatanie 
się kultur u Erdrich i tworzenie się nowej jakości, ponieważ jest to tło kompa-
ratystyczne, które niejako zespala twórczość Erdrich i Arguedasa. Reasumując, 
można stwierdzić, że w fikcyjnych światach Erdrich i Arguedasa kultura 
Zachodu i kultura indiańska walczą z sobą, ale walka ta nie zmierza do wza-
jemnego wyniszczenia, wprost przeciwnie, na naszych oczach rodzi się nowa 

 9 Ibidem, s. 366.
 10 Ibidem, s. 367.
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jakość – kultura metyska – i zaakceptowanie tej kultury jako własnej jest dla 
bohaterów powieści szansą na przetrwanie. Żeby jednak udowodnić tę tezę, 
muszę starannie przeanalizować dychotomie obecne w kwartecie Erdrich, 
a najlepszym wprowadzeniem w fikcyjny świat jej powieści jest naszkicowa-
nie zbiorowego portretu bohaterów obydwu kultur na tle historycznym.

Dwie historie

Bohaterowie Erdrich są bardzo mocno zakorzenieni w kulturze i historii; 
jednocześnie sposób opowiadania pisarki polega na fragmentaryzacji, stoso-
waniu elipsy i rozbiciu narracji na wiele subiektywnych głosów, co powoduje, 
że czytelnik sam musi dokonać oceny, co wydarzyło się naprawdę (podobień-
stwo do metody pisarskiej Faulknera). Aby rozszyfrować motywację bohate-
rów oraz zrozumieć ich styl życia i sposób widzenia świata, konieczne jest 
zapoznanie się nie tylko z wydarzeniami historycznymi, ale całym kontek-
stem kulturowym. Łatwiej jest oczywiście białemu czytelnikowi zrozumieć 
poczynania białych bohaterów świata Erdrich, stąd też siłą rzeczy więcej 
miejsca poświęcę kulturze, a w tym historii, Indian Chippewa. Właśnie po to, 
żeby uniwersalizm pisarstwa Erdrich nie stał się pułapką dla „niewtajemni-
czonych”, warto się najpierw dowiedzieć, kto stanowił model dla bohaterów 
literackich Tracks, Love Medicine, The Beet Queen i The Bingo Palace. Ponieważ to 
między innymi obecność historii w utworach Erdrich zainspirowała Connie 
A. Jacobs do napisania bardzo wyczerpujacego i ciekawego szkicu11 dotyczą-
cego tego tematu, pozwolę sobie na skorzystanie z tego opracowania, aby 
przybliżyć kwestie etniczne i historyczne obecne w kwartecie Erdrich.

Historyczni Indianie Chippewa należeli do grupy Algonkinów, zamieszku-
jącej region Wielkich Jezior (obecnie przebiega tam granica pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Kanadą). Grupa znana jako „Ojibwa” (po polsku nazywana 
Odżibłejowie) oddzieliła się od głównej grupy w szesnastym wieku i osiedliła 
się wokół Jeziora Górnego, przy czym Indianie, którzy pozostali przy północ-
nej części jeziora, są znani dziś jako „Północni Ojibwe”, a ci z południowej 
strony jako „Chippewa”. Następnie Chippewa zaczęli się osiedlać jeszcze bar-
dziej na południu, na terenach dzisiejszych stanów Wisconsin i Minnesota. 
Tam zetknęli się z francuskimi handlarzami skór i misjonarzami (koniec 
szesnastego wieku). Biali kupcy i traperzy prowadzili handel z Indianami 
(początek wymiany między Indianami a białymi) i ci ostatni wyruszali coraz 
dalej na polowania, aby zdobyć skóry. Na początku dziewiętnastego wieku 
mała grupa Indian Chippewa osiedliła się w rejonie Doliny Czerwonej Rzeki 
(Red River Valley), we wschodniej części Dakoty Północnej, gdzie powstały 
trzy przedsiębiorstwa handlujące skórami. Spowodowało to stabilizację go-
spodarczą regionu, stąd też nic dziwnego, że założono też miasto Pembina. 
Żeby zaspokoić apetyt białych osadników i traperów, czerpiąc przy tym zysk 

 11 Connie A. Jacobs, The Novels of Louise Erdrich: The Stories of Her People, Peter Lang Publishing, 
New York 2001, s. 70–85.
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dla siebie, Indianie Chippewa połączyli się z Indianami Ojibwe i Assiniboine 
oraz z Metysami. Razem było im łatwiej polować na bizony i w ten sposób 
zdobywać skóry. Nowo powstała grupa zdecydowała się na spędzenie roku 
w Górach Żółwich (Turtle Mountains) w północno-centralnej części Dakoty 
Północnej i to właśnie historia tego plemienia zainspirowała Louise Erdrich. 

Indianie Chippewa nie są zatem jednorodni etnicznie i nie byli już 200 lat 
temu, kiedy to po raz pierwszy weszli w kontakt z handlarzami pochodzenia 
europejskiego. Wreszcie polowania na bizony, ze względu na zdziesiątkowanie 
innych zwierząt, spowodowały zjednoczenie się grupy metysko-indiańskiej 
i stworzenie wspólnej kultury. Według Murraya, około roku 1850 Metysi byli 
dominującą grupą w regionie, licząc ponad 5000 osób, a już w 1870 było ich 
33 000. Stworzyli oni kulturę odmienną od kultury Indian pełnej krwi, opartą 
po części na katolicyzmie. Grupa wypracowała nawet wspólny język – Michif 
– mieszankę języka Cree, francuskiego i Chippewa (dziś w rezerwacie Turtle 
Mountain używanych jest kilka języków: angielski, Michif, kanadyjska odmia-
na francuskiego i dialekt Ojibwe nazywany Cree). Bogactwo języków można 
wyjaśnić składem etnicznym w rezerwacie; dziś obszar rezerwatu zamieszka-
ny jest przez Metysów, Indian Ojibwe – Cree, Indian Chippewa z Minnesoty, 
tak zwanych Indian pełnej krwi (Chippewa z Minnesoty, Północni Ojibwe 
i Ojibwe – Cree), mieszańców z Kanady i mieszańców, którzy uważają się za 
obywateli Stanów Zjednoczonych. 

Problemy przodków plemienia zamieszkującego ten właśnie rezerwat 
zaczęły się w czasach gorączki złota, kiedy to doszło do masowego „najaz-
du” osadników i Indianie musieli zacząć negocjacje z rządem amerykańskim 
w sprawie przydziału ziemi. Podstawowym problemem była przewaga liczeb-
na grupy metyskiej nad grupą indiańską. Metysom zależało na indywidu-
alnym przydziale działek, a Indianie tradycyjnie chcieli, aby ziemię otrzy-
mywało całe plemię. W roku 1882 prezydent Chester Arthur przyznał grupie 
ziemię na rezerwat (za Murrayem: pas ziemi długi na 24 i szeroki na 32 mile). 
Niestety, na skutek przedłużającego się sporu między Metysami i Indianami 
Chippewa, dotyczącego sposobu podziału ziemi, rząd amerykański, korzysta-
jąc z sytuacji, odebrał grupie 80% ziemi i przydzielił ją białym osadnikom. 

Tak jak w wypadku innych plemion indiańskich, był to dopiero początek 
polityki odbierania ziemi, prowadzonej przez rząd amerykański wszelkimi 
sposobami. W tym miejscu muszę wspomnieć o kilku faktach, które Connie 
A. Jacobs pomija, a które są kluczowe przy lekturze powieści Erdrich (dotyczą 
zwłaszcza Tracks). W roku 1887 wydano General Allotment Act; ustawę, która 
miała na celu akulturację Indian poprzez zniszczenie własności plemiennej za 
pomocą parcelacji ziemi indiańskiej. Dodatkowo ustawa ta stanowiła o zało-
żeniu rezerwatów i obowiązkowym szkolnictwie, które wkrótce sprowadzono 
do tego, że Indianom zabierano dzieci i wysyłano je do szkół z internatem, 
gdzie panował zakaz używania języków indiańskich. Polityka ta miała swoją 
kontynuację w ustawach z roku 1906 (Clapp Act) i 1931, które umożliwiły mie-
szańcom sprzedaż ziemi i nałożyły na Indian obowiązek płacenia podatku od 
ziemi; rodzina, która nie była w stanie zapłacić, traciła ziemię na rzecz rządu 
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Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, większość Indian nie potrafiła przejść na 
typ uprawy ziemi wymuszony przez białych i w rezultacie rezerwaty straciły 
większość ziemi. Innym nadużyciem, o którym wspomina Connie A. Jacobs12, 
była transakcja z roku 1892; na podstawie tzw. McCumber Agreement rząd „zaku-
pił” od Indian Chippewa 10 milionów akrów ziemi za sumę miliona dolarów. 
Ziemię indiańską otrzymali oczywiście biali osadnicy. „Zakup”, który do hi-
storii trafił pod nazwą „paktu za 10 centów”, został na mocy decyzji Kongresu 
uznany za nieprawomocny w roku 1904 i wtedy Indianie otrzymali pewną 
rekompensatę za zawłaszczone ziemie. Niemniej jednak rezerwat znacznie się 
skurczył i okazało się, że trzeba podzielić 275 działek pomiędzy 326 rodzin 
(dane według Murraya). W rezultacie wielu członków plemienia Chippewa 
musiało się osiedlić poza rezerwatem i w ten sposób zostali oni odcięci od 
swoich korzeni kulturowych. Ponadto na mocy aktu Dawesa z roku 1887 pra-
wo do ziemi otrzymały również kobiety i dzieci, a ponieważ nie starczało 
ziemi w rezerwacie, przyznano im prawa do odległych działek w Montanie, 
co spowodowało kolejne rozbicie plemienia. Liczebność grupy spadała z roku 
na rok. Jeśli się weźmie pod uwagę, że najlepszą ziemię zabrali biali, w okolicy 
coraz większą władzę sprawowali właściciele tartaków wspierani przez rząd, 
Indian zaś zaatakowała epidemia grypy i odry, a lata 1893–1896 były latami 
kryzysu gospodarczego i Indianie nie mogli sobie poradzić ze spłatą podat-
ków za ziemię, nie dziwi fakt, że wiek dwudziesty Chippewa powitali, będąc 
u kresu sił. Na podstawie spisu ludności z roku 1910 wiadomo, że rezerwat 
Turtle Mountain zamieszkiwało wtedy 229 pełnej krwi Indian i 2546 mieszań-
ców (spośród których 569 było właścicielami ziemi). Warto nadmienić, że pod 
względem obszaru był i jest to jeden z najmniejszych rezerwatów w Stanach 
Zjednoczonych. Właśnie o tym najtrudniejszym chyba dla Indian Chippewa 
okresie opowiada powieść Tracks.

Na szczęście wiek dwudziesty przyniósł pewną poprawę. Na mocy uchwa-
ły znanej jako Wheeler-Howard Indian Reorganization Act z 1934 roku, Indianie 
Chippewa dokupili 33 435 akrów ziemi na użytek plemienny. W roku 1979 
Indian Claims Commission przyznała im rekompensatę pieniężną w wysokości 
52 527 338 dolarów za ziemię odebraną w ramach „paktu dziesięciocentowego”. 
W roku 1994 każdy członek plemienia otrzymał dodatkowo czek na 3000 dola-
rów. Centrum administracyjnym plemienia jest Belcourt (francuskie nazwy to 
„pamiątka” po francuskich osadnikach; dziadek Louise Erdrich nosił nazwisko 
Gourneau). W mieście znajduje się ponadto wiele firm, których właścicielami są 
Indianie, oraz supermarket będący własnością plemienia, szkoła Junior College 
i katolicki kościół św. Anny (do którego należy większość mieszkańców), jak 
też salon bingo powstały pod koniec lat osiemdziesiątych. W roku 2000 prze-
prowadzono spis ludności, z którego wynika, że jako członkowie plemienia 
zarejestrowanych jest 28 021 osób, z czego 15 tysięcy mieszka w rezerwacie lub 
jego pobliżu. Dwudziestowiecznej historii Indian Chippewa dotyczą powieści 
Love Medicine, The Bingo Palace i częściowo The Beet Queen. 

 12 Ibidem, s. 81.
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Pomimo że rezerwat Turtle Mountain jest wyraźnie modelem dla fikcyj-
nego świata Erdrich, nigdzie w powieściach nie pojawiają się nazwy z nim 
związane. W ogóle rezerwat z kwartetu Erdrich pozostaje bezimienny, co 
może być podyktowane, jak słusznie zauważa Connie A. Jacobs13, dążeniem 
pisarki do stworzenia portretu ludzi, którzy mogliby zamieszkiwać każdy 
rezerwat w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób Erdrich tworzy mityczną 
ojczyznę podobną do regionu Yoknapatawpha Faulknera, Macondo Marqueza 
czy wioski Comala Rulfa. 

Ponieważ powieść The Beet Queen dotyczy w głównej mierze nie Indian, 
ale białych osadników i ponieważ biali bohaterowie literaccy pojawiają się 
też w innych częściach kwartetu, warto także przyjrzeć się pokrótce historii 
osadników amerykańskich i wydarzeniom, które dla nich były szczególnie 
istotne14. 

McCumber Agreement, odbierający Indianom ziemię i nadzieję na lepsze 
jutro, wlał tę nadzieję w serca białych osadników, otwierając przed nimi per-
spektywy osiedlenia się na terytorium liczącym 9 milionów akrów. Według 
danych zgromadzonych przez E.B. Robinsona z roku 1920, region został za-
siedlony przez farmerów emigrantów, którzy szybko stali się dwujęzyczni 
(Niemców, Rosjan, Skandynawów i Kanadyjczyków). 85% ludności mieszkało 
na wsi lub w małych miasteczkach i, podobnie jak Indianie, musieli sobie ra-
dzić w trudnych warunkach ze względu na bardzo mroźne zimy i letnie susze, 
które bardzo utrudniały uprawę ziemi. Szczególnie uciążliwa była susza w la-
tach 1930–1939, która zbiegła się w czasie z plagą koników polnych i Wielkim 
Kryzysem. W latach 1930–1944 około jedna trzecia ludności straciła swoje far-
my z powodu niemożności zapłacenia podatku i tylko rozkwit gospodarczy 
spowodowany drugą wojną światową uratował większość od ruiny. 

Powieść The Beet Queen, jak już wspomniałam, poświęcona właśnie białym 
osadnikom, rozpoczyna się w roku 1932 w fikcyjnym miasteczku Argus w mo-
mencie kryzysu gospodarczego i kończy w czasach, gdy wojna w Wietnamie 
dobiegała końca. Po raz kolejny Erdrich nie obiera za miejsce akcji historyczne-
go miasta, aby w ten sposób nadać powieści bardziej uniwersalny charakter. 

Z kolei Tracks obejmuje wydarzenia z lat 1912–1924 i podczas gdy dotyczą 
one głównie Indian, powieść przedstawia też historię tego pokolenia Indian 
i białych, których losy się splotły. Love Medicine opowiada znów głównie o ży-
ciu Indian w latach 1934–1982. Podobnie The Bingo Palace, z tym, że dotyczy 
ona czasów współczesnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że wszystkie 
powieści dotyczą Indian żyjących w rezerwacie i poza nim oraz potomków 
białych emigrantów, a także opowiadają historię przetrwania w trudnych 
warunkach. Dla Indian największym ciosem była utrata ziemi i epidemie 
dziesiątkujące członków plemienia, a dla białych klęski żywiołowe i kryzys 
gospodarczy. Kwartet jest też swoistym zapisem wymiany kulturowej, jaka 
następowała, a historia niewątpliwie stanowiła część tej kultury. Warto więc 

 13 Ibidem, s. 82.
 14 Ibidem, s. 82–85.
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przyjrzeć się bliżej temu, w jaki sposób historia jest obecna w powieściach, 
jak rozumieją historię Indianie, a jak biali i jak w związku z tym bohaterowie 
wpływają na jej kształt.

Historię Indian Chippewa relacjonuje głos wspólnoty; spotykamy indywi-
dualnych narratorów, członków plemienia, czasami pojawia się trzecioosobo-
wy narrator wszystkowiedzący, ale przemawia też samo plemię w pierwszej 
osobie liczby mnogiej. Jak zauważa Connie A. Jacobs15, Erdrich buduje swoje 
powieści, opierając się na pewnych epizodach, przy czym opowiadania skła-
dające się na powieść stają się metaforami najważniejszych wydarzeń w życiu 
plemienia. W ten sposób pisarka tworzy mit o swoim plemieniu. Czytelnik 
nie poznaje historii plemienia poprzez antropologów, misjonarzy, zakonni-
ce czy socjologów. Erdrich obiera funkcję plemiennego gawędziarza, który 
zbiera i zestawia relacje innych oraz dodaje swoje spostrzeżenia, aby wiernie 
przekazać prawdę o ginącej kulturze.

Perspektywa historyczna w powieści Tracks ma na celu pokazanie strat, 
jakich doświadczyło plemię Chippewa. Epidemia odry z lat 1886–1887 
w połączeniu z surową zimą zdecydowanie przerzedziła indiańskie szeregi. 
Nanapush pozostaje ostatnim żyjącym tradycjonalistą, który prowadził polo-
wania na bizony i który ciągle praktykuje stare zwyczaje, a także obrzędy. Jak 
sam opowiada o sobie swojej wnuczce Lulu:

My girl I saw the passing of times you will never know. I guided the 
last buffalo hunt. I saw the last beaver shot. I trapped the last beaver with 
a pelt of more than two years’ growth. I spoke aloud the words of govern-
ment treaty, and refused to sign the settlement papers that would take 
away our woods and lake. I axed the last birch that was older than I, and 
I saved the last Pillager. (T 2)

To właśnie on dokonuje tradycyjnego pochówku rodziny Pillager i wypala 
fajkę nad ich grobami, żeby zapewnić im spokój duszy. Nanapush jest szama-
nem i dzięki swojej mocy uzdrawia Mosesa, Fleur i Lulu. Jest on gwarancją, 
że tradycja zostanie przekazana i poprzez połączenie swojego losu z potężną 
rodziną Pillager zabezpiecza plemię nie tyle przed śmiercią fizyczną, ile du-
chową. 

Powieść dotyczy walki Indian Chippewa o zachowanie ziemi i kultury. Na 
kulturę Indian składa się też ich duchowość, która w powieści zostaje częścio-
wo wyparta przez katolicyzm, czego ekstremalnym przykładem jest Pauline. 
Narracja jest rozbita na dwa głosy: jeden – to głos obrońcy tradycji Chippewa 
Nanapusha, a drugi – fanatyczki religijnej Pauline, która stara się za wszelką 
cenę zwalczyć swą indiańskość. Te dwa głosy są przykładami dwóch odmien-
nych tożsamości indiańskich, które ukształtowały się na skutek zetknięcia się 
z białymi, w tym wypadku z misjonarzami. Te głosy to też jednocześnie dwie 
perspektywy historyczne; Nanapush zafascynowany jest historią indiańską 

 15 Ibidem, s. 85.



89

Louise Erdrich – na straży dwóch pamięci

– to on odpowiada za kultywowanie starej tradycji i kształt współczesnej hi-
storii plemienia, a Pauline zauroczona jest historią białych ludzi, ich wiarą 
w postęp i w sens misji, mającej na celu ucywilizowanie Indian i odzyskanie 
ich dusz poprzez pracę misjonarską. Pauline utożsamia indiańskość ze słabo-
ścią i zacofaniem, historia Indian to dla niej historia ludzi przegranych i upo-
korzonych; ona sama chce zapomnieć o swoim pochodzeniu, pragnie poczuć 
się biała, bo bycie białym oznacza dla Pauline władzę i szacunek, dlatego też 
zostaje zakonnicą. Uzasadniając swoje stanowisko, Pauline używa historii po-
lowania na bizony, opowiedzianej przez Nanapusha, jako metafory kondycji 
Indian:

He said that when the smoke cleared and hulks lay scattered every-
where, (...) the beasts that survived grew strange and unusual. They lost 
their minds. They bucked, screamed and stamped, tossed the carcasses 
and grazed on flesh. They tried their best to cripple one another, to fall 
or die. They tried suicide. They tried to do away with their young. They 
knew they were going, saw their end. (...) I saw the same. I saw the people 
I had wrapped, the influenza and consumption dead whose hands I had 
folded. They travelled, lame and bent, with chests darkened from the 
blood they coughed out of their lungs, (…) taking a different road. A new 
road. I saw them dragging one another in slings and litters. I saw their 
unborn children hanging limp or strapped to their backs, or pushed along 
in front hoping to get the best place when the great shining doors, beaten 
of air and gold, swung open and soundless oiled fretwork to admit them 
all. Christ was there, of course, dressed in glowing white. „What shall I do 
now?” I asked. „I’ve brought You so many souls!” And He said to me, gen-
tly: „Fetch more”. (T 140)

Ponieważ Indianek zazwyczaj nie przyjmowano do zakonu, Pauline jest 
dumna, kiedy jej się to udaje, i traktuje ten fakt jako awans społeczny oraz 
początek swojej misji, mającej polegać na nauczaniu tych, którzy nie wyciąg-
nęli właściwych wniosków z historii. Tracks to też historia pojedynku fana-
tyczki Pauline z szamanką Fleur i pomimo że sama Fleur nigdy nie zostaje 
dopuszczona do głosu, to jednak jej rola w zachowaniu tradycji jest ogromna 
i można zaryzykować stwierdzenie, że Fleur jest nie tylko obrońcą tradycji, 
ale jej uosobieniem, a fakt, iż reprezentuje ogromną moc, jest nieustanną pro-
wokacją dla Pauline, która nade wszystko pożąda władzy. 

Polityka parcelacji ziemi plemiennej, narzucona przez rząd amerykański, 
miała na celu rozbicie i tak rozchwianej tożsamości plemiennej. W powieści 
członkowie plemienia rywalizują z sobą o ziemię, czego przykładem jest 
podstęp, jakiego dokonują Margaret i Nector, aby przejąć od Pillagerów ich 
ziemię. Nie tylko Indianie występują przeciwko sobie, ale również Metysi 
przeciwko Indianom, o czym możemy się przekonać, obserwując spór po-
między Nanapushem i Margaret a rodzinami Morriseyów i Lazzare’ów. 
Przedstawiciele tej drugiej grupy napadają na Nanapusha, wiążą go i aby 
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potem upokorzyć jeszcze bardziej, obcinają Margaret włosy. W zemście Fleur 
rzuca na nich urok, który skutecznie ściąga karę. Z perspektywy czytelnika 
nieindiańskiego historia opowiedziana w Tracks to zapis niepowodzeń. W po-
czynaniach Fleur i Nanapusha brak choćby śladu amerykańskiej wiary w po-
stęp. Wprost przeciwnie, Nanapush i Fleur celowo „cofają się” w czasie; to 
indiańska tradycja pogrzebana gdzieś w przeszłości jest dla nich źródłem siły. 
Ta wierność tradycji zostaje okupiona wysoką ceną: obdarzając zaufaniem 
członków plemienia i wierząc, że duchy ich przodków rezydujące wokół jezio-
ra Matchimanito niejako ustrzegą tę ziemię przed chciwością ludzi z tartaku, 
powodują, że tracą swą ziemię na skutek intryg i lekceważenia duchów. Ale 
pomimo fizycznych namacalnych strat, zachowują duchową integralność i na 
tym polu odnoszą zwycięstwo. 

Ilustruje to szczególnie następny ważny problem historyczny, który po-
jawia się w Tracks. Lulu zostaje wysłana do szkoły z internatem, gdzie jest 
narażona na ryzyko utraty kontaktu ze swoją kulturą. Jak groźna jest to sy-
tuacja dla Indianina/Indianki, świadczy choćby fakt, że prawie cała narracja 
Nanapusha jest adresowana do Lulu; on stoi na straży kultury indiańskiej 
między innymi po to, aby przekonać wnuczkę, że jest do czego wracać, że 
tradycja istnieje i że warto jej bronić. Ponieważ sam Nanapush jest dobitnym 
przykładem żywotności tej tradycji i ponieważ udowadnia swoim życiem, że 
tradycja Chippewa jest źródłem siły duchowej, której nikt nie jest w stanie 
mu odebrać, w końcu udaje mu się przekonać wnuczkę do swojego stylu 
życia i Lulu powraca do rezerwatu, stając się w kolejnych powieściach (Love 
Medicine, The Bingo Palace) strażniczką indiańskiej kultury i godną następczy-
nią Nanapusha.

Z kolei powieść The Beet Queen rozpoczyna się w czasach wielkiego kryzy-
su gospodarczego; tysiące ludzi traci domy i tysiące umiera z niedożywienia. 
Młodzi ludzie, jak Karl Adare, podróżują na gapę po kraju, szukając poży-
wienia i schronienia. Kolejnym przejawem obecności historii w powieści jest 
druga wojna światowa i wojna w Wietnamie. Wojna jest pretekstem do po-
kazania sylwetki weterana wojennego Russella, Indianina, który po udziale 
w „wojnach białych ludzi” czuje się obco w swoim świecie. W postaci Russella 
znów nakładają się dwie perspektywy historyczne. Z jednej strony udział 
w wojnach białych ludzi to nobilitacja (ordery, status weterana). Z drugiej 
strony – wojny, w których brał udział, w ogóle nie dotyczą społeczności in-
diańskiej i doświadczenie żołnierza nie ma nic wspólnego z doświadczeniem 
indiańskiego wojownika, a nawet jest naruszeniem indiańskiej tradycji wal-
ki. Tym bardziej że w Wietnamie przeciwnikami Indian byli Azjaci, a więc 
reprezentanci tej samej rasy. To wszystko spowodowało głęboką frustrację 
u Russella, który rozpoczął karierę w świecie białych ludzi z wiarą i opty-
mizmem, a powrócił do rezerwatu jako złamany przez życie człowiek, który 
utracił własne miejsce w świecie. Russell zinterpretował historię białych ludzi 
jako historię sukcesu i zapragnął stać się jej częścią. Okazało się jednak, że 
odrzucając własną tradycję, wziął udział w przedsięwzięciach, które nie tylko 
nie pomogły mu odnaleźć własnej drogi w życiu, ale go zniszczyły. Co cie-
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kawe, Russell odzyskuje swoją indiańską tożsamość na kartach późniejszej 
powieści pt. The Bingo Palace, która w znacznej mierze opowiada o odrodzeniu 
indiańskiego świata.

Jednak ogólnie The Beet Queen zdecydowanie w dużo mniejszym stop-
niu dotyczy historii niż Tracks. Bohaterowie są niemal całkowicie zamknięci 
w granicach swojego miasteczka, pogrążeni w ciężkiej pracy i skupieni na 
budowaniu więzi rodzinnych. Do tego stopnia nie zauważają świata poza 
Argus, że nie spotykają się nawet z mieszkańcami pobliskiego rezerwatu. Jak 
sugeruje Louis Owens:

Unlike Love Medicine, The Beet Queen provides only faint glimpse of po-
ints of contact between Indian and white cultures in this country (USA), 
a kind of no-man’s land where margins on the map have blurred...16.

Argus jest również miejscem, w którym Indianie asymilują się z białymi. 
To do Argus przybywa Pauline, żeby zostać zakonnicą, i w Argus robi karierę 
Russell.

Z kolei Love Medicine dotyczy historii Indian w dwudziestym wieku. 
Rozwój gospodarczy jest szeroko dyskutowany w rezerwacie, szczególnie 
przez Lymana, syna wodza, któremu się wydaje, że ma „żyłkę do interesów”. 
Główne rodziny w rezerwacie są spokrewnione poprzez małżeństwa metysko-
-indiańskie. Ostatnim Indianinem czystej krwi jest Gerry Nanapush, ponie-
waż nawet jego syn Lipsha, który dziedziczy moc uzdrawiania, jest Metysem 
(za sprawą matki June Morrisey). Tak jak postać Lymana związana jest 
z wydarzeniami historycznymi, bo chce on otworzyć salon bingo, a w latach 
sześćdziesiątych Indianie dostali zezwolenie na prowadzenie tego typu dzia-
łalności, tak i jego brat Gerry odzwierciedla rzeczywistość historyczną, tzn. 
należy on do AIM (American Indian Movement), historycznego ugrupowania 
indiańskiego, które również powstało w latach sześćdziesiątych i które miało 
na celu walkę o prawa Indian. 

Gerry walczy o prawa Indian w czasach, gdy tradycyjna kultura indiańska 
umiera. Eli jest ostatnim Indianinem w rezerwacie, który używa starego języ-
ka i umie polować w tradycyjny sposób. Wiele jest przypadków alkoholizmu 
wśród Indian: King i Gordie stanowią tu dobitny przykład, z kolei Henry Jr 
popełnia samobójstwo na skutek traumatycznych przeżyć związanych z jego 
uczestnictwem w wojnie w Wietnamie. Kolejną ofiarą, tym razem alkoholizmu 
i rodziny patologicznej, jest June, której śmierć jednoczy członków plemienia. 
Zjednoczenie jest niewątpliwie pozytywnym aspektem rzeczywistości w Love 
Medicine, podobnie jak fakt, że młodzi Indianie wracają z miast do rezerwatu 
(Albertine, Lipsha). Optymizmem napawają też działania Lulu i Marie, które 
włączają się do działań na rzecz poprawy sytuacji Indian i działania te konty-
nuują w The Bingo Palace.

 16 Louis Owens, Other Destinies: Understanding the American Indian Novel, Norman, University 
of Oklahoma, 1992, s. 207. 
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W The Bingo Palace historia Indian jest najjaśniejsza; Indianom Chippewa 
udaje się zachować tradycję i odnaleźć własne miejsce we współczesnym 
świecie. Powieść rozpoczyna powrót Lipshy do rezerwatu, gdzie odbywa się 
tradycyjne święto związane z uroczystościami pow-wow i tańcem traw („grass 
dance”). Taniec traw powrócił do łask w rezerwacie Turtle Mountain w roku 
1956, kiedy to nastąpił powrót do tradycyjnych zwyczajów indiańskich i wie-
le z nich reaktywowano. The Bingo Palace obfituje również w inne zwyczaje 
indiańskie, takie jak używanie pary w celu oczyszczenia, wyprawy w poszu-
kiwaniu wizji i nawiązywanie kontaktów z duchami przodków. Nadzieją dla 
plemienia są Lipsha i Shawnee Ray, którzy, pomimo młodego wieku, mocno 
tkwią w tradycji indiańskiej i którzy mają realną szansę na zapewnienie jej 
kontynuacji. 

Podkreślanie obecności historii w powieściach Erdrich jest istotne w kon-
tekście tematu wielokulturowości, ponieważ tylko poznając kulturę, a w tym 
właśnie historię Indian, możemy próbować zrozumieć ich dylematy. Tym 
bardziej że tło historyczne The Beet Queen jest wspólne dla wielu powieści lite-
ratury amerykańskiej, a historia Indian pojawia się prawie tylko w literaturze 
indiańskiej i jest przez to mniej znana. Dwie historie to dwa punkty odnie-
sienia i dwie różne inspiracje – również na tym poziomie widać rozdwojenie. 
Często istotne dla Amerykanina daty są kompletnie nieistotne dla Indianina 
i odwrotnie. Zatem posiadanie wspólnej dla nich obydwu historii jest raczej 
niemożliwe. Oczywiście, Indianie i biali Amerykanie byli uczestnikami tych 
samych wydarzeń, ale to, jak je zinterpretowali i jaką w związku z tym stwo-
rzyli historię, stanowi już inną kwestię. Częściowej odpowiedzi może nam 
dostarczyć historia walki o ziemię opisana w kwartecie Erdrich. Wiadomo, 
że z perspektywy białych osadników jest to historia zwycięzcy, nieugiętego 
osadnika i zdobywcy „Ogrodu” motywowanego mitem „Manifest Destiny” 
i niczym niezmąconą wiarą w triumf postępu (oczywiście z pewnymi wyjąt-
kami). A jak walka o ziemię, a raczej o jej zachowanie, wpłynęła na kształt 
historii Indian Chippewa?

Po części tym właśnie zagadnieniem zainteresował się Tom Berninghausen17, 
który wyróżnia dwa najistotniejsze wątki w kwartecie, a zwłaszcza w powie-
ści Tracks: wpływ misjonarzy katolickich na duchowość indiańską oraz walkę 
o zachowanie ziemi. W kontekście moich rozważań nad historią szczególnie 
interesujący jest drugi wątek. Zachowanie ziemi było dla Indian tym samym, 
co zachowanie ciągłości kulturowej. Ziemia gwarantowała łączność z duchami 
przodków i z bóstwami opiekuńczymi przyrody, Manitou. To w lesie porasta-
jacym teren wokół jeziora Matchimanito Nanapush spotyka duchy członków 
rodziny i plemienia; dla nich las jest schronieniem:

The moment I entered, I heard the hum of thousand conversations. Not 
only the birds and small animals, but the spirits in the western stands had 

 17 Tom Berninghausen, This Ain’t Real Estate: Land and Culture in Louise Erdrich Chippewa 
Tetralogy [w:] Women, America and Movement: Narratives of Relocation, Susan Robertson, red., 
Columbia, University of Missouri, 1998.
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been seen together. The shadows of the trees were crowded with their 
forms. The twigs spun independently of wind, vibrating like small voices. 
I stopped, stood among these trees whose flesh was so much older than 
ours, and it was then that my relatives and friends took final leave, aban-
doned me to the living. (T 220)

Dla białych osadników historia ziemi amerykańskiej to historia transakcji 
i aktów prawnych, która tę ziemię oddawała w ich ręce. Dla Indian historia 
ziemi to historia walki o zachowanie więzi z przyrodą i duchami przodków, 
a tym samym o zachowanie ciągłości kulturowej i tożsamości; walcząc o swo-
ją ziemię, kontynuowali alternatywną historię – historię poszczególnych 
plemion.

W Tracks wątek dotyczący walki o ziemię relacjonuje Nanapush. 
Członkowie plemienia Chippewa, którzy przeżyli epidemię gruźlicy, teraz 
muszą stawić czoła właścicielom tartaku, którzy chcą wyrąbać drzewa z in-
diańskich lasów. Ich zakusy obejmują nawet świętą ziemię Pillagerów wokół 
jeziora Matchimanito. W tym miejscu w powieści najbardziej są widoczne 
skutki polityki parcelacji. Ziemia plemienna stała się własnością poszczegól-
nych osób i nie tylko spowodowało to rozbicie tożsamości plemiennej, lecz 
także doprowadziło do napięć pomiędzy interesami jednostek a dobrem 
plemienia. Polityka anty-plemienna kusiła zdobyczami materialnymi i przez 
to odrywała słabsze jednostki od plemienia. W Tracks przedstawiciele tarta-
ku pokonują Nanapusha i Fleur poprzez skłócenie członków plemienia, co 
doprowadza do manipulacji rejestrem podatków przez Margaret i Nectora, 
w wyniku czego Nanapush i Fleur tracą ziemię. Oboje są świadomi, że utrata 
ziemi wiąże się z utratą kultury, dlatego też na końcu powieści Fleur podej-
muje rozpaczliwe próby transplantacji kultury. Opuszczając utraconą ziemię, 
pakuje do wózka kamienie z dna jeziora, korzenie z lasu i tabliczki z grobów 
przodków, jak gdyby chciała ocalić garść jej materialnych śladów. Jak relacjo-
nuje Nanapush:

...of the „weed-wrapped stones from the lake bottom, bundles of roots, 
a coil of rags, and the umbrella that had shaded her baby. The grave mar-
kers I had scratched, four crosshatched bears and a marten, were fastened 
on the side cart”. (T 224)

Z kolei powieści Love Medicine i The Beet Queen odzwierciedlają alienację 
bohaterów po utracie kultury i historii. Fleur prawie nie pojawia się w tych 
powieściach; jeżeli już ją spotykamy, to jako tułaczkę-szamankę żyjącą na 
pograniczu światów, która ciągle jeszcze posiada moc uzdrawiania, mimo że 
sprawia wrażenie na wpół obłąkanej. Bohaterowie indiańscy są zagubieni 
i mają poczucie straty, które nie do końca potrafią wyjaśnić. Podejmują próby 
powrotu do domu, ale nie zawsze wiedzą, dokąd wracać. Dobitnym przy-
kładem takiego zagubienia jest postać June Kashpaw, która wraca do domu 
w czasie wielkanocnej burzy śnieżnej i umiera w drodze. Śmierć June jest 
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pretekstem dla jej syna Lipshy do określenia własnej tożsamości; odnajdując 
własne miejsce w świecie, Lipsha metaforycznie doprowadza matkę do domu. 
Definiując siebie, definiuje swój dom, June ma więc gdzie wrócić, przez co 
przywrócona zostaje ciągłość kulturowa. Jednak z perspektywy białego 
Amerykanina, potomka osadników, Love Medicine może być zinterpretowana 
jako zbiór historii nieudaczników, którzy nie potrafią przystosować się do 
zmian i osiągnąć sukcesu we współczesnej Ameryce. Samobójstwa, alkoho-
lizm, prostytucja, przemoc w rodzinie wydają się na porządku dziennym, 
ale, co warto zauważyć, równolegle dokonuje się też proces pojednania, od-
rodzenia więzi rodzinnych i plemiennych oraz odzyskania własnej historii, 
własnego dziedzictwa. Znów historia indiańskiego przetrwania obejmuje 
prymat nad historią nieumiejętności przystosowania się do świata białych lu-
dzi. Indianie Chippewa, jak też zapewne i reprezentanci innych plemion, nie 
zaistnieli przecież chwalebnie na kartach historii białych Amerykanów, a ich 
osiągnięcia niewiele mają wspólnego z tym, co Euroamerykanie określają jako 
sukces, ale stworzyli własną historię, napędzaną kołem czasu, które w poło-
wie dwudziestego wieku przyniosło im renesans kulturalny. 

Czwarta powieść, The Bingo Palace, obfituje w znaki odrodzenia kulturo-
wego. Jest to kontynuacja wyprawy Lipshy w poszukiwaniu własnej tożsa-
mości. W tej powieści powraca również Fleur, a z nią kluczowa kwestia ziemi 
indiańskiej. Fleur udaje się wygrać w pokera z agentem do spraw Indian. Jej 
wygrana to ziemia Pillagerów wokół jeziora Matchimanito, utracona na rzecz 
tartaku. Odzyskawszy ziemię przodków, prawie stuletnia Fleur potrzebuje te-
raz następcy, któremu mogłaby przekazać swoją wiedzę. Społeczność obawia 
się jej, ponieważ za każdym razem, gdy śmierć się o nią upomina, Fleur wska-
zuje kogoś innego na swoje miejsce. Tym razem sytuacja przybiera inny obrót; 
Fleur wybiera Lipshę na swego następcę i gdy Lipsha prawie zamarza podczas 
śnieżycy, Fleur decyduje się wstąpić zamiast niego na ścieżkę zmarłych. 

Jednak pomimo obecności znaków odnowy kulturowej, The Bingo Palace 
nie traktuje wyłącznie o świętowaniu z powodu odzyskania tradycji. Jak 
stwierdza Berninghausen, powieść „bardziej obiecuje nadzieję, niż ją urze-
czywistnia”18. Zagrożeniem dla plemienia jest sposób myślenia i związane 
z nim poczynania jednego z jego najlepszych synów – Lymana Lamartine’a. 
Lyman jest właścicielem wielu prosperujących firm, w tym tytułowego salonu 
bingo. Wizja Lymana dotycząca przyszłości plemienia to budowa ogromnego 
kasyna na świętej ziemi Pillagerów odzyskanej przez Fleur. 

Lipsha, który zawsze rywalizował z Lymanem, szuka teraz swojej własnej 
wizji, wyruszając na tradycyjną wyprawę wizyjną. W rezultacie jego wypra-
wa zmienia się w komedię, ponieważ z głodu widzi same hamburgery i jego 
duchowym opiekunem okazuje się skunks, który go w dodatku opryskuje, ku 
uciesze całego plemienia. Pomimo całego komizmu sytuacji, skunks pozosta-
wia Lipshy poważne przesłanie: „This ain’t real estate” – „To nie jest własność 
prywatna”, które mogłoby być też przesłaniem Fleur. Ziemia, która z perspek-

 18 Ibidem, s. 208.
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tywy materialistycznej filozofii białych Amerykanów idealnie nadaje się do 
wzbogacenia się, przez Indian nie może być traktowana jako własność służąca 
do zrobienia interesu. Zatem Lyman nie jest przykładem sprytnego przedsię-
biorczego biznesmena, ale raczej człowieka, który sprzeniewierza się tradycji 
i filozofii indiańskiej. Jednakże Lipsha nie spieszy się, aby powstrzymać plany 
Lymana, który tymczasem wypędza Fleur z jej wygranej ziemi. W ten sposób 
kultura Chippewa traci znów swoją strażniczkę i jest zagrożona przez mate-
rialistyczne zapędy młodego pokolenia. Jednocześnie, czego nie uwzględnia 
Berninghausen, dążenia Lymana też do pewnego stopnia mają na celu ochro-
nę Indian. Jak zauważa Lipsha, Fleur

...took to Lyman, though, even appeared to him somehow in a dream, 
or so he said. (…) Fleur Pillager is a poker sharp, along with her other 
medicines. She wants a bigger catch, a fish that knows how to steal a bait, 
a clever operator who can use the luck that contemporary loopholes in the 
law bring to Indians to higher causes, steady advances. (BP 221)

Lyman miałby odkupywać od rządu ziemię indiańską za pieniądze z bin-
go, chociaż takie rozwiązanie łączy się z niemożliwą do zaakceptowania zmia-
ną mentalności; rozwiązanie tego problemu nie jest tak proste, jak sugeruje 
Berninghausen, bo można powstrzymać materialistyczne zapędy Lymana, ale 
trzeba znaleźć inny sposób zdobycia pieniędzy, gdyż aby zachować kulturę, 
trzeba żyć. 

Ostatni rozdział jest relacjonowany przez chóralny głos plemienia spędza-
jącego czas w kasynie nad jeziorem Matchimanito. To głos pełen drżenia, głos 
niepewny przyszłości. Chociaż wizja Lymana zwyciężyła, wyczuwalna jest 
obecność Fleur (pomimo że nie przebywa już wśród żywych) i jej spojrzenie 
pełne dezaprobaty.

We believe she follows our hands with her underwater eyes as we deal 
the cards on green baize, as we drown our past in love of chance, as our 
money collects, as we set fires and make personal wars over what to do with 
its weight, as we go forward into our own unsteady hopes. (BP 273–274). 

Powieść kończy się zatem obrazem społeczności, która kwestionuje swoje 
poczynania, wiedząc, że wizja Lipshy została zlekceważona i że oportunizm 
niszczy świętą ziemię, ostoję tradycji. Sama obecność głosu wspólnoty suge-
ruje, że Indianie Chippewa zdołali zrekonstruować życie plemienne w sensie 
społecznym, ale pozostałe istotne aspekty tego życia, związek z przeszłością 
i z ziemią, są zagrożone poprzez rosnące ryzyko osobistych wojen, które spo-
wodują kolejne podziały i mogą się skończyć rozpadem plemienia.

W ten sposób w The Bingo Palace dopełnia się koło czasu i następuje po-
wrót do zagrożenia tradycji obecnego w Tracks, chociaż ironicznie tym razem 
to członkowie plemienia działają na własną szkodę. W kole czasu utracona 
święta ziemia zostaje odzyskana przez Fleur. Zatem historia ziemi jest dla 
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jednych historią walki o kontynuację indiańskiej tradycji i kultury, a dla in-
nych historią asymilacji, w obu zaś wypadkach jest równocześnie zapisem 
reakcji Indian na historię naznaczaną poczynaniami białych ludzi. 

Rolą historii w kwartecie Erdrich zajmuje się również David Mitchell19, 
który zauważa, że wszystkie sukcesy i porażki bohaterów powieści Erdrich 
zależą od umiejętności ustosunkowania obecnego życia do własnej tradycji 
kulturowej, w tym własnej historii. Jeżeli bohater uzyskuje dostęp do indiań-
skiego dziedzictwa, to pozwala mu to na samookreślenie i mimo że jego życie 
nie staje się automatycznie łatwiejsze, to jednak nie jest on już tak zagubiony. 
Proces odkrywania prawdy na temat własnej przeszłości stanowi istotę współ-
czesnej kondycji Indianina, chociaż jednostkowa wiedza na temat własnych 
przodków jest często rezultatem przekłamań. Stało się tak za sprawą odebra-
nia rdzennym mieszkańcom Ameryki prawa do poznania własnej kultury 
i ojczystego języka. Dlatego też dla większości z nich niemożliwe stało się po-
strzeganie świata przez pryzmat własnej odrębnej narodowości i wielu z nich 
musi się uporać z problemem wykorzenienia. Erdrich rekonstruuje w literacki 
sposób historię jednego z plemion i przez to zwraca im pamięć. Taką właśnie 
funkcję w stosunku do całego kwartetu pełni powieść Tracks.

Mitchell zgadza się z większością krytyków, że jednym z celów, jakie so-
bie stawia Erdrich, jest wyrównanie strat i zapobieżenie zniknięciu kultury 
jednego z plemion indiańskich20. Dodaje też, że aby osiągnąć ten cel, pisarka 
musiała znaleźć metodę, która umożliwiłaby połączenie ludzi z ich własną 
przeszłością. Fragmentaryzacja jednostkowej i zbiorowej tożsamości nastąpiła 
w momencie, w którym ludzie zostali odcięci od swojej przeszłości i odarci 
z poczucia człowieczeństwa. Dlatego też bohaterowie Love Medicine muszą 
odkryć własną przeszłość, która została uznana za nieistotną i zignorowana 
przez dominującą kulturę anglosaską. To bardzo trudny proces – za jego spra-
wą wiele można wygrać i wiele stracić. 

Wielość perspektyw, epizodyczny charakter opowiadanych historii, liczne 
elipsy i zastosowanie techniki języka kolokwialnego, polegającej na wykorzy-
staniu fenomenu plotki – wszystko to wymaga od czytelnika sporej aktyw-
ności, żeby z pozornego chaosu wyłonił jakiś porządek. Używając tak skom-
plikowanych zabiegów formalnych, Erdrich odzwierciedla chaos i poczucie 
dezintegracji, które są nieodłączną cechą doświadczenia współczesnych 
Indian. Jednocześnie, jak zauważa Mitchell21, umożliwiając czytelnikowi za 
sprawą tej samej formy uporządkowanie sensów, jest wyrazem wiary, że sami 
Indianie również są w stanie odnaleźć sens w swojej sytuacji. Tak jak dzieje 
się to w przypadku życia i śmierci June, które na pierwszy rzut oka wydają 
się bezsensowne, a w rezultacie jednoczą rodzinę i plemię, uświadamiając im 

 19 David Mitchell, A Bridge to the Past: Cultural Hegemony and the Native American Past in Louise 
Erdrich’s „Love Medicine” [w:] Entering the 90’s: The North American Experience: Proceedings from 
the Native American Studies Conference at Lake Superior University, October 27–28, Thomas 
E. Schrer, red., Saulte Ste. Marie, Ont: Lake University Press, 1991.

 20 Ibidem, s. 164.
 21 Ibidem, s. 165
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wspólne doświadczenie oraz problemy. Historia Indian Chippewa to też na 
pierwszy rzut oka pasmo niekończących się i niezasłużonych niepowodzeń; 
to wiele wydarzeń, które pozornie nie składają się w sensowną całość i mają 
wydźwięk wyłącznie katastroficzny, ale z tej samej historii plemię czerpie 
swoją siłę i uczy się przezwyciężać los. Stosunek każdego z bohaterów do 
przeszłości ma przecież zdecydowany wpływ na to, czy jest on się w stanie 
odnaleźć we współczesnej rzeczywistości. Proces odkrywania historii, oparty 
na refleksji bohaterów, wzbogaca powieść o wymiar historyczny, porządkuje 
wydarzenia, narzucając tym samym pewien porządek rozbitej na fragmenty 
rzeczywistości współczesnej.

Oczywiście, sam proces odzyskiwania przeszłości jest bardzo trudny, bo 
starsza generacja wymiera lub traci pamięć i więzi z przeszłością ciągle się 
rozluźniają. Dlatego tak ważne są wszelkie próby ożywienia indiańskiej prze-
szłości. Gdy Nanapush opowiada wnuczce Lulu o historii plemienia, nadaje 
przeszłym wydarzeniom nowe znaczenie poprzez odniesienie ich do współ-
czesnych problemów.

„There is a story to all”, he says, „never visible while it is happening. 
Only after, when an old man sits dreaming and talking in his chair, the 
design springs clear”. (T 34)

Czas splata ludzi i wydarzenia i w ten sposób historie zaczynają się łączyć. 
Układ historii i ich kształt zależy od tego, kto je opowiada.

Znów najważniejsze jest, aby nie zapominać o przeszłości, nawet jeżeli 
nie do końca rozumie się jej sens. Ochrona własnego dziedzictwa zapewnia 
przetrwanie. Indianie postrzegają wszechświat jako całość; jaźń indywidual-
na nie jest oderwana od swojego środowiska, ale jej części składowe stanowią 
ludzie, miejsca i doświadczenia. Gdy człowiek zapomina o tych elementach 
składowych lub się ich wyrzeka, wyrzeka się samego siebie i traci podmio-
towość. Tak też się dzieje z Nectorem, który poprzez wychowanie w szkole 
z internatem traci łączność ze światem indiańskim. Na starość Nector traci 
pamięć, w przeciwieństwie do swojego brata Eliego, który nigdy nie zerwał 
z indiańską obyczajowością. Odrzucając swoją przeszłość, Nector stracił część 
siebie. W rezultacie nie może dzielić swojego „ja” z innymi. Nie może, na 
przykład, przekazać swojego doświadczenia wnuczce Albertine.

„His thoughts swam between us”, she says, „hidden under rocks, disap-
pearing in weeks, and I was fishing for them, dangling my own words 
like baits and lures”. (LM 17).

Przeszłość zapomniana przez Nectora to przeszłość, której nigdy nie po-
zna Albertine, ani też jej dzieci i wnuki.

Zupełnie inna jest więź Nanapusha z historią. Nanapush ukształtowa-
ny jest przez zderzenie dwóch historii. Musi uczestniczyć w historii Stanów 
Zjednoczonych i reagować na ich politykę, a jednocześnie jest odpowiedzialny 
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za tworzenie historii swojego plemienia. Tracks jest właśnie takim zapisem 
tworzenia historii, pozostawianiem tytułowych „śladów” i jednocześnie re-
konstrukcją tradycji dla wnuczki, czyli dla przyszłych pokoleń. Nie tylko sam 
temat tej historii jest dowodem, że to historia Indian opowiadana przez nich 
samych, ale również kompozycja i sposób opowiadania. Ten ostatni odzwier-
ciedla indiańską tradycję przekazu ustnego; Nanapush relacjonuje wydarze-
nia, posługując się kolokwialnym językiem, odnosząc się czasami w drugiej 
osobie wprost do wnuczki, jakby siedziała obok. Poza tym często stosuje elip-
sę, jakby zakładał, że rozmawia z osobą, która zna opisywany przez niego 
świat, więc nie musi jej wyjaśniać np. kwestii kulturowych. Ponadto nie brak 
dydaktyzmu w niektórych fragmentach, co jest zgodne z indiańską funk-
cją starszyzny plemienia, na którą spada obowiązek kształcenia młodzieży. 
Wreszcie kwestia kompozycji; powieść podzielona jest na rozdziały, z których 
każdy opatrzono datami i nazwami pór roku po angielsku oraz indiańskim 
określeniem tego okresu czasu wraz z tłumaczeniem, np. „Fall 1917-Spring 
1918 Manitou-geezis Strong Spirit Sun”. Czas użyty w powieści ma charak-
ter cykliczny i symboliczny; powieść zaczyna się zimą – i jest to okres naj-
większych nieszczęść – a kończy wiosną, która wraz z powrotem Lulu do 
rezerwatu przynosi nadzieję na odrodzenie plemienia. Tak jakby nieszczęścia 
spowodowane nadejściem białych ludzi i odciśnięte w ich czasie zostały prze-
zwyciężone przez nadzieję, którą niesie z sobą cykliczność czasu indiańskiego 
zakładającego nastanie odnowy i odrodzenia, odzwierciedlającego pojawienie 
się wiosny w wielkim cyklu przyrody.

Również opowieść Lipshy, relacjonowana w Love Medicine i The Bingo Palace, 
dotyczy do pewnego stopnia roli historii w życiu współczesnego Indianina. 
Lipsha cały czas ma problem z konsekwencjami historii, które są wspólne dla 
wielu Indian. Nie może się uwolnić od niszczących wspomnień, ponieważ 
dziedzictwo indiańskie to także brzemię biedy, degeneracji i okrucieństwa. 
Ludzie okaleczeni kaleczą innych i bardzo trudno jest przerwać ten błędny 
krąg. Pod koniec Love Medicine czytelnik odnosi wrażenie, że Lipsha uporał się 
z jarzmem własnej historii, że wybaczył matce jej postępowanie i odkrywając 
własną tożsamość, odnalazł miejsce wśród członków plemienia. Ale w The 
Bingo Palace okazuje się, że Lipsha nadal ma status podrzutka i problem z za-
rejestrowaniem się jako Indianin w księgach plemienia. Co gorsza, koszmarny 
epizod z dzieciństwa zdaje się go ścigać i ciągle sprawia ból. Fakt, że jego 
własna matka próbowała go utopić i że przeżył 20 minut pod wodą, intryguje 
Zeldę, „So why weren’t you drowned?” – pyta. Lipsha konkluduje,

I never thought about it either, since, but a long ways into the night 
I realize one thing: no way I could have made it alone. I was saved. And 
not by Zelda, not at first, but by something else, something that was down 
there with me. I don’t know who or how, and then sometime in the night 
I look up into dark air and see the face. Darkened and drenched, coming 
toward me from the other side of drowning – it presses its mouth on mine 
and holds me with its fins and horns and rocks me with its long and shin-
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ing plant arms. its face is lion-jawed, a thing of beach foam, resembling 
the jack of clubs. Its face has the shock of the unburied goodness, the sav-
ing tones. Its face is the cloud fate that will some day surround me when 
I am ready to die. What it is I don’t know, I can’t tell. I never will. But I do 
know I am rocked and saved and cradled. No wonder, as Zelda reports it, 
I smiled. (BP 218)

Lipsha nie identyfikuje swego wybawcy, ale jest on zadziwiająco podob-
ny do Misshepeshu, wodnego bóstwa, które chroniło Fleur, prababkę Lipshy. 
To właśnie Misshepeshu postanowiła zgładzić Pauline, tak jakby jego śmierć 
gwarantowała jej duchową śmierć Indian i rząd nowych dusz. Misshepeshu 
jest esencją indiańskości i chroni przede wszystkim szamanów. Teraz jako 
nowego szamana Fleur wybiera Lipshę, to on ma teraz stać na straży tradycji. 
Indianie Chippewa wierzą, że śmierć przez utonięcie jest najgorszym rodza-
jem śmierci, który odbiera prawo do życia w zaświatach. Lipsha jest uratowa-
ny właśnie od utonięcia, od utraty duszy, a ratunkiem staje się tradycja. W ten 
sposób ciągłość duchowa zostaje ocalona i raz jeszcze podkreślona zostaje 
rola dziedzictwa kulturowego, a także odrodzenie płynące ze zrozumienia 
własnej historii. 

Dwa języki

Przenikanie się światów jest przede wszystkim widoczne na poziomie ję-
zyka, a raczej języków powieści. To specyficzne „rozdwojenie” języka dotyczy 
zarówno stosowania indiańskich zwrotów i nazw w powieściach pisanych po 
angielsku (podobnie do Arguedasa czy Asturiasa), np. „Sometimes, I heard 
her. N’dawnis, n’dawnis. My daughter, she consoled me”. (LM 69), jak  też zde-
rzenia dwóch sposobów opowiadania; jednego, inspirowanego indiańską 
tradycją literatury mówionej, i drugiego, nawiązującego do tradycji euroame-
rykańskiej – do modernizmu i postmodernizmu. Powieści Erdrich zawierają 
również fragmenty realistyczno-magiczne, i to z kolei odsyła nas do tradycji 
latynoamerykańskiej, choć oczywiście nie jest to jedyny obszar kulturowy, 
gdzie powstają utwory wpisujące się w ten nurt. Choć jednak forma kwartetu 
zainspirowana została przez wiele tradycji, linia podziału znów przebiega na 
granicy świata Indian i świata białych, więc rezultat końcowy polega na uzy-
skaniu jednej jakości, na którą składają się dwa światopoglądy i dwa sposoby 
opowiadania. Co zaś się tyczy wzajemnej relacji pomiędzy tymi sposobami, 
to podobnie jak w kwestii teorii kulturowo-społecznych, krytycy dzielą się na 
tych, którzy zauważają zderzenie języków, i tych, którzy wskazują na ich har-
monijne uzupełnianie się nawzajem. Ja zgodziłabym się, z pewnymi zastrze-
żeniami, ze zdaniem Jamesa Rupperta22, który uważa, że forma powieściowa 
Erdrich podporządkowana jest zasadzie mediacji. Erdrich zestawia głosy 

 22 James Ruppert, Celebrating Culture: „Love Medicine” [w:] Louise Erdrich’s „Love Medicine”: 
A Casebook, Hertha D. Sweet Wong red., Oxford University Press, New York 2000, s. 67. 
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i koncepcje reprezentowane przez przedstawicieli odmiennych kultur (nie 
tylko tych należących wyłącznie do jednej czy drugiej kultury, ale najczęściej 
tych, którzy czerpią z obu kultur) i w ten sposób różne tożsamości niejako 
„walczą” o to, aby czytelnik zaakceptował ich punkt widzenia. Jak słusznie 
zauważa Ruppert23, dla Erdrich akcja jej powieści jest mniej ważna od gło-
sów jej bohaterów. Dlatego też właśnie pisarka zestawia język plemienny ze 
współczesnym językiem amerykańskim i jednocześnie z językiem Metysów. 
Ruppert wskazuje w tym miejscu na podobieństwo strategii Erdrich do teorii 
Bachtina; możemy łatwiej zrozumieć relację pomiędzy akcją i językiem jej 
powieści, opierając się na założeniu Bachtina, że celem akcji jest reprezento-
wanie osób i ich światopoglądów ideologicznych. W trakcie czytania powieści 
czytelnik jest zmuszony przez dialogiczność (i mediację – pośrednictwo) do 
poznania własnego języka i swojego systemu wartości poprzez system kogoś 
innego. Bachtin nazywa ten proces przekładem ideologicznym.

W kwartecie Erdrich możemy zaobserwować tego typu pośrednictwo, po-
nieważ akcja porządkuje różne języki społeczne oraz światopoglądy w taki 
sposób, że czytelnik zaznajamia się z innym sposobem postrzegania świata 
i opowiadania o nim. Taka perspektywa jest bardzo dynamiczna, ponieważ 
czytelnik może przyjąć różne perspektywy zarówno z obszaru kultury indiań-
skiej, jak też i pozaindiańskiej. Celem Erdrich jest zatem, według Rupperta24, 
transpozycja ideologiczna i epistemologiczna, ponieważ chce ona zaznajomić 
czytelnika spoza indiańskiego świata z wartościami indiańskimi, a jednocześ-
nie przekonać czytelnika indiańskiego, że nowe perspektywy i nowy język, 
które stały się częścią świata indiańskiego na skutek spotkania z białymi ludź-
mi, mogą służyć podtrzymaniu indiańskiej kultury Chippewa.

Większość krytyków jest zgodna, że strategia formalna Erdrich polega 
na zaadaptowaniu tradycji literatury mówionej do tradycji literatury pisanej, 
tym samym techniki i zabiegi typowe dla języka mówionego zostają utrwa-
lone w języku pisanym. Przykładowo, narratorzy relacjonujący wydarzenia 
w pierwszej osobie mówią wprost do czytelnika, jakby był on jedną z osób 
rozmawiających właśnie przy stole. Zgadują, wspominają, narzekają, do-
chodzą do pewnych wniosków i opisują swoje poczynania, przy czym, jak 
zauważa Ruppert25, prawie cała warstwa znaczeniowa powieści ulokowana 
jest dokładnie tu, w hołdzie złożonym temu najbardziej osobistemu i najmniej 
zakodowanemu sposobowi porozumiewania się, w prywatnych osobistych 
relacjach, podobnych do plotki czy spowiedzi. Zatem tradycja ustna obecna 
w tych powieściach określa naturę wszelkiej wiedzy; dla postaci takich jak 
Lipsha to, co usłyszą, wpływa bezpośrednio na ich samookreślenie.

Każda osobista narracja rywalizuje z narracją kogoś innego na ten sam 
temat (np.w Love Medicine wszystko oscyluje wokół śmierci June, w Tracks bar-
dzo dużo miejsca poświęcone jest historii Fleur, której poczynania Nanapush 

 23 Ibidem, s. 68.
 24 Ibidem.
 25 Ibidem, s. 70.
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stara się wyjaśnic jej córce Lulu, w The Beet Queen elementem spajającym róż-
ne narracje jest historia Dot, a w The Bingo Palace jednym z głównych tematów 
rozmów i relacji jest rywalizacja Lymana i Lipshay o względy Shawnee Ray. 
Głębsze znaczenie powieści zawsze wyłania się z ciągłego współgrania i „ta-
sowania” wydarzeń oraz ich różnych interpretacji. Jak zauważa Kay Sands:

...the source of her [Erdrich’s] storytelling technique is the secular anec-
dotal narrative process of community gossip, the storytelling sanction 
toward proper behavior that works so effectively in Indian communities 
to identify membership in the group and insure survival of group values 
and its valued individuals (…) Gossip affirms identity, provides informa-
tion, and binds the absent to the family and the community26.

Z kolei Catherine Rainwater, na którą również powołuje się w swojej pra-
cy Ruppert27, sugeruje obecność zachodniej tradycji literackiej, mianowicie 
zapożyczenie elementów sagi rodzinnej. Jednocześnie, według Rupperta28, 
Erdich nigdy nie oddaje swoim bohaterom wyłączności na wyrażanie swoich 
opinii. W powieściach obecność autorki jest wyraźnie wyczuwalna w osobie 
wszystkowiedzącego trzecioosobowego narratora i w symbolicznych powta-
rzających się obrazach, np. wody w Love Medicine, ziemi w Tracks, powietrza 
w The Beet Queen i ognia w The Bingo Palace. Inny krytyk, Robert Silberman29, 
wskazuje z kolei na zabiegi Erdrich mające na celu stworzenie wrażenia, że 
mamy do czynienia z indiańskim opowiadaniem „na żywo”. Są to, między 
innymi, użycie dramatycznego czasu teraźniejszego i powtarzające się zwroty 
do czytelnika w drugiej osobie, chociaż warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na podobieństwo tych zabiegów formalnych do metody Faulknera oraz wielu 
innych pisarzy amerykańskich i europejskich. Podobną funkcję pełnią też 
ciągłe „wędrówki” między czasem przeszłym a teraźniejszym, przejścia od 
narratora wszystkowiedzącego do pierwszoosobowego, epizodyczna struktu-
ra powieści, użycie dialektu i zastosowanie zapowiedzi dotyczących przeszło-
ści, jak też czasowe powroty do przeszłości.

Oczywiście, sam wybór formy literackiej, powieści, jest zaczerpnięciem 
z tradycji zachodniej; niewątpliwie zachodni jest też język angielski. Jednak 
cel tej formy stanowi, według większości krytyków, odtworzenie tradycji 
indiańskiej – literatury mówionej. Zatem Erdrich używa zachodniej formy 
i języka, aby pokazać perspektywę indiańską i aby podminować konwencje, 
założenia oraz zalety obu sposobów opowiadania. Jak zauważa Ruppert30, 
podstawowym celem Erdrich jest nie tyle pełnienie funkcji plemiennego ga-
wędziarza, ile przekonanie zarówno czytelników indiańskich, jak i tych spoza 
indiańskiego świata do akceptacji tradycji ustnej jako sposobu opowiadania, 

 26 Ibidem, s. 69. 
 27 Ibidem, s. 72.
 28 Ibidem.
 29 Ibidem.
 30 Ibidem, s. 77.
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tradycji, której kody pisarka stara się oddać za pośrednictwem języka pisane-
go. Za sprawą takiego właśnie pośrednictwa Erdrich pokazuje czytelnikom 
z obu obszarów kulturowych, jak cenna i ważna jest współczesna kultura 
indiańska.

Jedną z postaci, która łączy różne języki i przez to jest znakomitym przy-
kładem połączenia kodów indiańskich oraz pozaindiańskich, jest Lipsha. 
Lipsha poprzez swój brak kompletnej przynależności do jednego ze światów 
miesza obrazy i koncepcje z obu, w wyniku czego czasem popełnia błędy 
językowe, kiedy np. myli trudniejsze słowa, ale też czasem buduje oryginal-
ne metafory, na przykład wówczas, gdy otacza go śmierć, porównuje siebie 
i świat do gier wideo,

You play those games never knowing what you see. Whan I fell into the 
dream alongside both of them [Grandpa and Grandma Kashpaw] I saw 
that the dominions I had defended myself from anciently were the de-
lusions of the screen. Blips of light. And I was scot-free now, whistling 
through space. (LM 210)

Styl Lipshy odzwierciedla troskę Erdrich o naznaczenie każdego poziomu 
dwoistością, w tym też poziomu epistemologicznego, i o równoczesne użycie 
różnych kodów językowych. W tym krótkim fragmencie Lipsha poprzez swój 
język łączy sferę duchowości ze współczesnym indiańskim humorem i zapo-
życzeniami z popkultury. Co jeszcze warto zauważyć, sposób obrazowania 
Lipshy jest niekonsekwentny, tzn. czasami używa współczesnej metaforyki, 
np. gdy mówi o babci Kashpaw:

Someplace in the blood Grandma Kashpaw knows things. She also re-
members things, I found. She keeps things filed away. She’s got a memory 
like them video games that don’t forget your score. One reason she re-
members so many details about the trouble I gave her in early life is so she 
can flash back her total when she needs to. (LM 240)

a czasami jego obrazowanie nawiązuje do świata indiańskiego:

I sit on the ground where Pillagers once walked. The trees around me 
are the dense birch and oak of old woods. Matchimanito Lake drifts in, 
gray waves, white foam in bobbing lace. Thin gulls line themselves on 
a sandbar. The sky turns dark. I close my eyes and that it is when, into my 
mind, the little black star shoots. It comes out of the darkness, though it is 
darkness itself. I see it pass and diminish and remember my mother’s visit. 
Here’s luck. June’s moment, a sign to steer me where I go next. (BP 74)
 
Aby wyodrębnić kolejny istotny cel procesu mediacji za pomocą języka, 

Ruppert proponuje przeanalizować przenikanie się świata ludzi i świata 
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przyrody oraz świata ludzi i świata duchów w powieściach Erdrich31. Jak za-
uważa Ruppert, licznych przykładów może tutaj dostarczyć Love Medicine, ale, 
moim zdaniem, również Tracks i The Bingo Palace. W powieściach tych prze-
trwanie jednostek zależy od ich relacji ze światem duchów i światem natury. 
Przykładowo, dotyk Lipshy, który Lipsha traci i odzyskuje, oraz jego kontakty 
z duchem matki czy chociażby relacje Fleur i Nanapusha z duchami są ni-
czym innym jak swoistego typu negocjacjami z innym wymiarem. Erdrich 
zakłada całkowite przenikanie się światów materialnego i duchowego, ludz-
kiego i przyrody, co jest zgodne z filozofią indiańską, która głosi, że zjawiska 
umysłowe i fizyczne są nierozdzielne i że myśli oraz słowa mogą wpływać na 
wydarzenia tego świata. Zakłada to również wiarę w brak przypadkowości, 
bo przecież każde wydarzenie łączy się z jakąś prywatną intencją. Dobrze 
wyjaśnia to Paula Gunn Allen, pisząc:

...it is reasonable that all literary forms should be interrelated, given 
the basic idea of the unity and relatedness of all the phenomena of life. 
Separation of parts into this or that category is not agreeable to American 
Indians, and the attempt to separate essentially unified phenomena re-
sults in distortion (…) The purpose of a ceremony is to integrate: to fuse 
the individual with his or her fellows, the community of people with that 
of the other kingdoms, and this larger communal group with the worlds 
beyond this one32.

Poprzez akcentowanie ceremonii Indianie amerykańscy łączą różne po-
ziomy znaczenia, które reprezentanci kultury Zachodu zazwyczaj rozdzielają. 
Erdrich stapia indiańską wiarę w wielopoziomowe znaczenie czynu czy gestu, 
który dla czytelnika nieindiańskiego może być trywialny i nic nieznaczący, 
z wiarą w tajemnicę nierozłącznie związaną z wydarzeniami. To, co zaczy-
na się na poziomie fizycznej akcji, może z biegiem czasu nabrać głębszego 
znaczenia, ale proces ów owiany jest tajemnicą. Takie tajemnicze połączenia 
pomiędzy wydarzeniami uświadamiają zarówno postaciom powieściowym 
Erdrich, jak też jej czytelnikom istnienie świętych procesów we wszechświe-
cie. Przykładowo, śmierć June, na pozór nieistotna i bezsensowna, nabiera 
ogromnego znaczenia, bo zespala plemię. Tak samo bez znaczenia wydaje się 
decyzja Lipshy, by zostać szamanem, bo nie do końca wydaje się on rozumieć 
swoją decyzję i można mieć wrażenie, że został szamanem na skutek braku 
innych pomysłów na życie, ale ta decyzja stawia go na drodze do odzyskania 
tożsamości i swojego miejsca w społeczności oraz świecie. To tak, jakby Lipsha 
poddał się czemuś, czego początkowo nie rozumiał, ale co potem okazało 
się tajemną siłą, która wpłynęła na ukształtowanie jego ducha i charakteru. 
To zrozumienie sensowności na pozór trywialnych wydarzeń dokonuje się 
w miarę poznawania historii poszczególnych osób. Wydarzenia, które zgodnie 

 31 Ibidem, s. 74.
 32 Catherine Rainwater, Reading Between Worlds: Narrativity in the Fiction of Louise Erdrich [w:] 

Louise Erdrich’s „Love Medicine”: A Casebook”, s. 71.
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z racjonalistyczną myślą zachodnią mają wymiar tylko fizyczny, nabierają do-
datkowych znaczeń duchowych, mitycznych, kulturowych, osobistych czy re-
ligijnych. Jak zauważa Rainwater33, Erdrich zachęca czytelnika spoza kultury 
indiańskiej do zerwania z utartym poglądem na to, co jest naprawdę istotne 
w doświadczeniu ludzkim, bo przecież, zgodnie z założeniem indiańskim, we 
wszechświecie wszystko się porusza, tworząc rodzaj dynamicznej równowagi. 
Zatem odkrywanie znaczenia jest również procesem dynamicznym. 

Ale wniknięcie w światopogląd indiański nie jest jedynym celem powie-
ści Erdrich, tak jak tradycja indiańska nie jest jedyną inspiracją. Równolegle 
Erdrich przedstawia wizję, która uzupełnia obraz indiańskiego świata, mia-
nowicie wizję obejmującą historie poszczególnych jednostek, których po-
czynania bardziej dają się wytłumaczyć w kategoriach psychologicznych, co 
jest typowe dla zachodniego sposobu opowiadania. Dotyczy to np. wpływu 
działań Nectora na życie innych ludzi, relacji Marie z siostrą Leopoldą oraz 
generalnie historii bohaterów The Beet Queen. Wymiar psychologiczny pojawia 
się zwłaszcza tam, gdzie występuje problem asymilacji, lub, jak w The Beet 
Queen, gdzie postaci nie należą do świata indiańskiego. Poza tym powieści też 
do pewnego stopnia odzwierciedlają zagadnienia związane z socjologią, takie 
jak zmiany w strukturze rodziny i wpływ dominującej części społeczeństwa 
na życie w rezerwacie, zwłaszcza wpływ katolicyzmu (Tracks, The Beet Queen). 
Czytelnik indiański jest w ten sposób nakłaniany do zastosowania zachodniej 
siatki pojęciowej przy analizie tego typu problematyki. 

Wykorzystanie dwóch systemów poznawczych przez Erdrich zachęca czy-
telnika do ponownej oceny własnego systemu wartości w kontekście obcego 
systemu wartości. Jak zauważa Sands:

There is a sort of double-think demanded by Erdrich. The incidents 
must be carried in the reader’s mind, constantly reshuffled and reinter-
preted as new events are revealed and narrative biases of each characters 
exposed34. 

Zatem czytelnik nie-indiański musi być bardzo ostrożny przy dokonywaniu 
odczytań.

Szczególnie wyraźnie widać różnice w zestawieniu przygotowanym przez 
Rainwater35, które dotyczy kodów pozostających w konflikcie. Są to chrześci-
jaństwo i szamanizm, czas mechaniczny i czas ceremonialny, rodzina trady-
cyjna i plemienny system pokrewieństwa, główni bohaterowie i bohaterowie 
o równym statusie, uprzywilejowane głosy narratorów i dialogiczny polifo-
niczny rozwój narracji. Rainwater nie ogranicza się jedynie do zbudowania 
schematu, ale przedstawia przykłady ilustrujące te konflikty36. Jak zauważa, 
pomimo że tytuły rozdziałów w Love Medicine sugerują podteksty chrześci-

 33 Ibidem.
 34 Ibidem, s. 72.
 35 Ibidem. 
 36 Ibidem, s. 165–175.
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jańskie (The World’s Greatest Fisherman, Saint Marie, Crown of Thorns), rozdziały 
te nie dotyczą głównie dylematów chrześcijańskich, ale indiańskich. W po-
wieściach Erdrich czasem kod chrześcijański jest aktywowany wcześniej, np. 
June wydaje się iść do chrześcijańskich zaświatów po pierwszym rozdziale 
i dopiero w dalszej części Love Medicine i w powieści The Bingo Palace okazu-
je się, że w istocie June wyruszyła na indiańską ścieżkę zmarłych i aby jej 
duch mógł odpocząć, musi najpierw załatwić sprawy, na które nie starczyło jej 
czasu za życia. Czasem znów to kod szamański jest uaktywniony jako pierw-
szy, jak dzieje się w powieści Tracks. W obu powieściach kody się zmieniają, 
zderzając się ze swoim przeciwieństwem. Tak jak June nie idzie do nieba, ale 
wraca do rezerwatu zgodnie z indiańską tradycją, tak też Pauline, wychodząc 
od wierzeń szamańskich, idzie w kierunku katolicyzmu, który wyznaje w for-
mie wypaczonej. Przy czym, jak słusznie stwierdza Rainwater37, Erdrich nie 
wynosi jednej religii ponad inną; obie religie otwierają przed ludźmi wymiar 
metafizyczny. Ta bezstronność autorki powoduje, że czytelnik pozostaje na 
peryferiach, poza obydwoma kodami, co pozwala mu przyjrzeć się z dystan-
sem obu religiom, kulturom, mentalnościom. W tym miejscu rodzi się pole-
mika między Ruppertem a Rainwater, ponieważ Ruppert nie uważa się za 
„czytelnika peryferycznego”, a raczej czuje się zaproszony do indiańskiego 
świata, aby świętować żywotność tej kultury. Do tej kwestii powrócę jednak 
później, a teraz chciałabym się skupić jeszcze na kilku przykładach Rainwater, 
która trafnie zauważa, że czytelnik powieści Erdrich musi cały czas uwzględ-
niać dwie interpretacje, niekoniecznie mające jakiś punkt przecięcia; obie są 
równorzędne.

I tak, w The Beet Queen Karl jest zarówno Chrystusem, jak i szatanem. Jako 
Chrystusa postrzega go Wallace Pfef, gdy porównuje go do ula z miodem, 
co według Rainwater nawiązuje do fragmentu Pieśni nad pieśniami, w którym 
narzeczona o Oblubieńcu-Chrystusie mówi „miód”. O ile to nawiązanie nie 
bardzo mnie przekonuje, bo Pfef wcale nie musiał mieć na myśli skojarzeń 
religijnych, tym bardziej że nie jest on postacią specjalnie manifestującą się 
ze swoją religijnością, to istotnie drugi przykład Rainwater jest wyraźnym 
dowodem na to, iż niektórym Karl istotnie kojarzył się z Chrystusem. Gdy 
Mary upada na lód, odciska ślad na tafli i w tym śladzie rozpoznaje wizeru-
nek swojego brata. Jednak to, co dla Mary jest twarzą Karla, dla zakonnic jest 
twarzą Chrystusa. Co ciekawe, Indianka Celestyna nie widzi żadnego z tych 
wizerunków. Z kolei diaboliczną stronę osobowości Karla dostrzega jego brat, 
który stwierdza: „you’re the devil” (74). Karl określa sam siebie poprzez oksy-
moron „a pure black flame” (50), zatem jego tożsamość jest nierozstrzygnięta. 
Symbolika i metafory Erdrich cały czas odzwierciedlają zawieszenie pomię-
dzy światami. Generalnie, konkluduje Rainwater, powieści Erdrich dotyczą 
problemu pochodzenia wiedzy, przy czym żadne pewniki epistemologiczne 
czy teologiczne nie pomagają znaleźć odpowiedzi na to pytanie.

 37 Ibidem, s. 167.
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Tego typu poszukiwaniom służy też zderzenie dwóch kodów czasowych. 
Nieindiański czytelnik powieści przyzwyczajony jest do czasu mechaniczne-
go, linearnego. Czas porusza się do przodu, ale niektóre chwile są wyjątkowe, 
dlatego posiadają dla nas specjalną wartość i wyróżniamy je na tle innych 
monotonnych przeżyć. W powieści Erdrich tego typu momenty mają zasad-
niczy wpływ na rozwój postaci i akcji. Wydarzenia rozgrywają się na dwóch 
poziomach czasowych; na poziomie linearnym w czasie mechanicznym i na 
poziomie cyklicznym w czasie ceremonialnym. W Love Medicine, na przykład, 
rozdziały są oznaczone datami i czytelnik interpretuje to w ten sposób, że czas 
linearny jest w jakimś sensie ważny, że daty są istotne. Gdy powieść zaczyna 
się od Wielkanocy, czytelnik dokłada chrześcijański wymiar czasu. Ale ta 
sama narracja obfituje w powroty do przeszłości, w odmienne wersje tej samej 
historii i skojarzenia. W zasadzie brak głównej akcji. Wszystko to sugeruje, jak 
trafnie spostrzega Rainwater38, że chronologia nie może ująć istoty powieści; 
że to, co naprawdę ważne, wymyka się chronologii. Gdy natomiast analizu-
jemy Love Medicine przez pryzmat czasu cyklicznego, chaos zostaje uporząd-
kowany (wpisuje się w koło i powtarzalność nabiera sensu). Powieść zaczyna 
się w roku 1981, wraca do lat czterdziestych, pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych, dochodzi z powrotem do roku 1981 i jeszcze posuwa się 
naprzód do 1984. Poprzez pory roku docieramy najbliżej do odkrycia znacze-
nia życia bohaterów i nie dotyczy to tylko Love Medicine, ale całego kwartetu.

Metafory wspomagają ten proces. Jedną z najczęściej występujących meta-
for jest metafora „łowienia ryb”, pojawiająca się głównie w Love Medicine i Tracks. 
Jezus i szatan łowią ludzkie dusze, a ludzie z kwartetu Erdrich, zdaniem 
Rainwater, starają się „złowić” intuicyjnie wyczuwalne połączenia ze światem 
duchowym, pozamaterialnym. Kontakty między światem materialnym a du-
chowym następują, gdy zatrzymuje się czas. W ten sposób powieść sugeruje, 
że życie odsłania swój sens w cyklicznej wymianie pomiędzy światem ducho-
wym a materialnym. Szczególnie widoczne jest to w powieści Tracks, w któ-
rej światy duchowy i materialny są połączone; nie ma między nimi żadnej 
granicy. Chociaż konwencjonalne chrześcijaństwo dostrzega wyraźną różnicę 
pomiędzy tymi światami, zakonnica Pauline nigdy tego nie akceptuje; widzi 
szatana w szafkach, za drzwiami i zaczajonego w oczach innych ludzi, np. kie-
dy zabija Napoleona, myląc go z szatanem, tak tłumaczy swoje postępowanie:

As the dawn broadened, as the fire shrank and smoldered, I examined 
each feature and confirmed for the truth. I felt a growing horror and 
trembled all through my limbs until it suddenly was revealed to me that 
I had committed no sin. There was no guilt in this matter, no fault. How 
could I have known what body the devil would assume? He had taunted 
me, lured me, shed blankets in a heap. He had appeared to me as the wa-
ter thing, glass breastplate and burning iron rings. I could certainly prove 
that over doubt, for I was marked here and there, pocked as if we’d rolled 

 38 Ibidem, s. 172.
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through embers, stamped by his molten scales in odd reddened circles, in 
bruises of moons and stars. (T 203)

Podobnie w powieści The Beet Queen czas cykliczny jest najważniejszy 
(mityczne loty organizują powieść i życie bohaterów). Zatem mityczna ponad-
czasowość jest ważniejsza niż chronologia. Tak też uważa Nanapush w Tracks. 
Dla niego miary białych ludzi są niewiele znaczące. W tej powieści wyda-
rzenia ze snu mieszają się z wydarzeniami dziejącymi się na jawie i w kon-
sekwencji czas jedenastu lat, które obejmuje narracja, ciągle jest poszerzany. 
To właśnie Nanapush stwierdza, iż biali narzucili Indianom swoje koncepcje 
miar i granic, sugerując, że również podział na wydarzenia rzeczywiste i wy-
obrażone, tak samo jak podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, są 
częścią narzuconego obcego światopoglądu i, wraz ze sztuką pisania, utrud-
niają kontakty międzyludzkie.

Ale kwartet czerpie jednocześnie z tradycji kulturalnej białych ludzi, na-
wiązując do sagi rodzinnej, która stopniowo zmienia się w sagę plemienną. 
Erdrich celowo buduje skomplikowane drzewa genealogiczne, aby pokazać, 
że inne więzi mogą być istotniejsze niż więzi krwi. Przykładem jest rodzina 
Marie, poszerzona o przygarnięte dzieci June i Lipshę, „rodzina” skupiona 
wokół Dot, obejmująca poza Celestine i Karlem osoby w ogóle niespokrewnio-
ne z Dot, czy wreszcie rodzina stworzona przez Nanapusha, Fleur i Lulu.

Zderzenie kodów następuje również na poziomie charakterystyki postaci, 
jak słusznie zauważa Rainwater39. Z jednej strony, mamy do czynienia z in-
dywidualizacją i opisem psychologicznym, a z drugiej – z charakterystyką 
poprzez odniesienie do żywiołów, np. June i Lipshy towarzyszą przejścia po 
wodzie, woda ma również ścisły związek z postacią Nectora (jego życie to 
rzeka), Marie zestawiona jest z ogniem, a Fleur z zębami wilka, niedźwie-
dziem i wodnym potworem Misshepeshu. Lipsha tak opisuje prababkę:

She does not answer, but continues at her task, and then, unexpectedly, 
too quickly for an old lady, she whirls around and catches me in the dim 
light, looks steadily into my eyes until I blink, once, twice. When I open 
my eyes again, she broadens, blurs beyond my reach, beyond belief. Her 
face spreads out on the bones and goes on darkening and darkening. Her 
nose tilts into a black snout and her eyes sink. I struggle to move from my 
place, but my legs are numb, my arms, my face, and then the lamp goes 
out. Blackness. I sit there motionless and my head fills with the hot rasp 
of her voice. (BP 137)

Określenie jednostki w kulturze indiańskiej dokonuje się zatem na pozio-
mie relacji tej jednostki z przyrodą, a w tradycji zachodniej jednostka okreś- 
lona jest poprzez swój rozwój i niepowtarzalną kombinację psychologiczną, 
z którą się rodzi. 

 39 Ibidem, s. 175.
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W konkluzji Rainwater stwierdza, że czytelnik powieści Erdrich zostaje 
uwięziony pomiędzy światami oraz sprzecznymi kodami i to powoduje, że 
jest pozbawiony stabilnego punktu umożliwiającego identyfikację w fikcyj-
nym świecie. Może to wzbudzić w nim poczucie obezwładnienia i wyobco-
wania. Ale ta pozycja umacnia go w przekonaniu, że „the world takes on the 
shape of the stories we tell”40. Jak ujmuje to Lipsha:

...you see how instantly the ground can shift you thought was solid (…) 
You see how all the everyday things you counted on was just a dream you 
had been having by which you run your whole life (…) So I had perspec-
tive on it all. (LM 209, 211)

Ruppert nie zgadza się do końca z postulatem wyobcowania czytelnika za 
sprawą użycia dwóch odmiennych kodów41. Jego zdaniem, obecność dwóch 
języków i dwóch bagaży kulturowych pogłębia znaczenie powieści, zaznaja-
miając czytelnika z obcym światem, co przekłada się na to, że poznając jego 
tajemnice, może on w tym świecie uczestniczyć. Ja zgodziłabym się z tym 
spostrzeżeniem, zwracając jednocześnie uwagę, że wkład Rainwater, doty-
czący badania tej kwestii, jest nieoceniony, ponieważ poprzez wyodrębnie-
nie różnic i odpowiednie zdystansowanie się od nich pokazała, jak rzetelnie 
badać inną kulturę, nie uciekając się do łatwych uogólnień, i jak dostrzec jej 
„drugie dno”. Ruppert w swojej analizie przezwycięża pesymizm Rainwater, 
która sugeruje, że jednak nie możemy w takim stopniu poznać obcej kultury, 
aby się w niej zadomowić. Według Rupperta, możemy, ale – co już wcześniej 
zaznaczył Dorris – musimy zdobyć dodatkową wiedzę na temat tej kultury, 
bo inaczej nie zrozumiemy, o czym naprawdę są powieści Erdrich. 

Przykładów na podwójne odczytania jest mnóstwo. Między innymi postać 
Henry’ego Lamartine’a nabiera innego wymiaru, gdy uwzględni się świato-
pogląd indiański przy jego interpretacji. Zgodnie z założeniami typowymi 
dla osoby z kręgu kultury euroamerykańskiej, Henry jest postrzegany jako 
żołnierz, który utracił wewnętrzną równowagę na skutek przeżyć wojennych 
i teraz nie może się zintegrować ze swoją społecznością. Ponieważ znamy 
jego ciężkie przejścia z dzieciństwa (samobójcza śmierć ojca), to jeśli dołoży-
my do nich traumatyczne przeżycia na wojnie, nie zdziwi nas zbytnio jego 
śmierć. Dodatkowo fakt, że Lyman wpycha do rzeki, w której utonął Henry, 
ich wspólny kabriolet, może prowadzić nas do konkluzji, iż, po pierwsze, 
ponieważ Henry sam wszedł do rzeki w akcie rezygnacji i ponieważ znamy 
tragiczną historię jego życia, to popełnił on samobójstwo; po drugie, Lyman 
wepchnął samochód do wody, aby zatuszować samobójstwo brata i upozo-
rować wypadek, ratując w ten sposób jego reputację. Taka interpretacja jest 
uzasadniona na podstawie kodów nieindiańskich i psychologicznych.

 40 Ibidem, s. 177.
 41 Ruppert, Celebrating Culture..., op.cit., s. 81.
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Jednakże perspektywa indiańska prowadzi do odmiennej interpretacji. 
Jak zauważa Ruppert42, Henry nie może powrócić do normalnego życia, po-
nieważ popełnił czyny niezgodne z systemem wartości Indian Chippewa. To 
co robił, kłóciło się z indiańską koncepcją wojny, śmierci, honoru i zasad. Nie 
poszedł na wojnę po doświadczeniu rytualnej wizji, która by go wzmocniła, 
i nie odtańczył tańca wojownika. Potem nie uczestniczył w żadnych rytu-
ałach, które pozwoliłyby odpocząć duchom jego poległych wrogów. Zatem 
nie był przygotowany rytualnie, żeby iść na wojnę, a ponieważ jego matka 
bała się zaprowadzić go do szamana, nie został oczyszczony z duchów swoich 
wrogów. Pod koniec życia Henry znów zainteresował się bratem, a na krótko 
przed utonięciem tańczył, co nie pozwala na znalezienie wiarygodnego psy-
chologicznie wyjaśnienia jego „samobójstwa”. Bo mogło być też tak, że przez 
fakt pozostawania „nieczystym” Henry był skłócony z duchowymi siłami 
natury i to one się o niego upomniały. Tak samo czyn Lymana może być wy-
jaśniony w kategoriach indiańskich. Lyman dopełnił w ten sposób zwyczaju, 
zgodnie z którym rzeczy zmarłego należy pochować razem z nim.

Każda z tych interpretacji jest, według Rupperta, uprawomocniona43, 
ponieważ uzupełnia pozostałą. Zatem odkrywamy bogactwo powieści, gdy 
zestawiamy każdą historię i każdy punkt widzenia z ich kontrastującym od-
powiednikiem. W ten sposób interpretacja psychologiczna wzbogaca inter-
pretację kulturową i odwrotnie. Jak stwierdził Dorris w jednym z wywiadów, 
Erdrich zawsze daje czytelnikowi wybór pomiędzy „przyczyną mistyczną” 
a „wyjaśnieniem psychologicznym”. Obie rzeczywistości oparte są na świato-
poglądach, przy których użyciu można wyjaśnić wydarzenia. Jednak różnice 
w interpretacji wydarzeń stawiają czytelnika przed pytaniem, która interpre-
tacja jest bardziej wiarygodna. Jak pyta Ruppert – czy możliwe jest, aby obie 
były właściwe? Na pewno obie z nich w zestawieniu odbijają nawzajem swoje 
wady i zalety.

Ten sam problem podwójności kodów pojawia się przy analizie sposobu, 
w jaki Erdrich wprowadza duchy do swojego kwartetu. Zgodnie z wierzenia-
mi Chippewa, duchy są integralną częścią naszej rzeczywistości i nie spra-
wiają one kłopotu, dopóki postępujemy wobec nich właściwie. Śmierć nie jest 
końcem ziemskiej podróży; po śmierci dusza wyrusza na wędrówkę i dlatego 
wędrujące duchy pojawiające się między żywymi są na porządku dziennym. 
Musi upłynąć trochę czasu, zanim dusze dotrą w zaświaty. Z kolei w kulturze 
Zachodu duchy nie są traktowane jak rzeczywiste istoty. Duchy są raczej czę-
ścią literatury i sztuki, wytworem wyobraźni. Dlatego kiedy Gordie spotyka 
ducha June, czytelnik o orientacji „zachodniej” naturalnie zinterpretuje to 
zdarzenie jako halucynację wywołaną przez alkohol i żałobę. Fakt, że potem 
Gordie potrąca samochodem sarnę i uważa ją za June, również można wy-
tłumaczyć jego rozchwianą psychiką, tym bardziej że pod koniec spotkania 
z siostrą Mary Martin Gordie ucieka do lasu w ataku szału. Jednakże w wie-

 42 Ibidem, s. 73.
 43 Ibidem.
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rzeniach Chippewa świat duchów odsłania przed śmiertelnikami moc i wie-
dzę. Ludzie i inne istoty żywe mogą zmieniać swoją postać. Irving Hallowell 
pisze na temat tego światopoglądu w następujący sposób:

...both living and dead human beings may assume the form of animals. So 
far as appearance is concerned, there is no hard and fast line that can be 
drawn between animal form and human form because metamorphosis is 
possible44.

Zgodnie z tradycją Chippewa, zmarła żona składająca wizytę mężowi nie 
jest niczym niezwykłym, zwłaszcza jeżeli mąż źle ją traktował podczas życia 
i jeżeli nie została właściwie pochowana. June nie mogła więc znaleźć swojej 
ścieżki do krainy zmarłych. Gordie wezwał ją po imieniu i w ten sposób po-
gwałcił jeden z zakazów, dotyczący zachowania w czasie wędrówki duszy. 
June mogła też przyjąć postać sarny, ponieważ świat zwierząt jest bliżej świa-
ta duchów niż świat ludzi. Konsekwentnie, późniejsze wyznania Gordiego, że 
zabił June, przeradzają się nie tyle w szaleństwo, ile w rozpacz, bo w indiań-
skiej interpretacji uderzył właśnie swoją żonę.

Podobnie intrygujący jest powrót ducha Nectora. Jego nagła śmierć unie-
możliwia mu pożegnanie ludzi, których kocha. Dlatego też odwiedza Lulu, 
Lipshę i Marie, dopóki Lipshy nie udaje się nakłonić go do odejścia do świata 
duchów. Wizyty Nectora nie mogą być wyjaśnione, jak w wypadku Gordiego, 
nadużywaniem alkoholu. Oczywiście, osoby, które widziały Nectora, były 
w głębokiej żałobie po jego stracie i ten stan mógł wpłynąć na ich percep-
cję rzeczywistości. Takie wytłumaczenie mogłoby wystarczyć psychologom. 
Ale jednocześnie nie sposób zlekceważyć faktu, że były to trzy różne wizyty 
składane różnym osobom. I tutaj, jak stwierdza Ruppert45, nie można tego 
do końca wytłumaczyć, używając tylko zachodniej tradycji, trzeba poszukać 
wyjaśnienia w wierzeniach indiańskich. Jak już wspomniałam wcześniej, dla 
Indian taki powrót ducha nie jest niczym niezwykłym. Dla Lipshy nie jest 
problemem, dlaczego duch się pojawił, ale jak go odesłać:

...whether or not he had been there is not the point. She had seen him, and 
that meant that anyone could see him, too. Not only that but, as is usually 
the case with these here ghosts, he had a certain uneasy reason to come 
back. And of course Grandma Kashpaw had scanned it out. (LM 212).

Jakkolwiek ciekawe są rozważania Rupperta, niewątpliwie zapomina lub 
celowo omija ważną kwestię, mianowicie obecność realizmu magicznego 
w powieściach Erdrich. A właśnie ta technika świetnie pozwala pokazać zde-
rzenie dwóch odmiennych kultur, a co za tym idzie – dwóch rzeczywistości. 

 44 Irving Hallowell, Ojibway Ontology, Behavior and Worldview [w:] Culture in History: Essays in 
Honor of Paul Radin, Stanley Diamond, red., Columbia University Press, New York 1960, 
s. 38. 

 45 Ruppert, Celebrating Culture..., op.cit., s. 74.
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Realizm magiczny zawsze polega na stopieniu elementów rzeczywistości nad-
przyrodzonej z rzeczywistością dostępną zmysłom. Stąd też w utworach reali-
styczno-magicznych przewaga realizmu historycznego, społecznego lub, jak 
w wypadku Erdrich, psychologicznego. Najistotniejsze w tej konwencji literac-
kiej jest zatarcie granic między światami, między rzeczywistościami, a kwar-
tet Erdrich (a zwłaszcza jego najbardziej indiańskie części Tracks i The Bingo 
Palace) dostarcza wiele przykładów na tego typu posunięcia. Rzeczywistość 
magiczną Erdrich lokuje oczywiście w świecie indiańskich wierzeń i zwy-
czajów; w tym, co Rainwater i Ruppert określają jako „kod indiański”. Piszę 
„oczywiście”, ponieważ nie jest to nowy pomysł i ma on już bogatą tradycję 
literacką. Wystarczy w tym kontekście wspomnieć choćby Arguedasa, Rulfa, 
Asturiasa, Marqueza czy Cortazara, którzy też dostrzegali magię w świecie 
indiańskim, ale warto także wymienić twórców północnoamerykańskich, ta-
kich jak William Goyen czy Leslie Marmon Silko, bo również na tym obszarze 
istnieją autorzy, którzy zajmują się tym nurtem. 

Proza obfitująca w kontakty z duchami, w metamorfozy i praktyki ma-
giczne, dające się jednocześnie wytłumaczyć racjonalnie (np. poprzez psy-
chologię), należy zatem właśnie do nurtu realizmu magicznego. Przy czym 
warto zaznaczyć, że realizm magiczny w kwartecie Erdrich jest „dawkowany” 
w zależności od bohaterów; np. bardzo trudno znaleźć jego przykłady w The 
Beet Queen, która dotyczy białych osadników, stosunkowo niewiele magii jest 
w Love Medicine i dopiero powieści Tracks i The Bingo Palace obfitują w sytu-
acje, gdzie splatają się dwie rzeczywistości. Do najbardziej realistyczno-ma-
gicznych wątków należą historia Fleur (relacje z potworem Misshepeshu, gra 
w karty z duchami o życie własnych dzieci, praktyki szamańskie, pertraktacje 
ze śmiercią i zamiana za życie Lipshy oraz powroty do rezerwatu w postaci 
ducha) i historia June (po swojej śmierci June spotyka się z Gordiem, wraca 
z Lipshą do rezerwatu, pomaga swojemu synowi grać w bingo i ogólnie opie-
kuje się nim bardziej z zaświatów, niż jak była jego matką w czasie swojego 
ziemskiego życia). Również życie Nanapusha i Eliego związane jest z momen-
tami magicznymi, jak choćby ich wspólne polowanie czy uratowanie Lulu. 
Nie sposób też nie wspomnieć magicznych ucieczek Gerry’ego czy wizji 
Pauline. Zatem magia towarzyszy postaciom najbardziej zanurzonym w kul-
turze i mentalności indiańskiej; wyjątek stanowi tu Pauline, ale przecież tak 
naprawdę nigdy jej się nie udało zwalczyć w sobie szamanizmu, i to właśnie 
ten sposób myślenia otwierał przed nią inny wymiar. 

Nie sposób w tym miejcu nie oprzeć się na przykładach z powieści, które 
ilustrują realizm magiczny Erdrich. Agent rządowy nie może odebrać podatku 
od Fleur, ponieważ gdy wybrał się do lasu, gdzie mieszkała,

...[he] got lost, spent a whole night following the moving lights and lamps 
of people who would not answer him, but talked and laughed among 
themselves. They only let him go at down because he was so stupid. Yet 
he asked Fleur again for money, and the next thing we heard he was liv-
ing in the woods and eating roots, gambling with ghosts. (T 9)
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Las jest tradycyjnie ostoją duchów, co dla Nanapusha stanowi naturalny 
stan rzeczy; akceptuje on cuda z dziecięcą ufnością, jako naturalną część rze-
czywistości:

The dusk on reservation stirred. Things hidden were free to walk. The 
surprised young ghost of Jean Hat limped out of the bushes around the 
place his horse had spooked, and on the darkest nights his cart rumbled 
through our yards. A black dog, the form of the devil, stalked the turnoff 
to Matchimanito. The dog appeared to little Mrs. Bijou and her children 
as they walked home fromtown one evening, and would not let them 
pass until Mrs. Bijou thought to hold up her cross that hung around her 
daughter’s neck. Then the dog sprang silently and horribly through the 
air, straight at them, but since it was odjib, a thing of smoke, they were un-
hurt. It vanished. Only the stinking odor of singed fur was left, and hung 
around the place, and also in their clothes, from which Mrs. Bijou could 
not wash it even with lye soap. On the other hand, the lake man retreated 
to the deepest rocks. The fish strung hungrily dawn and dusk, and no 
boats were lost. They were some who declared they were glad Fleur had 
come back because – we didn’t like to think how she did this – she kept 
the lake thing controlled. (T 35)

Podobnie realistyczno-magiczny jest opis śmierci Mary Pepewas, który 
przywołuje na myśl meksykańskie wyobrażenie oddzielania się duszy od 
ciała z Pedro Paramo Rulfa, łącząc je z wyobrażeniem Indian północnoamery-
kańskich o umieraniu jako odpływaniu na drugi brzeg,

She did not stir. She did not arch from the bed or twist to evade death 
or push it away from her face as it descended, entered, I don’t know how. 
She let it fill her like dark water and then, a narrow-bottomed boat tied to 
the shore, she began to pull away. But she was moored by her jaw, caught, 
for as the current drew her off her mouth opened, wider, wide as can be, 
as if she wanted to swallow herself. The waves came and then, soundless, 
she closed her eyes, strained and tossed. Perhaps, hand over hand, I could 
have drawn her back to shore, but I saw very clearly that she wanted to be 
gone. I understood this. That is why I put my fingers in the air between 
us, and cut where the rope was frayed down to string. (T 68)

Realizm magiczny, jak już zaznaczyłam, uzupełnia indiański obraz świata, 
dając czytelnikowi spoza kultury indiańskiej wgląd w indiańską duchowość 
i mentalność. Często za pomocą cudownych magicznych rytuałów Indianie 
radzą sobie z nieszczęściami przyniesionymi przez białych ludzi, np. zmienia-
jąc imię Indianina na imię uzywane przez białych, aby oszukać duchy:

When the first sickness came and thinned us out, Moses Pillager was 
still a nursing boy, the favourite of his mother, Nanakawepenesick, Different 
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Thumbs, a woman who always had quick ideas. She didn’t want to lose 
her son, so she decided to fool the spirits by pretending that Moses was 
already dead, a ghost. She sang his death song, made his gravehouse, laid 
spirit food upon him backwards. His people spoke past him. Nobody ever 
let out his real name. Nobody saw him. He lived invisible, and he sur-
vived. (T 74)

Próbują także polować na terenach, które wyznaczyli im biali i z których 
już dawno wytrzebiono zwierzynę, jak opowiada Nanapush:

In my fist I had a lump of charcoal, with which I blackened my face. 
I placed my otter bag upon my chest, my rattle near. I began to sing slowly, 
calling on my helpers, until the words came from my mouth but were 
not mine, until the rattle started, the song sang itself, and there, in the 
deep bright drifts, I saw the tracks of Eli’s snowshoes clearly. (...) Without 
opening my eyes on the world around me, I took the drum from beneath 
my bed and beat out footsteps for Eli to hear and follow. Each time he 
speeded I slowed him. I strenghtened the rhythm whenever he faltered 
beneath the weight he bore. In that way, he returned, and when I could 
hear the echo of his panting breath, I went outside to help him, still in my 
song. (T 101, 104)

Znajdujemy tak wiele przykładów momentów magicznych w powieści 
Tracks w stosunku do tego, co dzieje się w Love Medicine, że wydawać by się 
mogło, iż magia jest nieomal wyłącznie częścią indiańskiej przeszłości, ale, na 
szczęście, pojawia się też w The Bingo Palace, co jest dowodem na to, iż mental-
ność indiańska nie umarła. Magia charakterystycznie towarzyszy pojawianiu 
się teraz prawie ponadstuletniej Fleur:

They say strange things happen when the old lady went around. A dog 
falls over dead and all of its hair drops out. Gossiping mouths twist to 
one side and stick that way. Cold winds blow out of nowhere, in places 
there isn’t even a fan system. Yellow jackets build a nest in a loaf of baking 
bread. And then those drownings: three times she was cast in the lake, 
and men were taken by the spirits each instance when she came to life, as 
if she put their name on the list to the death road, replacing hers. (BP129)

Magia towarzyszy również młodemu szamanowi Lipshy, który wielo-
krotnie spotyka ducha swojej matki, który między innymi podróżuje samo-
chodem, co jest połączeniem obrazów z dwóch kultur, indiańskiej wędrówki 
duszy z amerykańską podróżą samochodem:

Out of nowhere, like a star, it rushes in the hollow of wind. This car 
gives off its own light, a flash of fire and deep blue, and it stays steady 
with us, almost glowing in the wall of snow. Running neck and neck to us, 
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its breasts the impossible drifts, floats over them like a soundless ice blue 
sky. I suppose I should be more amazed than I am to see that it is June’s 
car, and that she is driving. We see her silhouette, the barest outline of her, 
head high, hands resting on the wheel, one elbow on the open window 
ledge. Her hair is a black net, her back is held straight. We see her shrug 
her shoulders once, and smile through the clouds and frost. My dad leans 
forward, grips the wheel, his voice ragged and amazed. „June!”(BP 257) 

Oczywiście, wszystkie te magiczne sytuacje można częściowo wyjaśnić 
racjonalnie; to, co Indianie widzą w lesie, można wytłumaczyć jako ich su-
biektywne urojenia, wytwory bogatej wyobraźni. Rytuał polowania z kolei 
wprowadził Nanapusha w trans, a obrazy widziane w transie mają swoje 
wytłumaczenie psychologiczne. Poza tym obserwujemy też fenomen plotki; 
relacje o cudach rozpoczynające się od „They say” mogą sugerować przekła-
mania, które miałyby uatrakcyjnić opowiadaną przez wiele osób historię. 
Z kolei spotkania z duchami, w tym Lipshy z June, prawie zawsze odbywają 
się nocą i mogą być odczytane jako część snu, albo też, jak w ostatnim cytacie, 
następują w momencie, gdy dana osoba jest bardzo wyczerpana psychicznie 
i fizycznie, jak choćby Fleur po utracie dziecka czy Lipsha i Gerry po ucieczce 
w śnieżycy. Stan psychiczno-emocjonalny postaci czyni ich relacje mało wia-
rygodnymi i otwiera furtkę w kierunku racjonalnego wytłumaczenia cudu. 
Jednakże ci, którzy oscylują w kierunku wyjaśnienia mistycznego, magicz-
nego, również cały czas są uprawomocnieni w swojej interpretacji wydarzeń, 
a prawda pozostaje tajemnicą. 

Wracając jeszcze na moment do analizy Rupperta, chciałabym przedstawić 
jego rozważania na temat tożsamości bohaterów powieści Erdrich, ponieważ 
właśnie konstrukcja tożsamości znakomicie odzwierciedla zderzenie kodów 
z obszaru kultury indiańskiej i kultury białych ludzi. Wspomniany już Henry 
Lamartine, weteran wojenny i wojownik indiański nawiedzony przez duchy 
poległych wrogów, to przykład dwóch tożsamości narracyjnych. Jedna tożsa-
mość to ta, którą Ruppert nazywa „socjologiczną”, ponieważ odzwierciedla 
jego status nieprzystosowanej jednostki, będący problemem wielu weteranów 
wojennych46. Druga jest tożsamością wspólnotową, ponieważ ma ścisły zwią-
zek z jego przynależnością do rodziny i plemienia, a także z wypełnianiem 
obowiązków syna i wojownika.

Nector to kolejna postać o podwójnej tożsamości. Najbardziej oczywista 
wydaje się jego tożsamość plemienna, bo poznajemy Nectora jako pochodzą-
cego z rodziny, która jest „respected as the last hereditary leaders of this tribe” 
(LM 89). Jednak chociaż Nector dziedziczy stanowisko wodza, to musi dopie-
ro dojrzeć do tej roli, ponieważ jego tożsamość psychologiczna zdradza go 
jako człowieka słabego, podatnego na wpływy i rozdartego między dwiema 
kulturami (portret ten uzupełnia metafora, że życie Nectora jest jak rzeka; 
trochę unosi go prąd, a trochę płynie sam). 

 46 Ibidem, s. 77.
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Z kolei Marie poznajemy jako jedną z klanu „dirty Lazarres”, zatem jej 
tożsamość plemienna nie jest godna pozazdroszczenia. Ale za to Marie ma 
bardzo mocną osobowość i to wpływa bezpośrednio na jej tożsamość psycho-
logiczną; to Marie ukształtowała Nectora, to ona pokonała siostrę Leopoldę 
i ona stworzyła rodzinę nie tylko dla swoich dzieci, lecz również tych porzu-
conych. Z biegiem czasu tożsamość plemienna Marie, jako żony wodza i silnej 
kobiety, uległa zmianie i matka Marie zmieniła swój społeczny wizerunek. 
Tożsamość wspólnotowa Lulu ma ścisły związek z jej sytuacją rodzinną. Jako 
matka dziewięciorga dzieci (każde z innym mężczyzną) jest kochana przez 
mężczyzn w rezerwacie i znienawidzona przez ich żony. Chociaż jej status 
społeczny libertynki może wpłynąć na ujemną ocenę przez czytelnika, tożsa-
mość psychologiczna Lulu wpisuje ją do grona postaci, którym nie sposób się 
oprzeć. Lulu jest miłośniczką piękna i życia we wszystkich jego przejawach. 
Sama określa siebie jako kogoś, kto kocha „the whole world and all that lived 
in its rainy arms” (LM 216).

Gerry Nanapush jest natomiast postacią, która posiada, według Rupperta47, 
aż cztery rodzaje tożsamości. Na poziomie socjologicznym jest indiańskim re-
cydywistą, zamienionym w bohatera politycznego (tożsamość społeczna). Jako 
członek Ruchu Indian Amerykańskich stanowi symbol społeczny człowieka 
wierzącego w sprawiedliwość, a nie w prawo. Na poziomie psychologicznym 
jest kochającym mężem i ojcem (tożsamość psychologiczna). Gerry to poto-
mek potężnego rodu Pillager, syn Lulu Lamartine i Old Man Pillagera, a tak-
że ojciec początkującego szamana Lipshy (tożsamość plemienna). Wreszcie 
poczynania Gerry’ego i rola, jaką odgrywa dla swoich ludzi, przypominają 
trickstera Nanabozho z mitologii Indian Chippewa (tożsamość mityczna).

Podobnie skomplikowaną sytuację ma Lipsha. Na poziomie tożsamości 
socjologicznej Lipsha jest sierotą i wyrzutkiem. Tożsamość psychologiczna 
Lipshy zostaje ukształtowana za sprawą jego poszukiwań własnych przodków 
i swojego miejsca we wspólnocie, jak też poprzez jego moc szamańską, która 
działa tylko wtedy, gdy Lipsha pozostaje niewinny i prosty, tzn. nie ulega po-
kusie czerpania zysku ze swojego daru i nie oszukuje. Tożsamość plemienna 
Lipshy wiąże się z jego pochodzeniem. Lipsha jest wnukiem wielkiego sza-
mana Pillagera, ale jego pozycja w plemieniu, pomimo odziedziczonej mocy 
uzdrawiania, jest słaba, ponieważ przez długi czas Lipsha nie był uznawany 
przez ojca. Dopiero pod koniec Love Medicine Lipsha odnajduje swoje miejsce:

...now as you know, as I have told you, I am sometimes blessed with the 
talent to touch the sick and heal their individual problems without ever 
knowing what they are. I have some powers which, now that I think of 
it, was likely to come down from Old Man Pillager. And then there is the 
newfound fact of insight I inherited from Lulu, as well as the familiar 
teaching of Grandma Kashpaw on visioning what comes to pass within 
a lump of tinfoil. (LM 341)

 47 Ibidem, s. 78.
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W końcu Lipsha posiada też tożsamość mityczną, ponieważ, tak jak jego 
ojciec Gerry, Lipsha również jest tricksterem. To on pomaga Gerry’emu od-
zyskać wolność, przewożąc go do Kanady, co według Rupperta nawiązuje do 
mitycznego przejścia przez most ze świata fizycznego do świata duchów z mi-
tologii Chippewa48. W ten sam sposób Lipsha pomaga duchowi swojej matki, 
również umożliwiając jej przejście pomiędzy światami. 

Kiedy Lipsha stwierdza: „belonging is a matter of deciding to”, tym samym 
zespala wszystkie poziomy swojej tożsamości, psychologiczny, socjologiczny, 
plemienny oraz mityczny i staje się kompletnym człowiekiem: doświadczo-
nym dorosłym, kochającym synem, uzdrowicielem i tricksterem. Wtedy czuje, 
że wszystkie nici składające się na tożsamość splatają się w jeden wzór:

In that night I felt expansion, as if the world was branching out in 
shoots and growing faster than the eye could see. I felt smallness, how the 
earth divided into bits and kept dividing. I felt stars. I felt them roosting 
on my shoulders with his hands. (LM 366)

Czując dotyk Gerry’ego, Lipsha zmienia się w momencie wizji mitycznej.
W konkluzji Ruppert zauważa, że w Love Medicine udaje się Erdrich otwo-

rzyć perspektywę epistemologiczną przed czytelnikiem nieindiańskim, żeby 
skłonić go do tego, by docenił indiański sposób rozumienia świata, jednocześ-
nie czytelnik indiański jest zachęcany do spojrzenia na świat przez pryzmat 
wiedzy białych ludzi49. Moim zdaniem, ten cel przyświeca całemu kwartetowi 
i właśnie takiej próbie zadomowienia się w dwóch kulturach służy zastosowa-
nie podwójnej perspektywy w powieściach Erdrich. 

Innym zagadnieniem, któremu krytycy poświęcają szczególnie dużo 
uwagi w dyskusji nad podwójnym dziedzictwem formalnym w twórczości 
powieściowej Erdrich, jest cykl opowiadań. Powieści Erdrich stanowią jed-
nocześnie cykle opowiadań, w których każde może istnieć samodzielnie, ale 
też każde stanowi część całości. Krytycy, tacy jak Rocio G. Davis czy James 
Nagel, wskazują na fakt, że tak rozumiany cykl opowiadań jest częścią obu 
tradycji literackich: indiańskiej literatury mówionej i zachodniej tradycji lite-
rackiej. W tym miejscu powołują się oni na podobieństwo formalne do Odysei, 
Dekameronu czy Opowieści kanterberyjskich. Z kolei na gruncie amerykańskim 
tradycja cyklu opowiadań została odnowiona w dwudziestym wieku, mię-
dzy innymi przez Andersona w Miasteczku Winesburg i Faulknera w utworze 
Zstąp Mojżeszu. Jak zauważa Davis50, mimo że tendencja do pisania cykli ma 
charakter globalny, cykl jako gatunek jest szczególnie popularny w Stanach 
Zjednoczonych, prawdopodobnie za sprawą różnorodności odzwierciedlonej 

 48 Ibidem, s. 80.
 49 Ibidem, s. 81.
 50 Rocio G. Davis, Identity in Community in Ethnic Short Story Cycles: Amy Tan’s „The Joy Luck 

Club”, Louise Erdrich’s „Love Medicine”, Gloria Naylor’s „The Women of Brewster Place” [w:] 
Ethnicity and the American Short Story, Julie Brown, red., Garland Publishing, New York and 
London 1997.
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poprzez podziały na stany, regiony i grupy etniczne. Powiązanie cyklu z tra-
dycją indiańskiej literatury ustnej uwidacznia się natomiast w tym, że w obu 
wypadkach dochodzi do specyficznego naśladowania samego aktu opowia-
dania historii.

Zgodnie z obserwacją Davisa51, często spoiwem niezależnych na pozór hi-
storii jest tytuł całości, który może być wyjaśniony poprzez lekturę wszystkich 
opowiadań, a nie jednego czy kilku. Innym elementem wiążącym jest rozwój 
głównych bohaterów lub dominanta tematyczna. Jako przykład ilustrujący 
tę tezę mogę podać choćby powieść Tracks, relacjonującą przede wszystkim 
historie Nanapusha, Fleur i Pauline i oscylującą wokół jednego głównego 
tematu – zachowania kultury Indian Chippewa. Takie zestawienie opowia-
dań może sugerować jakiś cykliczny proces (np. odnowa kultury plemienia 
za sprawą zapewnienia ciągłości poprzez wyznaczenie nowego strażnika 
tradycji szamana Lipshy w The Bingo Palace) lub przerywaną akcję (poszuki-
wanie tożsamości plemiennej przez Lipshę w tej samej powieści przerywane 
jest przez inne wątki). W rezultacie mamy do czynienia z zestawieniami po-
szczególnych tekstów, a połączenia pomiędzy nimi mają charakter zarówno 
oczywisty, jak i subtelny. Według Forresta Ingrama52, najczęstszym elementem 
łączącym w cyklach opowiadań jest dynamiczny proces obejmujący wszyst-
kie elementy narracji: tematy, motywy przewodnie, tło, postacie i kompozycje 
indywidualnych opowiadań, a w konsekwencji także kompozycję całego cyk-
lu. Przykładowo, pokazywanie tego samego tematu z różnych perspektyw 
zapewnia spójność całości i jednocześnie indywidualizację poszczególnych 
opowiadań (taką funkcję pełni temat losów June w Love Medicine). 

Kolejną cechą charakterystyczną cyklu jest skupienie uwagi autora i czy-
telnika na postaciach drugoplanowych, jak zauważa Davis53. To spostrzeżenie 
trafne, mające swoje odzwierciedlenie we wszystkich powieściach kwartetu 
Erdrich, w którym tak naprawdę trudno wyodrębnić głównych bohaterów. 
Istotną cechą cyklu opowiadań jest też koncepcja czasu; opowiadania są często 
zestawiane niechronologicznie lub nie ma jakichkolwiek relacji czasowych mię-
dzy nimi, a za to pojawia się czas mityczny, psychologiczny czy symboliczny.

Jednocześnie, jak wskazuje Connie A. Jacobs54, cykl opowiadań ujęty 
w powieść zawdzięcza swą oryginalność zanurzeniu w indiańskiej tradycji 
ustnej. Najlepsze współczesne powieści indiańskie są powieściami plemien-
nymi, które opisują drogę jednostki do harmonii, przy czym ich sukces nie 
zależy od tego, w jakim stopniu są w stanie zaakceptować samych siebie 
w roli dwudziestowiecznych indywidualistów, ale od tego, czy potrafią być 
integralną częścią społeczności plemiennej, która określa ich tożsamość. To 
jest nadrzędny temat kwartetu Erdrich. 

Jednym z konceptów, pochodzącym z tradycji indiańskiej i obecnym 
w cyklach opowiadań, jest, według Jacobs, koncept związany z wiarą w moc 

 51 Ibidem, s. 4.
 52 Ibidem.
 53 Ibidem, s. 5.
 54 Jacobs, The Novels..., op.cit., s. 36.



Dwa światy, dwie pamięci

118

słowa55. Co wielokrotnie podkreślał pisarz indiański N. Scot Momaday, dla 
Indian słowa, a zwłaszcza imiona uwalniają swój potencjał magiczny, gdy 
je wypowiadamy. Zgodnie z filozofią indiańską, słowa są nośnikiem mocy, 
ponieważ jeżeli nie zna się tożsamości osoby, rośliny, zwierzęcia czy przed-
miotu, nie można zrozumieć, kim lub czym one są. Badacz kultur ustnych 
Walter Ong zauważa, że nasza kultura piśmiennicza traktuje imiona i nazwy 
jak etykiety, a to nie to samo. Etykiety służą rozróżnieniu, a nazwy poznaniu. 
Gdy coś zostaje nazwane, w kulturze ustnej zostaje zainicjowana interakcja 
pomiędzy nazywającym a nazwanym (np. w Tracks, o czym już wspomina-
łam, matka zmienia indiańskie imię swojego dziecka na „białe” imię „Moses”, 
aby oszukać śmierć zbierającą swoje żniwo podczas epidemii, i w ten sposób 
ratuje mu życie, z kolei w Love Medicine Indianie, którzy chcą zerwać ze swoją 
indiańskością, na początek pozbywają się imion, jak Howard, syn Kinga).

Kolejnym istotnym zagadnieniem w dyskusji nad dziedzictwem indiań-
skim w cyklu opowiadań jest kompozycja. Wiadomo, że narracje ustne i pi-
sane oparte są na odmiennej kompozycji. Tak jak formuły mogą być różnie 
zorganizowane/zestawiane przez mówiącego, tak też i wątki we współczes-
nych powieściach indiańskich tworzą nadrzędną kolistą ramę, do której do-
dawane są podrzędne tematy. Jak zauważa David Bynum56, najpopularniejsza 
struktura powieści indiańskiej to właśnie struktura kolista, którą szczególnie 
sobie upodobali autorzy powieści o powrocie do domu, tzw. „homing novels”. 
W typowych powieściach amerykańskich bohaterowie wyruszają z domu, 
aby odnaleźć swój los, natomiast w powieściach indiańskich bohaterowie nie 
obierają kierunku „na zewnątrz”, ale „do wewnątrz”, i w ten sposób wracają 
do domu. Taki powrót do domu zakłada jednocześnie odnalezienie swojej 
tożsamości poprzez kontakt z krajobrazem, który ukształtował bohatera, jak 
też odzyskanie właściwego miejsca w społeczności plemiennej. Nawet gdy 
bohaterowie indiańscy wyruszają w świat, odnajdują harmonię tylko w miej-
scu, od którego zaczęli – na początku lub końcu okręgu – w domu. Łatwo 
zauważyć, że każda z powieści Erdrich jest o podróży i powrocie; w Tracks to 
Lulu wyjeżdża do szkoły z internatem i wraca do domu za namową dziadka 
Nanapusha, w The Beet Queen Karl i w pewnym momencie Dot próbują uciec 
z Argus, aby w końcu zrozumieć, że to jest ich dom, w Love Medicine błąka się 
June i wreszcie Lipsha zapewnia jej spokój ducha, doprowadzając ją do domu, 
a w The Bingo Palace Lipsha wraca do rezerwatu. 

Jak już wcześniej wspomniałam, cykle składają się z opowiadań, które po-
zornie nie mają z sobą wiele wspólnego; często do siebie nie nawiązują i brak 
w nich chronologii. Krytycy wskazują wyraźny wpływ modernizmu, tłuma-
cząc, że rozbicie powieści sugeruje rozłam społeczności, jak też postmoderni-
zmu, wyjaśniając, że w tym wypadku tego typu rozbicie ma odzwierciedlać 
efemeryczną, niestałą naturę języka i brak oparcia w społeczeństwie, które 
go stworzyło. Ale ważny jest także wpływ tradycji ustnej, według Bynuma 

 55 Ibidem.
 56 Ibidem, s. 38.
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i Onga57, grupy wydarzeń są jak formuły w języku mówionym, które można 
przesuwać zgodnie z interpretacją mówiącego, przy czym najistotniejszy jest 
temat, który ma te wydarzenia porządkować i wprowadzać sens w ten pozor-
ny chaos. Taka strategia obecna jest we wszystkich powieściach kwartetu, bo 
w każdym przypadku wielogłosowość jest uporządkowana przez nadrzędny 
temat, symbolikę i tytuł, np. w Love Medicine tytułowe „leki na miłość” mogą 
być interpretowane jako poszukiwanie miłości, która stanowi cel wszystkich 
bohaterów i która spaja wspólnotę oraz umożliwia jej przetrwanie.

Ponadto utwory Erdrich, o czym już nadmieniłam we wstępie, stwarzają 
sytuację podobną do opowiadania na żywo; najważniejszy jest głos wspólno-
ty, narrator zbiorowy i polifoniczność, które wpływają na fakt, że brak osta-
tecznej wersji opowiadanej historii. Historie są zasłyszane, interpretowane 
i powtarzane przez różnych członków społeczności, z których każdy prezen-
tuje swoją wersję wydarzeń. Mamy zatem sześciu narratorów w Love Medicine, 
dwóch w Tracks, sześciu w The Beet Queen i dwóch w The Bingo Palace. Te 
wszystkie wersje trzeba złożyć razem, żeby odtworzyć jakiś rodzaj prawdy. 

Connie A. Jacobs wskazuje na jeszcze jedną istotną cechę, która świadczy 
o powinowactwie pomiędzy powieściami Erdrich a ustnym przekazem in-
diańskim, mianowicie na brak rozpoznawalnego głosu autora w tych powie-
ściach58. Zamiast tego mamy głos społeczności, na który składają się fragmen-
taryczne perspektywy jednostek. Opowiadając swoje losy, jednostki tworzą 
obraz całej społeczności. Żaden głos nie jest uprzywilejowany i żadna prawda 
nie jest „prawdziwsza”, stąd też różnorakie głosy stapiają się w jeden głos ple-
mienia, który opowiada historię zbiorowości, a nie jednostek. W ten właśnie 
sposób Erdrich nadaje prozie pisanej charakter przekazu ustnego. Erdrich jest 
sędzią głosów, to ona dopowiada szczegóły brakujące w całej historii i wyjaś-
nia inne punkty widzenia. Według Jacobs, taka forma fikcji, jaką stworzyła 
Erdrich, to próba oddania tradycyjnego dla Indian (ale przecież nie tylko) 
sposobu spędzania czasu, polegającego na opowiadaniu i słuchaniu historii. 
Podczas takiego posiedzenia różniący się ludzie przedstawiają odmienne wer-
sje wydarzeń i opowieści, których każdy może posłuchać, a Erdrich przejmuje 
funkcję gawędziarza plemiennego i negocjuje pomiędzy różniącymi się wer-
sjami zbiorowej prawdy.

Takie zbiorowe opowiadanie historii jest nową formą prozatorską w twór-
czości Indian amerykańskich, utrzymuje Jacobs59. Forma ta jest pojemna, 
obejmuje bowiem całe bogactwo głosów plemiennych; są to nie tylko głosy 
historyczne, legendarne czy mityczne, lecz także relacjonujące współczesne 
koleje losów ludzi, którzy opowiadają te historie. Jak twierdzi Lincoln, na 
którego powołuje się Jacobs60, opowieści indiańskie inspirowane są współczes-
ną żywą historią. Poczucie autentyczności wynika z wiary opowiadających 

 57 Ibidem, s. 37. 
 58 Ibidem, s. 42.
 59 Ibidem, s. 44.
 60 Ibidem.
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w sensowność samego snucia historii. Poprzez opowiadanie historii Nanapush 
jest w stanie uratować siebie i innych od śmierci, jak mówi:

Talk is an old man’s last vice. I opened my mouth and wore out the 
boy’s ears, but that is not my fault. I shouldn’t have been caused to live so 
long, shown so much of death, had to squeeze so many stories in the cor-
ners of my brain. They are all attached, and once I start there is no end to 
telling because they are hooked from one side to the other, mouth to tail. 
During the year of sickness, when I was the last one left, I saved myself by 
starting a story. (T 46)

Cel tej sztuki jest niezmienny od wieków i polega na osiągnięciu poczucia 
wspólnoty plemiennej. Powieści Erdrich to zatem cykle opowiadań w trady-
cyjnym znaczeniu; każda historia jest tylko początkiem wielu innych historii. 
Dlatego też może istnieć wiele różnych historii o tych samych bohaterach, 
obracających się wokół tych samych kluczowych wydarzeń. I te historie, po-
mimo różnic, mogą stworzyć powieść.

Według Davisa61, taka forma przekazu świetnie nadaje się do prezentacji 
tematyki etnicznej. Cykl opowiadań to gatunek hybrydyczny, który spełnia 
zadania, jakie stawia sobie powieść, poprzez wyrażanie całościowego prze-
słania, a jednocześnie każde opowiadanie jest osobistą historią, prezentującą 
odmienne problemy i innych bohaterów. Takie zawieszenie między formą po-
wieści a formą opowiadania nawiązuje do prezentowanej tematyki etnicznej, 
która dotyczy zazwyczaj zawieszenia pomiędzy światami. Zdaniem Davisa, 
cykl opowiadań jest formalną materializacją tropu podwójności, odzwiercied-
lającego usytuowanie pomiędzy światami62.

Pisarze etniczni, kontynuuje Davis63, świadomi podwójnego dziedzictwa li-
terackiego oraz istnienia perspektywy obserwatora zewnętrznego i wewnętrz-
nego, koncentrują się na binarnych opozycjach klasyfikacji kulturowej, która 
zakłada istnienie dwóch rodzajów wiedzy, w zależności od przynależności 
do kultury. Z tej pozycji pisarze tacy jak Erdrich podejmują próbę redefinicji 
oraz konstrukcji autentycznych tożsamości i społeczności. Hybrydyczność 
jest istotną cechą całego pisarstwa etnicznego i stanowi, zdaniem Davisa, jego 
silny, a nie słaby punkt64. Nie zakłada ona wyparcia się własnej tradycji, lecz 
raczej kładzie nacisk na ciągły wzajemny rozwój poprzez spotkanie i oddzia-
ływanie kultur.

Na innym poziomie etniczny cykl opowiadań odzwierciedla próbę upora-
nia się z przeszłością doświadczaną indywidualnie i zbiorowo; podkreśla on 
rolę etnicznego charakteru oraz historii społeczności i funkcję, jaką ta spo-
łeczność pełni w jednostkowym poszukiwaniu utraconej tożsamości, a także 

 61 Davis, Identity in Community..., op.cit., s. 7.
 62 Ibidem
 63 Ibidem.
 64 Ibidem.
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więzi ze społecznością. Jak zauważa Davis65, problematyka ta dotyczy trans-
formacji takich koncepcji, jak opozycyjność, peryferyczność, granice, wykorze-
nienie i autentyczność. Według niego, najważniejsze tematy etnicznych cykli 
opowiadań to, jak w utworach Erdrich, relacje między tożsamością jednostki 
a społecznością, postrzeganymi jako osobne byty, a także tożsamość jednost-
ki jako część tożsamości zbiorowej. Moim zdaniem, perspektywa Davisa jest 
zbyt socjologiczna w tej ostatniej kwestii, ponieważ powieści Erdrich dotyczą 
również innych ważnych tematów, które należałoby wymienić równolegle 
z tymi dostrzeganymi przez Davisa, a mianowicie ocalenia własnej tradycji 
po katastrofie kulturowej i wzajemnego zniszczenia i wzbogacenia, do jakiego 
dochodzi wskutek spotkania dwóch kultur. 

Davis niewątpliwie zauważa troskę Erdrich o zachowanie kultury przez 
bohaterów jej powieści, gdy pisze o sposobie konstruowania tożsamości 
etnicznej przez pisarkę. Ta tożsamość to często kwestia „stawania się”, „od-
krywania”, a nie „bycia”. Tożsamość to też relacja, w jakiej ustawiamy się 
w stosunku do przeszłości. Przemieszczające się granice tożsamości, izolacja, 
fragmentacja i niedookreślenie znajdują swoje odzwierciedlenie w odosobnio-
nych epizodach, które tworzą cykl. Jaźń etniczna, stale zmuszana do konfron-
tacji z zewnętrznymi wpływami, które ją kształtują, dopełnia się i uzyskuje 
spójność w połączeniu różnorodności doświadczeń. 

Jak konkluduje Davis66, cykl opowiadań jest gatunkiem, który odzwier-
ciedla zmaganie pomiędzy spójnością a fragmentacją, pomiędzy dążeniem 
do scalenia rzeczy, osób, wartości a ich rozpadem. Z jednej strony, fuzja opo-
wiadań stwarza w wyobraźni czytelnika wizję społeczności, a z drugiej fakt, 
że historie są niezależne i samowystarczalne, może sugerować niemożność 
stworzenia społeczności, co najlepiej chyba ilustruje powieść Love Medicine. 
Historia tam opowiedziana nie jest opowieścią o ciągłości, więziach i har-
monii z ziemią i naturą, z kulturą i tradycją – przeciwnie, powieść ta, najdo-
bitniej z całego kwartetu, opisuje załamanie kultury, z której znikają święte 
ceremonie, rytuały plemienne i tożsamość kulturowa Indian. Pomimo że tak 
jak bohaterowie rekonstruują June ze swoich wspomnień, a przez to definiują 
i redefiniują świat, w którym żyła i z którego odeszła, tak też rekonstruują 
swój świat i swoją rzeczywistość kulturową, to jednak wiele prób ratowania 
kultury się nie udaje. Ważne jest przede wszystkim to, że próby samookreśle-
nia są ciągle podejmowane i we wszystkich powieściach kwartetu obecna jest 
wiara w korzyści płynące z posiadania różnorodnych doświadczeń, wynika-
jących z usytuowania między kulturami. W istocie rzeczy narracja w gatunku 
hybrydycznym prezentuje portret społeczności w trakcie transformacji. 

 65 Ibidem, s. 8.
 66 Ibidem, s. 9.
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Dwie duchowości

W rozważaniach poświęconych wielokulturowości w kwartecie Erdrich nie 
sposób pominąć kwestii synkretyzmu religijnego. Zresztą niejako punktem 
wyjścia w analizie jej powieści jest założenie sformułowane przez Michaela 
Dorrisa, głoszące, że nie można w pełni zrozumieć twórczości Erdrich bez 
dodatkowej wiedzy na temat kultury Indian Chippewa. Nie ma wątpliwości 
co do tego, że duchowość stanowi podstawę tej kultury. Oczywiście, ducho-
wość, z którą stykamy się na kartach powieści, nie jest „czystą” duchowością 
indiańską, lecz raczej splotem szamanizmu i katolicyzmu. I trudno chyba by-
łoby znaleźć bohaterów powieści, którzy nie mieszają elementów tych dwóch 
religii, czemu tak naprawdę trudno się dziwić, uwzględniając historię i skład 
etniczny członków rezerwatu. 

Sama Erdrich niejednokrotnie przyznawała, że jej osobowość została 
w znacznym stopniu ukształtowana pod wpływem katolicyzmu wyznawane-
go przez rodzinę jej ojca i mieszanki katolicyzmu oraz wierzeń Ojibwa, którą 
wyznawali członkowie jej rodziny ze strony matki. W wywiadzie z Josephem 
Bruchacem Erdrich tłumaczyła obecność katolicyzmu w swojej twórczości jako 
próbę uporania się z wpływem, jaki ta religia wywarła na jej światopogląd:

I guess I have my beefs about Catholicism. Although you never change 
once you’re raised Catholic – you’ve got that. You‘ve got that symbol-
ism, that guilt, you’ve got the whole works and you can’t really change 
that. That’s easy to talk about because you have to exorcise it somehow. 
That’s why there is a lot of Catholicism in both books. (w Love Medicine 
i Jacklight)67.

Jako że zagadnienia związane z religią katolicką nie powinny sprawiać 
kłopotu polskiemu czytelnikowi, pozwolę sobie na pominięcie szczegółowej 
charakterystyki tej religii, wykorzystując ją tylko czasami jako punkt odnie-
sienia, zamiast tego proponuję natomiast uważne przyjrzenie się duchowości 
Ojibwa, aby w dalszej części pracy zilustrować splot obu typów religijności 
przykładami z powieści. W celu przybliżenia religii Indian Chippewa posłużę 
się informacjami zebranymi przez Michelle R. Kloppenburg68 (dodając własne 
przykłady z powieści), która ujęła informacje na ten temat w pięciu aspektach. 
Są one następujące: indiańska definicja świata zmysłowego i ponadzmysło-
wego, rytuały inicjacji, takie jak wyprawa wizyjna, rytuały oczyszczające 
i wzmacniające, takie jak łaźnia ceremonialna, koncept podwójnej duszy 
i wiara w życie pośmiertne po czterodniowej podróży do zaświatów.

Jak wiadomo, religia judeochrześcijańska zakłada, że łańcuch życia jest 
ustalony hierarchicznie i składa się z fauny i flory, które zajmują najniższą 
pozycję, potem następny szczebel okupują ludzie, kolejny święci i aniołowie, 

 67 Joseph Bruchac, Survival This Way: Interviews with American Indian Poets, University of 
Arizona Press, Tucson 1987, s. 73.

 68 Kloppenburg, Contemporary Trickster Tales..., op.cit., s. 51–58.
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wreszcie szczebel najwyższy zajmuje Bóg w trzech osobach, który rządzi 
całym stworzeniem. Człowiek usytuowany jest zatem ponad światem natu-
ralnym i z racji swej pozycji ma prawo sprawować władzę nad światem przy-
rody. W religii Chippewa brak natomiast takiego hieratycznego podziału; 
człowiek jest postrzegany jako integralna część przyrody, nie jak władca i wy-
zyskiwacz, dlatego też dawniej w plemieniu Chippewa nieobecny był koncept 
własności. Podobnie z racji tego, że natura wierzeń religijnych Chippewa jest 
politeistyczna, obcy jest ich wyznawcom koncept podziału na świat zmysło-
wy i ponadzmysłowy; oba światy są traktowane jako jedna całość. W przeci-
wieństwie do monoteistycznej religii judeochrześcijańskiej, politeizm religii 
Chippewa przypisuje pewną moc i znaczenie, określaną jako „manitou”, 
każdemu zwierzęciu, roślinie, rzeczy i zjawisku naturalnemu, takiemu jak 
grzmot, błyskawica, tęcza, meteor, gwiazda poranna i gwiazda wieczorna, 
Droga Mleczna i Gwiazda Polarna (aurora borealis). Przykładowo, zgodnie 
z tradycją Ojibwa, Gwiazda Polarna związana jest z Thunderbirdem (Ptakiem 
Piorunem), ogromnym stworzeniem podobnym do sokoła, które objawia się 
w piorunie oraz błyskawicy i ma wpływ na zwierzynę łowną żyjącą w po-
wietrzu lub w duchach i duszach zmarłych krewnych i przyjaciół tańczących 
w zaświatach, którzy przypominają żywym o radosnym życiu po śmierci. 
Droga Mleczna jest uważana za ścieżkę, po której te dusze podążają do nieba 
(spadająca gwiazda to znak, który Lipsha każe sobie wytatuować w The Bingo 
Palace po tym, jak nawiązuje owocne kontakty z duchem swojej matki).

Ogólnie manitou nie są kategoryzowane według ścisłej hierarchii, acz-
kolwiek Indianie wierzą, że niektóre z nich są mniej ważne od pozostałych, 
jak na przykład te, które mają wpływ na wygraną w walce i powodzenie 
w grze i które uwalniają jednostki od czarnoksięstwa. Do innych pomniej-
szych manitou zalicza się Great Owl, Wielką Sowę przyciągającą zwierzynę 
do łowcy, duchy wodne, które czasem kradną ryby, duchy słońca i księżyca 
oraz Turtle, Żółwia Wodnego, który widzi na bardzo dużą odległość i poma-
ga szamanom starającym się o boskie namaszczenie. Z kolei do potężniej-
szych manitou należą: Misshepeshu, znany również jako Matchimanito lub 
Podwodny Manitou, bracia Naanabozho zwani Four Winds, Cztery Wiatry, 
istoty odpowiedzialne za zmiany pogody i następstwo pór roku, wymienione 
już wcześniej Thunderbirds, Ptaki Pioruny, nazywane również Posiadaczami 
Zwierząt, i Windigo, ogromni kanibale zrobieni z lodu (Misshepeshu jest jed-
nym z bohaterów Tracks, a we wszystkich nieomal powieściach są również 
aluzje do Windigo). Wreszcie jest Kitche Manitou, którego imię znaczy mniej 
więcej tyle co „wielki manitou” lub „istota najwyższa”, ale popularne wierze-
nia zakładają, że koncept Kitche Manitou, podobnie jak wiara w diabelską 
naturę Matchimanito, pojawił się wraz z wprowadzeniem monoteizmu do 
religii Chippewa przez misjonarzy chrześcijańskich. To prawdopodobnie 
również misjonarze są odpowiedzialni za narzucenie porządku hieratycznego 
manitou, który to miał porządkować indiańskie duchy w taki sposób, w jaki 
uporządkowani są chrześcijańscy aniołowie i święci.
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Manitou są niezbędne człowiekowi do życia; to z nich czerpie on moc 
za pośrednictwem specjalnych przedmiotów lub podczas snów i wizji, które 
gwarantują obfite łowy, powodzenie w walce czy sporządzenie właściwego 
leku. Przykładowo, przed wyruszeniem na polowanie przestrzegający tradycji 
Indianin Chippewa śpiewa pieśń rytualną adresowaną do Właściciela gatun-
ku, na który zamierza polować, przy czym najważniejsze gatunki to niedź-
wiedź i łoś, które stanowią podstawę pożywienia. W odpowiedzi Właściciel 
zwierzyny odsłania przed łowcą jej kryjówkę i pozwala śpiewającemu na jej 
schwytanie (w ten sposób polują Nanapush i Eli w Tracks). Aby okazać sza-
cunek i podziękować swemu dobroczyńcy, myśliwy musi po polowaniu do-
pełnić skomplikowanej ceremonii żałobnej. W innym wypadku myśliwy nie 
będzie miał szans na upolowanie zwierzyny w przyszłości, bo bez pomocy 
Właściciela zwierzyny łownej polowanie nie może się udać. W konsekwencji 
dobry myśliwy to ten, który ma pozytywne relacje z manitou, ponieważ my-
śliwi, którzy w jakikolwiek sposób znieważyli manitou, nie mogą liczyć na 
udane polowanie. Jak zauważa Kohl, na którego powołuje się Kloppenburg69, 
Indianie Chippewa darzyli szacunkiem dobrych myśliwych. Postrzegano ich 
jako ludzi, którzy są w stanie utrzymać rodzinę, byli darzeni miłością przez 
kobiety i wychwalani w pieśniach. Dla Chippewa poczucie dumy, satysfakcja 
z własnych osiągnięć i tożsamość zawsze wiązały się raczej z sukcesem na 
polowaniu niż z osiągnięciami na polu walki, chociaż dzielnych wojowników 
też darzono szacunkiem. Powodzenie na tym świecie nie było utożsamiane 
z sukcesem materialnym lub własnością materialną, ale właśnie z sukcesami 
odnoszonymi na polowaniu, jak też ze zdrowiem i długowiecznością, która 
wynikała z obfitości pożywienia.

Manitou odgrywały ogromną rolę w inicjacji Indian Chippewa w dorosłe 
życie. Po osiągnięciu dojrzałości każde dziecko musiało się udać na wyprawę 
wizyjną, aby spotkać swego ducha opiekuńczego i w ten sposób zainicjować 
swoje wejście w wiek dorosły, któremu będzie towarzyszyła żmudna nauka 
zwyczajów plemiennych, jak też poznanie ról, obowiązków i przywilejów 
dorosłych członków plemienia. Najważniejszym rytuałem jest post, którego 
musi przestrzegać oczekujący na wizję, ponieważ podczas tego postu jednost-
ka zyskuje tożsamość i wtedy też rodzi się jej więź z manitou, która będzie 
trwała całe życie (na wyprawę wizyjną wyruszają, m.in. Lyman i Lipsha w The 
Bingo Palace). Zgodnie z mitologią Chippewa, nie istnieje jaźń absolutna; czło-
wiek rodzi się bez cech indywidualnych oraz z tzw. zapożyczoną tożsamością 
i tylko więź z opiekuńczym duchem nadaje osobie tożsamość. Dzieci Indian 
Chippewa nie są zatem traktowane jako pełnoprawni członkowie społeczno-
ści aż do momentu, gdy ich tożsamość zostanie określona podczas wyprawy 
wizyjnej. Bez doświadczenia takiej wyprawy jednostka cierpi z powodu pust-
ki, ponieważ to właśnie wizja wypełnia tę pustkę, stając się fundamentem 
rodzącej się tożsamości i życia religijnego. Bez błogosławieństwa manitou 
dalsza egzystencja nie ma więc sensu.

 69 Ibidem, s. 53.
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Na wyprawę wizyjną młody człowiek udaje się zazwyczaj w odludne 
miejsce do lasu i pości tak długo, dopóki nie ukaże mu się duch opiekuńczy 
wraz z wizją. Jeżeli nie pojawia się żadna wizja lub tylko wizja negatywna, 
musi upłynąć rok, zanim będzie można powtórzyć próbę. Najważniejsze, żeby 
uczestnik wyprawy wizyjnej został nauczony, jak rozpoznać i odrzucić złą 
wizję, ponieważ wizja nie odsłoni przed nim całej swej mądrości i nie sposób 
pojąć jej całego znaczenia w momencie, kiedy się pojawi. Wizja zazwyczaj 
wyobraża podróż przez świat duchów, podczas której przed człowiekiem, 
który jej doświadcza, odsłania się ścieżka, jaką będzie biegło jego życie. Potem 
młody człowiek musi pokazać symbole swojego ducha opiekuńczego, żeby 
otrzymać od ducha dobrodziejstwa; symbolem może być wzór na ubraniu 
albo specjalny woreczek zawierający obdarzone mocą rośliny lub przedmioty, 
które wskazał mu, czy też jej, opiekun. W trakcie dalszego życia duch opie-
kuńczy będzie się jeszcze pojawiał, aby zapewnić pomyślność, służyć za prze-
wodnika i ochraniać. Podsumowując, wyprawa wizyjna zapewnia młodemu 
człowiekowi fizyczne i duchowe przetrwanie oraz naznacza go tożsamością, 
odsłaniając przed nim/nią ich przyszłe koleje losu. Jednak takie fakty, że na 
taką wyprawę trzeba udać się samotnie, że każdy Indianin Chippewa był po-
słuszny raczej swojemu duchowi opiekuńczemu niż wspólnemu najwyższemu 
stwórcy oraz że jednostki nigdy nie dzieliły się swoją wizją ze społecznością 
i nie wyjawiały imienia ich ducha opiekuńczego, nie są bynajmniej dowoda-
mi na to, że Indianie Chippewa nie dbali o interes wspólnoty. Jak zauważa 
Vine Deloria70, religia Chippewa ma charakter wspólnotowy, ponieważ otrzy-
mującym wizje nie zależy przede wszystkim na indywidualnym przejęciu 
mocy od poszczególnych manitou, lecz raczej na włączeniu do społeczności 
dorosłych.

Zgodnie z interpretacją Cambella71, wyprawa wizyjna jest podróżą mającą 
na celu zdobycie doświadczenia; podróżą poza granice społeczeństwa w obcy 
rejon. Biorąc pod uwagę koncepcję społeczności wypracowaną przez Indian 
Chippewa, nie jest to oddalenie w sensie fizycznym, ale psychologicznym, 
ponieważ Chippewa nie zamykają pojęcia społeczności w ścisłych granicach, 
poza którymi rozpościera się przestrzeń nieujarzmionej natury. Ponadto, jak 
zauważa Ballinger72, wyprawa wizyjna nie jest dla jednostki formą metafi-
zycznej ucieczki od społeczeństwa, lecz raczej przekroczeniem granic własne-
go ja, aby w ten sposób mocniej związać się z większą społecznością.

Ponieważ religia Chippewa ma charakter personalny, każda jednostka 
może zwracać się do manitou bez pośrednictwa przewodnika duchowego, 
stojącego na czele grupy wyznawców. Z tego też powodu wśród Indian powo-
dzeniem cieszy się rytuał łaźni parowej, którego celem jest duchowe oczysz-
czenie, aby w ten sposób móc odeprzeć choroby i złe moce. „Sweat ceremony” 
odbywa się w małym namiocie zrobionym z wierzby i przykrytym skórami, 

 70 Ibidem, s. 55.
 71 Ibidem.
 72 Ibidem.
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który ma przypominać macicę matki. Nadzy uczestnicy ceremonii (zawsze 
mała grupa) przebywają w kłębach pary wytwarzanej poprzez polewanie 
wodą gorących kamieni. Celem każdego uczestnika jest ożywienie więzi 
z jego matką, więzi sprzed własnych narodzin. W trakcie rytuału uczestnicy 
rozmawiają bezpośrednio ze swoimi manitou, a para oczyszcza ich ciała. Po 
ceremonii czują się jak nowo narodzeni (takie ceremonie pojawiają się w The 
Bingo Palace i Tracks). Sama Erdrich przyznaje, że wiedzę na temat ceremonii 
indiańskich czerpała nie tylko z rezerwatu Turtle Mountain, lecz także od 
etnologów; jako „biblię” swego dzieciństwa pisarka wymienia opracowanie 
Tannera, które należało do jej indiańskiego dziadka.

Innym bardzo ważnym elementem religii Ojibwa jest koncept podwójnej 
duszy. Indianie Chippewa wierzą, że każda osoba posiada dwie dusze, które 
podczas swojej podróży mogą zmieniać się w elementy przyrody ożywionej. 
„Dusza spoczywająca” ulokowana jest w sercu i obdarza człowieka zdolnością 
rozumienia, odczuwania emocji oraz działania. Ta dusza może opuścić ciało 
na krótki czas, ale jej długa nieobecność powoduje chorobę i w końcu śmierć. 
„Dusza podróżująca” zamieszkuje mózg i może istnieć bez ciała. Jej zadaniem 
jest podróżowanie; podczas gdy człowiek pogrąża się we śnie, „dusza podró-
żująca” pełni funkcję oczu dla „duszy spoczywającej”. Gdy człowiek umiera, 
jego obie dusze wyruszają w czterodniową podróż w kierunku zaświatów, 
gdzie się mają połączyć i przybrać poprzedni fizyczny kształt. Na drodze pro-
wadzącej do zaświatów dusze muszą przejść przez wiele prób, z czego naj-
ważniejszą jest przekroczenie rzeki o rwącym nurcie, której strzeże ogromny, 
długi wąż. Jeżeli duszom nie uda się przejść rzeki i do niej wpadną, to ich 
właściciel zamienia się w ropuchę lub rybę albo umiera na wieki (Lipsha, pro-
wadząc duszę June do domu, też musi przejechać przez rzekę w Love Medicine). 
Aby dopomóc niedawno zmarłej osobie dostać się w zaświaty, pozostali przy 
życiu członkowie rodziny biorą udział w czterodniowym rytuale żałobnym. 
Dochowujący tradycji Indianie Chippewa wierzą, że „dusza podróżująca” 
osoby żyjącej może odwiedzić zaświaty, ale tylko wtedy, gdy jej właściciel jest 
poważnie chory, pozostaje w śpiączce lub też jest doświadczonym szamanem. 
Istnieje wiele opowieści o osobach żyjących, które próbowały odwiedzić za-
światy, aby przyprowadzić stamtąd zmarłych, których kochali.

W konluzji Kloppenburg podkreśla, że wierzenia Indian Chippewa 
w przeciwieństwie do katolicyzmu nie zakładają, że człowiek rodzi się ob-
ciążony grzechem, a przez to skalany złem, dlatego musi szukać odkupienia 
u wszechmocnego Boga73. Podobnie Chippewa nie posiadają w swojej reli-
gii koncepcji rozłamu pomiędzy Bogiem a ludźmi, który jest konsekwencją 
grzechu pierworodnego. Katolicyzm zakłada, że tylko poprzez Chrystusa 
można się pojednać z Bogiem i osiągnąć wieczne zbawienie. Stąd też potrze-
ba nawracania innych; skoro wszyscy ludzie naznaczeni są grzechem, trzeba 
ich nawrócić, tworząc społeczność wyznawców jedynej prawdziwej religii. 
W przeciwieństwie do katolików Indianie Chippewa nie czują żadnego we-

 73 Ibidem, s. 58.
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wnętrznego przymusu do nawracania kogokolwiek, ponieważ wierzą, że każ-
dy człowiek może nawiązywać kontakt ze swoim manitou w sposób, który 
uznaje za stosowny.

Duchowość jest kluczową kwestią w kwartecie Louise Erdrich. Już sam 
podział na cztery części posiada odniesienie duchowe, ponieważ, jak wyjaś-
nia Erdrich, ma on nie tylko odzwierciedlić żywioły, lecz także kojarzyć się 
z mitologią Chippewa, gdzie czwórka jest uznana za świętą liczbę (4 kierunki, 
4 żywioły, 4 pory roku). Zapytana w wywiadzie z Chavkinami, czy dla Indian 
amerykańskich zanurzenie w dwóch religiach jest ciężarem i czy są pomiędzy 
nimi rozdarci, Erdrich odpowiedziała:

Torn, I believe, honestly torn. Religion is a deep force, and people 
magnetize around the core of a belief system. It is very difficult for one 
individual to remain loyal to both, although my own grandfather mana-
ged the trick quite well, by not fully participating in either traditional or 
Roman Catholic church, and also by refusing to see distinctions between 
the embodiments of spirit. He prayed in the woods, he prayed in the mis-
sion, to him it was all connected, and all politics74.

Trudno nie zauważyć powiązania pomiędzy Patrickiem Gourneau 
a Nanapushem. Również i on zdołał znaleźć kompromis pomiędzy dwoma 
duchowościami, chociaż po zapoznaniu się z głównymi założeniami religii 
Indian Chippewa, trzeba przyznać, że niewiele jest punktów wspólnych 
i w związku z tym trudno osiągnąć kompromis. Debora G. Holt75 pokusiła 
się o przygotowanie zestawienia, które bardzo dobrze pokazuje płaszczyzny 
ścierania się tych duchowości.

Synkretyzm religijny obecny w kwartecie narodził się z następujących 
opozycji pomiędzy wierzeniami indiańskimi a katolickimi: z konfliktu po-
między indiańską wiarą w harmonię wszystkich rzeczy a chrześcijańskim 
przekonaniem o istnieniu dualizmów; rzeczywistości materialnej i duchowej, 
podziału na ciało i duszę, któremu towarzyszy poczucie izolacji, rozdarcia, 
niemożności zespolenia kontrastujących koncepcji. W konsekwencji Indianie 
wierzą, że rośliny, zwierzęta i minerały mają te same lub wyższe przywileje 
niż człowiek, natomiast dla chrześcijan człowiek jest koroną stworzenia. To 
z kolei wiąże się z faktem, że Indianie odnoszą rzeczy do siebie, podkreślając 
wzajemne powiązania pomiędzy nimi, a chrześcijanie wartościują zgodnie 
z ustaloną hierarchią. Konsekwentnie dla Indian czas i miejsce są dyna-
miczne, ponieważ między ludźmi, rzeczami, zwierzętami i roślinami stale 

 74 Nancy Feyl Chavkin i Allan Chavkin, Conversations with Louise Erdrich and Michael Dorris, 
University Press of Mississipi, Jackson 1994, s. 225.

 75 Debra C. Holt, Transformation and Continuance: Native American Tradition in the Novels of 
Louise Erdrich [w:] Entering the 90’s: The North American Experience: Proceedings from the Native 
American Studies Conference at Lake Superior University, October 27–28, Thomas E. Schrer, 
red., Saute Ste. Marie, Ont: Lake University Press, 1991. 
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dochodzi do interakcji, natomiast dla chrześcijan wszystko ma stałe miejsce 
w hierarchii. 

Jak zauważa Holt76, indiański sposób myślenia uwidacznia się w powie-
ściach Erdrich między innymi w tym, że utwory owe nie opierają się na 
opisie konfliktu i nie koncentrują się na postaci głównego bohatera, ale na 
interakcjach międzyludzkich, których pokazanie jest istotniejsze niż malowa-
nie portretów poszczególnych jednostek. Zdaniem Holt77, oba światopoglądy, 
chrześcijański i indiański, są obecne cały czas w powieści i wzajemnie się 
uzupełniają.

Niejako kanonicznym już przykładem splotu duchowości jest początek 
pierwszego rozdziału Love Medicine, który opowiada o ostatnich dwóch dniach 
w życiu June. June pojawia się na ulicach miasteczka Williston w Wielką 
Sobotę i umiera w nocy przed Niedzielą Wielkanocną. Umiera tak naprawdę 
tylko w sensie fizycznym, ponieważ jej duch będzie towarzyszył jej rodzinie 
w tej i następnej powieści (The Bingo Palace). Zresztą sama śmierć June jest 
również opisana w sposób realistyczno-magiczny, który sugeruje początek na-
stępnego życia dla June, życia w postaci ducha tułającego się po świecie: „The 
snow fell deeper that Easter than it had in forty years, but June walked over it 
like water and came home”. Z następnego rozdziału natomiast dowiadujemy 
się od razu (z relacji Albertine): „It was almost hot by the week after Easter, 
when I found out, in Mama’s letter, that June was gone – not only dead but 
suddenly buried, vanished off the land like that sudden snow”. Zestawienie 
obu tych obrazów powoduje, iż zdajemy sobie sprawę, że oto nastąpiło coś, co 
wymyka się racjonalnemu poznaniu. June umiera i zmartwychwstaje dokład-
nie w Wielkanoc, co automatycznie nasuwa skojarzenie z postacią Chrystusa, 
ale jej drugie życie przypomina bardziej czterodniową podróż Chippewa 
w zaświaty niż próbę dostania się do chrześcijańskiego nieba. Tym bardziej 
że duch June zaznaje spokoju dopiero wtedy, gdy Lipsha przewozi go do re-
zerwatu przez rzekę podobną do mitycznej.

Dalsza część charakterystyki June jest kolejnym dowodem na splot ducho-
wości. Poznajemy June jako „a long-legged Chippewa women”(LM 1), a więc 
jej indiańskość jest nie do zakwestionowania, natomiast już w następnych 
opisach dowiadujemy się, że: „She felt that underneath it all her body was pure 
and naked – only the skins were stiff and old” (LM 4), jednocześnie June jest 
też porównywana do jajka, sama ubrana w „shell”, które oznacza rodzaj trykotu, 
ale też bezpośrednio kojarzy się ze skorupką jajka, (ang. shell). June ma bardzo 
kruchą konstrukcję psychiczną, a ponadto w tekście obecne są metafory pod-
kreślające rozbicie June; pęknięcia, które mogą spowodować kompletne rozbicie 
„skorupy”:  „Her skin felt smooth and strange. And then she knew that if she lay 
there any longer she would crack wide open, not in one place but in many pieces 
that he would crush by moving in his sleep”. (LM 6)

 76 Ibidem, s. 158.
 77 Ibidem, s. 161.
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Sama „skorupa” i „czysta część wewnętrzna” kojarzą się z chrześcijańskim 
podziałem na duszę i ciało, co wzmocnione jest opisem śmierci jako podróży 
samej duszy; oddzielenia się duszy od ciała: „Even when her heart clenched 
and her skin turned crackling cold it didn’t matter, because the pure and na-
ked part of her went on”. (LM 7)

Oczywiście, jednocześnie możemy odczytać ten obraz w sposób indiań-
ski, uwzględniając koncepcje dwóch dusz. Nie zważając na duszę rezydującą 
w sercu, druga dusza wyruszyła w podróż i ponieważ nigdy z niej nie powró-
ciła, June umarła. 

Love Medicine obfituje w przykłady synkretyzmu religijnego; spośród wielu 
warto choćby wymienić paciorki z rozdziału pod tym samym tytułem, które 
zostały podarowane June przez Indian Cree, aby ją strzegły przed złymi du-
chami, a które Marie nazywa różańcem:

There were beads around her neck. Black beads on a silver chain.
„What’s that, a rosary on her neck?”
They started laughing, seesawing against the rail, whooping when they 

tried to tell the joke out. „It was them bug eyes”, said the old one, „them 
ignoret bush Crees who found her and couldn’t figure out how she was 
raised, except the spirits”.

„They slung them beads around her neck”.
„To protect themselves”. (LM 86)

Inne przykłady to tytułowy lek na miłość, który zostaje sporządzony we-
dług tradycji indiańskiej (z pewnym oszustwem) i poświęcony, czy też prak-
tyki siostry Leopoldy w rozdziale Saint Marie. Jak zauważa Helen Jaskoski, 
motywy chrześcijańskie splatają się w tej ostatniej historii z indiańskimi opo-
wieściami o Windigo. Motywy chrześcijańskie to wypaczony katolicyzm sio-
stry Leopoldy, która np. polewa Marie wrzątkiem, aby wypędzić z niej diabła. 
Ten pomysł przywodzi na myśl rytuał chrztu, choć oczywiście jest to chrzest 
przyprawiony okrucieństwem Leopoldy. Podobnie kiedy Leopolda kładzie 
swoją stopę na szyi Marie, przygniatając ją w ten sposób do ziemi, przywo-
łany zostaje obraz Maryi Dziewicy stojącej na wężu-szatanie. W Saint Marie 
mamy również parodię cudu. Siostra Leopolda, walcząc z Marie, rani jej ręce 
pogrzebaczem. Potem stara się ukryć swój uczynek przed innymi siostrami 
i grę tę podchwytuje Marie, udając, że oto na jej rękach pojawiły się stygmaty. 
W ten sposób Marie oszukuje siostry i upokarza Leopoldę.

Jak zauważa Jaskoski78, parodiowanie motywów chrześcijańskich ma na 
celu ośmieszenie misjonarskich zapędów Leopoldy, które przywołują na myśl 
cały kontekst historyczny, związany z nawracaniem plemion indiańskich 
przez białych misjonarzy. Ich cele były równie sprzeczne jak Leopoldy, bo 
chcieli zarówno „wywyższyć” poprzez oczyszczenie z grzechów swoich „bra-

 78 Helen Jaskoski, From the Time Immemorial: Native American Traditions in Contemporary Short 
Fiction [w:] Louise Erdrich’s „Love Medicine”: A Casebook, Hertha D. Sweet Wong, red., Oxford 
University Press, New York 2000. 
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ci w Chrystusie”, jak też sprawować nad nimi kontrolę. W istocie Leopolda, 
pomimo swoich zapędów misjonarskich i pozornie szczytnego celu, przypomi-
na szatana z wierzeń chrześcijańskich i potwora Windigo z wierzeń Chippewa. 
Myślę, że diaboliczne cechy Leopoldy są tak ewidentne, że nie trzeba ich wska-
zywać, warto natomiast zwrócić uwagę na podobieństwa pomiędzy Leopoldą 
a Windigo. Oboje przypominają szkielet, głodują i są duchowymi kanibalami. 
O Marie narrator mówi, że „ (Leopolda) snared her in her black intelligence” 
(LM 42) właśnie po to, aby sprawować nad nią zupełną kontrolę. 

Jednocześnie opowieść o spotkaniu Marie z Leopoldą to historia inicjacji 
w dorosłe życie i historia wyprawy po wizję. Marie ma czternaście lat, więc 
jest w idealnym wieku, a po spotkaniu z Leopoldą naprawdę wstępuje na 
drogę dorosłego życia, tak jakby to spotkanie zaowocowało nadaniem jej toż-
samości. Praktyki narzucone przez siostrę Leopoldę miały na celu nawrócenie 
Marie, a jednak spowodowały coś zupełnie innego. Na początku Marie miała 
wrażenie, że traci swoje „ja”: „I despaired. I felt I had no inside voice, nothing 
to direct me, no darkness, no Marie” (LM 50).

Potem Marie doświadcza potężnej wizji, która uświadamia jej, że obie, ona 
sama i siostra Leopolda, podlegają do jakiegoś stopnia mocom ciemności. Jak 
stwierdza Marie, zwracając się do Leopoldy: „»He was always in you«, I said, 
»Even more than in me«” (LM 52).

Ta wiedza o dzielonym wspólnie człowieczeństwie pomaga Marie inaczej 
spojrzeć na Leopoldę; Marie zaczyna dostrzegać, że Leopolda rozpaczliwie 
szuka miłości, a nie potrafiąc zjednać sobie ludzi w inny sposób, ucieka się 
do patologicznych prób zawładnięcia nimi na siłę, tłumacząc sobie, że w ten 
sposób „wyrywa” ich z grzechu i zapewnia im zbawienie. 

Taką interpretację wzmacnia jeszcze lektura Tracks, w której to powieści 
poznajemy wcześniejsze życie siostry Leopoldy. Leopolda z Love Medicine 
to nikt inny jak fanatyczka Pauline Puyat z Tracks. Trudno chyba o postać 
w całym kwartecie, która bardziej odzwierciedlałaby synkretyzm religijny. 
Nanapush opisuje Pauline jako „an unknown mixture of ingredients” (T 39) 
i dlatego, jak tłumaczy, ludzie „never knew what to call her, or where she fit” 
(T 39). Pauline jest świadoma swojej marginalnej pozycji i odrzuca tradycję 
indiańską, bo pragnie władzy, a w plemieniu nie ma szans na jej zdobycie. 
Odtąd dla niej plemię to „oni”. Jednak mimo że Pauline przyjmuje religię ka-
tolicką, nie rozumie jej i tłumaczy ją sobie, używając indiańskich konceptów, 
np. ciągle wierzy w potwora Misshepeshu, tyle tylko, że teraz nazywa go 
szatanem. Podobnie w oczekiwaniu na cud, że Bóg nie pozwoli, aby oparzyła 
się wrzątkiem, wrzuca do wrzątku indiańskie zioła i odmawia zaklęcia przed 
zanurzeniem w nim rąk. Pauline wierzy, że biali ludzie mają lepszą sytuację, 
ponieważ mają lepszego Boga:

Beetween the people and the gold-eyed creature in the lake, the spirit 
they said was neither good nor bad but simply had an appetite, Fleur was 
the hinge. It was like with Him, too, Our Lord, who had obviously made 
the whites more shrewd, as they grew in number, all around, some even 
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owning automobiles, while the Indians receded and coughed to death and 
drank. It was clear that Indians were not protected by the thing in the 
lake or by the other Manitous who lived in trees, the bush, or spirits of 
animals that were hunted so scarce they became discouraged and did not 
mate. There would have to come to a turning, a gathering, another door. 
And it would be Pauline who opened it, same as she closed the Argus 
lockers. Not Fleur Pillager. (T 139)

Sama chce mieć taką moc od Boga, jaką ma Fleur od Misshepeshu, ale 
po przeprowadzeniu licznych „testów” (m.in. z wrzątkiem) dochodzi do 
wniosku, że Chrystus nie dorównuje bogom Chippewa, bo jest „lamblike and 
meek”. (T 120) Pomimo to uważa, że i tak warto było się poświęcić, bo sama 
się umocniła i teraz może pośredniczyć między bogami. Ta refleksja po raz 
kolejny potwierdza fakt, że Pauline nie zadomowiła się w żadnym z ducho-
wych światów.

Wspomniana Fleur, praktykujaca medycynę naturalną i kapłanka mani-
tou, staje się dla Pauline symbolem herezji, którą ma nadzieję wykorzenić. 
Wszystkie starania Pauline, mające na celu podważenie wiary w tradycyjną 
religię szamańską, osiągają punkt kulminacyjny w ostatnim rozdziale Tracks, 
w którym Pauline relacjonuje wydarzenia, w jej interpretacji będące walką 
między bogiem Fleur Misshepeshu a jej bogiem Chrystusem. Pauline wyzy-
wa Misshepeshu na pojedynek, udając się na środek jeziora w przeciekającej 
łodzi, wierząc, że teraz albo ona zostanie ofiarą Misshepeshu, albo Chrystus ją 
wesprze i pokona boga jeziora. W interpretacji Pauline Chrystus zwycięża:

I believe that the monster was tamed that night, sent to the bottom of 
the lake and chained there by my deed. For it is said that a surveyor’s 
crew arrived at the turnoff of Matchimanito in a rattling truck, and set to 
measuring. Surely that was the work of Christ’s hand (T 204).

W rzeczywistości wydarzenia przybrały zupełnie inny obrót i relacja 
Pauline jest groteskowa. W fanatycznym uniesieniu Pauline, zaślepiona swoją 
wizją walki bogów, zabija Napoleona. Co gorsze, zabijając go, nie ma wyrzu-
tów sumienia, bo przecież, według niej, nie mogła przewidzieć, jaką diabeł 
przybierze formę. Jak zauważa Bonnie Winesboro79, dla Pauline diabeł uosa-
biał Misshepeshu, którego musiała zabić, aby seksualność wygrała z celibatem 
(Napoleon był jej kochankiem) i jej nowa rodzina (Kościół katolicki) wygrał ze 
starą rodziną – plemieniem (Napoleon był jego członkiem). To walka między 
elementami tożsamości, między tożsamością Indianki a tożsamością białej 
kobiety; jako Metyska Pauline może wybierać.

Pauline ma potencjał wizyjny, ale ponieważ za wszelką cenę stara się od-
ciąć od społeczności indiańskiej, jej wizje przybierają charakter religii, z którą 

 79 Bonnie Winesboro, Predator, Scavenger, and Trickster-Transformer: Survival and the Visionary 
Experience in Louise Erdrich’s „Tracks” [w:] Supernatural Forces: Belief, Difference and Power in 
Contemporary Works by Ethnic Women, HarperCollins, New York 1985.
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się identyfikuje; są to wizje świętych. Pomimo jednak ich tematyki, wizje 
konstruowane są w sposób indiański, np. przy łożu śmierci Mary Pepewas 
Pauline zamienia się w kruka, staje się „scavenger” – padlinożercą. Teraz bę-
dzie żerować na duszach Indian, żeby zrobić z nich katolików. Jednocześnie 
Pauline jest zafascynowana śmiercią i ta fascynacja jest obca Indianom. Jak 
zauważa Vecsey80, Indianie Chippewa nie pragnęli śmierci tak jak misjonarze, 
dla których śmierć oznaczała połączenie z Bogiem w niebie, dla Chippewa naj-
istotniejsza była łączność z manitou żyjącymi w świecie natury. Pauline staje 
się krukiem i uzyskuje nową tożsamość, łącząc elementy Chippewa i chrześci-
jańskie; jak ona sama relacjonuje tę metamorfozę:

I hooked my hands on a chair, just to hold steady. (...) A cool black-
ness lifted me, out the room and through the door. I leaped, spun, landed 
along the edge of the clearing. (...) And that is when, twirling dizzily, my 
wings raked the air, and I rose in three powerful beats and saw what lay 
below. They were stupid and small, milling behind the lanterned win-
dows. (...) I alone, watching, filled with breath, knew death as a form of 
grace. (T 68)

Rezultatem jest skrzywiona tożsamość chrześcijańska, będąca kombinacją 
mocy nadprzyrodzonych i koncepcji zła, która pozwala na traktowanie ludzi 
z pogardą.

Zdaniem Winesboro81, chrześcijaństwo Pauline jest sadomasochistyczne 
i groteskowe, ponieważ jej motywacja wypływa nie z chęci przyłączenia się 
do Kościoła katolickiego, ale z chęci zwalczenia w sobie elementu indiańskie-
go. Pragnienie Pauline, by być jak jej matka, która była na wpół biała, jest 
przejawem rasizmu. Po wstąpieniu do klasztoru Pauline ma wizję, w której 
Chrystus przekonuje ją, że jest biała:

One night of deepest cold He sat in the moonlight, on the stove, and 
looked down at me and smiled in the spill of his radiance and explained. 
He said that I was not whom I had supposed. I was an orphan and my 
parents had died in grace, and also, despite my deceptive features, I was 
not one speck of Indian but wholly white. He himself had dark hair al-
though His eyes were blue as bottleglass, so I believed. (T 137)

W rzeczy samej do klasztoru nie przyjmowano Indianek, więc Pauline 
przekonała później matkę przełożoną, powołując się na swoją wizję. Tak na-
prawdę, zauważa Winesboro82, Pauline nie zależy, żeby zostać zakonnicą, ale 
żeby zostać białą. Pauline stosuje przecież czarno-biały podział świata na to, 
co dobre i właściwe: biali, chrześcijaństwo, celibat, Chrystus, ból i śmierć, i to, 

 80 Ibidem, s. 60.
 81 Ibidem, s. 68.
 82 Ibidem, s. 69.
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co złe, diabelskie: Indianie, wierzenia Chippewa, seksualność, Misshepeshu, 
przyjemność i życie. Pozbawiając się „złych” elementów, oczyszcza się z grze-
chu. Moim zdaniem, dążenia Pauline to nie tylko chęć zostania białą, ale 
przede wszystkim pragnienie władzy. Skoro nie może zająć miejsca Fleur 
Pillager, próbuje zrobić karierę w inny sposób, skoro jej osoba nie wzbudza 
zainteresowania i poważnych uczuć, Pauline szuka substytutów prawdziwej 
miłości, a ponieważ nie jest w stanie zauroczyć swoją osobą innych, tak jak 
Fleur, to stara się wymusić uznanie, stawiając się w pozycji władzy. O tym, 
że Pauline i późniejsza Leopolda mają ogromną potrzebę miłości (choć sy-
gnalizują to w patologiczny sposób), świadczy kontynuacja jej historii w Love 
Medicine. Marie, okaleczona przez Leopoldę, początkowo napawa się zemstą, 
ale jej nastrój szybko się zmienia, bo nagle zaczyna rozumieć motywy działa-
nia swojej prześladowczyni, i tak rodzi się współczucie:

I smiled the saint’s smirk into her face. And then I looked at her. (...) 
I saw Leopolda kneeling within the shambles of her love. My heart had 
been about to surge from my chest with the blackness of my joyous heart. 
Now it dropped. I pitied her. I pitied her. Pity twisted in my stomach like 
that hook-pole was driven through me. (LM 60)

Winesboro słusznie natomiast zauważa, że wiele kłopotów Pauline wynika 
z jej problemów z seksualnością83. W wieku piętnastu lat jest świadkiem gwał-
tu, całe życie czuje się nieatrakcyjna i bardzo łatwo akceptuje chrześcijańską 
koncepcję, że pożądanie to dzieło szatana. Pauline identyfikuje się z Fleur 
podczas gwałtu i z Sophie podczas jej inicjacji seksualnej. Potem sama rozpo-
czyna życie seksualne i gdy zachodzi w ciążę, traktuje to jako karę za grzech, 
a dziecko jest oczywiście, według niej, dzieckiem szatana. Finałowa walka, 
którą Pauline wyobraża sobie jako walkę między sobą-Chrystusem a Fleur-
-Misshepeshu i która jest w interpretacji Pauline wygrana przez nią samą, 
daje jej prawo wprowadzenia Indian do chrześcijańskiego nieba (oczywiście, 
w jej własnym przekonaniu). Pauline wierzy, że niszcząc Misshepeshu, odzy-
ska integralność własnej osoby, że jej indiańskość zostanie zniszczona. Fakt, iż 
zostaje wyświęcona na zakonnicę, w jej mniemaniu uwalnia ją od grzechów 
(największym grzechem jest to, że przyczyniła się do śmierci gwałcicieli Fleur). 
„Now sanctified” i „recovered”(T 205), tak o sobie myśli Pauline, która odrzuca 
swą przeszłość – swoje grzechy, indiańską tożsamość i swoje imię. Jak mówi 
sama Pauline: „I asked for the grace… to leave Pauline behind, to remember 
that my name, any name, was no more than crumbling skin”. (T 205)

Nikt jednak nie ma wątpliwości, że Pauline nie wyzdrowiała, wprost 
przeciwnie, każdy dostrzega, że oszalała. Szczególnie jest to widoczne w spo-
sobie, w jaki traktuje swoją córkę, z której „wypędza” szatana wrzątkiem i po-
grzebaczem. Jednocześnie sama Pauline jest przekonana o swojej nowej mocy, 
w swoim własnym mniemaniu jest zwycięska, przeobrażona i ocalona.

 83 Ibidem.
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Oczywiście, synkretyzm religijny nie służy w powieściach Erdrich ośmie-
szeniu katolicyzmu, aby na tym tle dobitniej pokazać piękne przesłania religii 
Indian Chippewa. Mimo że mniej uważni czytelnicy mogliby skłaniać się ku 
takiej właśnie interpretacji funkcji postaci Pauline, ja osobiście uważam, że ta 
interpretacja jest nieuzasadniona, ponieważ historia Pauline to historia coraz 
bardziej postępującego szaleństwa, o czym świadczy jej narracja z powieści 
Tracks, która w miarę rozwoju akcji staje się coraz bardziej „nawiedzona”, 
chaotyczna i bezsensowna. Pauline nie może reprezentować wiary katolickiej 
w powieściach, ponieważ tak naprawdę nie rozumie jej najistotniejszych zało-
żeń, np. jej pogłębiająca się nienawiść w stosunku do Indian, znajdująca swoją 
kulminację w zamordowaniu jednego z nich, w żaden sposób nie korespon-
duje z głównym założeniem chrześcijaństwa „miłuj bliźniego swego jak siebie 
samego”. Ponadto katolicyzm w powieściach Erdrich ma swojego godnego 
obrońcę. To ojciec Damien, który bynajmniej nie jest zaślepiony nawracaniem 
na siłę, ale wprost przeciwnie, pomaga Nanapushowi w jego nierównej walce 
z rządem i staje się nawet, jeśli nie przyjacielem, to jego zaufanym sojuszni-
kiem. Katolicyzm praktykowany przez Pauline zdecydowanie natomiast na-
wiązuje do tej formy katolicyzmu, jaką konkwistadorzy narzucali Indianom 
– cechuje go ta sama chęć władzy nad istotami postrzeganymi jako gorsze, 
a także okrucieństwo i zawziętość.

Nawiązanie do historii nawracania Indian nie jest jednakże jedynym ce-
lem użycia synkretyzmu w kwartecie Erdrich. Po pierwsze, jak wykazuje ana-
liza ostatnich chwil i śmierci June, synkretyzm jest przede wszystkim nieod-
łączną cechą rzeczywistości, w której dochodzi do spotkania kultur. Odciska 
on niezatarte piętno na psychice i tożsamości bohaterów oraz bezpośrednio 
wpływa na ich sposób postrzegania świata. Bohaterowie często usiłują uzy-
skać pomoc z dwóch źródeł – od bóstw indiańskich i Boga chrześcijańskiego, 
czego przykładem jest modlitwa Margaret, która obawia się, że w trakcie jej 
podróży przez jezioro mógłby ją zaatakować Misshepeshu:

From then on she alternated, between the workings of her arms, ad-
dressing different Manitous along with the Blessed Virgin and Her heart, 
the sacred bloody lump that the blue-robbed woman held in the awful 
picture Margaret kept nailed to her wall. (T 50)

Gdy jeden z bogów zawiedzie, zawsze – jakby na wszelki wypadek – po-
zostaje drugi, co wyraźnie widać na przykładach z życia Lipshy i Nectora, 
szczególnie w relacji Lipshy:

Me and Grandpa. We sat down in our pews. Then the rosary got started 
up pre-Mass and that’s when Grandma filled up his chest and opened his 
mouth and belted them words. HAIL MARIE FULL OF GRACE. 

He had a powerfull set of lungs.
And he kept on like that. He did not let up. He hollered and he yelled 

them prayers, and I guess people was used to him by now, because they 
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only muttered theirs and did not quit and gawk like I did. I was getting 
red-faced, I admit. I gave him the elbow once or twice, but that was noth-
ing to him. (...) Then after a while I guess I got used to it, and that’s when 
I wondered: how come?

So afterwards I out and asked him. „How come? How come you yelled?”
„God don’t hear me otherwise”, said Grandpa Kashpaw.
I sweat. I broke right into a little cold sweat at my hairline because 

I knew this was perfectly right and for years not other person had noticed 
it. God’s been going death. Since the Old Testament, God’s been deafening 
up on us. (...) I had this Bible once. I read it. I found there was discrepan-
cies between then and now. It struck me. Here God used to raineth bread 
from the clouds, smite the Phillipines, sling fire down on red-light dis-
tricts where people got stabbed. He even appeared in person every once 
in a while. God used to pay attention, is what I’m saying. (...) 

Our Gods aren’t perfect, is what I’m saying, but at least they come 
around. They will do a favour if you ask them right. You don’t have to 
yell. But you do have to know, like I said, how to ask in the right way. 
That makes problems, because to ask proper was an art that was lost to 
Chippewas once the Catholics gained ground. Even now, I have to won-
der if Higher Power turned it back, if we got to yell, or we just don’t speak 
its language. (LM 235–236)

W rozważaniach Lipshy jednocześnie wyraźnie widać, jak trudne jest dzie-
dzictwo wielokulturowości i jakie zagubienie może spowodować. Następstwem 
utraty własnej kultury jest utrata własnego języka i w rezultacie własnej du-
chowości, a ponieważ nowa duchowość nie jest w stanie zapełnić tej pustki, 
rodzi się głęboka frustracja. To prawda, że czasem udaje się bohaterom in-
diańskim poradzić sobie z problemem podwójnej duchowości, nawet za po-
mocą poczucia humoru. Konsekwentnie, jeżeli dany bohater potrafi uporać się 
z dziedzictwem i brzemieniem wielokulturowości, to synkretyzm religijny nie 
jest dla niego wyrazem dezintergracji osobowości i zaprzepaszczenia własnej 
tradycji, ale płaszczyzną transformacji, na której może budować nową jakość 
poprzez wykorzystanie elementów duchowości obu kultur. Ale udaje się to 
niezmiernie rzadko. Tak jak w wypadku zestawienia historii i języków czy też 
kodów, duchowości stają się dla siebie nawzajem lustrami. Bohaterowie, któ-
rzy posiadają dar dostrzeżenia tego zjawiska wzajemnej wymiany, korzystają 
najwięcej, ponieważ zyskują wiedzę, która nie pozwala im ulec obezwład-
niającemu jarzmu kilkusetletniej akulturacji ani też nie popycha ich w stronę 
fanatycznego separatyzmu. Bohaterowie tacy jak Nanapush, „pertraktujący” 
z bogami z obu religii, czy Lipsha, ufający tradycyjnym rytuałom indiań-
skim, ale na wszelki wypadek czytający też Biblię, choćby tylko jako punkt 
odniesienia dla szamanizmu, starają się nie pozwolić na to, aby synkretyzm 
religijny doprowadził do kompletnej dezintegracji ich osobowości. Starają się, 
jednak ich sytuacja pozostaje bardzo trudna i nie można zapomnieć o tym, 
że dla większości postaci problemy wynikające ze zniszczenia duchowości 
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indiańskiej i prób zastąpienia jej religią katolicką są nie do przezwyciężenia. 
Żeby jednak zrozumieć w pełni rolę postaci takich jak Nanapush i Lipsha, 
postaci zmuszonych przez okoliczności do zaakceptowania podwójnej ducho-
wości, trzeba wcześniej zapoznać się z mityczną postacią trickstera, który jest 
modelem dla wielu bohaterów kwartetu Erdrich.

Dwa modele świata

Oprócz dwóch historii, języków i duchowości, na dwa modele świata 
w powieściach Erdrich niezaprzeczalnie składają się też dwie mentalności 
i dwie filozofie życiowe, o których już czytelnik zapewne sporo się dowiedział 
po analizie trzech pierwszych elementów. Niemniej pozostało jeszcze sporo 
istotnych zagadnień, które bezpośrednio dotyczą dylematów wielokulturo-
wych obecnych w kwartecie. Nie da się ukryć, że konstruując swoje postaci, 
Louise Erdrich korzysta ze zdobyczy psychologii, która, jak już było wspo-
mniane, jest domeną białej cywilizacji, a także z tradycji mitologicznej Indian 
Chippewa, gdzie można znaleźć niejako pierwowzór jej bohaterów (szcze-
gólnie tych należących do rodu Pillager), trickstera. W tym miejscu pozwolę 
sobie znów skorzystać z pracy Michelle R. Kloppenburg84, która sporo miejsca 
poświęciła charakterystyce tej właśnie postaci mitologicznej. 

Wielu naukowców, m.in. Jung, Cambell, Radin, uważa, że trickster jest 
uniwersalnym archetypicznym bohaterem kulturowym, którego zmagania 
odzwierciedlają wspólne wszystkim ludziom zmagania z sobą i ze świa-
tem. Jako literaccy bracia trickstera wymieniani są m.in. Hermes, Ulisses, 
Til Eulenspiegel, Lis Reynard czy z literatury północnoamerykańskiej Davy 
Crockett i Br’er Rabbit. Moim zdaniem, już sama rozpiętość pomiędzy tymi 
właśnie bohaterami świadczy o tym, że w tym wypadku jest to zbyt posunię-
ta uniwersalizacja. O ile jeszcze postać Ulissesa ma – oprócz wymiaru żarto-
bliwego, podkreślającego spryt i zamiłowanie do sztuczek – także poważny 
(motyw poszukiwania ojca), o tyle bohaterowie literatury ludowej często 
pozbawieni są takiego poważnego rysu. A trickster nie jest wyłącznie sprycia-
rzem, żartownisiem czy kuglarzem-magikiem (ang. to trick – płatać figle, robić 
sztuczki, oszukiwać); pełni on w mitologii indiańskiej również funkcję, po-
zwalającą niektórym badaczom na porównywanie go z Chrystusem, a to zde-
cydowanie wyklucza go z korowodu postaci tutaj zaproponowanych. Jeśliby 
wziąć pod uwagę kulturę europejską, mnie osobiście najbardziej kojarzy się 
z Prometeuszem (chociaż trickster nigdy nie został ukarany za swoją dzia-
łalność), ale by jakiekolwiek porównania były uzasadnione, trzeba najpierw 
poznać trickstera w jego oryginalnej indiańskiej postaci.

Trickster jest symbolizowany w kulturach indiańskich przez najsprytniej-
sze stworzenia, w zależności od wierzeń plemiennych jest on wyobrażany jako 
gronostaj, kruk, kojot, Człowiek-Pająk lub Wielki Zając. Indianie Chippewa 

 84 Kloppenburg, Contemporary Trickster Tales..., op.cit., s. 58–77.
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nazywają legendarnego trickstera Manabozho, Nanabozho lub Nanapush, co 
tłumaczy się jako Great Hare; „Wielki Zając”. Istnieje bardzo wiele wariantów 
historii o tricksterze, a do ich wspólnych cech należy postrzeganie Nanapusha 
jako istoty, która zyskała znaczenie w momencie wejścia w wiek dorosły, 
w czasie gdy polecono jej wykonać różne zadania, między innymi zlecono jej 
odnalezienie ojca. Podróże trickstera pozwoliły mu na rozwinięcie jego mocy 
nadprzyrodzonych i do domu powraca on jako osoba zdolna zadbać o swo-
ją społeczność, jako ktoś, kto potrafi tworzyć i ochraniać. Trickster przynosi 
swoim ludziom ogień, wiedzę medyczną, przywraca ład na świecie po potopie 
i gwarantuje im prawa do polowania. Zgodnie z mitologią, Indianie Chippewa 
zawdzięczają swoje istnienie ciągłej pomocy Nanapusha. Jednocześnie jest on 
figurą komiczno-heroiczną, symbolizującą równocześnie dobro i zło, ponie-
waż często łamie zasady, miesza rytuały i zachowuje się inaczej niż pozostali 
członkowie plemienia z powodu swojej natury oszusta. Kloppenburg pro-
ponuje przeanalizować trickstera przez pryzmat jego najistotniejszych cech, 
które jednocześnie łączą go z bohaterami Erdrich: trickster ma naturę spry-
ciarza, ponadto cechuje go niepohamowany apetyt seksualny, a jednocześnie 
pełni też funkcję obrońcy i nauczyciela oraz nieustannie popełnia bezmyślne 
błędy.

Pierwsza cecha wynika ze skłonności trickstera do stosowania różnych 
sztuczek i forteli, poprzez które chce przechytrzyć swoich wrogów. Do najsłyn-
niejszych należą zmiana wyglądu i głosu. Dodatkowo trickster jest świetnym 
graczem-hazardzistą, który zawsze wygrywa. Ta cecha przy okazji tłumaczy 
zamiłowania Indian do gier losowych, które biali osadnicy interpretowali jako 
skłonności do lenistwa, podczas gdy tego typu gry były jednym ze sposobów 
na zbliżenie się członków plemienia i zacieśnienia więzi podczas wspólnej 
rozrywki. Omówione tu cechy trickstera obecne są u Nanapusha, Fleur, Lulu, 
Gerry’ego i Lipshy. Wszyscy oni są świetnymi graczami i szczęście w grze jest 
u nich niejako dziedziczne. Z kolei ich fortele sprowadzają się głównie (ale 
nie tylko) do prób przezwyciężenia naporu cywilizacji białych ludzi; Gerry 
czyni to, magicznie nieomal uciekając ze wszystkich więzień, a np. Fleur wie-
lokrotnie wykorzystuje siły natury, aby zemścić się na swoich prześladowcach 
(tornado w Argus, choroba Boy Lazarre’a). 

Po drugie, trickster przejawia ogromny apetyt seksualny, co znajduje 
odzwierciedlenie nie tylko w bogatym życiu seksualnym, lecz także w spe-
cyficznym poczuciu humoru. To właśnie ta cecha trickstera spowodowała 
u kolonistów największą niechęć w stosunku do Indian. Biali osadnicy docho-
dzili do wniosku, iż ten typ seksualności jest dowodem, że Indianie są rasą 
niemoralną i niedorozwiniętą, a ich trickster jest diabłem wcielonym. Mało 
kto natomiast pokusił się o badania takie, jakie przeprowadziła Ruth Landes 
w latach 1932–1935, które udowodniły, że wśród Indian Ojibwa żarty o pod-
tekście seksualnym były dopuszczalne tylko przy spotkaniach prywatnych, 
nigdy nie opowiadano ich publicznie85, co w jakiś sposób zbliża obie kultury: 

 85 Ibidem, s. 63.
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Indian i białych ludzi. Jak łatwo zauważyć, tę cechę trickstera posiada Lulu, 
Nanapush i Gerry.

Trzeci atrybut trickstera ma związek z jego rolą obrońcy społeczności, 
która wiąże się z obowiązkiem pomszczenia krzywd jej wyrządzonych i za-
pewnienia bezpieczeństwa. Również i ta cecha została wykorzystana przez 
pionierów, tym razem posługując się nią, stworzyli stereotyp krwawego, 
żądnego zemsty Indianina Chippewa. W kwartecie Erdrich taką waleczną 
postawę przejawiają przede wszystkim Fleur i Nanapush oraz Marie i Lulu 
(u schyłku życia).

Po czwarte, trickster jest nauczycielem, który zakłada podstawowe instytu-
cje społeczne i uczy swoich ludzi. W tradycyjnej mitologii Chippewa trickster 
nadał nazwy poszczególnym gatunkom zwierząt i wytłumaczył, które z nich 
nadają się do jedzenia, ponadto nauczył Indian technik polowania, robienia 
ubiorów oraz wpoił im szacunek do przyrody, zwracając uwagę na to, aby 
nie wykopywali korzeni leczniczych roślin i składali ofiarę za każdą część 
przyrody, którą zabierają. Taką funkcję w powieściach niewątpliwie pełnią 
Nanapush i Fleur, którzy starają się wpłynąć na postawę młodego pokolenia 
i o ile Nanapushowi udaje się zatroszczyć o edukację indiańską Eliego i Lulu, 
o tyle Fleur ma słaby kontakt ze swym następcą Lipshą, co można tłumaczyć 
coraz dalszym odejściem od tradycji w miarę upływu czasu.

Piąta cecha trickstera dotyczy jego tendencji do popełniania bezmyślnych 
błędów. W wielu opowieściach trickster stara się dostosować świat do potrzeb 
swoich i swojego plemienia. Ponieważ ludzie są z natury rzeczy niedoskona-
li, trickster, dopasowując do nich świat, czyni go niedoskonałym. Podobnie 
jego przeobrażenia dalekie są od doskonałości. Z tego powodu, jak zauważają 
Ramsey i Cambell, trickstera trudno określić mianem „bohatera kulturowe-
go”. Nie jest on idealnym typem herosa, bo nie stara się udoskonalić świata 
na potrzeby ludzkości, ale raczej go zmienić tak, aby współgrał z ludzką nie-
doskonałością. Tego typu działania podejmują również Nanapush i Lipsha; są 
oni bohaterami, którzy nieustannie popełniają błędy (szczególnie Lipsha).

Charakterystyka trickstera byłaby niepełna bez uwzględnienia porównania 
między tą postacią a postacią Jezusa Chrystusa. W porównaniu Kloppenburg 
wskazuje głównie na różnice86, ponieważ to dopiero nadejście misjonarzy 
spowodowało, że te postaci w ogóle zaczęto zestawiać, traktując trickstera 
jako gorszą wersję Chrystusa zesłanego przez Wielkiego Ducha, który miałby 
pełnić rolę Boga Ojca. Poza różnicami wynikającymi z takich faktów, jak brak 
zakorzenienia w historii dla postaci trickstera, brak trójosobowej boskiej „ro-
dziny” trickstera, czy też jego pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach 
życia ludzkiego (trickster walczył na wojnie i miał żonę), najistotniejsza jest, 
moim zdaniem, różnica wynikająca z niedoskonałości charakteru trickstera, 
który oprócz tego, że jest odważny, hojny i pomysłowy, jest również niezde-
cydowany, niestały i oszukuje. Postępowanie Chrystusa stanowi wzór dosko-
nałości, natomiast trudno potraktować jako wzór postępowanie postaci, która 

 86 Ibidem, s. 65.
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pomimo ciągłego popełniania błędów i odsłaniania swoich słabych stron, 
cieszy się nieustannym apetytem seksualnym i niestrudzenie popełnia nowe 
błędy, przy okazji opowiadając sprośne dowcipy, mszcząc się na wrogach i do-
skonaląc się w grach hazardowych oraz w grze w karty. Jak trafnie spostrzega 
Kloppenburg87, trickster jest postacią zmienną i amoralną, ulegającą różnora-
kim żądzom i nieodpowiedzialną, ale jednocześnie wzbudzającą miłość oraz 
sympatię, właśnie z powodu tych cech. 

Z perspektywy judeochrześcijańskiej Indianie Chippewa szybko zostali 
uznani za „upadłych” właśnie ze względu na moralność ich bohatera kultu-
rowego. Ten pogląd związany jest z teorią pochodzenia Indian autorstwa bia-
łych osadników, którzy doszli do wniosku, że Indianie należą do Zagubionych 
Plemion Izraela, a ich mitologia jest niczym innym, jak przeróbką Starego 
Testamentu. W rezultacie trickster jest Chrystusem, z tym że na skutek długiej 
drogi z Azji do Kanady Indianom wszystko się pomieszało i dodali mu diabel-
skie cechy. Jak stwierdza jeden z tych wczesnych „badaczy”, Schoolcraft:

...although they probably had, at the epoch of their expatriation, a know-
ledge of the Creator and a tradition of the creation, and also of the sub-
sequent destruction of men by the deluge, this knowledge was already 
corrupted and mixed with the notions of materialism and carnality, some-
what after the comparatively recent and grosser manner exhibited in the 
existing legend of Manabozho88. 

Porównanie z Izraelitami oparte było z kolei na podobieństwach między 
kulturami: obie grupy kulturowe wierzyły we wszechmocnego Stwórcę ze 
świtą podrzędnych duchów, rzadko wymieniały boskie imię czy też pości-
ły, aby otrzymać wizję. Ze współczesnej perspektywy wnioski wyciągnięte 
z tego porównania są zbyt daleko idącymi przypuszczeniami. Znajomość 
owego kontekstu historycznego jest jednak niezbędna, szczególnie dla nie-
indiańskiego czytelnika, ponieważ opierając swoją interpretację trickstera na 
stereotypie tego indiańskiego bohatera kulturowego, utrwalonym w piśmien-
nictwie amerykańskim, może uznać postaci literackie skonstruowane na 
podobieństwo trickstera za bohaterów niemoralnych (Lulu) lub tragicznych 
głupców (Lipsha).

W tradycji indiańskiej opowieści o tricksterze były adresowane i do dzieci, 
i do wojowników-myśliwych. Ich forma zmieniała się w zależności od słucha-
czy. Jak wskazuje Kloppenburg, podobieństwo powieści Erdrich do opowieści 
z indiańskiej mitologii zasadza się na tym, że również w jej powieściach trick-
ster pełni różne funkcje w zależności od narratora89. Nie sposób zaprzeczyć, 
że inna postać trickstera odsłania się w relacji Nanapusha w Tracks, a inna 
w relacji Marie w Love Medicine czy w narracji Lipshy w The Bingo Palace. 

 87 Ibidem, s. 66.
 88 Ibidem, s. 67.
 89 Ibidem, s. 72.
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Niemniej jednak takie zróżnicowanie narracji typowe jest również dla po-
wieści dwudziestowiecznej, która też często korzysta z jednego archetypu 
i pokazuje jego różne warianty. Podobnie rzecz się ma z drugą cechą powieści 
Erdrich, która miałaby być dowodem na jej pokrewieństwo z opowieściami 
o tricksterze. Według Kloppenburg90, historie z obszaru kultury euroamery-
kańskiej zazwyczaj kończą się morałem; zakończone są przez pewne wnioski, 
natomiast historie indiańskie nie gwarantują tego typu zakończenia, raczej 
próbują zaznajomić czytelnika z indiańskim sposobem postrzegania świata, 
niż udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w trakcie lektury. 
Osobiście nie zgadzam się i z tym sądem, ponieważ w literaturze europejskiej 
oraz amerykańskiej również można znaleźć przykłady kompozycji otwartej 
i pisarze równie często stawiają pytania bez udzielania na nie odpowiedzi. Tak 
naprawdę, to Kloppenburg popełnia błąd, polegający na zbytnim uogólnie-
niu, trudno się domyślić, do czego chce się odnieść, używając sformułowania 
„Euro-American stories”. Nie można przecież pomieścić wszystkich tradycji 
opowiadania w literaturze europejskiej i amerykańskiej w jednym terminie, 
tak samo jak używanie terminu „Indianin” na określenie reprezentantów 
wszystkich grup kulturowych w obu Amerykach jest nieuzasadnione. Gdyby 
Kloppenburg nawiązywała np. do europejskiej tradycji literatury dydaktycz-
nej czy powieści z tezą, to jej porównanie miałoby większy sens. Problemem 
Kloppenburg jest to, że tak bardzo chce udowodnić indiańskość powieści 
Erdrich i jednocześnie wykazać błędy krytyków, którzy nie uwzględniali tej 
cechy w swoich analizach, iż sama zdaje się „przymykać oko” na obecność 
tradycji euroamerykańskiej. Tak naprawdę jednak pisarstwo Louise Erdrich 
nie jest przykładem literatury bardzo zanurzonej w świecie indiańskim, 
a widać to przede wszystkim na poziomie języka i obrazowania, szczególnie 
gdy porówna się jej styl ze stylem Silko czy Asturiasa. Ich światy fikcyjne są 
zdecydowanie bardziej hermetyczne i niedostępne dla czytelnika spoza kul-
tury indiańskiej. Powieści Erdrich ewidentnie oparte są natomiast na wspo-
mnianej już zasadzie mediacji; jeden światopogląd tłumaczony jest poprzez 
drugi, a wykorzystanie mitologicznej postaci trickstera nie służy większemu 
zanurzeniu powieści w świecie indiańskim, ale jest przeciwwagą dla charak-
terystyki psychologicznej w konstrukcji postaci, co najlepiej można zaobser-
wować na przykładach z powieści. Szczególnie interesujący są w tej kwestii 
bohaterowie z rodu Pillager, którzy dziedziczą cechy trickstera, a mianowicie 
Nanapush, Fleur, Lulu, Gerry i Lipsha. Jednocześnie nie można zapomnieć 
o tym, że na kartach powieści pojawiają się również postaci, które niewiele 
lub też nic nie mają wspólnego z postacią trickstera, takie jak Nector, Lyman, 
Dot, Celestine, Mary, Albertine, Zelda, a które są równie ważne jak członko-
wie rodu Pillagerów. 

Jak dowiadujemy się od ojca Nanapusha, jego syn wraz z imieniem otrzy-
muje charakter legendarnego trickstera:

 90 Ibidem, s. 73.
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Nanapush. That’s what you‘ll be called. Because it’s got to do with trickery 
and living in the bush. Because it’s got to do with something a girl can’t 
resist. The first Nanapush stole fire. You will steal hearts. (T 33)

Mentalność Nanapusha jest więc mentalnością trickstera, ponieważ dzie-
dziczy on wszystkie jego cechy: jest świetnym hazardzistą, ma ogromny 
apetyt seksualny, opowiada historyjki z podtekstem erotycznym, drażniąc 
przez to innych (szczególnie Pauline), ochrania i wspomaga członków swojej 
społeczności, wzmacniając ich psychicznie oraz fizycznie, nawet decydując 
się na użycie przemocy w ich obronie, a jako nauczyciel – przekazuje swoją 
wiedzę na temat zwyczajów Ojibwa. Wreszcie cechuje go także tendencja do 
popełniania głupich błędów i robienia zamieszania, ponieważ jego starania 
nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat. 

Osiągnięcia Nanapusha jako obrońcy i nauczyciela plemienia są liczne, 
chociaż i tak nie udaje mu się uratować społeczności i ziemi w Tracks. Nanapush 
popełnia błąd, obdarzając zaufaniem Nectora, który za ich wspólne pieniądze 
płaci podatek tylko za swoją ziemię i ziemia Fleur oraz Nanapusha przepada. 
Owo wydarzenie świadczy też o tym, że rozpad plemienia nie dokonywał się 
wyłącznie za sprawą wpływów zewnętrznych, takich jak działalność Kościoła 
katolickiego czy przejmowanie ziemi indiańskiej przez białych osadników, 
ale również od wewnątrz; sami Indianie stawali się coraz bardziej chciwi, 
a ci, którzy tracili ziemię, nie podejmowali nowych starań, ale topili swój żal 
w alkoholu. Ten wątek autokrytyczny jest bardzo ważny, ponieważ nie sta-
wia Indian wyłącznie w pozycji ofiar i stanowi argument przeciw tym, którzy 
upatrują w powieściach Erdrich wyłącznie pochwały indiańskiej mentalności. 
Jednocześnie pomyłki Nanapusha są też świadectwem tego, że nie sposób 
się oprzeć agresywnym zapędom polityki akulturacji, jaka prowadzona była 
jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Nanapushowi nie udaje 
się opanować pociągu Nectora do dóbr materialnych, nie potrafi przekonać 
Pauline, aby zrezygnowała z pójścia do klasztoru, i nie jest w stanie powstrzy-
mać Indian Chippewa od przyjmowania pieniędzy od rządu w zamian za 
ziemię rezerwatu. Do postaci podobnych w swej indiańskości do Nanapusha 
należą Fleur, Eli, Lulu i Gerry; wszyscy oni są bezkompromisowi w swojej 
wierności tradycji i nie ulegają wpływom białej cywilizacji. W zasadzie postaci 
te nie mają rozterek, po której opowiedzieć się stronie, w przeciwieństwie do 
Nectora i Lymana, w znacznej mierze „wodzonych na pokuszenie” przez ma-
terializm i filozofię sukcesu białych Amerykanów, i Lipshy, który musi dopiero 
dojrzeć do roli szamana i obrońcy tradycji, a który na swojej drodze wielo-
krotnie popełnia błędy i miota się między sprzecznymi dążeniami. Lipsha jest 
zatem tricksterem w dużo większym stopniu kuszonym przez kulturę białych 
ludzi niż Nanapush i jego zmagania odzwierciedlają dylematy oraz mental-
ność współczesnych Indian, co czyni tę postać szczególnie interesującą.

Zanim Lipsha odnalazł swoją życiową misję, musiał się uporać ze swoim 
dziedzictwem. Lyman opisuje Lipshę jako znalezione dziecko i wyrzutka. 
Fakt, że własny ojciec nie wiedział o jego istnieniu, a matka próbowała utopić, 
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był skrzętnie ukrywany przed Lipshą przez jego przybraną rodzinę, Nectora 
i Marie Kashpaw. To spowodowało, że Lipsha nie znał swojej prawdziwej 
tożsamości. Paradoksalnie, dopiero gdy Lulu odkryła przed nim tragiczną 
prawdę o jego pochodzeniu, Lipsha mógł scalić rozbite fragmenty swojej 
tożsamości, pojednać się z rodzicami i stawić czoło światu oraz swemu po-
wołaniu. Lipsha odkrywał kolejne elementy składowe swojej tożsamości po-
przez dostrzeganie podobieństw między nowo odkrytymi cechami a cechami 
członków swojej rodziny. Cechy, o których mowa, to dziedzictwo trickstera. 
Pierwsza z nich dotyczy związków Lipshy z hazardem, do którego talent 
odziedziczył po swoich przodkach, np. Gerry rozpoznaje w nim swego syna 
po sposobie, w jaki gra w karty. Podobnie jak w wypadku Nanapusha, relacje 
Lipshy obfitują w metafory związane z hazardem, np. po rozmowie z Zeldą 
na temat swojej matki June, Lipsha stwierdza, że sam „gets his luck fixed” 
(BP 50), a gdy spotyka ducha swojej matki, mówi „my luck is finally shifting” 
(BP 56). Ponadto Lipsha wierzy w tradycyjne dla Chippewa symbole powo-
dzenia, takie jak Gwiazda Polarna czy spadające gwiazdy, ale też w symbole 
szczęścia rodem z amerykańskiej kultury popularnej, takie jak płatki śniada-
niowe „Lucky Charms” czy maskotka zielonego Leprechauna o rodowodzie 
irlandzkim. Wreszcie Lipsha wyobraża sobie siebie jako jednookiego waleta 
kier, trzymającego skórkę z banana zamiast miecza, ponieważ nie ucieka 
się do przemocy, gdy chce się zemścić, lecz raczej do sztuczek i podstępów. 
Nawet Lyman określa Lipshę jako „wild jack”, „dzikiego waleta”, ponieważ 
Lipsha stale wszystkich zaskakuje. 

Lipsha podobny jest nie tylko do Nanapusha w swoim zamiłowaniu do 
stosowania sztuczek i później w pełnieniu funkcji plemiennego szamana, 
ale wykazuje on również podobieństwo do Lulu w swojej nadzwyczajnej 
umiejętności wygrywania w karty i w bingo. Żeby wygrać samochód, głów-
ną nagrodę w salonie bingo, Lipsha wyobraża sobie zwycięską kombinację 
cyfr i liter jako rejestrację pożądanego samochodu. Samochód staje się obsesją 
Lipshy, która zmienia jego mentalność; za sprawą tej obsesji traci swój magicz-
ny dotyk uzdrowicielski, stanowiący jego indiańskie dziedzictwo,

I take their money. And it is not like beneath the pressure of a twenty 
I don’t try, for I even try harder than before. I skip my palms together, 
snap my fingers, position them where the touch inhabiting them should 
flow. But when it comes to blanking out my mind, I consistently fail. For 
each time, in the center of the cloud that comes down into my brain, in 
perfect focus, the van is now parked. (BP 64)

Takie wywyższenie dóbr materialnych kończy się katastrofą, która jed-
nakże pozwala Lipshy zrozumieć, że zgodnie z tradycją indiańską naprawdę 
wygrywa się tylko wtedy, jeżeli gra się dla czystej przyjemności, a nie dla 
korzyści materialnych, czego przykładem jest gra Lulu. Poza tym pieniądze są 
zniewoleniem i uniemożliwiają koncentrację na rzeczach naprawdę istotnych, 
z czego Lipsha zdaje sobie sprawę, zapadając w sen w zniszczonym vanie: 
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I’ve been up all night and the day stretches long before me, so I decide 
to sleep where I am. Part of the seat is still wonderfully upholstered, thick 
and plush, and it reclines now – permanently, but so what? I relax to the 
softness, my body warm as an animal, my thoughts drifting. It makes no 
sense, but at this moment I feel rich. Sinking away, it seems like every-
thing worth having is within my grasp. All I have to do is reach my hand 
into the emptiness. (BP 83) 

Podobnie podwójne dziedzictwo kulturowe widoczne jest w poczynaniach 
Lipshy jako początkującego szamana. Przygotowując lek na ożywienie miło-
ści Nectora do Marie, Lipsha kieruje się wiedzą indiańską, która podpowiada 
mu, że w tym celu powinien dać im do zjedzenia serca ptaków, które tworzą 
parę przez całe życie. Lipsha wybiera dzikie gęsi, ale ponieważ nie umie ich 
upolować, kupuje zamrożone indycze serca w supermarkecie. Tknięty wyrzu-
tami sumienia, że mogą nie zadziałać, ucieka się do jeszcze jednej „sztuczki” 
i postanawia je poświęcić. Święci je sam, bo reprezentanci Kościoła katolickie-
go odmawiają współpracy. Tak spreparowany lek podaje Nectorowi, któremu 
kawałek mięsa staje w gardle i który w rezultacie się dusi. Na szczęście cała 
historia kończy się pozytywnym akcentem, bo chociaż Lipsha przyczynił się 
do śmierci dziadka, ta śmierć uświadomiła mu (a szczególnie wizyty Nectora 
z zaświatów), że prawdziwa miłość, łącząca Nectora i Marie, nie potrzebuje 
żadnych leków. 

Lipsha jest nadzieją dla rezerwatu, ponieważ w jego osobie zjednoczyły 
się dwie skłócone rodziny z rezerwatu. Jak wiadomo z relacji Lymana:

Lipsha Morrissey was a combination of the two age-old fractions that 
had torn apart our band. (…) The Pillagers had been the holdouts, the 
ones who wouldn’t sign the treaties, the keepers of the birch bark scroll 
and practitioners of medicine so dark and helpful that the more devout 
Catholic Indians crossed their breasts when a Pillager happened to look 
straight at them. (LM 312).

Niemniej jednak pomimo że Lipsha zdał sobie sprawę ze swojego dziedzic-
twa i jest gotów kontynuować tradycję, brak mu wsparcia ze strony starszy-
zny, a nie wiadomo, czy sam będzie tak silny, aby nie poddać się asymilacji.

Postaciami podobnymi do Lipshy pod względem braku solidnego zako-
rzenienia w świecie Indian czy świecie białych są Nector i Lyman, ojciec i syn, 
kolejno piastujący urząd wodza. Nector był tym z pary bliźniaków, którego 
matka zdecydowała się poświęcić na rzecz praktyk wymuszanych przez 
białych i jako dziecko znalazł się w szkole z internatem. Stało się to bezpo-
średnią przyczyną jego późniejszych problemów z tożsamością, co zostało 
oszczędzone jego bratu Eliemu, którego wychowano w tradycyjny indiański 
sposób. Pęknięcia w tożsamości Nectora uwidaczniały się na różne sposoby. 
Nieprzypadkowo jego ulubioną lekturą, pomimo indiańskiego pochodzenia, 
był Moby Dick Melville’a, który należy do kanonu lektur białych czytelników. 
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Nie przez przypadek też życie Nectora określone jest w powieści poprzez me-
taforę rzeki; Nector niesiony jest z prądem i raz zostaje wyrzucony na „brzeg” 
świata indiańskiego, a raz świata białych ludzi. To Nector zostaje gwiazdą 
filmów białych ludzi i pozuje do portretów „prawdziwego Indianina”, które 
malują, ale jednocześnie to ten sam Nector przyznaje, że jak typowy Indianin 
znajduje ukojenie jedynie w zespoleniu z naturą i kusi go perspektywa pozo-
stania na dnie jeziora, w którym nurkuje (bo tylko blisko dna czuje „a clean 
tug in the soul”(LM 128)). Sam Nector postrzega się jako Ismael z Moby Dicka. 
Jak wyjaśnia:

...he (Ismael) survived the great white monster like I got out of the rich 
lady’s picture. He let the water bounce his coffin to the top. In my life so 
far I’d gone easy and come out on top, like him. But the river wasn’t done 
with me yet. I floated through the calm sweet spots, but somewhere the 
river branded. (LM 125)

Fakt, że Nector zostaje wodzem, również znajduje przynajmniej częściowe 
wyjaśnienie w jego rozchwianej mentalności i sprzecznych dążeniach; taki 
niezdecydowany wódz był gwarancją kompromisów i uległości, co szcze-
gólnie opłacało się białej populacji, która miała wpływ na życie polityczne 
w rezerwacie. Pomimo to Nector jest postacią, która wzbudza sporo sympatii, 
częściowo dzięki swemu poczuciu humoru, a częściowo ze względu na swoje 
zdolności adaptacyjne. Właśnie z powodu swych błędów i śmieszności Nector 
jest przekonujący i wiarygodny psychologicznie; bardziej wiarygodny niż np. 
na poły mityczna Fleur. 

Lyman odziedziczył rozdwojenie kulturowe po ojcu, a ponadto posiadał 
indywidualne predyspozycje do materializmu i wiązał przyszłość rezerwatu 
z sukcesem ekonomicznym. Jak wynika z opisu w The Bingo Palace, Lyman 

...was a man everybody knew and yet did not know, a dark-minded schem-
er, a bitter and yet shaman-pleasant entrepreneur who skipped money 
from behind the ears of Uncle Sam, who joked to pull the wool down, who 
carved up the reservation the way his blood father Nector Kashpaw did, 
who had his own interest so mingled with his people’s that he couldn’t tell 
his personal ambition from the pride of the Kashpaws. (BP 5) 

W postaci Lymana zaszczepiona mentalność białych ludzi poczyniła naj-
większe spustoszenia. Lyman to jednocześnie właściciel i ofiara gier hazar-
dowych. Pomimo że sukcesy materialne (które też pojawiają się i znikają) są 
przyczyną wewnętrznej pustki oraz frustracji Lymana, to jednak nie potrafi 
on zerwać ze swoim stylem życia lub choćby tylko zmienić go w takim stop-
niu, by dopuścić do głosu indiańską część swojej natury. W pogoni za sukce-
sem materialnym gotów jest na wszystko, nawet na profanację świętej ziemi 
Fleur, postanawiając zbudować kasyno na kościach jej przodków. Dla Lymana 
indiańska przeszłość jakby przestaje istnieć, zamiast tego koncentruje się zu-
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pełnie na amerykańskiej filozofii sukcesu i wierze w postęp oraz przyszłość, 
która miałaby zrekompensować brak tak bogatej przeszłości (historii), jaką ma 
Europa. Ale Indianie, poprzez swoje kilkusetletnie zadomowienie na konty-
nencie amerykańskim, są właścicielami długiej historii, mimo że często zapo-
mnianej. Skoro Lyman jest indiańskim wodzem, do jego obowiązków należy 
więc odtworzenie historii i jej pielegnacja, tak aby istniała ciągłość kulturowa, 
która decyduje o zachowaniu tożsamości przez plemię. Paradoksalnie Lyman 
nie jest zainteresowany tym, co byłoby dla niego najcenniejsze, bogactwem 
duchowym; dla niego wartość może mieć wymiar jedynie materialny.

Na przykładzie tej czwórki męskich postaci z fikcyjnego świata Erdrich 
wyraźnie widać zmiany w mentalności, stopniowe, dokonujące się z pokolenia 
na pokolenie, wypieranie mentalności indiańskiej poprzez mentalność białych 
ludzi. Błędem byłoby założenie, że „biała”, nieindiańska, mentalność to samo 
zło, aczkolwiek proces, który możemy zaobserwować na kartach powieści 
Erdrich, jest dla Indian, jeżeli nie katastrofalny w skutkach, to niosący wiele 
zagrożeń. Nie wszystkie jednak zapożyczenia ze świata białych ludzi są złe, 
a już na pewno większość z nich jest nieunikniona. Cywilizacja wymusza po-
stęp, jednak cały czas trzeba też strzec własnego dziedzictwa, bo jak pokazuje 
twórczość Erdrich, można z powodzeniem dołączyć głos indiański do kanonu 
literatury powszechnej. Można zatem zaistnieć w dwóch światach, łącząc na 
przykład dwie mentalności, ale należy zawsze pamiętać, że priorytetem jest 
zachowanie równowagi pomiędzy odmiennymi systemami. Niewątpliwie, to 
bardzo trudne, ale też wewnętrznie wzbogacające, czego przykładem może 
być postać Lipshy czy Shawnee Ray. Postaci łączące oba dziedzictwa Arguedas 
nazywał dziećmi transkulturacji i, podobnie jak Erdrich, uczynił z nich głów-
nych bohaterów swojej prozy, czemu przyjrzymy się w następnej części. 

Oczywiście, nie tylko męskie postaci z kwartetu Erdrich odzwierciedla-
ją proces zmian w mentalności i, co za tym idzie, tożsamości. Nie tylko, ale 
jak zauważają krytycy, antropolodzy i etnolodzy, męscy członkowie plemion 
Indian północnoamerykańskich zostali bardziej wyniszczeni kulturowo, po-
nieważ to oni stali się bezpośrednimi partnerami w pertraktacjach z białymi 
ludźmi (biali nie dopuszczali kobiet do tego typu działań, choć w indiańskim 
świecie status kobiety był taki sam jak mężczyzny) i w konsekwencji głównym 
celem ich polityki akulturacji. Kobiety pozostawały przy swoich tradycyjnych 
zajęciach, przekazując dzieciom zwyczaje plemienne i dbając o domowe 
ogniska, stąd też ich mentalność i sposób widzenia świata pozostały bardziej 
indiańskie. To zjawisko ma swoje odzwierciedlenie w kwartecie Erdrich; nie 
darmo jego najpotężniejszą postacią jest Fleur Pillager, która stanowi uoso-
bienie indiańskiej tradycji i duchowości. Oprócz Fleur na kartach powieści 
Erdrich pojawia się cała plejada silnych kobiet, takich jak Marie, Lulu, Zelda, 
Celestine, Dot. Ten korowód zainspirował liczne interpretacje feministyczne, 
ale nie można zapomnieć, że Erdrich stworzyła również żeńskie odpowied-
niki męskich bohaterów, zagubionych pomiędzy światami, np. Albertine, któ-
ra poprzez swoje refleksje przypomina trochę Lipshę czy June, a ta z kolei, 
przejmując stereotyp Indianki, narzucony przez białą kulturę, doprowadza 
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się do samozniszczenia. Na tę drogę wstępowali też Nector i Lyman, ale dla 
nich nie skończyło się to tak tragicznie.

Aby dotrzeć do istoty różnic w mentalności Indian i mentalności białych 
ludzi, należy się również przyjrzeć konceptom, które w największej mierze 
decydują o tych różnicach i wokół których oscyluje większość wydarzeń z po-
wieści. Pierwszy z nich to koncept domu, rodziny i miejsca, drugi to koncept 
hazardu, a trzeci dotyczy poczucia humoru. Wszystkie bezpośrednio wpły-
wają na koncepcję tożsamości mieszańca, która jest nadrzędną koncepcją 
w kwartecie.

Chciałabym zacząć od zdania samej Louise Erdrich na temat funkcji domu 
w światopoglądzie indiańskim, ponieważ to tę właśnie tezę rozwinęła w swo-
ich powieściach. W słynnym już artykule Where I Ought to Be: A Writer’s Sense 
of Place, Erdrich pisze:

In a tribal view of the world, where one place has been inhabited for 
generations, the landscape becomes enlivened by a sense of family and 
group history. Unlike more contemporary writers, a traditional storyteller 
fixes listeners in an unchanging landscape combined of myth and reality. 
People and place are inseparable. (…)

In renaming and historicizing our landscapes, towns, and neighbor-
hoods, writers from Hawthorne to Cather to Faulkner have attempted to 
weld themselves and their readers closer to the New World91.

Ale, jak pisze Erdrich, pomimo to biali przybysze zawsze czuli się wyob-
cowani na tej ziemi, co prawdopodobnie miało też związek z ich ustawiczną 
tendencją do przemieszczania się, do zmiany miejsca:

...unlike the Tewa and and other Native American groups who inhabited 
the place until it become deeply and particularly known in each detail, 
Western culture is based on progressive movement. Nothing, not even the 
land, can be counted on to stay the same92.

Dla Indian amerykańskich natomiast kontakt z rodzinnym krajobrazem 
jest najistotniejszy, tym bardziej że przyroda też należy do rodziny. Według 
Erdrich, pomimo katastrofy kulturowej, jakiej doświadczyli, dla Indian

...there always remains the land. The approximate 3 % of the United States 
that is still held by Native American nations is cherished in each detail, 
still informed with old understanding, still known and used, in some ca-
ses, changelessly93.

 91 Louise Erdrich, Where I Ought to Be: A writer’s Sense of Place,  New York Times Book Review, 
28.06.1985, s. 1–2.

 92 Ibidem, s. 3.
 93 Ibidem, s. 23.
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Właśnie zmiany stosunku do ziemi, a co za tym idzie – do domu i rodziny, 
sygnalizują w powieściach przenikanie innej niż indiańska mentalności. 

W rozdziale swojej pracy poświęconej koncepcji rodziny w powieściach 
Erdrich Connie A. Jacobs zauważa94, że cały cykl powieściowy Erdrich dotyczy 
potrzeby posiadania rodziny. Jednocześnie Jacobs wskazuje na istotne różnice 
między koncepcją współczesnej rodziny amerykańskiej a koncepcją rodziny 
indiańskiej. W Ameryce model rodziny zmienił się do tego stopnia, że na jego 
określenie stosuje się obecnie dwa terminy: „household”, oznaczający ludzi 
mieszkających razem, ale niespokrewnionych, oraz „family”, oznaczający gru-
pę spokrewnioną lub małżeństwo. Jak wiadomo, indiańska koncepcja rodziny 
jest dużo szersza, ponieważ obejmuje również plemię, klan i wspólnotę. Jak 
stwierdza Kenneth Lincoln:

To Indians tribe means family, not just bloodlines but extended family, 
clan, community, ceremonial exchanges with nature, and an animate re-
gard for all creation as sensible and powerful95.

Dlatego pojedyncze historie rodzinne mogą być w kwartecie Erdrich zrozu-
miane tylko w kontekście historii plemienia, np. historia dziadka Nanapusha 
i wnuczki Lulu. Również The Beet Oueen jest historią odnalezienia własnego 
miejsca w rodzinie, Karl i Mary znajdują substytuty Adelaide w nowych „ro-
dzinach”, a Dot łączy w jedną „rodzinę” wszystkich bohaterów: Celestine, 
Karla, Mary i Wallace’a. Podobnie jedna z najważniejszych historii przedsta-
wionych w Love Medicine to historia matki, która porzuciła swoje dziecko, ale 
na końcu uzyskuje od niego przebaczenie (June i Lipsha). Jednocześnie śmierć 
June jednoczy plemię w jedną rodzinę, o której opowiada z kolei The Bingo 
Palace, który zaczyna i kończy się głosem wspólnoty. Prawdą jest, że większo-
ści powieściowych rodzin nie łączą więzy krwi, ale miłości, np. Nanapush 
adoptował Lulu, Sophie zajęła się Marie, Marie przygarnęła June i Lipshę, 
później June wychowywał Eli, Wallace tak pokochał Dot, że dał jej swoje imię 
i stał się jej wujkiem z wyboru. Jądrem tematycznym wszystkich powieści są 
w istocie próby zrozumienia i zaakceptowania miłości we wszystkich jej od-
cieniach: „We do not know that no one gets wise enough to really understand 
the heart of another, though it is the task of our life to try”. (BP 6).

Potęga miłości najlepiej uwidacznia się właśnie w rodzinnych opowie-
ściach, gdzie znikają lub zostają zniesione podziały rasowe i uleczone zostają 
rany pozostawione przez historię. A to umożliwia przetrwanie, bo rodzina jest 
gwarancją zachowania tradycji i zachowania tożsamości. Jak pokazuje wiele 
wcześniejszych przykładów, Indianie, którzy w fikcyjnym świecie Erdrich zry-
wają więzi z plemieniem, tracą powoli tożsamość, np. Pauline, June, Nector, 
Lyman, Henry Jr, King czy Howard.

 94 Jacobs, The Novels of Louise Erdrich..., op.cit., s. 105.
 95 Kenneth Lincoln, Native American Renaissance, University of California, Berkeley 1985, s. 8.
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Dla Indian posiadanie unikatowej tożsamości nie oznacza samotnej eg-
zystencji, oddzielenia się od reszty stworzenia. Każda osoba zajmuje równą 
pozycję w stosunku do stworzeń i rzeczy. Bohaterowie Erdrich, którzy osią-
gają sukcesy, to bohaterowie odnajdujący swoje miejsce w rodzinie, w spo-
łeczności i w świecie przyrody. Albertine nie może zrozumieć Lipshy, który 
początkowo w ogóle nie interesuje się swoją najbliższą rodziną. Zamiast tego 
Lipsha chce należeć do szerszej rodziny, obejmującej nie tylko mieszkańców 
rezerwatu, lecz także przestrzeń przyrody; Lipsha marzy o tym, aby polecieć 
na Księżyc. Albertine zaczyna go rozumieć, też poszerza swój rodzinny krąg, 
żeby włączyć do niego świat przyrody. Jednakże Lipsha zdaje sobie sprawę, 
że zaakceptowanie indiańskiego sposobu rozumienia rodziny wcale nie jest 
takie łatwe: „I landed on the moon, but once I stood there at last, I didn’t dare 
take a breath”. (LM 40)

Żeby stać się częścią „społeczności bezgranicznej”, musi najpierw nawiązać 
więź z najbliższymi, z rodzicami. Gdy to mu się udaje, kosmiczny bezmiar już 
go nie przeraża, widoczne to jest we fragmencie zamykającym Love Medicine:

In that night I felt expansion, as if the world was branching out in shoots 
and growing faster than the eyes could see. (…) I felt the stars. I felt them 
roosting on my shoulders with his [my father’s] hand. The moon came up 
real and warm. (LM 366)

Teraz Lipsha jest częścią rodziny i przyrody. Wreszcie stał się gotowy, aby 
przyłączyć się do społeczności złożonej ze wszystkich rzeczy.

Jak zauważa Debra C. Holt96, w powieściach Erdrich harmonia pomiędzy 
trzema elementami: jednostką, społecznością i środowiskiem jest gwarancją 
stabilności społecznej. Gdy jeden element pęka, równowaga zostaje zachwia-
na. Tragedia życiowa jednej osoby wpływa na jakość życia innych ludzi, dla-
tego trudno w kwartecie mówić o alienacji bohaterów; wszyscy przeżywają 
śmierć June, tak samo jak utrata ziemi przez Fleur jest stratą całego plemienia. 
Jednakże powrót do świata natury ma moc naprawczą. Stan przyrody i ziemi 
ma wpływ na stan rodziny oraz społeczności.

W Tracks rodziny rozpadają się w miarę jak ziemia jest dzielona i sprze-
dawana. Nanapush zauważa, że jego społeczność staje się „a tribe of chicken 
scratch that can be scratched by the wind, diminished to ashes by one struck 
match”. (T 225)

W The Beet Queen suszy towarzyszy załamanie stosunków międzyludzkich. 
Gdy ludzie się wreszcie jednoczą w rodzaj rodziny, zaczyna padać deszcz. 
Karl i Wallace zaczynają rozumieć, że potrzebują siebie nawzajem. Tak samo 
Dot i Celestine. Zatem The Beet Queen kończy się obietnicą, że ciągłość zosta-
nie podtrzymana. Tracks, Love Medicine i The Bingo Palace mają podobne zakoń-
czenie. W Tracks Nanapush i Margaret jednoczą się z Lulu, w Love Medicine 
ojciec i syn wreszcie się spotykają, a w The Bingo Palace Lipsha uratowany od 

 96 Holt, Transformation and Continuance..., op.cit., s. 158.
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śmierci przez Fleur ma szansę stworzyć rodzinę z Shawnee Ray i jej synkiem 
Redfordem.

Według Holt97, temat rodziny wydobywa na światło dzienne najważniej-
sze tematy powieści, takie jak kontynuacja i transformacja. Rodzina pomaga 
kontynuować tradycję i jednocześnie umożliwia adaptację do nowych warun-
ków. Nanapushowi udaje się przeżyć swoich pobratymców, ponieważ potra-
fi odczytywać dwa rodzaje śladów – te, które zostawiają zwierzęta w lesie 
(świat Indian), i te, które zostawiają ludzie na papierze (świat białych). Jego 
umiejętność zaakceptowania zarówno tego, co nowe, jak i tego, co stare, oraz 
wypracowanie swoistego kompromisu pomiędzy odmiennymi wartościami 
jest gwarancją przetrwania.

Koncepcja rodziny w powieści rozciąga się również na świat duchów. June 
naprawdę odkryła, że kocha swego syna, na swojej drodze w zaświaty. Z ko-
lei odkrycie łączności z duchem matki przynosi Lipshy spokój i integralność 
oraz pozwala mu na wspaniałomyślność w stosunku do niej, kiedy przywozi 
ją do domu w postaci samochodu. Jak zauważa Claudia Egerer98, jest to przy-
kład indiańsko-amerykańskiej metafory, ponieważ – z jednej strony – osoba 
jest związana z przedmiotem, co jest wyrazem indiańskiego przekonania 
o równości wszystkiego, a z drugiej – samochód jest bardzo amerykańskim 
i zachodnim symbolem. Dwuznaczny powrót do domu samochodem jest też 
motorem akcji w The Bingo Palace. Gdy Lipsha i Gerry uciekają skradzionym 
samochodem (z niemowlęciem na tylnym siedzeniu), Gerry przesiada się do 
samochodu-widma, którym kieruje duch jego żony. Oczywiście, takie połą-
czenie to kolejny przykład transkulturacji, o tyle ciekawy, że w tym wypadku 
nie tylko kultura indiańska zostaje „zmodyfikowana” przez amerykańską, ale 
typowy amerykański symbol (np. dobrobytu, wolnego ducha) zostaje poddany 
indianizacji. Takie transformacje kultury amerykańskiej w indiańską zdarzają 
się w świecie powieściowym Erdrich o wiele rzadziej niż w fikcji Arguedasa, 
co pozostaje w zgodzie z rzeczywistością pozaliteracką w obu Amerykach; 
Ameryka Łacińska to kontynent Metysów, stąd wpływ elementów indiań-
skich na kulturę Kreoli i Mulatów jest o wiele większy. 

 Wydawać by się mogło, że Lipsha jest skazany na klęskę, kiedy po raz 
drugi zostaje opuszczony przez rodziców, w dodatku zostaje pozostawio-
ny w śnieżycy. Ale tak naprawdę nie jest sam, zostaje mu niemowlę, które 
próbuje ogrzać. Moment, w którym Lipsha uświadamia sobie, że umrze, jest 
dwuznaczny, ponieważ z jednej strony pojawiają się sugestie dotyczące utraty 
śladów, które świadczą, dosłownie i metaforycznie, o zagubieniu głównego 
bohatera. Z drugiej strony Lipshy udaje się pokonać bezdomność w sensie du-
chowym. Jak sugeruje Egerer99, Lipsha znajduje „rodzinę” nie w rezerwacie, 
ale w bezimiennym dziecku obcego człowieka, należącego do innego świata, 
innej kultury. Lipsha mówi:

 97 Ibidem, s. 152.
 98 Egerer, Exploring the (In) Between Spaces..., op.cit., s. 384.
 99 Ibidem.
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I am almost happy things have turned out this way. I am not afraid. 
An unknown path opens up before us, an empty trail shuts behind. Snow 
closes over our tracks, and then keeps moving like the tide. There is no 
trace where we were. Nor any arrows pointed to the place we’ve headed. 
We are the trackless beat, the invisible light, the thought without a word 
to speak. (BP 259)

Moim zdaniem fakt, że Lipsha ratuje obce dziecko, aby nie dzieliło jego 
losu – dziecka porzuconego (choć to sam Lipsha porwał je przez przypadek 
i jest odpowiedzialny za oddzielenie go od jego rodziny) – nie wyklucza 
Lipshy z plemienia i cytowany fragment dotyczy właśnie losów plemienia, 
zaimek „we” sugeruje wspólnotę, jaką Lipsha tworzy ze swoim plemieniem, 
a nie z dzieckiem białych ludzi. Szczególnie sugestywne są metafory dotyczą-
ce zagubionej indiańskiej historii („Snow closes over our tracks, and then ke-
eps moving like the tide. There is no trace where we were”.). W konsekwencji 
dziecko zostaje przygarnięte przez wspólnotę, bo Lipsha i plemię to jedno, cze-
go potwierdzeniem jest kilkakrotne przejście w powieści od „ja” do „my” i de-
klaracja Lipshy z Love Medicine potwierdzona działaniami w The Bingo Palace, 
że „belonging is a matter of deciding to”. Jednocześnie wprowadzenie dziecka 
białych ludzi jest próbą uniwersalizacji problemu bezdomności; bezdomnym 
może stać się każdy, którego los przypadkiem skieruje na tę ścieżkę.

Na szczególną uwagę zasługują jednak te spostrzeżenia Claudii Egerer100, 
które pokazują wspólne punkty w obu koncepcjach domu – indiańskiej i ame-
rykańskiej. W punkcie wyjścia Egerer powołuje się na słynne już wśród kry-
tyków rozróżnienie, zakładające, że teksty indiańskie zazwyczaj dotyczą po-
wrotu do domu, a teksty amerykańskie wyprawy w świat. Według Egerer101, 
rozróżnienie to na pierwszy rzut oka dowartościowuje literaturę indiańską, 
ponieważ sugeruje, że temat powrotu do domu to wkład literatury indiań-
skiej do literatury światowej. Wiadomo jednak, że koncepcje domu i rodzi-
ny są centralne we wszystkich kulturach i ściśle wiążą się z jednostkowym 
poczuciem przynależności oraz szczęścia. Dom często kojarzy się z miejscem 
dzieciństwa i bezpieczną przystanią, ale również jest miejscem, które trzeba 
opuścić. W powieściach Erdrich natomiast dom jest nie tylko miejscem, do 
którego się wraca. Według Egerer, w fikcyjnym świecie Erdrich dom bardziej 
kojarzy się z poczuciem straty i śmiercią niż z fizycznym powrotem do kon-
kretnego miejsca102.

To, kontynuuje Egerer, przywołuje na myśl rozważania Saida (zawarte 
w The Mind of Winter), dla którego koncepcje domu i wygnania są bardzo 
dwuznaczne i który kwestionuje konwencjonalny podział103. Zdaniem Saida, 
można odwrócić konotacje obu terminów i wtedy dom staje się niebezpiecz-
nym miejscem, a wygnanie schronieniem zazwyczaj utożsamianym z domem. 

 100 Ibidem, s. 386.
 101 Ibidem.
 102 Ibidem, s. 387.
 103 Ibidem.
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Ponadto wygnanie jest ciekawym doświadczeniem, ponieważ wygnańcy 
przekraczają granice i przełamują bariery w myśleniu i działaniu. Dla Saida 
sam akt przekraczania granic i możliwość spojrzenia na cały świat jak na obcy 
ląd gwarantuje oryginalność spojrzenia. Przy czym przekraczanie granic nie 
odnosi się tylko do granic narodowych czy geograficznych, ale obejmuje też 
granice ludzkiego umysłu, który może ustalać granicę pomiędzy wspomnie-
niami przeszłości, doświadczaniem teraźniejszości i wizją przyszłości. Jest to 
bardzo wzbogacający proces, ponieważ w sytuacji, kiedy większość ludzi jest 
zaznajomiona z jedną kulturą i jednym domem, wygnańcy znają co najmniej 
dwie kultury; Said nazywa to „świadomością kontrapunktową”104. Tego typu 
świadomość zakłada zniesienie podziału na „nas” i „ich”. Jednocześnie Said 
ostrzega przed postrzeganiem wygnania jako wyłącznie pozytywnej kondycji 
wpływającej na kreatywność w negocjowaniu pomiędzy kulturami; wygna-
nie również w pewnym sensie okalecza.

Dwoista natura wygnania niszczy idylliczny koncept domu. Dom nie za-
wsze jest schronieniem, jak większość z nas chciałaby myśleć. Te same gra-
nice, które chronią nas przed resztą świata, mogą stać się murami więzienia 
i zamknąć nas w środku. Wygnanie jest, według Saida, wartościowsze od 
domu, ponieważ zakłada wielokrotne przekraczanie granicy. Przekroczenie 
granicy geograficznej jest pierwszym krokiem w kierunku przekroczenia gra-
nic wewnętrznych. Przeniesienie własnego „ja” do obcego środowiska wiąże 
się z kwestionowaniem starych wartości, a wewnętrzna podróż zakłada zdol-
ność pamięci do negocjacji granic pomiędzy tym, co znajome, i tym, co obce, 
tym, co bezpieczne, i tym, co niesie zagrożenie, tym, co przeszłe i teraźniejsze. 
W powieściach Erdrich, jak podsumowuje Egerer, podobnie jak w koncepcji 
Saida, domy są zawsze prowizoryczne105. W rezultacie June i Lipsha są wy-
gnańcami we własnym świecie. 

Z kolei dla Nanapusha wygnanie jest terminem negatywnym, tożsamym 
z utratą tradycji, której stara się zapobiec za wszelką cenę. Całe opowiadanie 
Nanapusha ma przecież nadrzędny cel – przekonanie wnuczki Lulu do po-
wrotu do domu. I choć wydarzenia następują prawie wyłącznie w obrębie 
rezerwatu, to postacie muszą się zmagać z konfliktami spowodowanymi po-
przez kontakt z odmienną kulturą i religią. Jednocześnie kulturalna hybry-
dyczność narratorów Nanapusha i Pauline ma wpływ na ich koncepcje domu. 
Dla Nanapusha dom to tyle, co ziemia. Najgorsze, co może spotkać człowieka, 
to „the uncertainties of facing the world without land to call home” (T 187), 
czyli sytuacja wygnania i bezdomności. Dla Nanapusha zatem dom to miejsce 
w rezerwacie wśród rodziny i członków plemienia, natomiast Pauline – jak 
można wywnioskować z analizy jej postaci przeprowadzonej przy okazji oma-
wiania synkretyzmu religijnego – nie zadomawia się w żadnym ze światów. 
Dla postaci nieindiańskich, Mary Adare i Wallace’a Pfefa dom to, podobnie 
jak dla Nanapusha, również miejsce i rodzina. Dla Karla Adare, June i Lipshy 

 104 Ibidem, s. 388.
 105 Ibidem.



Dwa światy, dwie pamięci

152

dom to nie tradycja i przeszłość, ale coś, co należy odkryć na szlaku swojej 
tułaczki. Kulturalna hybrydyczność zarówno więc stwarza możliwości na 
przyszłość, jak też jest źródłem problemów. Zdaniem Egerer106, w swoich po-
wieściach Erdrich kwestionuje optymizm Saida dotyczący sytuacji wygnania 
i związanej z nią „pesymistycznej” koncepcji domu. Sytuacja zadomowienia 
też daje wiarę i nadzieję, choć sam rezerwat niewiele ma wspólnego z tra-
dycyjnym domem, bo zbyt wiele jest przypadków alkoholizmu i degeneracji. 
Niemniej jednak rezerwat stanowią też poszczególne osoby, które są dla siebie 
nawzajem i dla innych oparciem (np. Lulu i Marie), a zbyt długie „wygna-
nie” może się okazać nie do uniesienia i zniszczyć jednostkę, tak jak stało się 
z June. 

Na zakończenie analizy funkcji koncepcji domu – rodziny – miejsca warto 
też zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko indiańscy bohaterowie Erdrich są na-
znaczeni tożsamością przez miejsce – ziemię, na której żyją. Ziemia naznacza 
też bohaterów spoza kultury indiańskiej, bohaterów powieści The Beet Queen, 
którzy zmagają się z tymi samymi żywiołami przyrody, z którymi walczą ich 
indiańscy sąsiedzi. Geografia północno-centralnej Dakoty Północnej: ogrom 
nieba, przestrzeń zróżnicowana jedynie przez falującą linię pagórków, bardzo 
gorące lata i mroźne zimowe wiatry przynoszące śnieżyce oraz tornada – to 
wszystko niewątpliwie ma wpływ na charakter mieszkańców tego regionu. 
Tylko postacie mocne i zdeterminowane są w stanie przetrwać w takich wa-
runkach. Te właśnie cechy, będące po części piętnem, jakie odciska nieubła-
gana przyroda, są cechami wspólnymi dla białych i indiańskich bohaterów 
powieści Erdrich. Również i biali mieszkańcy Dakoty mają w swoim gronie 
osoby zdeterminowane, takie jak Nanapush, Fleur czy Lulu, żeby żyć w jed-
nym jedynym miejscu, z którym są związane (Mary, Celestine, Wallace), jak 
też włóczęgów – wygnańców pokroju Karla Adare. W obu wypadkach zwy-
cięża też idea domu jako miejsca, które jednoczy i pozwala odnaleźć spokój 
wewnętrzny.

W dyskusji nad obecnością dwóch mentalności w kwartecie bardzo istotna 
jest kwestia hazardu jako metafory losu, która stanowi o istotnych różnicach 
pomiędzy postrzeganiem losu przez Indian i białych. Szczególnie ważna jest 
różnica w konceptualizowaniu przypadku, ponieważ, w przeciwieństwie do 
białych ludzi, Indianie wierzą, że gracz, który kieruje się sercem, a nie kon-
centruje się wyłącznie na swojej wygranej, może „prowokować” przypadek, 
co ma też związek z kontrolowaniem własnego losu. Co ciekawe, biali osadni-
cy z powieści Erdrich nie są „kowalami własnego losu”, za jakich niewątpliwie 
uważali się ich poprzednicy, osadnicy z ery ekspansji terytorialnej; fanatyczni 
wyznawcy Manifest Destiny. Jak zauważa John Purdy107, bohaterowie The Beet 
Queen są ofiarami przypadku i marionetkami losu, czego dowód stanowią licz-
ne przykłady z powieści. Już w pierwszym rozdziale to przypadek decyduje 

 106 Ibidem, s. 396.
 107 John Purdy, Games of Chance in the Novels of Louise Erdrich [w:] The Chippewa Landscape of 
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o tym, że Adelaide porzuca swoje dzieci i ucieka z pilotem samolotu, przez 
przypadek dochodzi też do rozdzielenia rodzeństwa (Jude trafia do obcych 
ludzi, którym akurat zmarło niemowlę w podobnym wieku, Mary zostaje 
u ciotki w Argus, a Karl, spłoszony przez psa, odjeżdża w nieznane pocią-
giem towarowym), przez przypadek wreszcie Celestine, przyjaciółka Mary, 
zachodzi w ciążę z jej bratem Karlem i rodzi dziecko przy pomocy Wallace’a 
Pfefa w jego domu (gdzie trafia oczywiście na skutek zbiegu okoliczności). 
Córka Celestine i Karla staje się później spoiwem „rodziny” nie do końca spo-
krewnionych osób i nadaje głębszy sens ich życiu. Według Purdy’ego, takie 
zbiegi okoliczności w The Beet Queen wydają się nadużyciem w narracji, ale 
tylko jeżeli nie uwzględnimy motywu hazardu jako losu w pozostałych po-
wieściach i nie potraktujemy The Beet Queen jako integralnej części kwartetu.

W kontekście reszty kwartetu, zbiegi okoliczności z The Beet Queen sugeru-
ją kontrast między światem i mentalnością białych ludzi a światem i mental-
nością Indian. Podczas gdy przypadek rządzi losem białych ludzi, niektórym 
z Indian udaje się „sprowokować” przypadek poprzez kontrolowanie „gry”, 
która stanowi metaforę losu. Ta umiejętność cechuje przede wszystkim in-
diańskich tradycjonalistów; im bardziej rozluźnione są więzi z tradycyjnym 
indiańskim systemem wartości, tym mniejsza kontrola nad własnym losem. 
Kontrola nad losem związana jest ściśle z wiarą we własną moc współtwo-
rzenia rzeczywistości z bogami i z wiedzą na temat natury życia ludzkiego. 
Jak zauważa Purdy108, w powieściach Erdrich pojawianie się i znikanie fortu-
ny w życiu zobrazowane jest za pomocą metafory wody. Wydarzenia z życia 
ludzkiego na pierwszy rzut oka wydają się chaotyczne i zmienne; fortuna jest 
kapryśna, bo pojawia się i znika. Indianie jednak wierzą, że tej kombinacji 
wzlotów i upadków towarzyszy stały rytm i że szczęście oraz nieszczęście 
pojawiają się cyklicznie, dlatego tak ważna jest znajomość systemu „gry”. 
Wszyscy członkowie rodu Pillager grają w karty w specyficzny sposób; sto-
sują sztuczki, aby wygrać, ale nigdy nie grają o pieniądze i z pobudek czysto 
egoistycznych. Udana gra jest jak ceremonia, w której gracz o większej wiedzy 
kontroluje sytuację, aby los przybrał właściwy obrót, jak zauważa najbardziej 
niezależny Indianin w rezerwacie, Gerry:

...fate was not random. Chance was full of runs and soft noise, pardons 
and betrayals and double-backs. Chance was patterns of a stranger com-
plexity than we could name, but predictable. There was no such thing 
as a complete lack of order, only a design so vast it seemed unrepetetive 
up close, that is, until you sat doing nothing for so long that your brain 
ached and, one day, just maybe, you caught a wider glimpse. Some people, 
lightning struck twice. Some people attracted accidents. Fate bunched up 
and gathered like a blanket. Some people were born on the smooth parts 
and some got folded into the pucker. (BP 226)

 108 Ibidem, s. 15.
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Odstępstwo od reguł gry i niedostrzeganie „większego wzoru” na „dywa-
nie” życia zawsze kończy się przegraną, o czym wielokrotnie przekonał się 
Lipsha. Zanim jednak przejdę do omówienia problemów Lipshy, chciałabym 
na moment skoncentrować się na Fleur, aby pokazać, na czym polega gra wła-
ściwa. 

Fleur poznajemy jako najlepszą z graczy w powieści Tracks, gdzie Fleur 
wielokrotnie wygrywa z białymi mieszkańcami Argus, a dokładniej z męż-
czyznami pracującymi razem z nią w sklepie mięsnym rodziny Kozka. Gracze 
po części sami oddają grę w pokera pod kontrolę Fleur, ponieważ od począt-
ku jej nie doceniają jako gracza; dla nich jest ona tylko biedną squaw, z którą 
nie należy się liczyć, a już w ogóle nie można jej podejrzewać o jakąkolwiek 
moc. Fleur jednak, jako najpotężniejsza przedstawicielka rodu Pillager, ma tę 
moc we krwi, o czym wiadomo zarówno z relacji Nanapusha, jak i Pauline:

Power travels in the bloodlines, handed out before birth. It comes down 
through the hands, which in the Pillagers are strong and knotted, big, spi-
dery and rough, with sensitive fingertips good at dealing cards. It comes 
through the eyes, too, beligerent, darkest brown, the eyes of those in the 
bear clan, impolite as they gaze directly at a person. (T 31)

Właśnie tej mocy używa Fleur, aby kontrolować grę i wygrywać co noc 
w pokera dokładnie równowartość dolara, „no more and no less, too con-
sistent for luck”. (T 21) Cierpliwość białych graczy kończy się pewnej nocy, 
gdy po konkluzji jednego z nich: „Well, we know one thing... the squaw ca-
n’t bluff” (T 20) decydują się postawić wszystkie swoje pieniądze przeciwko 
Fleur i przegrywają. W odwecie (o czym dowiadujemy się z relacji Pauline) 
Fleur zostaje pobita i zgwałcona. Ponieważ jest to relacja mało wiarygodnej 
osoby, czytelnik nie do końca może być pewien co do końca nastąpiło, pewne 
natomiast są wydarzenia dnia następnego potwierdzone przez wielu świad-
ków. Jeżeli nawet Fleur została na moment pokonana, to na drugi dzień po-
wraca z pełną mocą, mając po swojej stronie siły natury. Argus zostaje nagle 
opanowane przez tornado i domniemani gwałciciele chowają się przed jego 
uderzeniem w pomieszczeniu do mrożenia mięsa, do którego Pauline blokuje 
drzwi, przypieczętowując w ten sposób ich los. Śmierć prześladowców Fleur 
jest dla białych mieszkańców miasteczka wynikiem działania ślepego przy-
padku, ale dla wtajemniczonych Indian jest oczywiste, że to Fleur sprowa-
dziła huragan, ponieważ nie było to pierwsze zdarzenie, kiedy udowodniła, 
jak głębokie więzi łączą ją z siłami natury (jej wiernym sprzymierzeńcem był 
ciągle wodny manitou Misshepeshu). W tej samej powieści Fleur kontynuuje 
grę w zaświatach i tu istotne jest już nie tylko to, aby los się dopełnił i aby 
wygrał Pillager, który/która musi wygrać, bo posiada tajemną wiedzę, lecz gra 
toczy się o życie dzieci Fleur. W tle pojawiają się także biali gracze z Argus, 
co według Purdy’ego świadczy o tym, że Fleur gra nie tylko o życie swoich 
dzieci, ale o życie całego przyszłego pokolenia Indian Chippewa, ponieważ to 
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w znacznej części od polityki białych ludzi zależy ich przetrwanie109. W znacz-
nej części, ale niezupełnie, ponieważ na planie ponadmaterialnym, metafi-
zycznym Indianie mogą zaryzykować grę o swój los, tak jak Fleur. Fleur prze-
grywa pierwsze rozdanie i w rezultacie traci swoje młodsze dziecko, udaje jej 
się jednak wygrać Lulu, którą w tym samym czasie na innym planie powieści 
Nanapush ratuje od zamarznięcia. I chociaż pod koniec powieści Fleur znów 
w jakimś sensie „traci rozdanie”, ponieważ biali właściciele tartaku odbierają 
jej ziemię, jest to tylko czasowa strata, przegranie rozdania, ale nie całej gry. 
Jak opisuje wydarzenia Nanapush:

I heard the waves begin to slap with light insisitence against the shore. 
I knew the shifting of breeze, the turn of the weather, was at hand. I heard 
the low murmur of the voices of the gamblers in the woods. (T 222)

Jak trafnie zauważa Purdy110, w swojej grze Fleur nie jest osamotniona, 
bo Indianie zawsze grają zespołowo. W tradycji indiańskiej gry hazardowe 
rozgrywa się w ten sposób, że w czasie gdy jednostka gra, wspierająca ją 
grupa śpiewa i przygrywa, dokładnie w ten sam sposób, w jaki przodkowie 
Fleur „murmur (...) in the woods”. Przy ich asyście Fleur podpiłowuje drzewa 
i przywołuje wiatr, który je powala na oczach nowych właścicieli ziemi. Sama 
Fleur odchodzi w poczuciu, że nadal przyroda jej sprzyja i że to ona kontro-
luje świat natury na swojej ziemi. Biali osadnicy nabierają szacunku do jej 
mocy, a po pewnym czasie Fleur udaje się odzyskać swoją własność, po raz 
kolejny grając w pokera.

Z kolei w powieści The Bingo Palace, która już nawet przez sam tytuł i ty-
tuły rozdziałów (np. Lyman’s Luck, Lipsha’s Luck) nawiązuje do hazardu, mamy 
przykłady nie tylko dobrej gry zgodnej z indiańską koncepcją, ale również 
gry złej, która wynika ze zmian w mentalności i przejęcia materialistycznych 
dążeń białych ludzi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecność hazardu 
w powieściach nie służy zbudowaniu czarno-białej konkluzji, że gra oparta 
na zasadach rodem ze światopoglądu indiańskiego jest grą dobrą i czystą, 
a gra oparta na zasadach białych ludzi jest nieodzownie grą złą i nieuczciwą. 
Kontrast między sposobami prowadzenia gry i motywacją bohaterów służy 
pokazaniu odmienności i konfliktów wynikających z wzajemnego niezrozu-
mienia systemów. Purdy sugeruje111, że biali bohaterowie kwartetu paradok-
salnie przez to, że zazwyczaj koncentrują się wyłącznie na sobie, zupełnie są 
pozbawieni władzy samostanowienia i nie kontrolują swoich losów, zamiast 
tego czyniąc użytek z przypadku. Oczywiście, możemy znaleźć tego przy-
czynę w ich duchowości, w systemie wierzeń. Tak jak prawie każdy Indianin 
wierzy, że ma prywatną więź ze swoim manitou, który jako jego duch opie-
kuńczy obdarza go mocą i razem mogą współtworzyć rzeczywistość, tak też 

 109 Ibidem, s. 21.
 110 Ibidem, s. 22.
 111 Ibidem, s. 18–19.
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często biały chrześcijanin (oczywiście, nie każdy) zakłada, że Bóg jako istota 
doskonała kieruje jego losem i trzeba się temu poddać. Oba światopoglądy 
mają swoje wady i zalety, bo gdyby Fleur tak bardzo nie wierzyła w swoją 
moc, nie dopuściłaby do tego, aby Nector ją oszukał, nie straciłaby też ziemi, 
unikając przy okazji losu tułacza, i stałaby się nauczycielką Lipshy, co pozwo-
liłoby mu na uniknięcie wielu błędów i co byłoby lepsze dla całego plemienia, 
w którym nie miał kto pełnić funkcji starszyzny. Tak samo gdyby Mary za-
trzymała swojego brata, gdy rozdzielił ich przypadek, mogłaby mu udzielić 
wsparcia, którego on tak bardzo potrzebował po stracie matki, i może wtedy 
nie zmarnowałby sobie życia, a ona sama obsesyjnie nie angażowałaby się 
w życie Celestyny i Dot. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Lymana 
i Lipshy; jako ludzie zanurzeni w dwóch kulturach mają prawo wybierać te 
elementy kultur, które są wartościowe i które mogą ich wzbogacić wewnętrz-
nie. Ludzka skłonność do błędu decyduje natomiast w ich wypadku o czę-
stych niewłaściwych wyborach. 

Powodzenie, które Lipsha może osiągnąć w życiu, związane jest z jego in-
diańskim dziedzictwem, z jego przynależnością do rodu Pillager. Jako namacal-
ny dowód Lipsha dziedziczy fajkę Nectora, którą teraz on ma się opiekować:

Passed to Nector from his old man, Resounding Sky, that pipe is that very 
same one smoked when the treaty was drawn with the U.S. government. 
(...) This is the same pipe refused by Pillagers who would not give away 
our land, the same one that solemnized the naming ceremony of a visiting 
United States president’s wife, but it is also the pipe that started the ten-
summer susdance. It is a kind of public relations pipe, yet with historical 
weight. Personal too. The pipe is my inheritance from Nector. (BP 39)

Lyman uważa, że Lipsha nie nadaje się, aby pełnić tę funkcję, i tak się 
rozpoczyna rywalizacja między nimi, która dodatkowo jest zintensyfikowana 
przez fakt, że obaj kochają tę samą kobietę, Shawnee Ray. Niestey, Lipsha dość 
szybko traci fajkę; zostaje mu ona odebrana na granicy amerykańsko-kanadyj-
skiej przez strażnika, który oprócz fajki znajduje też indiański placek, identyfi-
kując go jako narkotyki, co jest podstawą do zatrzymania Lipshy. Strażnik nie 
tylko odbiera fajkę, ale również nieświadomie ją profanuje, ponieważ łączy jej 
części (a może to zrobić tylko jej właściciel w trakcie ceremonii) i dotyka ziemi 
jej częścią zakończoną orlim piórem, co powoduje katastrofalne następstwa 
dla Lipshy. Lipsha, rozpoczynając relację wydarzeń, które nastąpiły później, 
mówi:

WHEN I THINK OF ALL THE UNCERTAINTIES TO FOLLOW, the 
collision with truth and disaster, I want to dive, to touch and lift that 
broad feather (...) And yet as there is no retreating from the moment, the 
only art left to me is understanding how I can accept the consequence. For 
the backwardness, the wrongness, the brush of heaven to the ground in 
dust, is part of human nature. Especially mine, it appears. (BP 37)
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Jak wynika z interpretacji Purdy’ego112, pewne wydarzenia w rozumie-
niu indiańskim mogą spowodować, że niepewna wcześniej przyszłość staje 
się całkowicie przewidywalna, a to, czy doświadczymy takiego odkrycia, jest 
wpisane w nasze dziedzictwo; w wypadku Lipshy dziedzictwem jest władza 
symbolizowana przez fajkę i związane z tą władzą obowiązki, których Lipsha 
nie pełnił odpowiedzialnie. Ale ciągle Lipsha ma moc udoskonalenia swojego 
charakteru i utrata mocy dziedzicznej wraz z próbą jej odzyskania będzie słu-
żyła właśnie samodoskonaleniu. 

W swoich poczynaniach Lipsha nie jest osamotniony, ponieważ wkrótce 
spotyka ducha matki, który wręcza mu książeczkę z biletami do gry w bingo 
i zabiera swój samochód. Według Purdy’ego, wydarzenie to utwierdza Lipshę 
w przekonaniu, że istnieje przyszłość poza życiem ziemskim i że ma ona 
wyraźny wpływ na wydarzenia teraźniejsze, tylko trzeba umieć to wykorzy-
stać113. W tym miejscu rozpoczyna się gra Lipshy w bingo o główną nagrodę 
– samochód, w której wykorzystuje on nie tylko bilety od matki, lecz także 
sposoby swojej babki Lulu, o której mówi: „All business, that’s Lulu. And bu-
siness pays”. (BP 62) Lipsha naśladuje ją i wpada w obsesję gry, koncentrując 
się tylko na jednym, na wygranej, „To get the van, I have to shake hands 
with greed. I get unprincipled”. (BP 64) Lipsha posuwa się aż tak daleko, że 
zaczyna pobierać opłaty za swój leczniczy dotyk, który w rezultacie traci, bo 
moc szamana nie jest na sprzedaż. Traci też samochód, który w końcu udaje 
mu się wygrać, i dodatkowo zostaje upokorzony przez grupę białych ludzi 
w jego wieku, którym nie wystarcza bicie oraz znęcanie się, lecz chcą jeszcze 
tatuażem upamiętnić swój triumf nad Lipshą. Według Purdy’ego114, wniosek 
płynący z tej historii jest przejrzysty: chociaż posiadał zdolność manipulowa-
nia wydarzeniami za sprawą odziedziczonej mocy niezależnej od jego charak-
teru, to jednak nie wygrał samochodu we właściwy sposób; koncentrował się 
wyłącznie na sobie, prowadził grę z pobudek tylko i wyłącznie egoistycznych. 
Dlatego też wygrana okazała się efemeryczna, ale, na szczęście, nauczkę za-
pamiętał na wieki. Później „nauczka” została jeszcze umocniona przez wizję 
Lipshy, dzięki której zrozumiał, że „luck don’t stick when you sell it” (BP 221); 
jak sam kontynuuje tę myśl:

The money life has got no substance, there’s nothing left when the day 
is done but a pack of receipts. Money gets money, but little else, nothing 
sensible to look at or touch or feel in yourself down to your bones. (...) Our 
reservation is not real estate, luck fades when sold. Attraction has no stay-
ing power, no weight, no heart. (BP 221)

Gdy Russell uwalnia Lipshę, ten opowiada mu, dlaczego znalazł się w tak 
opłakanym stanie. Usłyszawszy o wygraniu samochodu, Russell komentuje; 

 112 Ibidem, s. 24.
 113 Ibidem, s. 25.
 114 Ibidem, s. 26.
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„That’s an unusual piece of good fortune”. (BP 82) Z kolei Lipsha pyta 
Russella, czy on kiedykolwiek w życiu miał szczęście, na co Russell udziela 
zastanawiającej odpowiedzi (biorąc pod uwagę jego życiorys weterana wo-
jennego i obecną sytuację człowieka naznaczonego bliznami oraz skazane-
go na wózek inwalidzki): „All the time” (BP 82). Purdy słusznie sugeruje, że 
przedstawiona sytuacja potwierdza przekonanie obecne w całym kwartecie, 
że szczęście ma wiele odmian i nie można wyrokować na podstawie czyjejś 
kondycji fizycznej, czy dana osoba jest szczęśliwa. Szczególnie w powieści The 
Beet Queen Russell sprawiał wrażenie osoby całkowicie przegranej, dlatego 
dla czytelnika wyznanie Russella także jest ogromnym zaskoczeniem. Lipsha 
też przez wielu jest postrzegany jako nieudacznik, loser, jednakże posiada on 
zdumiewajacą zdolność wyciągania wniosków z własnych błędów i adaptacji 
do nowej sytuacji. W rezultacie spotkanie z Russellem podnosi Lipshę na du-
chu i każe on sobie wytatuować na dłoni spadającą gwiazdę, bo to ona była 
zapowiedzią pojawienia się ducha matki i zapowiedzią wygrania samochodu. 
Lipsha wprawdzie stracił samochód, ale zyskał coś o wiele bardziej warto-
ściowego: wiedzę o sobie samym i o sposobach kształtowania go przez jego 
własną wolną wolę i siły zewnętrzne. Jest to zatem dziedzictwo uniwersalne 
w swej naturze.

Zachodni model hazardu jest jeszcze bardziej ewidentny w historii 
Lymana, ponieważ Lipshy udaje się ten model przezwyciężyć, a Lyman staje 
się jego ofiarą (w tej kwestii Purdy ma odmienne zdanie, ale do tego jeszcze 
powrócę). Lyman, właściciel kasyna w rezerwacie, wyrusza do Reno na konfe-
rencję poświęconą hazardowi Indian i tam wpada w pułapkę gry; gra wyłącz-
nie dla siebie, z pobudek czysto materialnych, i sprawia wrażenie nałogowego 
gracza, który nie potrafi przestać, pomimo że przegrywa. Przegrywa, bo, jak 
sugeruje Purdy115, nie jest w swoim kasynie, którym zarządza; tu władza i moc 
znajduje się w innych rękach i kolejne przegrane zdają się Lymanowi o tym 
ciągle przypominać. Lyman staje się automatem bez ducha, bez kontroli nad 
własnymi poczynaniami. „His features were a mask. His outside expression 
was fixed, serene, but beneath that, on the real face that was hidden, he could 
feel his look of bewildered dread”. (BP 92) Jak konkluduje Purdy, w mieście 
wydartym pustyni przez ludzką żądzę wygrania, Lyman porusza się jak ma-
rionetka, jak gracze z Argus, którzy nie byli w stanie zrobić nic, aby wygrać 
z Fleur.

Lyman budzi się potem w nocy w swoim pokoju hotelowym. „It was two 
A.M. when he woke, startling into clarity, his brain on and humming like 
a machine connected to that money”. (BP 92) Wraca do gry, wygrywa prawie 
trzy tysiące dolarów i „...started losing his way in a muddy sluice of sloppy 
plays, and he got desperate. His luck turned unpredictable and he played on, 
but the momentum had died”. (BP 93)

Tej nocy Lyman stracił nie tylko wszystkie swoje pieniądze, lecz także po-
życzkę z Biura do Spraw Indian i fajkę Nectora, którą zastawił w lombardzie. 

 115 Ibidem.
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W końcu postanawia się utopić, ale na szczęście dla niego rzeka okazuje się 
zbyt płytka. Zgodnie z teorią Purdy’ego, Lyman przegrywa, ponieważ nie jest 
u siebie; ulega magii obcego miejsca, które obiecuje łatwą wygraną. Jego utrata 
mocy opisana jest słowami „his luck turned unpredictable”, a umiejętność prze-
widywania zwrotów fortuny dla Indian wiąże się z wiedzą. Za pomocą mocy 
można wyeliminować przypadek i samemu pokierować grą. Ta moc objawia 
się w wizji, w świadomości, że wydarzenia nie następują po sobie chaotycznie, 
przypadkowo, ale że istnieje ich wewnętrzny rytm, porządek cykliczny. Ta 
wiedza pozwala przewidzieć przyszłość i czasami wygrywać. Co więcej, umie-
jętność przewidywania związana jest z tym, czy potrafimy zrozumieć własną 
naturę, w tym też zrozumieć własną rodzinę i historię. W ostateczności jednak 
Lipsha i Lyman wyciągają z hazardu odmienne wnioski: Lipsha już nigdy nie 
pragnie grać wyłącznie po to, aby czerpać zyski z gry i zostaje nawrócony 
na indiański wspólnotowy sposób myślenia, w którym podstawą przetrwania 
jest zachowanie duchowej tradycji, natomiast Lyman nie potrafi uwolnić się 
od zapędów materialistycznych i dla niego przetrwanie plemienia związane 
jest wyłącznie z sukcesem ekonomicznym. Z tego powodu też buduje kasyno 
na świętej ziemi Fleur, pomimo ostrzeżenia z wizji Lipshy, że ziemia ta nie jest 
na sprzedaż i nie powinna służyć zarabianiu pieniędzy. Według Purdy’ego116, 
z czym się nie zgadzam, plan Lymana jest szansą dla całej społeczności i ma 
on błogosławieństwo Fleur. Jednak zauważmy, że postawa Lymana stanowi 
wynik daleko posuniętej asymilacji, a Fleur nigdy przecież nie zgadzała się na 
aż taki kompromis, wprost przeciwnie, dla niej taka mentalność niesie z sobą 
zagrożenie zapomnienia o własnej przeszłości i kulturze, a także zagraża przy-
szłości plemienia, o czym świadczy epilog The Bingo Palace:

We believe she follows our hands with her underwater eyes as we deal 
the cards on green baize, as we drown our past in love of chance, as 
our money collects, as we set fires and make personal wars over what to 
do with its weight, as we go forward into our unsteady hopes. (BP 274) 
[wyróżnienia moje]

Tak naprawdę jednak kwestia hazardu nie jest do końca rozstrzygnięta, 
ponieważ należy pamiętać, że Fleur miała też w zwyczaju odpłacać za wy-
rządzone jej krzywdy, a czy można sobie wyobrazić lepszą odpłatę białym 
osadnikom niż wzbogacenie się na hazardzie i odkupienie od nich za te pie-
niądze własnej ziemi? Byłoby to pokonanie ich za pomocą ich własnej bro-
ni, przy jednoczesnym użyciu sprytu indiańskiego trickstera. Może dlatego 
Fleur reaguje śmiechem na wiadomość, że Lyman chce odebrać jej ziemię, aby 
otworzyć na niej kasyno. Ten śmiech powraca jeszcze kilkakrotnie w powieści 
i jak zauważa Nancy J. Peterson117, trudno rozszyfrować jego znaczenie, ale 

 116 Ibidem, s. 29.
 117 Nancy J. Peterson, Indi’n Humor and Trickster Justice in „The Bingo Palace” [w:] The Chippewa 

Landscape of Luise Erdrich, Allan Chavkin, red., The University of Alabama Press, Tuscaloosa 
1999.
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sam fakt, że się pojawia, może prowokować Indian do zastanowienia się nad 
tym, jak pozostać wiernym indiańskiej tradycji w dobie konsumeryzmu i kul-
tury masowej. Dylemat związany z faktem, czy hazard zniszczy czy uratuje 
Indian, trafnie też odzwierciedlają słowa Lipshy:

The thing is, I already know the outcome, and it’s more or less a gray 
area of tense negotiations. It is not completely one way or another, tradi-
tional against the bingo. You have to stay alive to keep your tradition alive 
and working. (BP 221)

I chociaż powieść nie podaje dokładnej recepty, jak to osiągnąć, kończy 
się głosem wspólnoty, a to sugeruje, że przede wszystkim Indianie powin-
ni pozostać razem i zgodnie ze swoją tradycją dbać o wspólnotę plemienną. 
Podobnie fakt, że na swojego następcę Fleur wybiera Lipshę, a nie Lymana, 
też jest wskazówką, jaka mentalność jest jej bliższa. Oczywiście, Lipsha nie 
może już być strażnikiem takiej tradycji indiańskiej, jakiej chroniła Fleur, po-
nieważ tradycja ta podlega nieustannej transkulturacji. To tradycja już zmo-
dyfikowana, indiańska gra w Bingo do pewnego stopnia połączyła się z ha-
zardem nieindiańskim; obecnie walka o przetrwanie kultury indiańskiej też 
będzie przebiegać inaczej. Lipsha musi stawić czoło transformacji, pamiętając, 
by kontynuować tradycję. Różnica pomiędzy szamanką Fleur a szamanem 
następcą – Lipshą widoczna jest już na poziomie pochodzenia – Fleur jest 
czystej krwi Indianką z potężnego rodu, Lipsha natomiast Metysem, który 
otrzymuje w spadku kulturę metyską z indiańskim rdzeniem. Na szczęście 
Lipsha w kwartecie powieściowym wyciąga wnioski z własnych błędów i doj-
rzewa do tego, aby docenić dziedzictwo indiańskie jako podstawowy element 
składowy, służący do zbudowania tożsamości, jako kontynuację tradycji, którą 
ma chronić:

I remembered back to the days when I tried to doctor my own grandpa 
with the store-bought love medicine that ended up so tragic and confused. 
I remember back to my original wish to visit up at the Pillager woman’s 
place, and how my heart quailed and I was too much of a Morrisey cow-
ard to do the thing. Maybe all my love medicine was store-built after all, 
maybe it was fake, maybe I relied too much on the commercial stuff and 
am only now understanding what it takes to get the real. (...) During the 
first dry-off the season, the Old Lady Pillager is always known to come to 
town. She is by rights my great grandmother, the one who started it all in 
motion. I will find her, I will follow her, I will make my love request. And 
I will hope not to die of her darker medicines as a result. (BP 124–125)

W rezultacie na skutek spotkania z prababką Lipsha nie tylko nie umiera, 
ale nawiązuje więź, dzięki której później jego życie zostaje ocalone.

Gdy Fleur wstępuje na ścieżkę zmarłych zamiast Lipshy („Outdoors, into 
a day of deep cold and brillance that often succeds a long disruptive bliz-
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zard, she went, thinking of the boy out there. Annoyed, she took his place” 
(BP 272), następuje jeszcze jedna istotna zmiana. Fleur zostawia na śniegu 
niedźwiedzie ślady.

It was then that the old strength that had served her in her hardest 
times seized her, lifted and set her again on the unmarked path. In later 
days, there would be some who claimed they found her tracks and fol-
lowed to see where they changed, the pad broadened, the claw pressed 
into the snow. Others heard songs rise, eager, old songs that haven’t been 
sung since that winter. There is enough we can’t account for, however, we 
need no more. Her tracks should have been obscured. Her tracks should 
have filled with snow. They should have blown away with those rough 
songs from the wild dead we cannot hush. Somehow, we should have 
learned not to tamper with what’s beyond us. And yet on clear and bril-
liant days and nights of black stars they are sometimes again left among 
us, Fleur’s tracks, once more, so it is said that she still walks. (BP 273)

Dziedzictwo indiańskie uosobione przez Fleur jest zatem ciągle żywe i na-
wet jeżeli nie wszyscy pozostający przy życiu Indianie potrafią je docenić, to 
jednak wzbudza ono w ich sercach niepokój, zmuszając ich niejako do sta-
wiania sobie pytań egzystencjalnych. Takie właśnie wezwanie zamyka cały 
kwartet:

Yet no matter how we strain to decipher the sound [wydawany przez 
Fleur–niedźwiedzia] it never quite makes sense, never relieves our cer-
tainty or our suspicion that there is more to be told, more than we know, 
more than can be caught in the sieve of our thinking. For that day we 
heard the voices, the thrills and resounding cries that greeted the old 
woman when she arrived at that pine-dark island, and all night our lesser 
hearts beat to the sound of the spirit’s drum, through those anxious hours 
we call our lives to question. (BP 274)

W dyskusji na temat dwóch mentalności w powieściach Erdrich nie moż-
na zapomnieć o kwestii humoru, która po części wiąże się z rozważaniami na 
temat hazardu. Tak jak można interpretować hazard jako indiański sposób na 
rekompensatę przeszłości i próbę zaprowadzenia sprawiedliwego porządku, 
którą krytycy określają mianem „Bingo Justice” lub „Trickster Justice” (Kenneth 
Lincoln, Nancy J. Peterson)118, tak też i indiańskie poczucie humoru może być 
odczytane jako sposób na uporanie się ze skutkami polityki spychania Indian 
na margines społeczny, polityczny, kulturowy etc. Dostrzeżenie humoru 
w powieściach Erdrich jest ściśle związane z odczytaniem kulturowym; jak 

 118 Peterson, Indi’n Humor and Trickster Justice in „The Bingo Palace”, Kenneth Lincoln, Bring Her 
Home [w:] Indi’n Humor: Bicultural Play on Native America, Oxford University Press, New 
York 1993.
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sama Erdrich wyznała w wywiadzie z Hertą Wong119, wielu krytyków literac-
kich określało Love Medicine jako powieść „wstrząsającą”, natomiast Indianie 
nazywali ją „zabawną”. (LM 49) Erdrich konsekwentnie powtarza, że jej celem 
nie jest sportretowanie Indian jako tragicznych ofiar, ale jako uczestników 
„komedii ludzkiej”. Trzeba przyznać, że rozpiętość w interpretacji, kiedy jedna 
grupa etniczna traktuje utwór jak tragedię, a druga jak komedię, jest ogrom-
na, warto więc się zastanowić, co jest istotą indiańskiego humoru i dlaczego 
mogło to umknąć uwadze białego czytelnika. Oczywiście, nie wszystkie po-
wieści zawierają tę samą dozę humoru; najtrudniej odnaleźć humor w Tracks 
i Love Medicine, natomiast w The Bingo Palace humor jest tak wszechobecny, 
że na pewno powieść ta nie spowodowała takiej rozbieżności w ocenach, jak 
wspomniana druga część kwartetu.

Niektórzy czytelnicy mogli nie dostrzec humorystycznej strony powieści, 
ponieważ – jak zauważa Peterson120 – w fikcyjnym świecie Erdrich śmiech 
jest przemieszany z bardzo poważnymi sprawami i czytelnik może nie być 
pewien, czy wypada się śmiać w takich momentach. Ta specyficzna kombi-
nacja komizmu i tragizmu wynika ze zjawiska, które Erdrich wielokrotnie 
tłumaczyła, mianowicie, że śmiech i poczucie humoru stanowią rodzaj pan-
indiańskiej ceremonii, która pomaga członkom różnych plemion uporać 
się z tragicznym losem, jaki przypadł im w udziale. W wywiadzie z Billem 
Moyersem Erdrich powiedziała: „Ironic survival humor enables you to live 
with what you have to live with”121. Jedną z rzeczy, której Indianie muszą się 
nauczyć, jest akceptacja niesprawiedliwości, jak Erdrich wyznaje w tym sa-
mym wywiadzie: „when you grow up and see your people living on a tiny 
pittance of land or living on the edge, surrounded by enormous wealth, you 
don’t see the world as just”122.

Co już zostało nadmienione, obfitość przykładów na obecność humoru 
w kwartecie można znaleźć przede wszystkim w The Bingo Palace. Już na po-
czątku powieści Lipsha charakteryzuje swoją rywalizację z Lymanem jako 
żartobliwą raczej, niż zawziętą. Przyczynę tego stanu rzeczy Lipsha upatruje 
w ich indiańskości:

„Reading is my number-one hobby”, Lipsha confesses, „and I have 
browsed a few of the plays of the old-time Greeks. If you read about 
a thing like Lyman and I happening in those days, one or both of us 
would surely have to die. But us Indians, we are used to inner plot twists 
that we just laugh”. (BP 17)

 119 Hertha D. Sweet Wong, An Interview with Louise Erdrich and Michael Dorris, „North Dakota 
Quaterly” 55.1, 1987.

 120 Peterson, Indi’n Humor..., op.cit., s. 162.
 121 Ibidem, s. 163.
 122 Ibidem.
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Jako mężczyźni zakochani w tej samej kobiecie, Lipsha i Lyman są 
wrogami, natomiast jako Indianie, przyzwyczajeni do obcowania z ironią 
i krętactwem reprezentantów rządu federalnego, Lipsha i Lyman wiedzą, jak 
rozpoznać sytuację absurdalną, i raczej skłania ich ona do śmiechu niż do 
wymiany ciosów. Według Lincolna123, funkcja humoru indiańskiego polega na 
pośredniczeniu w konfliktach pomiędzy Indianami a białymi Amerykanami. 
Humor indiański wywołuje zatem śmiech i podnosi na duchu, ale jednocześ-
nie przygotowuje do stawienia czoła twardej rzeczywistości, w której biały 
człowiek stale zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Funkcję tę szczególnie 
dobrze obrazuje przykład wybrany przez Petersona z The Bingo Palace. Gdy 
Lipsha usiłuje kupić prezerwatywy na stacji benzynowej, którą obsługuje 
biały sprzedawca, sprowokowany, wdaje się z nim w pojedynek na słowa. 
Gdy sprzedawca drwiąco pyta Lipshę o intymne sprawy „Are you on a heavy 
date?”, Lipsha nie pozostaje mu dłużny i zauważywszy, że ten nosi koszulkę 
z Montany, odpowiada: „Not really. Fixing up a bunch of my white buddies 
from Montana. Trying to keep down the sheep population”. (BP 70) Wymiana 
słów coraz bardziej się zaostrza, Lipsha kontynuuje wątek owiec, a sprzedaw-
ca wątek rasistowski, pytając na koniec Indianina, do jakiej rasy on należy. 
Ponieważ Lipsha nie odpowiada i stara się wyjść ze sklepu, sprzedawca sam 
sobie udziela odpowiedzi: „prairie nigger”. Lipsha czuje się tak zraniony, że 
nie bardzo wie, jak zareagować, ale na koniec dopada drzwi sklepu i beczy jak 
owca. W ten sposób udaje mu się jakoś wybrnąć z sytuacji, która zdecydowa-
nie uwłacza jego godności.

W dyskusji nad indiańskim poczuciem humoru nie może zabraknąć od-
wołania do indiańskiej tradycji, z której to poczucie humoru wyrasta, dotyczy 
to mianowicie mitologicznej postaci „heyoka”, człowieka, który wszystko robił 
na odwrót. Jak trafnie charakteryzuje go John Lame Deer124, „heyoka is an 
upside-down, backward forward, yes-and-no, contrary wise man”. Powieści 
Erdrich obfitują w przykłady zachowań „heyoka”, np. Lyman niszczy wspólny 
(jego i brata) samochód, żeby w ten sposób Henry znów zainteresował się 
życiem, mając nowy poważny cel – naprawę samochodu, Howard zjada płatki 
śniadaniowe na opak, Lipsha robi leki na miłość „na skróty”, Nector mówi 
po randce z Marie „I don’t want her, but I want her, and I cannot let her go”. 
Oczywiście, omawiany już inny bohater mitologiczny, trickster, też stanowi 
źródło poczucia humoru, szczególnie ważna jest w tym kontekście ta jego 
cecha, która decyduje o ciągłych pomyłkach. Należy też wspomnieć o jego 
skłonności do żartów z podtekstem erotycznym.

Chociaż w powieściach Erdrich możemy odnaleźć różnego rodzaju sytu-
acje humorystyczne, prawdopodobnie najwięcej jest przykładów na tak zwany 
humor „indiańsko-biały”, będący wynikiem nawet nie spotkania, lecz raczej 
zderzenia kultur. Znakomity przykład tego typu humoru stanowi rozmowa 
Nectora z matką o „Moby Dicku”:

 123 Lincoln, Bring Her Home, op.cit., s. 25.
 124 John (Fire) Lame Deer and Richard Erdoes, Lame Deer, Seeker of Visions: The Life of a Sioux 

Medicine Man, Simon and Schuster, New York 1972, s. 225.
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„You’re always reading this book”, my mother said once. „What’s in it?”
„The story of the great white whale”.
She could not believe it. After a while, she said, „What do they got to 

wail about, those whites?” (LM 125)

W tej samej powieści Dot, próbująć zagadać policjanta, który poszukuje 
jej męża Gerry’ego, prosi go o radę w sprawie imienia dla swojego dziecka 
i pyta, co sądzi o imieniu „Ketchup Face”. (LM 195) Jak natomiast konkludu-
je Nector po swojej krótkiej karierze w Hollywood, dla białych widzów „the 
only interesting Indian is dead, or dying by falling backwards off a horse”. 
(LM 91) Z kolei Gerry, podsumowując swoje liczne kłopoty z prawem białych 
ludzi, mówi:

...there is nothing more vengeful and determined in this world than 
a cowboy with sore balls. (...) white people are good witnesses to have on 
your side, because they have names, addresses, social security numbers 
and work phones. But they are terrible witnesses to have against you, al-
most as bad as having Indians witness for you. (LM 162)

Lulu też ma swój komentarz na temat relacji indiańsko-amerykańskiej; gdy 
nie zgadza się na wzięcie udziału w spisie ludności, uzasadnia swoją decyzję 
w następujący sposób: „(...) every time they counted us they knew the preci-
se number to get rid of”. (LM 221) Indianie potrafią też drwić sami z siebie, 
czego przykładem jest odpowiedź Lymana na stwierdzenie Lulu, że „creation 
was all connected in the olden times”. Lyman odpowiada: „It is pretty much 
connected now”, (...) „As soon as my plumbing’s hooked in I’ll be part of the 
great circle of life” (BP 307–308). 

Humor w powieści umożliwia zatem przetrwanie, ponieważ w pewien 
sposób uzdrawia poprzez wyrównanie szans, a przez to odradza i integruje. 
Jak zauważa Tim Tiago z magazynu „Lakota Times”: 

It has been said that humor pulled the Jewish and Black people through 
the hard times. It is said that they could not have survived without it. 
Well, the moral of this column is, if you want to see some real survivors, 
just sit in on an Indian joke session. That’s nothing in this world that can 
top it125.

Podobnie Paula Gunn Allen zwraca uwagę na regeneracyjną funkcję in-
diańskiego humoru: 

We survive war and conquest; we survive colonization, acculturation, 
assimilation; we survive beating, rape, starvation, mutilation, sterilization, 
abandonment, neglect, death of our children, our loved ones, destruction of 

 125 Tim Tiago, Nothing Can Top Indian Joke Session, „Notes From Indian Country”, Vol. 1, 1984, 
s. 238.
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our land, our homes, our past, and our future. We survive, and we do more 
than just survive. We bond, we care, we fight, we teach, we nurse, we bear, 
we fleed, we earn, we laugh, we love, we hang in there, no matter what126.

Lincoln jest natomiast zdania127, że humor indiański w kwartecie Erdrich 
dodatkowo odsuwa pretensje etnocentryczne i jednoczy ludzi, nie tylko 
Indian – którym pozwala zachować ciągłość kulturową, bo specyficzne po-
czucie humoru jest niewątpliwie oryginalnym elementem ich tradycji – lecz 
także ludzi z różnych grup etnicznych, ponieważ sięga ponad podziały ra-
sowe i kulturowe. Jak zauważa Allen, najistotniejszym tematem powieści in-
diańskich nie jest konflikt i zniszczenie, lecz przemiana i ciągłość128. Poczucie 
humoru umożliwiające przetrwanie, a tym samym ciągłość, jest – według sa-
mej Erdrich – uniwersalną cechą wszystkich Indian północnoamerykańskich. 
Umiejętność żartowania z reprezentantów dominującej kultury jest sposobem 
na oswojenie trudnych spraw, ale powieści zawierają też sporą dawkę auto-
ironii. Jak podkreśla Lincoln129, trzeba się nauczyć śmiać, pomimo istnienia 
różnic, i dostrzec wspólny kontekst. Tak jak dom jest w powieściach Erdrich 
miejscem, które ona sama określa jako „a place to love and be irritated with”, 
tak też bohaterowie jej powieści wywołują w czytelnikach bardzo kontrastu-
jące z sobą odczucia; szanujemy ich i budzą nasz respekt, ale również dener-
wują i śmieszą, co powoduje, że są bardzo ludzcy. Według Lincolna, postawa 
Erdrich w stosunku do jej fikcyjnego świata jest frapująca, zdawać by się 
mogło, że nie tylko rozumie, lecz także akceptuje dziwną przemoc, która cha-
rakteryzuje ludzkie działania, w tym działania jej bohaterów130. Jednocześnie 
jej poczucie humoru pomaga zintegrować ludzi z miejscem i okolicznościami 
oraz daje nadzieję na przyszłość bogatszą we wzajemną tolerancję, wybacze-
nie, a nawet miłość. Lincoln wysuwa nawet teorię, że musiało upłynąć około 
piędziesiąt lat, aby z mieszanki Indian, Francuzów i innych osadników po-
chodzenia europejskiego narodziła się grupa, która połączy wszystkie dzie-
dzictwa i odnajdzie swoje miejsce w wielokulturowości. 

Symbolem mieszańca w powieści Love Medicine jest mlecz, roślina bardzo 
pospolita i bardzo odporna. Mlecz niesie z sobą podwójną symbolikę; dla 
Indian jest symbolem czegoś niezniszczalnego („a globe of frail seeds that’s 
indestructible” LM 258), a dla białych ludzi – chwastem. Nie przez przypa-
dek mlecze najczęściej pojawiają się w scenach z Lipshą, bo to on jest re-
prezentantem nowego pokolenia Indian i dla niego kwestia tożsamości oraz 
„pogodzenia” pozornie nieprzystających kultur jest najistotniejsza. Kultura 
metyska niesie z sobą nowe wyzwania, nową walkę o zachowanie kruchej 
równowagi pomiędzy oryginalną indiańską tożsamością a wpływami świata 

 126 Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions, 
Beacon Press, Boston 1986, s. 16.

 127 Lincoln, Bring Her Home, op.cit.
 128 Allen, The Sacred Hoop, op.cit.
 129 Lincoln, Bring Her Home, op.cit.
 130 Ibidem.
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nieindiańskiego, które trzeba jakoś oswoić i zaadaptować. Nie można przy-
mykać oczu na zmiany i równocześnie nie wolno zapomnieć o własnym dzie-
dzictwie. Erdrich nieustannie pokazuje, że świat bez wizji indiańskiej byłby 
uboższy poznawczo, a dla jej metyskich bohaterów świat bez „indiańskiej” 
połowy byłby ziemią jałową i obcą, skutą lodem, taką, która zabija June i nie-
omal niszczy Liphsę. Zaakceptowanie metysażu jest odzyskaniem własnej 
integralności i ten proces obserwujemy, podążając śladami Lipshy. Lipsha 
wybiera własną drogę poprzez „przyłączenie się do gry” tricksterów i trzeba 
przyznać, że w jego wypadku właśnie to komediowe usposobienie umożliwia 
mu przetrwanie, bo ustawia go w pewnym dystansie do podwójnego dzie-
dzictwa, co pozwala mu się lepiej zastanowić nad własnymi wyborami i uczyć 
się na błędach.

Indiańska mądrość w kwartecie to przede wszystkim metaforyczny lek na 
miłość, a także cierpienie, pasję, uniesienia i straty towarzyszące budowaniu 
więzi międzyludzkich. Ta mądrość wzbogaca współczesną odyseję związaną 
z ponownym „zapuszczaniem korzeni”, odnajdywaniem i pielęgnowaniem 
tożsamości. Erdrich pokazuje, że możemy kochać rodzinę ludzką w jej najróż-
niejszych formach, np. dzieci Lulu z różnych ojców czy rodzinę dzieci „niczy-
ich” stworzoną przez Marie. Jak stwierdza Lincoln, nie ma czystej etnicznie 
Ameryki, ale jest pluralistyczna ziemia przybranych dzieci. Indiańsko-mety-
skie leki na miłość to uniwersalia odnoszące się do pasji i prokreacji, tajemni-
cy wzajemnego zauroczenia i potomków różnych związków. Leki pozwalają 
też przyjrzeć się kwestii, jak wszyscy dajemy sobie radę z problemami, które 
spotykamy w Nowym Świecie, a które są problemami ogólnoludzkimi. Z po-
stulatem o mieszanym dziedzictwie kultury indiańskiej i z postulatem o ist-
nieniu pozytywnego aspektu spotkania kultur zgadza się też Allen, pomimo 
że jej postawa jest przeważnie separatystyczna:

Native cultures and consciousness include Western cultural elements 
and structures. Assuming they do not seriously dislocate the tradition in 
which they are embedded, this inclusion makes them vital rather than 
impure and decadent131.

Warto jednocześnie, kończąc, powtórzyć, że uniwersalizm przesłaniają-
cy powieści Erdrich, nie powinien popychać czytelnika do nadinterpretacji 
rzeczywistości powieściowej. Lektura tekstów indiańskich jest trudna dla 
czytelnika spoza indiańskiego świata właśnie ze względu na jego zanurze-
nie w zachodniej tradycji filozoficznej, opartej głównie na racjonalizmie 
i empiryzmie. Problematyczne jest szczególnie owe zderzenie kulturowych 
rzeczywistości; ludzie zamieniający się w zwierzęta, zmarli odwiedzajacy ten 
świat, pertraktacje z duchami, a wszystko to zaakceptowane przez Indian 
jako nierozerwalna część rzeczywistości, a nie domena fantastyki. Czytelnik 
powieści Erdrich musi spróbować dostrzec i zaadaptować światopogląd 

 131 Paula Gunn Allen, Spider Woman’s Granddaughters: Traditional Tales and Contemporary Writing 
by Native American Women, Fawcett Columbine, New York 1989, s. 7.
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Chippewa, który zakłada występowanie takich zjawisk. Znajomość kultury 
Chippewa pomaga w znacznej mierze wyjaśnić wiele pomysłów pisarskich 
Erdrich. Przemiany w zwierzęta sygnalizują posiadanie mocy. Jest to szcze-
gólnie czytelne w historiach o duchu trickstera obecnym w wielu bohaterach. 
Jego przemiany stanowią dowód na to, że w wierzeniach Chippewa ludzie 
nie są oddzieleni od świata nadprzyrodzonego i mogą wybierać pomiędzy 
zaistnieniem w formie ludzkiej lub zwierzęcej. Według A.I. Hallowella132, 
Indianie Chippewa wypracowali bardziej pojemną koncepcję osoby ludzkiej 
od koncepcji euroamerykańskiej, bo w metafizyce Chippewa osoba może 
być człowiekiem i czymś/kimś innym niż człowiek. Stąd też zwierzęta mogą 
mówić i wyrażać emocje, a ludzie mogą przybierać zwierzęce ciała i cechy. 
Ale przecież znamy te transformacje choćby z mitologii greckiej i rzymskiej, 
podstawy kultury europejskiej, o czym Hallowell zdaje się zapominać. Jak 
zauważa Jacobs, fikcja Erdrich odzwierciedla metafizykę Chippewa, skupiając 
się na przestrzeni, w której transformacja jest możliwa, w której mit ciągle 
żyje133. I tu widoczna jest różnica, bo my daleko odeszliśmy od takiej wiary 
w mity.

Obecność mityczna jest cechą fikcji większości pisarzy indiańskich. 
W pracy na ten temat Patricia Riley134 przywołuje słowo oznaczające mieszań-
ca w języku Lakota „IESKA”, które podkreśla takie umiejętności mieszańca, 
jak umiejętności negocjacji, interpretacji świata Indian i białych, świata ludzi 
i duchów. Pisarze indiańscy są właśnie takimi pośrednikami pomiędzy świa-
tami i w swom pisarstwie starają się wyjaśniać indiański punkt widzenia. Ich 
dzieła stanowią dla nich środek, który służy samoidentyfikacji, rozpoznania 
siebie jako Indian, a stworzenie przez nich świętej przestrzeni w fikcji literac-
kiej jest znakiem, że zaadaptowali indiański światopogląd. Według Jacobs135, 
są oni „drugorzędnymi bohaterami” kultury indiańskiej poprzez to, że oży-
wiają tradycję, interpretując ją na nowo i przez to czyniąc ją dostępną dla 
współczesnego doświadczenia. 

Sceptycy twierdzą, że kwartet Erdrich jest swoistym pożegnaniem z kul-
turą Indian Chippewa; kroniką utraty tożsamości. Towarzyszy temu prze-
konanie, że nie można zaistnieć równolegle w dwóch kulturach, bo zawsze 
jedna wpłynie destrukcyjnie na drugą. Jednakże powyższa analiza kwestii 
kulturowych w kwartecie świadczy o tym, że można ocalić jedną kulturę 
w drugiej, a najlepszym, moim zdaniem, przykładem z powieści jest trans-
formacja Fleur w The Bingo Palace, na którą większość krytyków zdaje się nie 
zwracać uwagi. To, iż Fleur „wkracza do gry” białych ludzi, pomimo że sama 
jest ostoją czy nawet uosobieniem indiańskiego tradycjonalizmu i że wycho-
dzi z tego pojedynku zwycięsko, odzyskując ziemię, stanowi dowód na to, że 

 132 A.I. Hallowell, Ojibway Ontology, Behavior..., op.cit. 
 133 Jacobs, The Novels of Louise Erdrich..., op.cit., s. 188.
 134 Patricia Riley, The Mixed Blood Writer as Interpreter and Mythmaker [w:] Understanding Others: 

Cultural and Cross-Cultural Studies and the Teaching of Literature, Joseph Trimmer and Tily 
Warnock, red., NCTE, Urbana 1992, s. 235.

 135 Jacobs, The Novels of Louise Erdrich..., op.cit., s. 187–188. 
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transformacja jest konieczna i że jest dla niej miejsce w obrębie indiańskiej 
tradycji. Bohaterom takim jak Nector czy Lipsha możemy zarzucić brak od-
wagi w obronie tradycji i konsekwentnie bezmyślne dążenie w kierunku asy-
milacji. Ale te same zarzuty nie mogą dotyczyć mitycznej Fleur, która JEST 
tradycją. Tradycją, która posiada ogromny potencjał transformacji i jednocześ-
nie chroni – wykorzystując spryt trickstera – to, co decyduje o oryginalności 
kultury Chippewa:

THE FOURTH AND THE LAST TIME SHE CAME BACK TO THE 
RESERVATION, Fleur Pillager was dressed in stark white. Her padded-
-shoulder suit, pinched at the waist, caught the spring sun. She moved 
in a glare, a shield of new light. She carried gloves, wore gleaming high 
heels. A short-brimmed hat tipped a spotted veil across her face. Those of 
us who dared to notice saw that her braids had grown thick as tails and 
hung long down her back, bound together with a red strip of cloth. The 
oldest people frowned when they heard that detail, remembering how in 
the old days the warriors arranged their hair, tied back when they pre-
pared to meet an enemy. 

Fleur’s car was also white and it was large, a Pierce-Arrow with 
a Minnesota licence plate. (…)

And yet the car and the clothes were troubling. Stolen perhaps, though 
the Pillager acted as though she owned them. But then, she’d always 
acted as though she owned everything and nothing: earth, sky, those 
who crossed her path, road and Pillager land. It was because she owned 
herself, they said, because she was a four-souled woman. Like her grand-
mother, Fleur Pillager possessed more souls than she had a right to. It was 
not proper. Even now, who knew how many she had left to use? She could 
not be killed, that fact was now proved once more. For here she was again, 
a presence that did not stand to reason. She should have been dead, but 
perhaps, knowing death was near, she had thrown a soul into the world, 
a decoy, and lived on without harm. (BP 139, 140)

Jak widać w powyższym fragmencie, transformacja nie zabiła Fleur, 
a nawet ją wzmocniła. To Fleur zdecydowała, które elementy białej kultury 
„ukraść” i jak je wykorzystać. Fleur wprawdzie umiera w powieści, ale nie jest 
to śmierć polegająca na ostatecznym pożegnaniu się z tym światem (w koń-
cu Indianie nie wierzą w przepaść pomiędzy światem zmarłych a światem 
żywych, ale ich współistnienie). Fleur ma wiele dusz, wybierając Lipshę na 
następcę, oddaje mu jedną z nich (dlatego Lipsha przeżył śnieżycę), a dodat-
kowo pozostaje duchowym strażnikiem plemienia, przeistaczając się w wa-
leczną niedźwiedzicę (ślady na lodzie, jakie pozostawia umierająca Fleur, to 
ślady niedźwiedzia), i ta transformacja jest bardzo znacząca dla Indian zanu-
rzonych w animistycznej duchowości. Ten ostatni kostium Fleur symbolizuje 
kulturę indiańską w procesie transkulturacji, czyli taką, jaka najbardziej inte-
resowała Arguedasa. 
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José María Arguedas 
– paradoksy metysażu

José María Arguedas jest klasykiem literatury peruwiańskiej i jednym z naj-
bardziej cenionych pisarzy latynoskich zajmujących się perspektywą indiańską 
w literaturze. W tym sensie jest on poprzednikiem Louise Erdrich, ale trudno 
tu mówić o jakichkolwiek wpływach, ponieważ mimo bliskości terytorialnej 
obu Ameryk, dzieli je ciągle przepastna odległość kulturowa. Niemniej jednak 
dla czytelnika Arguedasa i Erdrich zbieżność tematyczna ich pisarstwa jest dość 
ewidentna, a szczególnie na uwagę zasługuje fakt, że obie osobowości twórcze 
skupiły się nie tyle na samej prezentacji świata indiańskiego, ile na pokazaniu 
interakcji pomiędzy światem Indian i nie-Indian i na owocach tego spotkania. 
Dychotomie obecne w utworach Erdrich są czytelne także w fikcji Arguedasa, 
dlatego zachowanie podziału organizującego analizę, podziału na dwie histo-
rie, dwa języki, dwie duchowości i dwa modele świata wydaje się jak najbar-
dziej uzasadnione. Oczywiście, ogromny wpływ na kształt twórczości Erdrich 
i Arguedasa miało szersze tło kulturowe odmienne dla obu Ameryk, jak i cha-
rakter grup indiańskich, które stały się modelem dla Indian przedstawionych 
w ich utworach. Inna jest też historia literatur obu krajów, i tak jak Erdrich 
musiała stawić czoła kanonowi literatury północnoamerykańskiej, startując 
z pozycji pisarki reprezentującej twórczość mniejszości narodowych, tak też 
Arguedas musiał uporać się z tradycją indygenizmu w literaturze latynoskiej. 
Na polu zmagań kulturowych oboje walczyli natomiast z bardzo podobnymi 
stereotypami na temat Indian (Indianie jako zwierzęta, Indianie bezwolni, 
zacofani, przegrani, zdeprawowani, słabi, Indianie jako reprezentanci kultury 
niereprezentującej żadnych istotnych wartości ogólnoludzkich). Oczywiście, 
nie bez znaczenia jest też fakt, że Indianie obu Ameryk byli w świadomości 
masowej Indianami „milczącymi”, odartymi z historii, języka i literatury.

W przypadku Louise Erdrich niejako zaproszeniem do przyjrzenia się 
jej twórczości stał się kwartet powieściowy, który można by też analizować 
w zestawieniu z późniejszymi powieściami. Niektórzy krytycy dopatrują się 
w tych powieściach kontynuacji sagi indiańsko-amerykańskiej. Skupiłam 
się na samym kwartecie, ponieważ nie tylko może być odczytywany jako 
spójna całość, ale też zapewnia wystarczający materiał do analizy tematu 
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wielokulturowości. Z Arguedasem sytuacja ma się podobnie; to znaczy zna-
komita większość jego utworów, jeżeli nawet nie wszystkie, może być anali-
zowana pod kątem wielokulturowości. Jednakże i w tym wypadku proponuję 
pewne ograniczenie; chciałabym się mianowicie skupić na czterech pozycjach, 
pozwalających na wyczerpującą analizę tematu spotkania kultur, a jednocześ-
nie nie obfitujących w inne tematy, które na zasadzie wątków dygresyjnych 
mogłyby przeszkadzać w analizie. Tym, co określam jako wątki dygresyjne, 
są wątki polityczno-społeczne, związane z zainteresowaniem, które Arguedas 
poświęcił socjalizmowi i marksizmowi, a które, jak sam przyznaje w jednym 
ze swoich najsłynniejszych wystąpień1 („Nie jestem akulturowany...”), „nigdy 
nie zabiły w nim indiańskiej magii”. Arguedas, jak będę się starała pokazać na 
przykładach w trakcie analizy, interesował się głównie dziedzictwem metysa-
żu w kulturze latynoskiej i przez lata jego twórczej aktywności te zaintereso-
wania rozwijały się oraz modyfikowały. Pisarz zaczął od tezy o nieusuwalnej 
dychotomii świata andyjskiego, aby stopniowo pokazywać, że dychotomia 
ta jest paradoksem, bo świat Peru, podobnie jak cały świat latynoski, opie-
ra się na kulturze metyskiej i w związku z tym rzeczywistości namiętnie się 
zwalczające (indiańska i nieindiańska), posiadają rodzaj wspólnej synkre-
tycznej kultury, do której istnienia nie chcą się jednakże przyznać i jeżeli już 
ją zauważają, to wolą ją określać w kategoriach „zanieczyszczonej” kultury 
hiszpańskiej lub indiańskiej. Podobnie traktowany jest Metys; nie jako ten, 
który ze względu na swoją międzykulturową pozycję łączy oba dziedzictwa 
i jest przez to bogatszy, ale jako bękart, który nie przynależy nigdzie i nie 
ma żadnych praw. Arguedas sam czuł się „Metysem kulturowym” (dla nie-
go kultura zawsze była istotniejsza od rasy) i jego pisarstwo jest w bardzo 
dużym stopniu odzwierciedleniem dylematów osobistych. Z tego powodu 
do analizy pod kątem tematu wielokulturowości wybrałam utwory, które są 
swoistym dziennikiem narodzin i życia Metysa, a które skupiają się w dużo 
większej mierze na dylematach kulturowych, niż ideologicznych i politycz-
nych. Są to opowiadania wydane w Polsce pod tytułem Ludzka miłość2, które 
zawierają kompletny wybór opowiadań z tomu Woda [Agua] i Ludzka miłość 

 1 José María Arguedas, Lis z Gór i Lis z Nizin, tłum. Zofia Wasitowa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 264.

 2 José María Arguedas, Ludzka miłość, t łum. Andrzej Nowak, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1979, zawiera opowiadania, które po hiszpańsku ukazały się w to-
mie pierwszym Woda: Woda, Uczniowie i Warma kuyay; oraz opowiadania z tomu wydanego 
pod tym samym tytułem, ale poszerzonego o opowiadania Wąwóz, Orovilca, Śmierć braci 
Arango, Jedynak, Zgon Rasu-Ñiti oraz Obcy i wreszcie opowiadania z tomu wydanego po 
hiszpańsku pod tytułem Ludzka miłość (Stary piec, Ogród, Ayla i Don Antonio). Informacje te 
są istotne, ponieważ gdy krytycy hiszpańskojęzyczni odnoszą się do tomu Ludzka miłość, 
mają na myśli tylko cztery ostatnie opowiadania, a nie zbiór opowiadań wydany w Polsce. 
Poza tym trzy pierwsze opowiadania z polskiego wydania należą do najwcześniejszych 
utworów Arguedasa, a kolejne reprezentują już jego dojrzałą twórczość, tak że polskie 
wydanie opowiadań Arguedasa ma charakter „opowiadań zebranych”, a całość nosi tytuł 
jednego tylko tomiku i to może wprowadzać w błąd.
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[„Amor mundo y todos los cuentos”], oraz powieści: Yawar fiesta3 [„Yawar fie-
sta”], Głębokie rzeki4 [„Los ríos profundos”] i Lis z Gór i Lis z Nizin5 [„El zorro 
de arriba y el zorro de abajo”]. Utwory te stanowią nie tylko relację spadko-
biercy metysażu, ale pokazują też dwudziestowieczną historię Indian z Peru 
(z odniesieniami do ich historii wcześniejszej) i ilustrują to, co Louise Erdrich 
określa jako proces transformacji oraz kontynuacji w kulturze indiańskiej, 
a co krytycy i pisarze latynoscy nazywają procesem transkulturacji.

Jak już wspomniałam, biografia Arguedasa ma tutaj ogromne znaczenie, bo 
– tak jak u Erdrich – wpłynęła ona bezpośrednio na wybór tematów pisarskich. 
José María Arguedas  urodził się 18 stycznia 1911 roku w Andahuaylas w Peru, 
a zmarł (samobójstwo) 28 listopada 1969 roku w Limie. Pisarz przyszedł na 
świat w stolicy prowincji Andahuaylas w stanie Apurímac; rejonie zdomino-
wanym przez Indian Keczua6. Ojciec Arguedasa był prawnikiem z Cuzco i jego 
zawód zmuszał go do ciągłych podróży. Matka pisarza osierociła go w wieku 
niespełna trzech lat. Gdy jego ojciec ożenił się ponownie w roku 1917, José za-
mieszkał ze swoją macochą w mieście San Juan de Lucanas. Pod nieobecność 
ojca Arguedas padał ofiarą okrucieństwa macochy i jej synów, chroniąc się 
przed nimi wśród społeczności indiańskiej. W ten sposób nauczył się keczua 
i nasiąknął światopoglądem indiańskim, co naznaczyło go na zawsze. Indianie 
zrekompensowali Arguedasowi poczucie osamotnienia, a także osierocenia 
i w ten sposób społeczność ta zastąpiła mu jego prawdziwą rodzinę. W roku 
1923 młody José towarzyszył ojcu w podróżach przez Andy. Ojciec pisarza 
zmarł w roku 1931. W latach 1924–1925 Arguedas mieszkał w Abancay, stolicy 
Apurímac, i to doświadczenie zostało wykorzystane w powieści Głębokie rzeki 
(1958). José uczył się w wielu szkołach i wielu miastach oraz wsiach, ze wzglę-
du na charakter pracy ojca (m.in. w San Juan, Puquio, Ica i Huancayo). W roku 
1931 wstąpił na Uniwersytet San Marco w Limie i równocześnie też pracował 
na poczcie. Za protest przeciwko faszystom został skazany na rok więzienia. 
Owocem tego stała się powieść El sexto (1961). W roku 1939 Arguedas wyjechał 
do Sicuani w prowincji Cuzco, gdzie uczył hiszpańskiego i geografii; w tym 
samym roku się ożenił. W roku 1946 powrócił na uniwersytet, aby zakończyć 
studia antropologiczne (skończył w roku 1948). Od roku 1953 pełnił funkcję 
dyrektora studiów etnicznych w Narodowym Muzeum Historii w Limie.

Stopniowo praca Arguedasa – antropologa i pisarza – zyskiwała coraz szer-
szy rozgłos; zwłaszcza publikacja Głębokich rzek zapewniła mu uznanie w kraju 
i za granicą. Niestety, w miarę jak rosła jego sława, pogarszał się stan zdro-
wia. W dekadzie lat sześćdziesiątych Arguedas został dyrektorem Casa de la 

 3 José María Arguedas, Yawar fiesta, tłum. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1975.

 4 José María Arguedas, Głębokie rzeki, tłum. Helena Czajka, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1973.

 5 José María Arguedas, Lis z Gór i Lis z Nizin, op.cit.
 6 Informacje bibliograficzne zebrane w niniejszej pracy pochodzą z Recopilación de textos sobre 

José María Arguedas, comp. Juan Larco, Casa de las Américas, La Habana 1976, Cronología, 
s. 463–469 oraz z książki José María Arguedas, Julio Ortega red., „Latin American Writers” 
Vol. 3, Charles Scribner’s House 1989, s. 1131–1138.
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Cultura, potem profesorem Uniwersytetu San Marcos i dyrektorem Muzeum 
Antropologii. Zapraszano go na międzynarodowe konferencje i zaczęto tłuma-
czyć jego utwory oraz prace antropologiczne. W roku 1966 pierwszy raz targnął 
się na swoje życie. Po leczeniu w szpitalu wydawało się, że nastąpiła wyraźna 
poprawa. Po rozwodzie z pierwszą żoną ożenił się po raz drugi, ale poprawa nie 
trwała długo. Samobójczy strzał, oddany jesienią 1969 roku, położył kres jego 
życiu. Świadectwem tych ostatnich zmagań ze śmiercią stała się niedokończona 
powieść, przeplatana dziennikami i pożegnalnymi listami Lis z Gór i Lis z Nizin.

Jak wynika zatem z biografii, Arguedas nie był Indianinem w sensie ra-
sowym, natomiast niewątpliwie stał się nim w sensie kulturowym. Osoby 
niezaznajomione wystarczająco z sylwetką i twórczością tego wybitnego 
Peruwiańczyka mogą powątpiewać w tego typu transformację. Przekonania 
jednak nabiera się dopiero wtedy, gdy się wkracza w fikcyjny świat, który 
stworzył, a także gdy prześledzi się jego pisma antropologiczne. Uwzględniając 
dodatkowo biografię, jak też sytuację etniczno-kulturową Peru (kraj, o któ-
rym Arguedas mawiał, że oprócz Indian, Metysów, białych i Mulatów za-
mieszkiwany jest również przez „białych” Indian i białych „ciemniejszych niż 
Indianie”, co miało się odnosić nie do koloru ich skóry, ale kultury), indiań-
skość a ściślej metyskość Arguedasa nabiera pełnej wiarygodności.

Bardzo ciekawe w kontekście rozważań nad obecnością dwóch światów 
w prozie Arguedasa są te elementy jego biografii, które dotyczą początków 
kariery pisarskiej. Po pierwsze, stając się pisarzem, Arguedas musiał wybrać 
pomiędzy językiem hiszpańskim a keczua, językiem większości Indian peru-
wiańskich, językiem dominującym w rejonie, z którego pochodził, i w rezulta-
cie językiem, który poznał jako pierwszy; jak piszą krytycy – „językiem mat-
czynym”, bo przejął go od Indian, którzy zastąpili mu matkę. Hiszpański był 
językiem jego edukacji (którą rozpoczął dość późno, około czternastego roku 
życia, ze względu na pracę ojca) i konsekwentnie „językiem ojczystym” w tym 
sensie, że reprezentował świat potomków kolonizatorów: Hiszpanów i Kreoli, 
i był językiem miast, w których Arguedas zamieszkał wówczas, gdy jego dzie-
ciństwo indiańskie dobiegło końca. Jak powszechnie wiadomo, pisarz rozpo-
czął swoją twórczość prozatorską od pisania opowiadań, które były reakcją na 
indygenizm lat trzydziestych – prąd literacki, dość schematycznie traktujący 
kulturę indiańską. Arguedas, dzięki swojej dwujęzyczności, był pisarzem 
szczególnie pożądanym, ponieważ mógł wprowadzić czytelnika w prawdzi-
wy świat Indian. Wybór języka hiszpańskiego był jednakże dla Arguedasa 
jednoznaczny z wyrzeczeniem się indiańskiego dziedzictwa, a z kolei wybór 
keczua oznaczał brak czytelników, bo większość ludności posługującej się 
tym językiem stanowili analfabeci. Znakomitym rozwiązaniem okazało się 
stworzenie nowego języka literackiego – mieszanki hiszpańskiego i keczua, 
który stał się pomostem pomiędzy dwoma językami i był rozumiany przez 
wszystkich Peruwiańczyków. Język ten, co postaram się udowodnić w dalszej 
części pracy, bardzo dobrze odzwierciedla naturę kultury peruwiańskiej, na 
którą składa się zarówno dziedzictwo hiszpańskie, jak też indiańskie, którego 
znaczenie Arguedas na nowo odkrył dla dwudziestowiecznego czytelnika.
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Spuścizna literacka Arguedasa obejmuje: wybór opowiadań Woda, wydany 
w roku 1935 i dwa razy poszerzony w roku 1961 i 1974, powieść Yawar fiesta 
(1941), opowiadania Diamantes y pedernales (1954), powieść Głębokie rzeki (1958), 
powieść El sexto (1961), wybór poezji Tupac Amaru Kamaq taytanchisman; halli-
taki. A nuestro padre creador Tupac Amaru; himnocancion, salquantay (1962), powieść 
Todas las sangres (1964), wybór Ludzka miłość i inne opowiadania (1967) i wydane 
pośmiertnie powieść Lis z Gór i Lis z Nizin oraz opowiadania zebrane Relatos 
completos (1974). Do najważniejszych prac z zakresu antropologii i etnografii 
należą Las comunidades de España y del Peru (1954), Evolución de las comunidades 
indígenas (1957), El arte popular religioso y la cultura mestiza (1958), Formación de 
una cultura nacional indoamericana, Señores e indios: acerca de la cultura peruana 
(1976) Indios, mestizos y señores (1985). Oprócz tego Arguedasowi zawdzięcza-
my tłumaczenia literatury i mitologii Indian Keczua; nie sposób tu pominąć: 
Canto kechwa (1938), Mitos, leyendas y cuentos peruanos (1947), Cuentos mágico-
realistas y canciones de fiestas tradicionales: folklore del valle del Mantaro, provincias 
Jauja y Concepción, Bogowie i ludzie z Huarochiri [Dioses y hombres de Huarochiri] 
(1966), Dos estudios sobre Huancayo (1978).

Twórczość literacka Arguedasa, jak już zaznaczyłam, ma charakter bar-
dzo autobiograficzny, dlatego warto już na wstępie przyjrzeć się refleksjom 
pisarza, będącym zarazem komentarzem do własnej twórczości; refleksjom, 
które mają ścisły związek z jego największą inspiracją – światem Indian an-
dyjskich. Jak przyznaje Arguedas w wywiadzie, którego udzielił magazynowi 
chilijskiemu „Portal”7, musiał żyć z Indianami ze względu na okoliczności 
(macocha myślała, że go w ten sposób upokarza), ale Indianie bardzo mu 
pomogli. Byli to ludzie mądrzy i silni, a w powszechnej opinii istnieli jako 
degeneraci. Społeczność białych postrzegała ich przez wieki jako zwierzęta. 
Twórczość Arguedasa wyrasta zatem z buntu, niezgody na taki wizerunek 
Indian. Dalej mówi, że jego fascynacja literaturą rozpoczęła się wtedy, gdy 
po raz pierwszy zasłuchał się w opowieści indiańskie z okolic San Juan de 
Lucanas i Puquio. W ogromnym stopniu wpłynęły też na niego pieśni ke-
czuańskie. Kontynuując, Arguedas stwierdza, że praca literacka jest dla niego 
szczególnie trudna, ponieważ literatura hiszpańska nie dostarcza mu żadnych 
modeli interpretacji świata, o którym chciałby opowiadać. Potrzebuje stylu, 
który byłby uniwersalny i zarazem oryginalny, związany ze specyficznym 
światem, jaki opisuje (i tu dodaje od razu, że udało mu się stworzyć taki styl). 
Co ważne, w pracy nad stylem bardzo pomogła mu ustna literatura keczuań-
ska. Na pytanie o autobiograficzny charakter jego utworów odpowiada, że jest 
dzieckiem z Wody, młodzieńcem z Głębokich rzek i dorosłym z Todas las sangres.

W wywiadzie tym pada jedno z najsłynniejszych stwierdzeń Arguedasa, że 
jest dziełem swojej macochy, która za karę umieściła go w kuchni z Indianami 
i tam narodziła się jego miłość do nich. Ale to niewyłącznie Indianie są głów-
nymi bohaterami jego fikcyjnego świata. Jest nią wspólnota andyjska; jak mówi 
Arguedas, żadna wspólnota czy naród, które spotkał w czasie swoich podróży 

 7 Juan Larco, Recopilación, comp. Juan Larco, Casa de las Américas, La Habana 1976, 
Conversando con Arguedas, s. 21–31.
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po Amerykach i Europie, nie była tak zróżnicowana etnicznie i kulturowo jak 
andyjska. Wspólnota andyjska jednocześnie szanuje przeszłość i teraźniejszość. 
Arguedas podkreśla, że pisał powieści, by zinterpretować świat tej wspólnoty, 
świat Andów. Arguedasa interesuje zatem nie tyle podział na Indian i nie -In-
dian, ile splot tych rzeczywistości. Właśnie takie przemieszanie ras i kultur jest 
typowe dla Ameryki Łacińskiej. Ameryka Południowa zawsze była bardziej 
„kolorowa” niż Północna; bardziej metyska (pisał o tym, między innymi, Carlos 
Fuentes w Pogrzebanym zwierciadle). Murzyni z Ameryki Południowej odróżnia-
ją się między sobą (zwracają uwagę, że jest kilkanaście odcieni ciemnej skóry 
i kultur murzyńskich), a Murzyni z Ameryki Północnej nie stosują aż takich 
rozróżnień. Jak wiadomo, dużo więcej jest Metysów w Ameryce Południowej 
i ich pozycja jest zupełnie inna niż Metysów północnoamerykańskich, co wy-
nika z różnych modeli kolonizacyjnych na obu kontynentach.

Tak jak Louise Erdrich podkreślała, jak ważne są dla niej dwa dziedzictwa, 
tak również Arguedas zaznacza, że jest zanurzony w obu kulturach – indiań-
skiej i białego człowieka, dodając, że poznał obie, i chociaż ogromne wraże-
nie robią na nim Bach i Prokofiew, Szekspir, Sofokles, Rimbaud, Camus czy 
Eliot, najbardziej wzruszają go i są mu najbliższe pieśni Andyjczyków. Potrafi 
je przeżywać z pełnym autentyzmem i rozpoznaje jako swoje. Nie uważa się 
przez to za człowieka mniej cywilizowanego od innych, ale za człowieka cy-
wilizowanego, który nie przestał być sobą; uważa się nie tyle za Indianina, ile 
rdzennego mieszkańca Peru. Zaznacza przy tym, że z takim bagażem kulturo-
wym podróżował przez ulice Paryża, Rzymu, Berlina oraz Buenos Aires i tam 
śpiewał pieśni keczua, a ci, którzy ich słuchali, twierdzili, że te melodie – choć 
kompletnie odmienne i nieznane – są piękne i mają oryginalne przesłanie. 

Najważniejszym dla Arguedasa elementem folkloru jest literatura ustna. 
Jak przyznaje, stara społeczność keczuańska pozostawiła spuściznę literac-
ką, która należy do najpiękniejszych i najbardziej poruszających. To wizja 
człowieka i ziemi jako elementów kosmosu, które pozostają w harmonii, 
pomimo nieustannych zmagań. Niestety, twórcy tej literatury zostali podbici 
i w kondycji tej pozostają od konkwisty. Arguedas pragnie pokazać prawdę 
o tych ludziach, wierząc, że powieść jest tym bardziej udana i poruszająca, im 
bardziej czerpie prosto z życia i jeżeli jest pisana jako świadectwo epoki. Juan 
Larco we wstępie do Recopilación8 nawiązuje do tego stwierdzenia wybitnego 
Peruwiańczyka, pisząc, iż Arguedas nie widzi różnicy pomiędzy literaturą 
a prawdą, literaturą a życiem i odrzuca teorię, że literatura to tylko rzeczywi-
stość werbalna. Pasja, jaką Arguedas żywi do literatury, jest dla niego tożsa-
ma z umiłowaniem prawdy, życia, człowieka i losu społeczności indiańskiej. 
Literatura była dla Arguedasa formą ekspresji niezbędną do przedstawienia 
dramatu, jaki przeżywał jako pisarz i jako członek właśnie społeczności in-
diańskiej. Według samego Arguedasa, ten dramat nie rozgrywał się wyłącznie 
w prywatnej sferze duchowej, ale w prawdziwym życiu, nie tylko indywidu-
alnym, lecz także społecznym.

 8 Ibidem, s. 7–21.
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I tu tkwi podstawowa, choć oczywiście nie jedyna różnica pomiędzy 
Erdrich a Arguedasem – kontekst społeczny jest dużo ważniejszy w dziele 
Arguedasa. Takie dychotomie, jak dwie historie, dwa języki, dwie duchowo-
ści i dwa modele świata, są bardzo przydatne w analizie utworów obojga, 
jednakże twórczość Arguedasa jest też nierozerwalnie związana z zaanga-
żowaniem społecznym pisarza. Według Mario Vargasa Llosy, to wyróżnik 
i cecha wspólna wszystkim pisarzom latynoskim. Jak pisze Llosa9, problemy 
społeczne, o których w krajach kultury Zachodu dyskutuje się publicznie, 
m.in. na łamach gazet, w Ameryce Łacińskiej są celowo wyciszane; dzieje się 
tak dlatego, że media podlegają politykom i cenzura blokuje przekaz. Czasami 
(jak stało się np. w Chile i Urugwaju) rezygnuje się nawet z socjologii i znika 
ona z uniwersytetów, dlatego potem kwestie społeczne tak bardzo odżywają 
w literaturze (bo nie ma innego sposobu, aby o nich mówić). Często rodzą się 
nurty i utwory literackie, w których zamysł artystyczny podporządkowany 
jest przekazywaniu określonych kwestii społecznych, literatura staje się więc 
uboższa, bo zideologizowana. Przykład może stanowić właśnie indygenizm, 
który tak zapamiętale bronił Indian, że poświęcano dla tej ideologii wartości 
artystyczne i powstawały utwory w dużej mierze bardzo schematyczne.

Jak kontynuuje swoje wywody Llosa, pisarz w Ameryce Łacińskiej mógł-
by oczywiście zerwać z zaangażowaniem społecznym, ale rzesze czytelni-
ków, krytyków i ludzi pióra w ogóle poczytałyby mu to za zdradę. Istnieje 
ogromna presja społeczna, która powoduje, że pisarze prędzej czy później 
muszą w swoich dziełach ustosunkować się do kwestii społecznych, a często 
i politycznych. Llosa uważa, że Arguedas jest jednym z takich pisarzy, którzy 
nie wytrzymali tej presji. Zanurzony w poezji Andów, napisał swoje najlep-
sze dzieła, takie jak opowiadania z tomu Woda, a także powieści Yawar fiesta 
i – najpiękniejszą – Głębokie rzeki. Potem, ulegając presji kwestii społecznych, 
stworzył Todas las sangres, powieść, według Llosy, bardzo ambitną i bardzo 
nieudaną. To narastające napięcie pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, aby 
pisarz przedstawił swój pomysł na włączenie Indian do nowoczesnego społe-
czeństwa, pogłębiło tylko jego depresję i po części, zdaniem Llosy, doprowa-
dziło do samobójstwa Arguedasa.

Nikt nigdy się nie dowie, co naprawdę „złamało” Arguedasa, i docieka-
nia z tym związane nie są celem niniejszej pracy. Prezentuję punkt widzenia 
Llosy, aby od początku zasygnalizować czytelnikowi polskiemu, jak istotne 
istnieją różnice – pomimo licznych podobieństw – pomiędzy tym, co było 
motorem twórczości Erdrich i Arguedasa; jak odmiennym podlegali oni pre-
sjom. Osobiście uważam i postaram się tę tezę udowodnić w dalszej części 
mojej pracy, że zaangażowanie społeczne Arguedasa było nie tyle wynikiem 
presji społeczeństwa, ile wyrazem jego wewnętrznego przekonania, o czym 
świadczy jego koncepcja Metysa i metysażu, którą rozwinął w swojej pracy 
naukowej i literackiej. Od początku swych analiz antropologicznych Arguedas 
pokazywał (prowadząc badania w terenie), że metysaż jest nierozerwalnie 

 9 Mario Vargas Llosa, Social Commitment and the Latin American Writer, „World Literature 
Today”, Vol. 52, No. 1, Winter, 1978, s. 6–14.
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związany z niektórymi rejonami Peru oraz że stanowi on ogromne bogactwo 
i potencjał – to Metysi powinni być, według niego, siłą napędową społeczeń-
stwa peruwiańskiego. Dlatego zaczynając od literackiej wizji świata rozdarte-
go pomiędzy Indian i Misti (nie-Indian) w pierwszych trzech opowiadaniach 
Wody, stopniowo rozszerzał swoje pole widzenia, aby pokazać fuzję kultur 
w Peru i objąć jak najwięcej grup społecznych. Tak naprawdę Arguedas był 
zwolennikiem tezy, że prawdziwi – „czyści” kulturowo – Indianie istnieli tylko 
przed podbojem, potem byli już tylko Metysi, którzy w większym lub mniej-
szym stopniu uważali się za Indian. Procesowi przemieszania kultur podlega-
li też potomkowie Hiszpanów i Kreoli (o tym między innymi jest Yawar fiesta), 
zatem największy paradoks społeczeństwa peruwiańskiego polega na tym, że 
mimo iż jego członkowie posiadają rodzaj wspólnej kultury (kultura metyska, 
synkretyzm religijny), to jednak nie chcą dostrzec wspólnych wartości i kul-
tywują te tradycje, które ich dzielą (jak np. podziały feudalne, które stworzyły 
system kastowy i oparte są na wzajemnej nienawiści wynikającej z uprzedzeń 
oraz wyzysku). W ten sposób utrwala się kolonialny model pana i niewolnika, 
a przepaści między kulturami się pogłębiają. 

Proces wzajemnej wymiany pomiędzy kulturami określa się mianem 
transkulturacji, w odróżnieniu od akulturacji, która sprowadzała się do 
zniszczenia jednej kultury przez drugą. Zatem o ile akulturacja to „odarcie 
z kultury”, transkulturacja to wymiana międzykulturowa; nieustanny proces 
przenikania się kultur i ich obustronnej modyfikacji. Arguedas przekonał się 
o ogromnym potencjale społeczności zbudowanej na transkulturacji, studiu-
jąc ludność z Doliny Mantaro. Historii tej społeczności poświęcę więcej miej-
sca w rozdziale o dwóch historiach, natomiast teraz wzmianka o Metysach 
z Mantaro potrzebna mi jest po to, by pokazać refleksje Silvii Spitty10, która 
interpretuje twórczość Arguedasa, uwzględniając jego zainteresowania trans-
kulturacją. Dla Metysów z doliny Mantaro, jak pisze Spitta, asymilacja nie była 
utratą tożsamości, co ten termin oznacza w Ameryce Północnej. Asymilacja 
może być (przypadek transkulturacji) dopasowywaniem nowego modelu do 
swojego. A jak zauważył Angel Rama, na którego Spitta się powołuje, społecz-
ności podbite nie adaptują wszystkiego. Wybierają. 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż studia nad Louise Erdrich poka-
zują, że asymilacja może być podobnie rozumiana w Ameryce Północnej. 
W rzeczy samej to, co w Ameryce Łacińskiej nazywa się transkulturacją, 
w interpretacji powieściowego świata Louise Erdrich zostało określone jako 
transformacja oraz kontynuacja i sprowadza się również do swoistej wy-
miany kulturowej, podczas której modyfikuje się niektóre elementy tradycji, 
zachowując jednocześnie jej rdzeń i ten proces, podobnie jak u Arguedasa, 
ma stanowić szansę na zaistnienie w obrębie dwóch kultur. Co ciekawe, po-
mimo podobnych optymistycznych założeń dotyczących rezultatów wymiany 
międzykulturowej, zmagania Erdrich i Arguedasa z dwoma światami kończą 
się odmiennie. Erdrich opowiada o społeczności odizolowanej w rezerwacie, 

 10 Spitta, Between Two Waters..., op.cit., rozdziały: Transculturation and the Ambiguity of Signs in 
Latin America, José María Arguedas: Entre Dos Aguas.
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która sporadycznie próbuje zaistnieć poza nim, i w finale kwartetu dowiadu-
jemy się, że jest nadzieja na odrodzenie Indian, na przetrwanie ich kultury 
we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Święty krąg kontynuacji nie zo-
staje przerwany, bo szamanka Fleur wyznacza nowego opiekuna plemienia 
– Lipshę. U Arguedasa natomiast świat indiański ulega dezintegracji i dzieje 
się to w ojczyźnie metysażu, w sytuacji kiedy Indianie nie są już izolowani 
w Andach, ale wyruszają masowo na podbój miast. Portowe miasto z ostatniej 
przerwanej powieści to przedsionek piekła, gdzie przyszłość Metysa zostaje 
nieomal zupełnie przekreślona. Myślę, że próba odnalezienia odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego przy podobnej wierze w potencjał kultury indiańsko-me-
tyskiej otrzymujemy zupełnie różne konkluzje, może być bardzo intrygująca, 
proponuję więc przyjrzeć się całej historii metysażu w reprezentacyjnych 
utworach Arguedasa.

Tak jak u Erdrich prezentowany świat pokazywany był zarówno od środ-
ka, jak i od wewnątrz, a sama Erdrich pełniła funkcję pośrednika między 
kulturami, tak i u Arguedasa mamy podobne zaangażowanie emocjonalne 
narratora, który najczęściej zajmuje pozycje mediatora między kulturami, 
bo jest reprezentantem jednej kultury z racji krwi, lecz duchowo przynależy 
do innej. „Duchowymi” Indianami są przede wszystkim Ernesto z Głębokich 
rzek, Ernesto, Santiago i Juan z opowiadań czy narrator Yawar fiesta i Dziennika 
w Lisach. Arguedas, pokazując kulturę Indian za pomocą perspektywy we-
wnętrznej, stał się prekursorem neoindygenizmu, nurtu literackiego, który 
otwiera dla czytelnika podwoje indiańskiego świata i indiańskiej duszy. Był 
on zagorzałym przeciwnikiem zamykania kultury indiańskiej w muzeach; 
dla niego istotne było każde stadium kultury indiańskiej (a zwłaszcza mety-
skiej). Zwracał uwagę, że kultura ta cały czas się rozwija oraz ewoluuje i nie 
wolno jej grzebać w przeszłości, zamykając w muzealnych gablotach. Dlatego, 
interpretując twórczość literacką Arguedasa, należy przyjrzeć się także jego 
studiom antropologicznym i kulturowym.

W metyskim świecie utworów Arguedasa nie tylko kosmogonie się prze-
platają; jak zauważa Spitta11, zderza się tam wiele światów, wiele koncepcji: 
hiszpański i keczua, wiek dorosły i dzieciństwo, etnografia i autobiografizm, 
racjonalne i socjologiczne rozumienie świata oraz magiczna i muzyczna kon-
cepcja świata. Arguedas wybiera najczęściej dzieci na bohaterów, bo dzięki 
takim bohaterom może aktywować świat keczua. Jak kontynuuje Spitta, 
struktura tego świata jest muzyczna, a nie racjonalna; akcja rozwija się po-
przez skojarzenia słów, a nie kontynuację logiczną. W dwóch ostatnich po-
wieściach (Todas las sangres i Lis z Gór i Lis z Nizin) bohaterowie i narracja są 
dramatycznie rozdarci pomiędzy racjonalnym a magicznym postrzeganiem 
świata; są usytuowani w „kontinuum metysażu”. Ja postaram się pokazać, że 
to nie jest tylko cecha dwóch ostatnich powieści, ale cecha wszystkich utwo-
rów Arguedasa, poczynając od tych pierwszych. 

 11 Ibidem.
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Z powyższych rozważań wynika, że utwory Arguedasa nie tyle dotyczą 
rozgraniczenia pomiędzy światami Indian i nie-Indian, ile skupiają się na rze-
czywistości metyskiej. Kondycja Metysa jest zatem swoistą obsesją Arguedasa. 
Nowe horyzonty interpretacyjne dotyczące prozy Peruwiańczyka pojawiły się 
właśnie wraz z uwzględnieniem zjawiska transkulturacji przy analizie jego 
dzieł. Opracowania na temat Arguedasa dzielą się zatem na te sprzed i po 
wprowadzeniu pojęcia transkulturacji. Warto jednak zwrócić uwagę, iż to, że 
na początku krytycy pisali o dwóch odrębnych światach w fikcji Arguedasa, 
podkreślając brak komunikacji pomiędzy nimi, nie było tak do końca nieuza-
sadnione, ponieważ, zwłaszcza w pierwszym tomiku opowiadań Woda, po-
działy są bardziej czarno-białe, ale już następny utwór Yawar fiesta pokazuje 
zróżnicowanie społeczności andyjskiej. Stopniowo Arguedas odsłania przed 
nami fuzję światów, którą najlepiej chyba oddaje tytuł przedostatniej powie-
ści Todas las sangres – co znaczy „wszelka krew”, w domyśle „wszystkie rasy 
i kultury”. Nie oznacza to oczywiście, że owa fuzja zakłada optymistyczne 
spojrzenie na stosunki indiańsko-metysko-białe; fakt, że światy się przenika-
ły i przenikają, nie jest tożsamy ze stwierdzeniem, że zaistniały w harmo-
nijnym związku. Jak już wspomniałam, paradoks rzeczywistości opisanej 
przez Arguedasa polega na tym, że pomimo iż jest to rzeczywistość stopiona 
z dwóch światów i linie podziału pomiędzy nimi są często nieczytelne, boha-
terowie poruszający się wewnątrz tej rzeczywistości są antagonistami – wal-
czą na śmierć i życie. Jak latyfundyści z Yawar fiesta, którzy kochają indiańskie 
święto (nota bene wywodzące się prosto z hiszpańskiej korridy) i identyfikują 
się z nim, a jednocześnie nienawidzą samych Indian za to, że należą do niż-
szej rasy. Jedynie Ernesto, bohater Głębokich rzek i, jak sądzą niektórzy, alter ego 
młodego Arguedasa, próbuje wierzyć, że punkty wspólne, powstałe w wyni-
ku przemieszania kultur, mogą być inspirujące, np. że biały może się otworzyć 
na indiański świat, w ten sposób wzbogacając swoją osobowość, i że Indianie 
mogą podążać naprzód i się przeobrażać, zachowując jednocześnie istotę swo-
jej tradycji. Jego wiara jednak rozbija się o rzeczywistość, bo jej uczestnicy 
są ślepi na bogactwo wspólnego dziedzictwa i kochają tradycję, która dzieli 
(rasizm, feudalizm). Kondycja Metysa jest tragiczna, bo jest on owocem nie-
nawiści i niezrozumienia, a próby Arguedasa mające na celu pokazanie, że 
Metys ma ogromny potencjał, powoli przesiąka coraz większy fatalizm, aż 
docieramy do obrazu piekła w Lisie z Gór i Lisie z Nizin.

Jak postuluje Spitta, największą korzyścią z zastosowania teorii transkul-
turacji w odczytywaniu prozatorskiego świata Arguedasa jest pokazanie ko-
nieczności odczytania tej prozy przez pryzmat dwóch kultur i dwóch języków. 
Żeby rozszyfrować fuzje światów i zrozumieć te jej elementy, które są obce 
naszej kulturze, musimy, tak jak w wypadku Erdrich, uwzględnić dwa kody 
komunikacyjne i dwie mitologie, dwa systemy wierzeń, dwie mentalności 
i filozofie... Proponuję rozpocząć wędrówkę przez fikcyjny świat Arguedasa 
od splotu dwóch historii, aby jednak obie historie były zrozumiałe, musimy 
najpierw rzucić trochę światła na prawdziwą historię Indian Keczua i ich pro-
toplastów Inków.
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W odniesieniu do Indian, którzy zainspirowali Arguedasa, nie można, nie-
stety, odnieść się do historii konkretnego plemienia (jak Chippewa u Erdrich) 
i trzeba się uciec do dużego skrótu historycznego, ponieważ Arguedas skon-
centrował się na ogromnej grupie etnicznej. Po naszkicowaniu „szerokiej” hi-
storii Inków i Keczua, proponuję przyjrzeć się dodatkowo Metysom z Doliny 
Mantaro, bo ich historia również jest, do pewnego stopnia, odzwierciedlona 
w dziełach Arguedasa. 

Lud Keczua został podbity przez Inków12, dlatego należy zacząć od wy-
mienienia kilku faktów dotyczących historii inkaskiej, zwłaszcza że poprzez 
podbój kultury obu ludów się przemieszały, co zresztą stanowiło dość natu-
ralną kolej rzeczy, bo istniały liczne podobieństwa pomiędzy obiema kultura-
mi. Inkowie zamieszkiwali obszar zwany Tawantinsuyu, leżący w południo-
wo-zachodniej części Ameryki Południowej, przez który przechodzi łańcuch 
górski Andów. Nazwa „Tawantinsuyu” oznaczała „ziemię czterech dzielnic” 
i podkreślała podział państwa na cztery części. Głównym ośrodkiem państwa, 
opiewanym w pieśniach i podaniach, było Cuzco; dzielnice państwa uloko-
wane były na północ, wschód, południowy wschód, południowy zachód. 
Największa z nich, Qulla Suyu, leżała w okolicach jeziora Titicaca, na terenie 
klasycznych kultur andyjskich. Druga z dzielnic, Kunti Suyu, znajdowała się 
na południowy zachód od Cuzco, a trzecia, Cinca Suyu, obejmowała północną 
część dzisiejszego Peru i terytorium dzisiejszego Ekwadoru. Czwarta dzielni-
ca, Anti Suyu, ogarniała wschodnie zbocza Andów. O pochodzeniu Inków 
można się dowiedzieć z ich mitologii i legend, zgodnie z którymi panująca 
dynastia Inków wywodziła się od boskiego Słońca. Do czasów podboju pano-
wało około trzynastu władców inkaskich, a narodziny mocarstwa inkaskiego 
historycy datują na drugą połowę dwunastego wieku. Jak powszechnie wia-
domo, Inkowie rozszerzali systematycznie granice swego państwa poprzez 
podbój, co zaś szczególnie ważne w kontekście rozważań nad obecnością 
Indian w prozie Arguedasa, to fakt, że za panowania ósmego Inki, Wiraqua 
Inka, podbili oni państewka Indian Keczua i potem uczynili język keczua naj-
ważniejszym językiem w państwie. W piętnastym wieku Inkowie posiadali 
państwo niemające sobie równych w całej indiańskiej Ameryce; jego północ-
ne granice dzieliła od południowych odległość pięciu tysięcy kilometrów. 
Tawantisuyu było jedynym państwem w prekolumbijskiej Ameryce, które 
prowadziło świadomą politykę kolonizacyjną. W każdym zdobytym państwie 
wprowadzano język keczua jako jedyny język państwowy, ludność miejscową 
przesiedlano na tereny inkaskie, żeby się zasymilowała, a nowy obszar odda-
wano osadnikom inkaskim. W czasie gdy do Ameryki przybyli Europejczycy, 

 12 Informacje pochodzą z pozycji Miloslava Stingla Indianie bez tomahawków, Wydawnictwo 
Śląsk, Katowice 1987, z rozdziałów: Inkowie, W okowach kolonializmu, Rewolucjoniści, reformi-
ści, indianiści, Droga do Pátzcuaro, Spojrzenie w przyszłość oraz książki Zaginione miasto Inków, 
Hiram Bingham, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, rozdziały: Pochodzenie Inków, 
Historia ostatnich czterech Inków. 
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językiem keczua mówił co czwarty Indianin i do dziś jest to najbardziej roz-
powszechniony język indiański, zwłaszcza w Andach.

Podbój Imperium Inkaskiego przez Pizarra przyniósł Indianom Keczua 
kolonializm. System narzucony przez białych konkwistadorów sprowadzał 
się w istocie do kilkuwiekowego wyzysku. Po krwawym podboju, zubożałym 
hiszpańskim hidalgom przydzielano pozostałych przy życiu Indian wraz z ich 
ziemią, którzy odtąd zmuszeni byli pracować dla swych hiszpańskich panów 
w nowo powstałych majątkach – encomiendach. W hiszpańskiej Ameryce byli 
także mniej liczni Indianie zamieszkali w redducciónes (osadach – koloniach), 
którzy nie podlegali latyfundystom, ale nadzorowi specjalnych urzędników. 
Każda redukcja była kolektywnym właścicielem wspólnych gruntów (jed-
ną trzecią tych gruntów przeznaczono do użytku osobistego Indian, jedną 
trzecią na pastwiska, a jedną trzecią na spłatę podatków i na majątek Caja 
de la comunidad, która stanowiła rodzaj ubezpieczalni i dawała środki m.in. 
dla sierot i wdów. Redukcje były dużo bardziej humanitarnym rozwiązaniem 
(choć przypominają w swojej strukturze rezerwaty północnoamerykańskie), 
bo pozwalały Indianom częściowo zachować strukturę ayllu (tradycyjnej spo-
łeczności indiańskiej, w której skład wchodziło czasem całe plemię, a czasem 
poszczególne rodziny). Arguedas dzieli swoich indiańsko-metyskich boha-
terów na kolonów (niewolników latyfundystów) i comuneros, tzw. Wolnych 
Indian, którzy prawdopodobnie wywodzą się z redukcji; prawdopodobnie, 
ponieważ Arguedas pisze o dwudziestowiecznych Indianach, z których wielu 
zamieszkiwało już wsie i miasteczka, a więc wyszli z redukcji i żyli w swoich 
ayllu w obrębie różnych miejscowości. 

Bardzo znaczną powierzchnię gruntów indiańskich zabrał też Indianom 
Kościół i bezpośrednio Korona. Oprócz pracy w encomiendach Indianom zlecano 
również pracę pod przymusem – mitę, najgorsza oczywiście była mita w kopal-
niach. Gdy po dwustu latach wyzysku encomiendy zostały zniesione, zastąpiono 
je hacjendami i tam udało się zatrzymać część Indian w systemie poddań-
czym nawet do czasów obecnych. Ogromną rolę w życiu Indian odegrała też 
działalność misjonarzy (zaowocowała ona później specyficznym dla Ameryki 
Łacińskiej synkretyzmem religijnym), którym dość często zależało nieomal 
wyłącznie na wzbogaceniu się kosztem ludności tubylczej, np. jezuici czerpali 
zyski z założonego przez siebie niewolniczego państwa Paraquaria. Oczywiście, 
Indianie starali się buntować. Do najsłynniejszych powstań należy powstanie 
Tupaka Amaru z końca osiemnastego wieku (1780), które, niestety, pomimo bo-
haterskiej postawy Indian, nie przyniosło radykalnej zmiany ich sytuacji.

Również wiek dziewiętnasty i dwudziesty nie stały się dla Indian czasem 
gwałtownych przeobrażeń, choć przecież były to czasy ogromnych zmian 
politycznych, bo w wieku dziewiętnastym państwa Ameryki Południowej 
uzyskały niepodległość, a potem ogarnęła je fala dyktatur i rewolucji z naj-
ważniejszą Rewolucją Meksykańską na czele. Co warto dodać, gdy w wieku 
dziewiętnastym kreolscy separatyści dostali we władanie niepodległe pań-
stwa, tereny zamieszkane przez największe tworzące się indiańskie narody 
Andów zostały pocięte granicami nowych republik, np. Keczuanie mieszkają 
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w Argentynie, Boliwii, Peru, Ekwadorze. Te nowo powstałe republiki andyj-
skie, utworzone w wyniku antyhiszpańskiej rewolucji Kreolów, zachowały 
charakter nieomal czysto indiański – zatem rewolucja antyhiszpańska nie 
rozwiązała kwestii indiańskiej i Indianie nadal musieli walczyć o rzeczywiste 
wyzwolenie narodowe oraz społeczne. W ciągu pierwszych stu lat istnienia 
republik andyjskich wybuchło ponad sto indiańskich powstań. Centrum 
ruchu rewolucyjnego było Peru. Inne, bardzo ważne dwa powstania, które 
zyskały szeroki odzew, pomimo że zostały stłumione, to powstanie w Ancash 
w roku 1885, pod przywództwem Atuaparíi, i powstanie, które wybuchło 
trzydzieści lat później, pod wodzą Rumi Makiego. Te trzy słynne powstania 
(Tupaca Amaru, Atuaparíi i Rumi Makiego) są do dziś żywe w pamięci Indian 
i stanowią dla nich powód do dumy. 

Specyficzną cechą prób rozwiązania kwestii indiańskiej w rejonie an-
dyjskim było to, że jakkolwiek Indianie oraz sprzyjający im intelektualiści, 
ekonomiści czy literaci kreolscy zmierzali do tego samego celu – społecznego 
wyzwolenia Indian, to jednak w praktyce ich dążenia były bardzo odrębne, 
np. wspomniany już ruch literacki – indygenizm nie prezentował głębokiej 
i pełnej analizy Indian, wykorzystywano ich raczej jako „szlachetnych dzi-
kich”. Na polu działań politycznych teoretycznie starano się uwzględniać 
proindiańskie reformy, ale praktycznie mało kto pamiętał o ich egzekwowa-
niu – szczególnie w rejonie andyjskim, odizolowanym od cywilizacji przez 
łańcuch gór, pogrążonym w biedzie i zacofaniu. W dwudziestowiecznym 
Peru, które opisuje Arguedas w opowiadaniach, Głębokich rzekach, Yawar fiesta, 
Indianie Keczua zobowiązani byli do różnych neofeudalnych posług na rzecz 
instytucji państwowych, kościelnych czy też na rzecz miejscowego latyfun-
dysty. Zwłaszcza Głębokie rzeki porteretują ten świat niewolnictwa, bo boha-
terami powieści są koloni, Indianie z latyfundiów (w Yawar fiesta najważniejsi 
są comuneros z ayllu). Zakres obowiązków Indianina-dzierżawcy określany był 
jako pongeaje i sprowadzał się właśnie do niewolnictwa. Indiańskie kobiety 
musiały pomagać w kuchni, obowiązek zwany mitani, a indiańskim dzieciom 
narzucano różnorakie posługi – od strzeżenia upraw przed szkodnikami aż 
po pomoc w czasie żniw. Bardzo zła była sytuacja żywieniowa Indian an-
dyjskich; śmiertelność dzieci w drugiej połowie dwudziestego wieku była 
najwyższa na świecie. Dziesiątkowały ich również choroby, a wpływowe war-
stwy społeczne i duchowni zazwyczaj nie czynili nic, by im pomóc. Nie dziwi 
też specjalnie fakt, że na tym gruncie bardzo dobrze przyjęły się idee zwią-
zane z socjalizmem oraz marksizmem i liczni literaci (w tym także Arguedas) 
byli pod wrażeniem José Mariátegui, który w roku 1924 założył czasopismo 
„Amauta” („uczony” w keczua), na którego łamach prezentował swoisty in-
dianizm socjalistyczno-marksistowski. Co mogło się wydawać szczególnie 
atrakcyjne w propozycji Mariátegui, to jego postulat, aby zniszczyć feuda-
lizm latyfundystów i zrównać prawa Indian, białych i Metysów. Mariátegui 
wołał o dopuszczenie do głosu wszystkich Indian i twierdził, że dopóty nie 
powstanie w Peru prawdziwa literatura indiańska, dopóki nie napiszą jej sami 
Indianie (którym w obecnej sytuacji trudno było przeżyć, nie wspominając 
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o wykształceniu). Nawet jeżeli Indianie byli indywidualnymi właścicielami 
ziemi, czy też, co było częstszym przypadkiem, ziemia stanowiła własność 
wspólnoty, to taka comunidad indiańska miała najczęściej tak mało ziemi, że 
plony nie wystarczały na jej potrzeby. Oczywiście, nic już nie zostawało na 
handel, w związku z czym członkowie tej społeczności musieli się obyć nie 
tylko bez pieniędzy, lecz także bez kontaktów ze światem zewnętrznym.

Tragiczna sytuacja Indian znajduje pełne odzwierciedlenie w prozie 
Arguedasa i nawet takie szybkie spojrzenie na bardzo skrótowo potrakto-
waną historię Indian Keczua uzmysławia czytelnikowi powody, dla których 
proza jednego z największych pisarzy peruwiańskich ma tak pesymistyczny 
wydźwięk. Jeżeli jego pisarstwo ma być autentyczną wędrówką przez świat 
współczesnych Indian, musi dotykać tego, co najboleśniejsze w ich doświad-
czeniu, a mianowicie skutków wielowiekowego wyzysku i uprzedzeń, które są 
nadal żywe. Z pozytywnych faktów, dotyczących dwudziestowiecznej historii 
Indian, należy wymienić rosnącą rolę języka keczua (od roku 1975 keczua jest 
drugim językiem państwowym i wprowadzony został obowiązek nauczania 
w tym języku w okręgach indiańskich kraju) oraz zwrot ziemi Indianom (do 
końca roku 1962 zwrócono ajmarskim i keczuańskim chłopom około cztery 
miliony hektarów ziemi). 

Jednakże Indianie, tak okrutnie doświadczeni przez historię, nie stanowili 
jedynej inspiracji Arguedasa. Arguedas był zafascynowany kulturą metyską 
z doliny Mantaro i jego wiara w potencjał metysażu wypływała właśnie z hi-
storii tych ludzi13. Mantaro stanowi wyjątek pod tym względem, że zamiesz-
kują ten rejon Indianie i Metysi, którym się udało zachować kulturę, a tak-
że osiągnąć spory sukces ekonomiczny w skali kraju. Wszystkie informacje 
pochodzą ze studiów antropologicznych Arguedasa; przy okazji podawania 
faktów historycznych i antropologicznych zebranych przez Arguedasa propo-
nuję je wzbogacić o jego własne wnioski i refleksje, ponieważ stanowią one 
znakomitą ilustrację poglądów Arguedasa na rolę historii i kultury w Peru. 
Dodatkowo zwracają one uwagę na zróżnicowanie etniczne Peru i obecność 
więcej niż jednej historii (historia Inków i Keczuanów, którą przedstawiłam 
powyżej, należy do najbardziej znanych, „podręcznikowych”, natomiast 
Arguedas zebrał fakty, które nie są mniej ważne, a dużo mniej znane). 

Dla Arguedasa fakt, że Inkowie/Keczuanie mieli tak wiele powstań w cza-
sach kolonialnych i Republiki oznacza, iż nigdy do końca ich nie złamano, 
a więc nie zgadza się to ze stereotypem Indianina jako potulnego zwierzęcia 
pociągowego (stąd tyle buntu w fikcyjnym świecie Arguedasa – pisarz znał 
Indian jako ludzi silnych). Nawet w Meksyku potomkowie Azteków nie bun-
towali się tyle razy i dlatego, jak kontynuuje Arguedas, społeczność indiańska 
w Peru oraz jej kultura pełni w tym kraju rolę ważniejszą. Według naszego 
badacza, kultura czysto indiańska to tylko ta sprzed podboju; potem była 
już zawsze kultura indiańska z wpływami zachodnimi. Nadal nazywamy ją 
kulturą indiańską z braku lepszego terminu (Arguedas używa też czasami 

 13 José María Arguedas, Formacíon de una cultura nacional indoamericana, sel. Angel Rama, Siglo 
Veintiuno Editores, México 1981. 
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określenia „metyska”, ma jednak na myśli kulturę metyską Z PRZEWAGĄ 
elementów indiańskich), ale trzeba pamiętać, że jest to starożytna kultura 
peruwiańska, która od czasów podboju podlegała i podlega ewolucji oraz 
zmianom. W zdolnościach ewolucyjnych przejawia się żywotność tej kultury. 
Pomimo adaptacji, kultura owa jest ODMIENNA od zachodniej, co jest bardzo 
ważne. Błędem jest – reasumuje Arguedas – postrzeganie tego, co peruwiań-
skie, jako wyłącznie indiańskie.

Rezultatem spotkania kultur jest metysaż; w Peru nie ma czarno-bia-
łych podziałów, można spotkać Indian białej rasy i ludzi o ciemniejszej od 
nich skórze myślących w sposób zachodni. Dlatego w Peru kryterium rasy 
jest mniej istotne od kryterium kultury. Studiowanie metysażu powinno być 
zatem najważniejszym zadaniem antropologów peruwiańskich; zwłaszcza 
z uwzględnieniem teorii transkulturacji. Jak kontynuuje Arguedas, Metys jest 
człowiekiem najszerzej dyskutowanym w Peru i najmniej poznanym. Znamy 
niezliczone odcienie metysażu – od najbardziej indiańskiego po skrajnie za-
symilowany. Są Indianie/Metysi miejscy (wybrzeże) i Indianie/Metysi orto-
doksyjni (góry). Rozkład Metysów jest różny w różnych regionach. Obszar, 
któremu Arguedas poświęcił swoje badania kulturowe i który upamiętnił 
w literaturze, to Sierra, gdzie ludzie zasymilowani w kulturze Zachodu stano-
wią mniejszość (prowincje Cuzco, Ayacucho, Arequipa, Huancayo). Najwięcej 
jest Metysów o preferencjach indiańskich. Podstawowe cechy tej ludności 
świadczące o jej metysażu to to, że śpiewają dwujęzyczne pieśni (hiszpań-
sko-keczuańskie), pielegnują metyski folklor (tańce dansaków, melodie huyanos) 
i piją chichę. Mało jest tu dziedziców „czystych” rodzin hiszpańskich.

Kultura Zachodu ma najwięcej reprezentantów na wybrzeżu. Cały czas 
trwa migracja ludności z gór na wybrzeże (głównie do Limy). O zderzeniu lu-
dzi z gór i ludzi z wybrzeża opowiada Lis z Gór i Lis z Nizin. W Limie „górale” 
tworzą małe społeczności i starają się podtrzymać tradycję. Żyją w „zrzesze-
niach” i „koloniach”. Metysi w Peru mają mniejsze wpływy niż w Meksyku, 
bo w Peru teren podzielony jest przez ogromne góry i przepastne doliny. 
W Meksyku Hiszpanie mogli sobie pozwolić na o wiele większą mobilność, 
a w Peru zniechęcały ich już same stromizny i przepaście. Autostrady dotarły 
do niektórych andyjskich wiosek dopiero w latach czterdziestych dwudzieste-
go wieku. Andy stanowiły zatem rodzaj więzienia i odosobnienia. Zaletą ta-
kiego ukształtowania terenu jest to, że ocalał dzięki niemu starożytny folklor. 
Metysaż w Meksyku jest natomiast o wiele bardziej zaawansowany; poza tym 
widoczny tam też jest wpływ kultury północnoamerykańskiej. Pomimo tego 
wpływu, Metysi w Meksyku dumnie czerpią z indiańskich korzeni, ponieważ 
jest tam mniejsza segregacja rasowa niż w Peru.

W Peru Indianie padają ciągle ofiarą przesądów i uprzedzeń. Pejzaż peru-
wiański spowodował, że trudno było dotrzeć do autochtonów i w rezultacie 
ich kultura jest mało znana. Łatwiej tu było o wpływy europejskie i dlatego 
raczej one stanowiły inspirację. Jak stwierdza dalej Arguedas, segregacja raso-
wa w Peru była okrutna, anachroniczna i „sterylizowała” kulturę narodową. 
„Była”, bo teraz (pisał to w latach sześćdziesiątych) wreszcie dostrzega się 
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Indian. Tę część wywodów pisarz kończy stwierdzeniem, że powinno się po-
święcać znacznie mniej uwagi podziałowi na „indygenistów” i „hispanistów”, 
a należy się skupić na transkulturacji.

Arguedas tłumaczy swoje zainteresowania rejonem doliny Mantaro i mia-
stem Huancayo w ten sposób, że doszło tam do niespotykanej fuzji kultur, co 
jest wyjątkiem w historii Peru. W starożytnym Peru, ze względów geograficz-
nych, imperium składało się z odciętych od siebie społeczności, z których każ-
da była samowystarczalna. Odwieczna świadomość izolacji od reszty świata 
niewątpliwie pogłębiała więzi wspólnotowe. Z kolei zdobycze techniczne 
dostępne w starożytnym Peru były na takim samym poziomie w górach 
i na wybrzeżu, bez takiego zróżnicowania jak dziś. Dlatego też istniała nie 
tyle wielość kultur, ile różne style w obrębie tej samej kultury. Światy: gór 
i wybrzeża, jakkolwiek odmienne, stanowiły część tego samego zamysłu in-
kaskiego. Istniała federacja wspólnot wewnątrz imperium, ale centralizm nie 
był zasadą nadrzędną i antropologowie się zgadzają, że imperium to cecho-
wała jedność. Inkowie nie musieli narzucać integralnej kultury, bo wspólnoty, 
które podbijali, już należały do tego samego kręgu kulturowego. Wymiana 
pomiędzy rejonami była możliwa dzięki inkaskim drogom.

Jak podaje Arguedas, powołując się na roczniki statystyczne, w roku 1940 
45,86% ludności Peru stanowili Indianie14. Wybrzeże skolonizowano stosun-
kowo szybko, natomiast góry bardzo powoli. Kolonizacja wybrzeża była rela-
tywnie łatwa; szybko też udało się ludziom podporządkować sobie krajobraz 
i wybudować miasta. Metysaż był powszechny i kultura zachodnia domino-
wała od początku. W końcu ludzie wybrzeża zawsze i wszędzie posiadali 
większe zdolności adaptacyjne niż ci z gór. 

Andy stanowiły dla Hiszpanów rodzaj morza, na którym udało im się za-
łożyć miasta-wyspy. Hiszpanie sprowadzili byka oraz konia i te zwierzęta od 
początku działały na wyobraźnię Indian, którzy szybko włączyli je do swojej 
kultury (co widać m.in. w pieśniach). Katolicyzm przerodził się w synkretyzm 
religijny i taki pozostał do dziś. Nowe elementy zawsze splatano ze starymi, 
a nie zastępowano starych nowymi. Praca była dla Inków i dla Keczuanów 
aktem religijnym, bo więź z ziemią traktowali jako świętą. Dla Hiszpanów 
z kolei, jak powszechnie wiadomo, był to głównie sposób na wzbogacenie 
się. Indianie traktowali pracę na hacjendach z poświęceniem i nie rozumie-
li początkowo, że są wyzyskiwani. Hiszpanie, zaszczepiając swoją kulturę, 
wprowadzali tylko powierzchowne zmiany w myśleniu Indian, np. kazali im 
pracować dla siebie, co dla Indian nieznających prawa własności nie było szo-
kujące. Pozwolili natomiast Indianom zachować rytualną więź z ziemią.

W odniesieniu do innych zmian kulturowych w społecznościach indiań-
skich, Arguedas proponuje się przyjrzeć rejonowi Mantaro, bo tam te zmiany 
najlepiej się uwidaczniają, a dokładniej, tam najlepiej widać skutki transkul-
turacji. W rejonie tym Indianie – Metysi pozostali niezależni ekonomicznie 

 14 Ibidem.
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poprzez handel z Limą i to ich, między innymi, ocaliło, bo mogli opierać się 
kolonizacji.

Jednym z miast doliny, którym Arguedas szczególnie się interesował, było 
Puquio, wykorzystane zresztą w Yawar fiesta. Puquio jest stolicą prowincji 
Lucanas i w latach sześćdziesiątych miało około 9 tysięcy mieszkańców, w tym 
7 tysięcy Indian15. W roku 1926 Indianie zbudowali drogę do Nazca (co jest opi-
sane w powieści), a w 1948 powstała droga do Limy; wymiana z wybrzeżem 
zaczęła też stopniowo zmieniać indiańską mentalność. W roku 1942 w Puquio 
oficjalnie uznano cztery ayllu (Qollana, Chaupi, Pichachuri i Qayao), które wy-
stępują w Yawar fiesta jako indiański bohater zbiorowy. Ayllu nadzorował z po-
czątku varayok (fakt historyczny uwzględniony w Yawar fiesta i w opowiadaniu 
Woda), jednakże później został on zamieniony na metyskiego controladora, co 
doprowadziło do konfliktu. „Klasyczni” panowie wyemigrowali z Puquio 
i dlatego stało się ono miastem Metysów (Yawar fiesta sygnalizuje początek 
tych zmian). Pojawiła się bardzo duża warstwa kupiecka. Społeczność zaczęli 
kontrolować Metysi, choć autorytety wspólnot indiańskich były respektowane 
i miały głos. Metysi handlowali żywnością, którą produkowali Indianie, dla-
tego obie grupy z sobą współpracowały, a nie zwalczały się. 

Rejon doliny Mantaro to miejsce, w którym powstało wiele mitów postko-
lumbijskich; mitów o bardzo synkretycznym charakterze. Poświęcę im jednak 
więcej uwagi w części dotyczącej dwóch duchowości, gdzie zaprezentuję rów-
nież inne refleksje Arguedasa dotyczące wierzeń indiańskich i ich transforma-
cji. Teraz chciałabym tylko zaznaczyć, że Indianie korzystali z dwóch religii, 
szamańskiej i katolickiej, bo religie te pełniły różne funkcje i poniekąd się 
uzupełniały. Uczestnictwo w religii oficjalnej nobilitowało Indian; twierdzi-
li, że dobrze jest mieć sakramenty, bo to dodaje prestiżu i zapewnia wyższą 
pozycję społeczną. Z kolei religia lokalna jest dla Indian religią właściwą; jest 
prawdziwą podstawą indiańskiej duchowości. To lokalni bogowie zapewnia-
ją Indianom bezpieczeństwo. Łatwiej oczywiście o zachowanie równowagi 
pomiędzy dwiema religiami na prowincji (opowiadania, Głębokie rzeki, Yawar 
fiesta); Metysi z miast są o wiele bardziej zagubieni i często nie potrafią żyć 
w dwóch religiach (Lis z Gór i Lis z Nizin).

Historia metysażu w dolinie Mantaro miała swój początek w czasach kon-
kwisty, kiedy to kacykowie Huanca – Xauxas weszli w układ z Hiszpanami 
przeciwko generałom Atahualpy16. Od czasów owego przymierza 
z Hiszpanami, Indianie z tego rejonu byli traktowani jak sojusznicy, a nie nie-
wolnicy. W końcu wierzono, że z ich pomocą Pizarro podbije całe imperium. 
Łatwo tutaj o stwierdzenie, że mieszkańcy Mantaro to potomkowie zdrajców, 
ale, moim zdaniem, taki osąd jest krzywdzący. Należy pamiętać, że Inkowie 
też ich podbili i w czasach ostatnich Inków królewska dynastia już była słaba 
oraz podzielona. Hiszpanie natomiast nie wszędzie i nie od razu dawali się 
poznać od najgorszej strony. Część z nich pragnęła osiąść w Nowym Świecie 

 15 Ibidem.
 16 Ibidem.
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i rozpocząć nowe życie. Co natomiast istotne w kontekście całej pracy to fakt, 
że Indianie – sprzymierzeńcy po konkwiście mogli zatrzymać ziemię i ich au-
torytet przywódców został zachowany. Pierwsi wodzowie indiańscy wydawa-
li swoje córki za Hiszpanów, zatem początek metysażu w tym rejonie był szla-
chetny. Od początku kultury współistniały obok siebie, a porządku pilnowały 
metyskie rody. Nie powstały tam latyfundia i Indianie nie zostali kolonami, 
ale żyli w założonych przez siebie ayllu, które przetrwały okres kolonialny. Co 
również ważne, w całej dolinie od początku więcej było Indian niż Metysów 
i Misti w porównaniu z innymi prowincjami. Z kronik wynika, że na po-
czątku podboju w skupisku miejskim przypadało ok. 300–400 Hiszpanów na 
3–4 tysiące Indian. Siedemnastowieczne kroniki podają, że Indianie, którzy 
zamieszkiwali tę ziemię, reprezentowali wysoką kulturę. Mieli rozwinięte rol-
nictwo, przemysł i handel. Dlatego nie potrzebowali „wsparcia” z Europy; byli 
samowystarczalni. Kronikarz nazywa ich „Indianami bardzo hiszpańskimi”, 
„bardzo cywilizowanymi”. Z zachowanych rejestrów danin wynika, że posłu-
giwali się pieniędzmi. Wiadomo też, że synkretyzm religijny był już w tych 
czasach bardzo zaawansowany.

Z czasem Metysi rośli w siłę, a biali i Kreole znikali. W dziewiętnastym 
wieku to właśnie Metysi rządzili tym rejonem. W roku 1904 doszło do zwro-
tu ziemi przez rząd, którą to ziemię Indianie i Metysi podzielili pomiędzy 
siebie. Aż do połowy dwudziestego wieku najważniejsza prowincja rejonu, 
Huancayo, zachowała swój indiańsko-metyski charakter (z badań antropolo-
gów wynika, że Indianie pełnili w niej ważniejszą rolę niż inne grupy etnicz-
ne). W dwudziestym wieku rozwój gospodarczy i przyrost ludności miejskiej 
był w tej prowincji najwyższy w skali kraju. Wiele miast regionu zostało włą-
czonych do produkcji nowoczesnej i przystosowanych do ekonomii przemy-
słowej. W czasie gdy Arguedas prowadził swoje badania (połowa ubiegłego 
wieku), miasta te słynęły z przemysłu włókienniczego, obuwniczego i tekstyl-
nego. Ponad dwa razy więcej ludzi używało tam keczua (byli dwujęzyczni) 
niż tylko wyłącznie hiszpańskiego. Keczua był tam żywym językiem.

W konkluzji Arguedas stwierdza, że Metysi z doliny Mantaro to Metysi 
z rodowodem, którym udało się właśnie dlatego, że mogą dumnie czerpać 
z obu kultur, natomiast Metysi z innych części Peru to „bękarty”, ludzie wy-
korzenieni i bez tożsamości, co jest główną przyczyną ich klęski. Są to „Metysi 
tragiczni”, nieprzystosowani do życia i niemogący się rozwijać. Wykluczeni 
z obu kultur, nie wiedzą, z której mogliby czerpać, i wskutek tego szybko prze-
chwytują zupełnie obce wzorce, a nawet popadają w degenerację. Metysów 
„zwycięskich” spotykamy w przewadze w Yawar fiesta, a „tragicznych” w Lisie 
z Gór i Lisie z Nizin. 

Tak pokrótce wyglądałaby prawdziwa historia Inków, Indian Keczua 
i Metysów z Mantaro. Ostatnia grupa, która inspirowała Arguedasa, to 
Indianie z Huarochiri w prowincji Cuzco17. Nie chciałabym tutaj zbytnio 
się rozwodzić nad ich historią, ponieważ pokrywa się ona w dużym stop-

 17 José María Arguedas, Bogowie i ludzie z Huarochiri, tłum. Jan Szemiński, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków–Wrocław, 1985.
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niu z historiami omówionych już grup etnicznych, dla porządku chcę tylko 
zasygnalizować, że ich kultura stanowiła ogniwo pośrednie. Nie zostali oni 
tak wyniszczeni jak większość Keczuanów, ale nie mieli też tak dogodnych 
warunków rozwoju, jak Metysi z Mantaro. Obecne w ich mitologii mity syn-
kretyczne świadczą o tym, że udało im się mimo wszystko stworzyć kulturę 
metyską, natomiast ze względu na to, że zamieszkiwali Andy izolujące ich od 
reszty świata, ich rozwój gospodarczy (a tym samym warunki życia) został 
zahamowany. Jak w wypadku wielu ludów indiańskich udało się ocalić dla 
potomnych jedynie pozostałości ich kultury.

Co do historii potomków Hiszpanów i Kreoli, których Arguedas niezmien-
nie określa jako Misti (przy czym trzeba zwrócić uwagę, że termin ten ma, co 
jest charakterystyczne dla Arguedasa, nacechowanie kulturowe, a nie rasowe; 
Misti to ten, dla którego indiańska kultura jest obca i zazwyczaj świadomie 
się od niej odcina), to ich koleje losu częściowo wyłaniają się z historii Indian, 
dlatego nie ma sensu opowiadanie tutaj osobnej historii. Tym bardziej że ka-
riera przybyszów z Europy jest powszechnie znana za sprawą podręczników 
i niezliczonych publikacji. Na kartach powieści i opowiadań Arguedasa po-
jawiają się oni jako bezwzględni latyfundyści (np. don Braulio, don Ciprian, 
don Aranguena, Stary) i przeróżni Metysi zasymilowani z białą kulturą; od 
kupców z Yawar fiesty (cholos), którzy czują się lepsi od Indian, po Metysów 
z Limy, którzy zapominają o swoim indiańskim dziedzictwie (Yawar fiesta), 
aż do Metysów-degeneratów, którym pieniądze przesłaniają kompletnie obraz 
drugiego człowieka (Lis z Gór i Lis z Nizin). 

W odniesieniu do innych faktów i procesów historycznych, które są od-
zwierciedlone w fikcyjnym świecie Arguedasa, warto jeszcze wspomnieć 
o indiańskich buntach (zabójstwo indiańskiego „podżegacza” w opowiadaniu 
Woda, bunt i pragnienie zemsty na panach w opowiadaniach Uczniowie, Pierwsza 
miłość, Jedynak, bunt przeciwko wprowadzeniu „białej” korridy w Yawar fiesta, 
bunt Metysek i bunt Indian chorujących na tyfus w Głębokich rzekach czy bunt 
szalonego Moncady w Lisie z Gór i Lisie z Nizin). Arguedas stosunkowo wier-
nie odzwierciedla też historię relacji Indian z księżmi katolickimi. Zwłaszcza 
Głębokie rzeki prezentują obraz duchownych jako ludzi zakłamanych i skorum-
powanych; przykłady takich postaw na pewno inspirowane są prawdziwą 
historią Indian i Misti (chociaż w historii Ameryki Łacińskiej nie brakowało 
też szlachetnych misjonarzy, ale stanowili oni zdecydowaną mniejszość). Poza 
tym odzwierciedlenie historii widać przede wszystkim w Yawar fiesta, gdzie 
autor sporo miejsca poświęca kwestii wywłaszczenia Indian przez latyfundy-
stów. Ziemie ayllu K’ollana i K’ayau przechodzą w tej powieści na własność pa-
nów, którym pomagają skorumpowani sędziowie. Indianom udaje się jednak 
obronić prawo do wody, co jest bardzo ważne, bo Misti muszą się z nimi liczyć 
(tak jak w dolinie Mantaro). Dużo gorszą sytuację mieli natomiast Indianie 
z wyższych partii gór. Oni nie potrafili się zjednoczyć i stawić czoła Misti. 
Widać to nie tylko w Yawar fieście, lecz także w opowiadaniach (szczególnie 
w opowiadaniu Uczniowie), gdy Misti zabierają Indianom ich zwierzęta, które 
rzekomo weszły „w szkodę”. Przypominam (była o tym mowa we wstępie), 
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że często Misti zabierali najpierw Indianom ich dobre pastwiska i zmusza-
li ich do osiedlenia się w wyższych, mniej urodzajnych partiach gór. Bydło, 
przyzwyczajone do poprzednich łąk, wracało na nie, gdzie już czekali Misti. 
Zabierając Indianom i ziemię, i bydło, Misti usuwali ich w ten sposób z gór-
skich terenów. Wynędzniałe rodziny indiańskie musiały potem przenosić się 
do miasteczek, gdzie zajmowały najniższą pozycję społeczną (przykład wielu 
comuneros z opowiadań). Niektórym spośród Indian, dzięki pomocy i wsparciu 
ayllu, udawało się żyć w mieście z godnością (Yawar fiesta):

W ayllu były całe tysiace comuneros, wszyscy razem, wszyscy tacy sami; 
tu ani don Santos, ani don Fermín, ani don Pedro nie mogli już nikogo 
oszukać. Ten sam punaruna, który płakał na porosłej ischu pampie, puna-
runa, który jęczał w dybach i tłukł głową o ściany więzienia, ten „indio” 
o wystraszonych oczach; teraz jako comunero Chaupi, K’ollana lub K’ayau 
miał na tyle odwagi, by patrzeć z nienawiścią w twarze obywateli przy-
chodzących do ayllu prosić o przysługę.”(Yf 20)

Los Indian pozostałych w górach był zwykle dużo gorszy; „Tam, w górze, 
wśród chłoszczącego gradu i ciemnych chmur, które spowijają szczyty, urok 
płaskowyżu zżerał ich powoli. I obojętnieli do reszty”. (Yf 20) Andy stawały 
się zatem więzieniem. Postępujący metysaż w miasteczkach takich jak w rejo-
nie Mantaro stanowił dla Indian szansę. Bohaterowie Misti z Yawar fiesty mają 
świadomość, że „indianizacja” w ich mieście to proces, któremu ciężko się 
przeciwstawić. Jak jeden z nich tłumaczy przybyłemu z Limy podprefektowi:

Tu, pośród cholos i niektórych obywateli, którzy w głębi duszy są 
Indianami, nie sposób zaszczepić dobrych obyczajów. Nie widział pan 
corridy? U nas odbywa się ona z wakawak’ras, z dynamitem, z lancą, na 
placu, który jest po prostu kawałkiem pampy. No i co? Ani pasodoble, ani 
marszu, ani kolorowych płacht, ani banderillas. Zupełna indiańszczyzna! 
Huyanos, ayarachi. Pijani cholos. I patrząc na to wszystko, niech pan sam 
powie, kto tu nie zdziczeje? I tak we wszystkie święta, czy to religijne czy 
narodowe. To samo. (Yf 43)

Siła Indian jest doceniana nawet przez ich zaciekłego wroga don Juliana, 
postać, która nieświadomie, pomimo swojej pogardy dla Indian, została 
oczarowana magią ich świąt. Don Julian trafnie charakteryzuje Puquio, gdy 
zwraca uwagę na charakterystyczną dla tego miejsca współpracę pomiędzy 
Indianami a Misti, w której brak brutalności cechującej stosunki pomiędzy 
Indianami a latyfundystami. Oczywiście, jak wielu innych obszarników, don 
Julian wierzy, że ta przemoc jest niezbędna:

Bo ja czasami zalazłem im dobrze za skórę. W duszy na pewno mnie 
przeklinają. I nie bez racji. Pędziłem ich jak psy. Przecież pan wie, don 
Pancho, dałem nauczkę wielu Indianom. No bo tak. Bóg przysłał mnie do 
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Puquio, żebym ich trzymał za mordę. Cholera! W puna też cienko śpie-
wali. Od wyżyn Coracora po Chalhuanca, od Pampachire aż po Chipao. 
Tresowałem ich jak psy, batem, póki nie klękali na ziemi. Ale pan ma inne 
sposoby. Pan ma inne serce. I słusznie. Pan zrobił forsę, sprzedając im 
gorzałę i żarcie; a oni spokojnie i z własnej woli przynosili panu to, co za-
robili, aż do samego domu. I to każdy z nich! I dlatego pan trzyma z ayllus, 
żyje w przyjaźni z K’ayau i z Pichk’achuri i broni ich jak synów. (...) A jak 
przyjdzie potrzeba, to walczy pan po ich stronie. Jasne! Tak już musi być. 
Za to ja muszę jeździć po puna uzbrojony po zęby i do tego dobrze wbijać 
ostrogi. Ale bądźmy szczerzy! Z panem nigdy o nic się nie kłóciłem. To 
tylko tamci podgryzają mnie gorzej od Indian. (Yf 145)

Jak zatem widać z powyższego cytatu, społeczność z Mantaro zostaje 
wiernie sportetowana w fikcyjnym świecie Arguedasa. Co istotne, nie jest 
to społeczność, gdzie linia podziału przebiega wyłącznie pomiędzy Misti 
a Indianami. Historie są ściśle splecione, a podziały dalekie od czarno-białych. 
Za sprawą, między innymi, transkulturacji doszło do tego, że niektórzy Misti 
walczą bardziej ze swoimi pobratymcami niż z Indianami czy Metysami. Don 
Julian, pomimo że postrzega Indian jako istoty niższe w hiercharchii, docenia 
ich męstwo, natomiast dwulicowość i tchórzostwo ludzi z jego warstwy spo-
łecznej napełnia go obrzydzeniem. 

Generalnie jednak, dużo mniej jest u Arguedasa odniesień do konkretnych 
faktów historycznych, co występowało u Erdrich, natomiast Peruwiańczyka 
o wiele bardziej interesuje samo tło historyczno-społeczne. Widać to zwłasz-
cza na przykładzie Głębokich rzek, powieści, w której najbardziej odczuwa 
się „poszukiwanie straconego czasu”. Szukając utraconego świata Indian, 
bohater Arguedasa, Ernesto, nie stara się odtworzyć konkretnych wydarzeń 
z przeszłości, lecz bardziej uchwycić ich atmosferę. Zresztą jest to zgodne z in-
diańskim duchem, gdyż istotniejsze są tu cykliczne powroty niż wydarzenia 
napędzające postęp. Ernesto cały czas ucieka w przeszłość i w rzeczywistość 
indiańską, co znakomicie oddaje na przykład taki fragment z powieści:

Głosy chłopców, głos księdza, głosy Antera i Salvinii, śpiew kobiet, 
świergot ptaków w alei Condebamba odzywały się echem, mieszały się 
w mej pamięci; jak przerywany deszcz padały na mój sen. Słońce poka-
zuje się zwykle pomiędzy jednym a drugim deszczem; wyziera z jakiejś 
luki pomiędzy chmurami i ziemia rozkwita, woda lśni, drzewa kołyszą się 
w świetle; zaczynają śpiewać ptaki. Człowiek kontempluje z wahaniem 
ów świat, o który słońce walczy z kłębiącymi się chmurami. (Grz 124)

Tym samym Ernesto wkracza w mityczny czas przyrody, zrywając z teraź-
niejszością i postępem. Czas przyrody osłania go, ale też paraliżuje działanie. 
Zresztą może w metyskim duchu Ernesto zadbałby o postęp kultury indiań-
skiej, ale jest blokowany przez świat zewnętrzny, w którym Indianie istnieją 
wyłącznie jako relikt przeszłości, tak że mogą się odradzać niemal wyłącznie 
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w jego pamięci. Tak jak w wypadku Erdrich, zdecydowanie warto prześle-
dzić, jak historia jest obecna w świecie fikcyjnym, jak ją rozumieją Indianie, 
a jak Misti i jak, w związku z tym, wpływają na jej kształt.

Ernesto, nastoletni syn wędrownego adwokata, zostaje oddany do szkoły 
z internatem pod opiekę księży. Szkoła znajduje się w miasteczku Abancay, 
gdzie panują właściciele ziemscy, bogatsi mieszkańcy Misti i zasymilowani 
Metysi oraz księża, natomiast inni Metysi i Indianie traktowani są tak, jakby 
wciąż nie rozstrzygnięto jeszcze sporu, czy Indianie mają duszę. Pomimo że 
akcja powieści toczy się w latach trzydziestych dwudziestego wieku, europej-
skiemu czytelnikowi trudno się domyślić, że Arguedas opisuje dwudziesto-
wieczne państwo.

Stosunki w miasteczku są niemal całkowicie feudalne; warunki życia 
Indian podobne do warunków życia biedoty średniowiecznej, a obłuda naj-
bardziej wpływowego księdza nie zna granic. Indian nie tylko się oszuku-
je i pozbawia wszelkiego wsparcia, np. podczas epidemii tyfusu, lecz także 
okrutnie karze, np. ugaszenie usprawiedliwionego buntu Metysek polega na 
wychłostaniu indiańskich kobiet i odebraniu im soli, której tak naprawdę się 
nie domagały, ale zostały nią obdarowane przez Metyski. Takie traktowanie 
Indian, niczym bezwolnych bydląt i obiektów własności Misti, jest też charak-
terystyczne dla fikcyjnego świata opowiadań. Metysa, który się słusznie bun-
tuje w Wodzie, latyfundysta po prostu zabija, indiańską dziewczynę z Pierwszej 
miłości jej pan sobie przywłaszcza na kochankę, a indiańskiego chłopca wrzu-
ca się w worku z kamieniami do rzeki, żeby zrobić na złość jego panu. W ten 
sposób odbiera się Indianom wszelką podmiotowość. 

Takiemu traktowaniu Indian przygląda się Ernesto (a w opowiadaniach 
Ernesto, Santiago lub Juan – którzy stanowią w zasadzie jedną i tę samą po-
stać). Wszystkie te postacie Arguedasa łączy specyficzna kondycja metyska, 
pomimo że są biali, czują się w duszy Indianami. Ernesto otwarcie przyznaje 
się do swojej indiańskiej przeszłości; to Indianie w dzieciństwie tworzyli jego 
rodzinę i dali mu poczucie przynależności. Zostawiony przez ojca, w Głębokich 
rzekach Ernesto zdany jest na łaskę księdza i rówieśników. Nawet jeśli przez 
chwilę udaje mu się nawiązać więzi z nowym środowiskiem, nie są to więzi 
trwałe. Niezgoda na zastaną rzeczywistość powoduje, że Ernesto prawie zu-
pełnie nie żyje teraźniejszością, ale stale myślami przebywa w przeszłości, co 
doprowadza do jeszcze większego wyobcowania. Więź ze światem indiańskim 
oraz z indiańską przeszłością jest intuicyjna i silniejsza niż wszystko inne. 

Zresztą ten eskapizm Ernesto jest poniekąd wymuszony przez rzeczywi-
stość, bo w Abancay zdaje się już nie ma silnych Indian, jak ci, których zapa-
miętał z dzieciństwa, ale sterroryzowani koloni. „Zdaje się nie ma”, ponieważ 
w miarę rozwoju akcji okazuje się, że są jeszcze silne metyskie szynkarki 
i ciągle żyje jeszcze duch wspólnoty indiańskiej, który na końcu powieści 
pozwala Indianom na przeciwstawienie się Misti i wymuszenie mszy na ich 
księdzu. Na razie jednak w tym świecie, który pragnie zatrzeć indiańskie śla-
dy i wykorzenić indiańską duchowość, Ernesto te ślady reaktywuje: w Cuzco 
wskutek kontaktu z indiańskimi kamieniami czuje potrzebę modlitwy. Mur 
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inkaski w powieści ma wymowę głęboko symboliczną. W sensie fizycznym 
to nic więcej, jak szczątki inkaskiej budowli wśród hiszpańskiej architektury 
(w podobny sposób wykorzystywano ruiny świątyń inkaskich, dobudowując 
do nich hiszpańskie kościoły), ale w sensie duchowym są to kamienie, które 
opowiadają historię Inków. Fakt, że budowla jest wtopiona w hiszpańską ar-
chitekturę, to przejaw transkulturacji, który podkreśla splot dwóch historii 
miasta:

Większe były i dziwniejsze, niż sobie wyobrażałem, owe kamienie sta-
rożytnego muru; kłębiły się pod otynkowaną ścianą pierwszego piętra, 
która od strony wąskiej ulicy była ślepa. Przypominały mi się wówczas 
pieśni keczua, w których stale powtarza się patetyczna fraza yawar mayu, 
krwawa rzeka, yawar unu, krwawa woda, yawar wek’e, krwawe łzy, yawar 
rumi, krwawy kamień lub też puk’tik’yawar rumi, kamień z krwi wrzącej. 
Mur był nieporuszony, ale kipiał wszystkimi swoimi liniami, a powierzch-
nia jego była zmienna, jak latem bywa powierzchnia rzek o głębinowym 
nurcie. Indianie nazywają owe mętne rzeki yawar mayu, bo fale w słońcu 
krwawo połyskują. Yawar mayu nazywają też gwałtowny czas tańców wo-
jennych, ową chwilę, kiedy to tancerze wszczynają bój.

Puk’tik’yawar rumi! – zawołałem donośnie. (...)
Kolonialna budowla ponad murem stanowiła jak gdyby pierwsze pię-

tro. (Grz 17,18)

Podobnego uniesienia Ernesto doświadcza na dźwięk dzwonu María 
Angola; dzwonu z kościoła katolickiego, ale z sercem z inkaskiego złota. 
W dźwięku dzwonu również zaklęta jest indiańska przeszłość, i to przeszłość 
jakże wspaniała, z czasów gdy Indianie mieli swoje imperium oraz swoją 
dumę. Ernesto cierpi, gdy widzi, jak wydarzenia zainicjowane przez białych 
najeźdźców wpłynęły na losy Indian, ale daleki jest od uznania Indian za 
kulturę bezpowrotnie straconą. Dla niego ich historia nie umarła; jej echa są 
żywe i dla niego to Indianie reprezentują świat istotnych wartości, w przeci-
wieństwie do większości Misti, których manipulowanie Indianami doprowa-
dziło do trwałego zakłamania. W rezultacie ci, których znamy z historii jako 
zwycięzców, potomkowie konkwistadorów, są najbardziej przegrani moralnie 
i zdegenerowani, głusi na otaczającą ich przyrodę oraz drugiego człowieka. 
Na co warto zwrócić uwagę, duchowe zwycięstwo Indian przeradza się na 
moment w zwycięstwo fizyczne w finale powieści. Indianie wierzą, że duch 
tyfusu, który ich zaatakował i znacznie przerzedził ich szeregi, może zostać 
wypędzony w trakcie egzorcyzmu, którym miałaby być msza święta od-
prawiona w jego intencji. Wiara ta zakorzeniona jest w micie, ale Indianie 
tak bardzo się mobilizują, że udaje im się ożywić ten mit i wprowadzają go 
w życie, wymuszając na Misti taką mszę. Na krótko Indianie stają się siłą. 
Podobnie duchowość indiańska pozwala Metyskom umknąć patrolom Misti. 
W momencie kiedy Metyski uciekają na łono przyrody, ta sama przyroda, 
pełna bóstw opiekuńczych sprzyjających Indianom, chroni je i uniemożliwia 
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Misti ich schwytanie. Wśród skał i drzew Metyski są bezpieczne i to one wy-
grywają pojedynek z Misti, bo ich „magiczne” zniknięcie zostaje utrwalone 
w legendzie, w nowym micie, który podtrzymuje Indian przy życiu. 

Żeby jednak pozyskać taką przychylność duchów, trzeba mieć w sobie 
choć cząstkę indiańskiej duszy, bo to ona obdarza człowieka wyjątkową wraż-
liwością. Dar ten posiada niewątpliwie Ernesto; niestety, dla ludzi, którzy go 
otaczają, dar ten nie przedstawia specjalnej wartości, tak jak bezwartościowi 
są dla nich Indianie. Postrzegani są jako rasa przegrana, którą należy wyko-
rzystać lub ucywilizować, a więc odciąć od jej tradycji i historii. 

Powieść Yawar fiesta zawiera dość podobny obraz relacji pomiędzy 
Indianami a Misti. Znów Misti odpowiedzialni są za rządy w miastecz-
ku oraz na hacjendach i znów pozycja władzy popycha ich w coraz więk-
szą degenerację. Misti odpowiadają za rzeczywistość materialną; to oni są 
WŁAŚCICIELAMI wszystkiego; wszystkiego, oprócz indiańskiego ducha, 
który najsilniej się objawia w czasie indiańskiej wersji korridy – turupukllay. 
I tu okazuje się, że za sprawą głęboko posuniętej transkulturacji część Misti 
uległo swoistej indianizacji. Pomimo że autorytety z Limy nakazują lokalnym 
wpływowym Misti, aby pozbawili Indian ich święta, Misti z Puquio nie są 
wcale do tego chętni. Dlaczego? Ponieważ, paradoksalnie, indiańskie święto 
w jakiś sposób stało się ich własnym świętem. Już nie są w stanie uczestni-
czyć w tym święcie bez Indian, bo to Indianie są esencją yawar fiesty i to oni 
powodują, że widowisko staje się naprawdę emocjonujące, a wynajęty biały 
torrero nie jest w stanie sprostać wyzwaniu. I chociaż Misti planowali złamać 
indiańskiego ducha, odbierając Indianom ich święto, w końcu musieli skapitu-
lować, ulegając indiańskiej fascynacji, bo tylko Indianie mogli im dostarczyć 
autentycznych przeżyć. Indianie, ofiary historii, stają się na końcu powieści jej 
głównymi bohaterami; skupiają na sobie uwagę wszystkich i nawet jeżeli trwa 
to tylko jeden moment, jest to moment magiczny i niezapomniany – przerwa 
w monotonnym trudzie wzbogacania się kosztem innych, a także w sąsiedz-
kich intrygach i nudnych rozrywkach. 

Oczywiście, to Misti wyznaczają codzienny rytm życia w miasteczku, to 
oni decydują, komu co się należy, kto zostanie bogaty, a kto biedny, kto upo-
korzony, a kto wyróżniony. Indianie przyczyniają się jednak do tworzenia zu-
pełnie innej historii; oni są odpowiedzialni za święta, ceremonie i prawdziwe 
duchowe przeżycia, bo u Arguedasa Indianie tak samo głęboko przeżywają 
msze w kościele, jak i modlitwy do indiańskich bogów, a także wypełnianie 
ich woli w trakcie yawar fiesty. „Krwawe święto” to nie tylko okrutne i zapiera-
jące dech w piersiach widowisko. Dla Indian turupukllay to wypełnienie woli 
ducha opiekuńczego góry, wamani Aki K’arwarasu, który podarował walecz-
nego byka Misitu Indianom (Misti nie byli w stanie go schwytać, choć praw-
nie należał do nich). Zatem znów u podstaw mamy ożywiony mit; mityczny 
wymiar historii, tak istotny dla Indian, którzy wykluczeni są z historii „ludzi 
sukcesu”. Co warto zauważyć, ze wszystkich omawianych tutaj utworów 
Arguedasa Yawar fiesta posiada najjaśniejsze przesłanie. Indianie z czterech 
ayllu stanowią zbiorowego bohatera, który dysponuje potężną siłą i z dumą 
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stawia czoła Misti. To, że historia Indian jest w tej powieści najjaśniejsza, ma 
ścisły związek z faktem, że Indianie z Yawar fiesta pochodzą z Puquio, a zatem 
z doliny Mantaro. Im dalej Arguedas „odsuwa” swój fikcyjny świat od serca 
metysażu, tym mroczniejsze stają się losy Indian; dowodem jest historia z Lisa 
z Gór i Lisa z Nizin.

Dwie historie obecne w utworach Erdrich i Arguedasa to automatycznie 
dwa punkty odniesienia; tak jak u Erdrich pewne daty czy wydarzenia z in-
diańskiej historii nieistotne były dla białych Amerykanów, tak i u Arguedasa 
tytułowa yawar fiesta odbywa się 28 lipca, co nic nie znaczy dla Misti, natomiast 
dla Indian jest to rocznica ich masakry i dlatego traktują to święto z takim 
namaszczeniem. Turupukllay to nie tylko wypełnianie woli boga indiańskiego; 
to również symboliczny akt odwetu na Hiszpanach. Hiszpanów reprezentuje 
byk, zwierzę przez nich sprowadzone do Ameryki, z którym Indianie walczą 
wręcz i za pomocą dynamitu. W starszej wersji korridy, pod sam koniec wal-
ki, gdy byk umierał, do jego karku przywiązywało się kondora, odwieczny 
symbol andyjskiej duchowości, aby go po śmierci byka oswobodzić. To piękny 
przykład transkulturacji i swoiste zmagania międzykulturowe. Misti w po-
wieści Arguedasa przeżywają to święto nie w sposób religijny, jak Indianie, 
lecz raczej jako rodzaj igrzysk. Zatem inna jest zupełnie interpretacja wyda-
rzeń, tak jak w inny sposób Indianie i nie-Indianie tworzą historię. Nie dziwi 
fakt, że Chippewa z kwartetu Erdrich oraz Keczuanie Arguedasa rozumieją 
tworzenie historii w sposób dość podobny i to odróżnia ich od nie -Indian. 
Dla tych ostatnich historia to postęp, awans społeczny i sukces ekonomiczny 
(widać to np. w Yawar fiesta, gdy niektórzy Misti z Puquio w obawie o utra-
tę swojej pozycji poświęcają indiańskie święto); dla Indian historia to walka 
o zachowanie tradycji.

Zachowanie tradycji to nie tylko zachowanie wierzeń i mitologii, ale pod-
trzymanie kontaktu z ziemią. Tak jak Chippewa mieli szczególny stosunek 
do świętej ziemi wokół jeziora Matchimanito, tak też Keczuanie Arguedasa 
nabożnym szacunkiem otaczali andyjską przyrodę. Dla Misti, właścicieli 
latyfundiów, ziemia, a tym samym przyroda, nie stanowiły nic innego jak 
wartość materialną. Podobnie zwierzęta traktowane są wyłącznie jako część 
inwentarza, na którym można odpowiednio zarobić. Dla Indian oraz bohate-
rów pokroju Ernesto ziemia i przyroda to symfonia duchów: wszystko, co jest 
częścią przyrody, zasługuje na szacunek; poczynając od walecznego Misitu, 
a kończąc na inkaskich kamieniach, które szepcą ich zaklętą historię. W hi-
storii ziemi i przyrody Indianie nigdy nie są zdobywcami, ale jej uczestnika-
mi; nawet gdy „wydzierają” pastwiskom ich Byka Misitu, pertraktują o niego 
wcześniej z bogami i zabierają go nie po to, aby się wzbogacić, ale żeby mógł 
się wypełnić odwieczny rytuał.

W swoim sercu, w myślach i słowach (varayok’ – przywódca indiański) 
błagał o przebaczenie Negromayo i tayta Ak’chi: „Taytay, zabieram twoje 
zwierzę! Twojego Misitu! Będzie walczył w Pichk’achuri dla „wielkiego 
ayllu, dla Kayau, dla twoich dzieci!”(...)
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„Tayta! Yatun tayta!” – powiedział – „oto całe twoje ayllu”. Z twojej 
woli. Jest tu także Misitu, twoje zwierzę. To dla ciebie będziemy wal-
czyć w Pichk’achuri. Z wielką zawziętością, żebyś zawsze strzegł K’ayau. 
Dzięki, yatun auki!” (Yf 120,121)

Bliżej roli przyrody w życiu Indian przyjrzymy się w części dotyczącej 
dwóch duchowości, teraz chcę tylko zasygnalizować, iż przyroda w utworach 
Arguedasa jest tak ważna, że urasta do rangi osobnego bohatera i również 
ona uczestniczy w tworzeniu historii, bądź to umożliwiając Indianom cyklicz-
ne obcowanie z wymiarem mitycznym, bądź interweniując w historii ludzkiej 
(jak stało się wtedy, gdy przyroda „schowała” Metyski w Głębokich rzekach lub 
gdy wielokrotnie w tej samej powieści udzielała azylu Ernestowi). Interwencja 
przyrody czasem polegała także na tym, że stawała się ona „przestrzenią 
oczyszczającą” – tak działały rzeki andyjskie na Ernesto i taką funkcję pełniły 
cielęta w Uczniach, które główny bohater prosił o przebaczenie. Dzięki pojed-
naniu się z nimi odzyskał równowagę wewnętrzną. 

Szczególnie w Głębokich rzekach charakterystyczna jest komunia Ernesto 
z przyrodą. Jak zauważa José Luis Rouillón,18 przestrzeń przyrody zawsze prze-
nosi Ernesto w czasy jego dzieciństwa, w przeszłość. Ernesto nie przyjmuje do 
wiadomości, że może dzisiejsza rzeka nie jest tą samą rzeką, jaką była kilka-
naście lat temu. Nie, to rzeka decyduje o czasie, w którym porusza się Ernesto; 
ona generuje jego czas wewnętrzny, a więc naprawdę istotny. Co warto do-
dać w tym miejscu, a o czym nie wspomina Rouillón, to to, iż rzeka przenosi 
Ernesto nie tylko w czas dzieciństwa, ale także w czas mityczny. Komunikując 
się z rzeką, komunikuje się z indiańskim światem, w którym w jedno kontinu-
um splata się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Indianie od zawsze oży-
wiali elementy przyrody, które my uważamy za martwe i podatne naszej woli, 
stąd też nic dziwnego, iż rzeka ma swój czas i w ten czas zabiera Ernesto. 

I raptem wchodzisz w wąwóz. Huk rzeki, głęboka, zakurzona przepaść, 
gra dalekich śniegów i lśniących jak zwierciadło skał budzą w twej pa-
mięci pierwotne wspomnienia, najdawniejsze sny.

Schodząc w głąb doliny, poczujesz się przezroczysty niczym kryształ, 
w którym wibruje świat. W upale pojawiają się roje brzęczących owadów, 
chmary jadowitych moskitów wpijają się w twarz. Podróżny przybyły 
z zimnego kraju stanie nad rzeką odurzony, z rozdętymi żyłami. Huk 
wody wzmaga się, nie ogłusza, urzeka. W dzieciach budzi przeczucie nie-
znanych światów. (Grz 34)

Podobnie ziemia zawiera boski pierwiastek i dzięki temu nie tylko ma moc 
oczyszczania, lecz także energetyzuje. Jeżeli ktoś potrafi spojrzeć na całość 
stworzenia w sposób indiański, to automatycznie zyskuje dostęp do energii 
płynącej z ziemi i może poczuć się harmonijną częścią stworzenia. Ta indiań-

 18 José Luis Rouillón, La otra dimensión: el espacio mítico [w:] Recopilación, Juan Larco, red., Casa 
de las Américas, La Habana 1976.
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ska zdolność podkreślana jest nie tylko w opowiadaniach i Głębokich rzekach, 
lecz także w Yawar fiesta, gdzie indiański talent do odkrywania w przyrodzie 
mocy nadprzyrodzonych jest ustawicznie kontrastowany z „głuchotą i ślepo-
tą” Misti.

Ze szczytów spływają w dół cztery rzeki i płyną koło miasteczka; 
spieniona woda krzyczy na wodospadach, ale mistis jej nie słyszą. Na 
wzgórzach, na pampie, na szczytach żółte kwiaty tańczą w łagodnym po-
dmuchu wiatru, ale mistis prawie tego nie widzą. O świcie na chłodnym 
niebie, za ostrzem gór, pojawia się słońce; wtedy tuyas i turkawki wstrzą-
sają skrzydełkami i zaczynają śpiewać; owce i konie biegają po trawie, zaś 
mistis śpią lub oceniają wagę byczków. O zmroku tayta Inti złoci niebo, 
złoci ziemię, lecz oni kichają, bodą ostrogą konie na drogach albo piją 
kawę i grzane pisco.

A w sercu ludzi z Puquio płacze i śmieje się wąwóz, w ich oczach żyją 
niebo i słońce; w ich wnętrzu wąwóz śpiewa swym głosem poranka, po-
łudnia i zmierzchu. (Yf 13)

Jest to dziedzictwo przekazane Keczuanom przez przodków; nawet ich 
duchy nie idą do nieba czy piekła tylko pozostają na szczytach gór (koncepcja 
nieba pojawiła się w mitologii Keczuanów dopiero po podboju). Naturalnie, 
łącząc się z całością stworzenia, Indianie łączą się też ze światem duchów, 
a w tym właśnie z duchami swoich przodków. W ten sposób gwarantują 
swojemu plemieniu ciągłość duchową i kulturową. Przerwaną ciągłość widać 
m.in. w mieście na wybrzeżu, sportretowanym w Lisie z Gór i Lisie z Nizin; tam 
przyroda uległa już takim przeobrażeniom i dewastacji, że nie bardzo jest się 
z czym identyfikować. Niemniej jednak w rejonach, w których to możliwe, 
Indianie podtrzymują bardzo silną więź z przyrodą. Wypełniając indiańską 
tradycję, tworzą indiańską historię alternatywną wobec historii Misti, choć 
często z nią splecioną.

W Yawar fiesta podtrzymywanie tradycji sprowadza się do walki o turupu-
kllay. Dla Indian ich korrida to niezmienne cykliczne misterium, głęboko prze-
żywane przez całe plemię, któremu towarzyszą odwieczne rytuały, takie jak 
pertraktacje indiańskich czarowników z duchami przyrody. Dla Misti korrida 
indiańska to okazja do zdobycia władzy, przy czym kształt i przebieg święta 
zależy od prywatnych rozgrywek, od tego, co się opłaca w danej chwili (tylko 
kilku Misti ucieka od tego schematu, don Pancho i don Julian, dlatego reszta 
zamyka ich w więzieniu, żeby nie pokrzyżowali im planów). Misti nie traktują 
turupukllay z taką powagą i szacunkiem jak Indianie; dla nich jest to bardzo 
ekscytujące zjawisko, ale nie ma ono wymiaru mitycznego i symbolicznego. 
Chociaż don Pancho jest w takim stopniu zindianizowanym Misti, że jako 
jedyny spośród nie-Indian docenia rolę Indian na tym terenie:

...prawdziwe Puquio to właśnie ci Indianie. Bo co? Przecież nie don 
Antenor, który tylko sobie spaceruje, podpiera się laseczką i pieści swoje 
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odciski! Jakże więc rząd może zlikwidować corridę w Pichk’achuri? (...) 
Ten pukllay, który słychać tam daleko, który opada jak gwiazda, to wła-
śnie ci comuneros z gór. Musielibyście zatrzymać serca wszystkich ludzi 
z Puquio, żeby wakawak’ras umilkły! O tym wie nawet parszywy odcisk 
don Antenora. Ale on zgrywa świętego albo, mówiąc lepiej i za prze-
proszeniem, pana, to kawał głupiego żłoba. Źle panu doradzają, señor! 
Tu, w sierra, każde święto, kościelne czy narodowe, urządzają właśnie 
Indianie. Obywatele, owszem, są przy forsie i łupią skórę z Indian. Ale 
święta w mieście urządzają ayllus. One noszą świętych w procesji, zapalają 
sztuczne ognie, posypują kwiatami ulice, żeby mogła przejść Najświętsza 
Panienka albo patron miasta. My, obywatele, tylko się tuczymy. (Yf 58,59)

Dla większości Misti korrida to jednak tylko rozrywka, a nie przeżycie 
mistyczne; niby zdają sobie sprawę, że to tradycja, która – jeżeli ma przetrwać 
w oryginalnym kształcie – nie może być tak drastycznie zmieniana, jak pro-
ponują władze z Limy, ale cóż znaczy kontynuacja tradycji, jeśli, niszcząc tra-
dycję, można wspiąć się o szczebel wyżej w lokalnej hierarchii. W Yawar fiesta 
tradycję udaje się zachować, ale biorąc pod uwagę zachowanie i przekonania 
„obrońców Indian”, Metysów z Limy, ma się wrażenie, że młode pokolenie 
Metysów zadba o to, by przerwać ciągłość indiańskiej tradycji (i historii) 
w ramach ucywilizowania swoich ziomków. Bo turupukllay, pomimo że jest 
owocem transkulturacji, zachowuje indiańskiego ducha, a Limeńczycy chcą 
tego ducha zabić dlatego, że przestali rozumieć Indian. Wierzenia indiańskie, 
źródło indiańskiej siły, utożsamiają wyłącznie z zacofaniem i za wszystko 
winią obszarników, którzy, paradoksalnie, bardziej doceniają indiańskiego 
ducha korridy (choć często nieświadomie). Ton Metysów z Limy jest zatem 
oskarżycielski i uderza bardziej w Indian niż ich panów:

To oni spychają Indian, aby pogrążyć ich w tym ponurym życiu, pry-
mitywnym i pełnym strachu; bo jest im to na rękę, ponieważ oni rządzą 
i rozkazują. I mają siłę, bracia, bo również znają duszę Indianina, może 
tak samo jak i my. I robią coś zupełnie innego niż to, co my mogliby-
śmy zrobić. To oni wiodą Indian ku ciemności i lękowi, ku temu, co my 
na Uniwersytecie nazywamy „mitycznym lękiem”. Indianin patrzy na 
K’arwarasu, widzi chmury, które otaczają jego szczyt, a które zawsze są 
ciemne i potężne, i wydaje mu się, że to stamtąd nadchodzą wszystkie 
burze. Więc cóż robi? Klęka, a jego serce drży ze strachu. A obszarnicy, na-
wet sami księża i wszyscy ci, którzy ich uciskają i robią pieniądze kosztem 
ich ignorancji, próbują twierdzić, że ten lęk wobec ogromu sił przyrody 
jest czymś wielkim i świętym. Ale gdybyśmy to my tworzyli Rząd, bracia! 
Czegóż by wtedy nie można zdziałać? Usunęlibyśmy wszystkie te przyczy-
ny, które przez wiele lat podtrzymywały służalczość i zacofanie. (Yf 130)

Na pewno nie jest to przyszłość, która gwarantuje ocalenie indiańskiej kultury.
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Podobnie sytuacja wygląda w Głębokich rzekach. Tam na rzeczywistym 
uratowaniu Indian zależy niemalże tylko i wyłącznie Ernesto. Koloni zbyt są 
już zmęczeni wyzyskiem i ciągłymi upokorzeniami. Gdy zrywają się do bun-
tu, aby na końcu powieści wymusić mszę, która ma ich ocalić od tyfusu, jest 
to akt desperacji i triumfu. Jak zauważa William Rowe19, Indianie pokonują 
śmierć dzięki swojemu porządkowi mitycznemu i w ten sposób odzyskują 
swoje człowieczeństwo, bo zwyciężają porządek, który ich człowieczeństwo 
negował. Ernesto jest pełen entuzjazmu, ale czy ten jeden zryw wystarczy, 
żeby Keczuanie przetrwali? Może to równie dobrze być ich zryw ostatni, bo 
z czasem tracą siłę i wiarę w siebie, a jedyną osobą ze świata klasy dominują-
cej, osobą, która chce, aby ich wartości wzbogaciły współczesny świat i koło 
indiańskiej historii wciąż mogło się toczyć, jest nastoletni chłopiec.

Niemniej jednak Rowe zwraca uwagę na istotną rolę tego wydarzenia 
w powieści20. Według niego, konflikt pomiędzy światem magiczno-religijnym 
Indian a rzeczywistością społeczną Abancay może być rozwiązany jedynie 
przez proces transformacji: mit musiałby się zmienić w siłę społeczną dążącą 
do zmiany w społeczeństwie, a nie wiadomo, czy Indianom wystarczy siły 
w przyszłości, czy już tylko poprzestaną na sukcesie w Abancay. Wejście kolo-
nów do Abancay zostało wykorzystane przez Arguedasa do pokazania użycia 
mitu jako aktywnego środka, który ma pomóc Indianom w konfrontacji ze 
społeczeństwem. Indianie zmuszają w końcu Misti, aby wydarzenia potoczyły 
się tak, jak to sugeruje ich mit, tzn. aby wypędzić ducha tyfusu mszą, której 
nie rozumieją jako uroczystości chrześcijańskiej, ale traktują ją jako formę 
chrześcijańsko-szamańskiego egzorcyzmu. To wcielenie mitu w życie jest 
ważne w kontekście całej powieści; bez tego wydarzenia mit pozostałby tyl-
ko domeną umysłu Ernesto (tylko on wierzył w potencjał Indian) i nie byłby 
wypróbowany w konkretnej rzeczywistości. Czyn kolonów jest zatem bezpo-
średnim wynikiem ich wiary w siłę mitu.

Mamy więc w utworach Arguedasa historie równoległe: historia współczes-
nego Peru, która jest swoistym spojrzeniem w przyszłość, próbą znalezienia 
miejsca dla Indian we współczesnym świecie (te dążenia widać w buntach 
indiańskich, buncie Metysek i niezgodzie na zastaną rzeczywistość bohate-
rów takich jak Ernesto) oraz historia prekolumbijska mityczna, nastawiona na 
przeszłość i „odzyskanie” świata indiańskiego. Dostęp do tej drugiej historii 
zyskujemy poprzez indiańską duchowość i ich uczestnictwo w historii przy-
rody i rytuałach, ponieważ historia ta, jak to widzą Indianie, drzemie w ele-
mentach świata przyrody i pozostałościach materialnych świata inkaskiego, 
takich jak mur czy serce dzwonu w Cuzco. Poprzez rytuały wnikamy nato-
miast w inny mityczny czas i możemy przez to powracać do źródeł ludzkiego 
doświadczenia. Ernesto jest bohaterem, który żyje pomiędzy tymi historiami 
i cierpi, bo odzyskanie świata indiańskiego wydaje się coraz trudniejsze. Siły 

 19 William Rowe, Mito, lenguage e ideología como estructuras literarias [w:] Recopilación, Juan Larco, 
red., Casa de las Américas, La Habana 1976.

 20 Ibidem.
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rządzące światem Abancay pozostają do końca niejasne, tajemnicze. Bardzo 
trudno połączyć wspaniałą inkaską przeszłość z ciemną przyszłością kolonów 
(nawet nie wiadomo, czy przetrwają w sensie fizycznym).

Gdy ustawimy Głębokie rzeki w ciągu chronologicznym z innymi utworami 
Arguedasa, stworzymy w ten sposób kwartet o losach Indian\Metysów w Peru. 
Niestety, obraz, który się wyłania, nie jest zbyt optymistyczny. Najwcześniejsze 
opowiadania z cyklu Woda opowiadają o świecie comuneros zniewolonych; 
o czasach, gdy duchowość indiańska była jeszcze wszechobecna, ale sukce-
sywnie wyniszczana przez system niewolniczy. Nieco późniejsza Yawar fiesta 
to już historia wolnych comuneros. Nic dziwnego zatem, że Yawar fiesta jest po-
wieścią najjaśniejszą, bo Indianie w tej powieści ciągle głęboko zakorzenieni 
są w swojej duchowości, lecz już nie tak zniewoleni jak koloni czy zastraszeni 
jak comuneros z Wody. Kolejne są Głębokie rzeki opisujące na odmianę świat ko-
lonów; w tej powieści przesłanie dotyczące przyszłości Indian jest bardzo nie-
jasne: Indiane podejmują udane próby przeciwstawienia się wyzyskowi Misti, 
ale czytelnik wcale nie może być pewien, czy te próby wystarczą. Wreszcie 
cykl zamyka Lis z Gór i Lis z Nizin, który oferuje szerszy przekrój społeczeń-
stwa peruwiańskiego wybrzeża; przyszłość Indian znów jest tu niepewna.

Świat ostatniej powieści zamieszkują też dość nieliczni Metysi indiańscy 
(w odróżnieniu od Metysów – cholos, którzy identyfikują się wyłącznie ze 
światem Misti). Jednym z ważnych wątków powieści jest powolne umiera-
nie indiańskiego Metysa z gór, don Estebana, który choruje na pylicę płuc 
(„pamiątka” po pracy w kopalni). Metys ma nadzieję, że wyzdrowieje jak 
wypluje z płuc cały węgiel, który go zabija. To wiara naiwna, bo w procesie 
pozbywania się węgla traci też płuca. Oczywiście, to nie jedyny wątek indiań-
ski, ale jest on pełen tak sugestywnych obrazów, że trudno wierzyć, iż ludzie 
tak bardzo zniszczeni przez system mają przed sobą przyszłość. Ale Lisy pre-
zentują także inny obraz: Indian przywiązanych sznurem do pomostu, któ-
rzy rzucają się w morze, aby nauczyć się pływać (żeby dostać posadę rybaka). 
Indianie, od urodzenia mieszkający w górach, przerażeni samymi rozmiarami 
morza, w wodzie na przemian się topią, wynurzają, płaczą i przeklinają, tak 
że można mieć wrażenie, iż niektórzy przypłacą życiem taką lekcję pływania. 
Ich odwaga i determinacja są imponujące, czy jednak starczy im sił i czy ktoś 
doceni ich poświęcenie? Te pytania Arguedas pozostawia otwarte. 

Jak zauważa krytyk Escajadillo21, dzieło Arguedasa jest kompletne i utwo-
ry wzajemnie się dopełniają. Mogę dodać, że tak jak w kwartecie Erdrich 
pojawiają się te same postacie i wątki, tak też i tutaj można prześledzić chro-
nologiczny rozwój pewnych wątków, np. Ernesto jest dzieckiem w Wodzie 
i młodzieńcem w Głębokich rzekach. Indianie jako grupa również ewoluują – od 
zamkniętej społeczności w pierwszych utworach po warstwę robotniczą, któ-
ra stanowi część społeczeństwa wybrzeża. Nawet jeżeli autor nie śledzi losu 
konkretnych jednostek, to jako grupa są rozpoznawalni i czytelnik nie ma 

 21 Tomás G. Escajadillo, Las senales de un tránsito a la universalidad [w:] Recopilación, Juan Larco, 
red., Casa de las Américas, La Habana 1976.
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wątpliwości, że śledzi losy andyjskich kolonów oraz comuneros. Oczywiście, 
z biegiem czasu Indianie podlegają też coraz dalej idącej transkulturacji. 
Rezultaty transkulturacji widać już w pierwszych utworach, szczególnie, 
że łączy je postać tego samego narratora Ernesto-Juana, który jest najdobit-
niejszym znakiem przemieszania kultur i ich nieustannej modyfikacji. Jest 
w końcu, jak wielokrotnie zaznaczałam, Metysem o indiańskiej duszy i białej 
skórze. Ernesto w swoich przekonaniach się nie zmienia, zmieniają się jednak 
horyzonty, które zataczają kolejne utwory; świat Peru zostaje poszerzony – od 
świata Indian i Misti w opowiadaniach, po rzeczywistość coraz bardziej me-
tyską, aż po pełne spectrum w Lisie z Gór i Lisie z Nizin. 

W rozdziale o dwóch alternatywnych historiach, które się przeplatają 
w Peru, nie może zabraknąć też wzmianki o tym, jak w rzeczywistości brak 
rzetelnej historii Indian stał się dla Arguedasa jednym z impulsów do pisania. 
W słynnym już eseju La narrativa en el Perú contemporáneo22, Arguedas pisze, 
że gdy odkrył, iż nawet w bibliotece uniwersyteckiej nie ma żadnych wiary-
godnych pozycji na temat historii Indian peruwiańskich, poczuł się we włas-
nym kraju jak obcokrajowiec. Jakby nie wystarczyło, że Indianie zostali tak 
bardzo pokrzywdzeni poprzez dominację kolonistów. Należał im się, według 
Arguedasa, jakiś uczciwy portret w historii i literaturze, sam postanowił więc 
tę lukę wypełnić. Pod przykrywką historii oficjalnej pulsowała przecież cały 
czas historia oryginalnych mieszkańców ziemi andyjskiej i wystarczyło tylko 
wydobyć ją na światło dzienne. Dla Arguedasa waga tej historii wystarczyła, 
aby o niej pisać; w przeciwieństwie do wielu innych intelektualistów, którzy 
woleliby zapomnieć i pozostawić Indian w rubryce „ludzie bez znaczenia”. 

Ostatnią próbą zinterpretowania obecności i funkcji dwóch historii w utwo-
rach Arguedasa, której chciałabym się przyjrzeć, jest propozycja Ignacio Díaz 
Ruiza23. Uważa on, że historia Ernesto w Głębokich rzekach może być odczytana 
jako pewna metafora historii Indian peruwiańskich. Ruiz wskazuje przy tym 
na liczne podobieństwa i zbieżności pomiędzy obydwiema historiami. Historia 
Ernesto, tak jak historia Indian, naznaczona jest osieroceniem i wyobcowaniem 
płynącym z samotności oraz izolacji. Spowodowała je pozycja marginalna, do 
jakiej w końcu zepchnęli Indian koloniści i ich potomkowie. Zarówno Ernesto, 
jak i Indianie cierpią niezasłużenie; takie porównanie czyni sam Arguedas w po-
wieści: „Kiedy dziecko słyszy, jak dorośli (Indianie) na głos płaczą, to już tego nie 
zapomni, serce mu się ściska i to uczucie ucisku pozostaje na zawsze”. (Gz 161) 

Zakładając jednak, przy uwzględnieniu teorii transkulturacji, że wszyscy 
współcześni Indianie w Peru są już Metysami, historia Ernesto, jako Metysa, 
zdaje się jeszcze bardziej nawiązywać do historii Indian. Ernesto, jak klasyczni 
Metysi, jest uwięziony pomiędzy wrogimi światami. Jak pisze Llosa, boha-
ter ten nigdzie nie może się zaadaptować i dlatego jest w uprzywilejowanej 
pozycji, aby opowiedzieć o tragicznej opozycji pomiędzy światami, które się 

 22 José María Arguedas, La narrativa en el Perú contemporáneo [w:] Recopilación, Juan Larco, red., 
Casa de las Américas, La Habana 1976.

 23 Ignacio Diáz Ruiz, Literatura y biografía en José María Arguedas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1991.
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nie chcą poznać i pomiędzy którymi trzeba wieść żywot pełen cierpienia. 
Zatem w tej postaci udało się Arguedasowi zamknąć głos społeczności zdo-
minowanej, przez wieki zmuszanej do milczenia. Podarowanie jej głosu za-
owocowało wydobyciem na światło dzienne niezwykłego świadectwa, którego 
wiarygodność trudno podważyć, tym bardziej że narrator posiada pewne 
cechy samego Arguedasa i ten sam narrator nie udaje Indianina, ale pisze 
o rozterkach, które samego Arguedasa, z racji jego międzykulturowej pozycji, 
dotyczyły. Dalej Ruiz pisze, że wiek Ernesto, pomiędzy dzieciństwem a doros-
łością, jest tak pełen sprzeczności i dwuznaczności jak sytuacja Metysa, który 
cierpi na podobny brak pełnego określenia. Ernesto usytuowany jest dokładnie 
pomiędzy niewinnością życia wśród Indian a doświadczeniem, które przynie-
sie życie wśród Misti, i to też odpowiada pozycji między kulturami, jaką zaj-
mują Metysi. Kiedyś każdy musi opuścić Andy; zresztą Andy to miejsce, trafnie 
przez Antonio Cornejo Polara24 określone jako „raj pełen paradoksów”. Izolacja 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa; rodzaj kryjówki przed wrogim światem, 
ale ta sama izolacja jest pułapką i skazuje na śmierć bez możliwości zaistnienia 
w świecie. Jak zauważa z kolei Angel Rama25, Ernesto stoi na progu drugich 
narodzin, bo dojrzewanie to metamorfoza. Jest on w punkcie, który czasowo 
umożliwia mu balansowanie pomiędzy znanym światem indiańskim a przy-
szłością, która do pewnego stopnia będzie się wiązać z zaistnieniem w świecie 
białych. Czy nie jest to dokładnie sytuacja, której musi stawić czoła Metys?

Jak konkluduje Ruiz26, osierocenie u Arguedasa odzwierciedla sytuację nie 
tylko jednego konkretnego bohatera, jest także refleksją ogólną, ponieważ do-
tyczy wszystkich indiańskich Metysów. Od czasów podboju zostali sierotami 
bez kultury, historii, bogów etc. Ich udziałem stało się wszystko to, co choćby 
częściowo odkrył na własnej skórze Ernesto (wyzysk, nędza, próby akultu-
racji). Ernesto, tak jak Metysi, cierpi z powodu braku ojca i wartości pogrze-
banych w przeszłości. Ruiz słusznie dostrzega, że poczucie obcości właściwe 
nie tylko Ernesto, lecz także innym bohaterom Arguedasa, wynika z oddzie-
lenia ich od miejsca pochodzenia i utraty ich rodzinnego krajobrazu, co jest 
kolejną aluzją do ogólnej sytuacji rdzennych mieszkańców Peru. Zresztą sam 
Arguedas wielokrotnie wspominał, że tym, co interesuje go najbardziej, nie 
jest oddanie jednostkowych losów, ale losów narodu Peru, a zwłaszcza „za-
pomnianej” części społeczeństwa. Podsumowując, można stwierdzić, że losy 
Ernesto odzwierciedlają zbiorową historię Indian; wspólne dziedzictwo obej-
muje osierocenie, utratę krajobrazu, marginalizację, poniżenie, zagubienie, 
brak zrozumienia, odtrącenie, napiętnowanie, wyobcowanie, dramat życia na 
pograniczu światów, synkretyzm religijny i kulturowy, nieodwracalne zmiany 
w mentalności. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcę więcej miejsca w pod-
rozdziale dotyczącym dwóch mentalności, w którym to powrócę do koncepcji 
metysażu rozwiniętej przez Arguedasa w ciągu całego jego życia pisarskiego. 

 24 Polar, Arguedas, poeta indígena, op.cit.
 25 Ibidem.
 26 Ibidem.
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W konkluzji tej części pracy, dotyczącej obecności historii w prozie 
Arguedasa, warto jeszcze wspomnieć, że tak jak Metysi-Indianie, Ernesto 
żyje w dwóch historiach: starej indiańskiej i współczesnej, zdominowanej 
przez Misti. Jest to możliwe dzięki pamięci27. Pamięć jest swoistym arche-
typem arguedasowskim; wszystkie jego utwory są zawieszone pomiędzy 
wspomnieniem a teraźniejszością, poza tym pamięć jest też bronią przeciwko 
samotności i cierpieniom bohatera. Pamięć jest też siłą, która pozwala Ernesto 
przeżyć czasy współczesne. Momentami umożliwia mu bardzo intensywne 
życie (poprzez zanurzenie się w przeszłości), ale stanowi też jego ogromne 
ograniczenie poprzez koncentrację na zamkniętej przeszłości – na raju utraco-
nym. Według Polara28, i nie jest on osamotniony w tym przekonaniu, tekstem 
najbogatszym w powroty pamięci są Głębokie rzeki, w których główny bohater 
bez przerwy szuka nie tylko śladów własnego dzieciństwa, lecz także prze-
szłości inkaskiej. Dlatego w powieści zatrzymujemy się nad wspomnianym 
już murem inkaskim, językiem keczua, nad legendami i przesądami indiań-
skimi oraz nad aluzjami do postaci mitologicznych. Pamięć narratora gwaran-
tuje w ten sposób spójność całej powieści (łącząc na zasadzie aluzji historię 
Ernesto z historią Indian), a pamięć indywidualna gwarantuje tożsamość 
Ernesto. Ta druga funkcja jest najistotniejsza; Ernesto, wieczny nomad, musi 
się odnaleźć pomiędzy odległymi rzeczywistościami. Walcząc z własną bez-
silnością wobec obecnej rzeczywistości, poszukuje w przeszłości momentów, 
które mogłyby go oświecić. Właściwy świat Ernesto to zatem poetycki świat 
jego pamięci, jego wnętrza. Na tę pamięć, jak trafnie zauważa Llosa29, składają 
się zatarte obrazy i idealizacje. W tej rzeczywistości naprawdę żyje i porusza 
się Ernesto. Może to być kolejna aluzja do sytuacji Indian andyjskich, któ-
rzy też są jakby nieobecni i czepiają się okruchów pamięci. „Żyją w innym 
świecie” i stąd może wynikać ich „niedopasowanie”, podsumowuje Ruiz30. 
Moim zdaniem, jest to prawdą w kontekście Głębokich rzek, natomiast okazuje 
się sądem błędnym przy uwzględnieniu innych utworów Arguedasa i jego 
wiary w potencjał transkulturacji. Aby lepiej zilustrować tę tezę, przyjrzyjmy 
się teraz zagadnieniu, które najpełniej ilustruje „mariaż” dwóch kultur, a mia-
nowicie splotowi języków. 

Dwa języki

Kwestia specyficznego języka literackiego, który stworzył Arguedas, jest 
kwestią najszerzej dyskutowaną przez krytyków. Arguedas to pisarz nowa-
torski ze względu na swoje odejście od klasycznego indygenizmu i twórca 
kierunku określonego jako neoindygenizm, ale przede wszystkim – pomi-
jając wszelką klasyfikację historycznoliteracką – twórca oryginalnego stylu, 

 27 Ibidem.
 28 Ibidem.
 29 Ibidem.
 30 Ibidem.
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w którym język hiszpański został poddany transkulturacji poprzez wzbogace-
nie go o elementy języka keczua i, co za tym idzie, typowy dla keczua sposób 
widzenia, a także opisywania świata. Nie tylko zatem usytuowanie narratora 
jednocześnie na zewnątrz, i co ważniejsze, wewnątrz świata opisywanego (co 
także robi Erdrich) cechuje nowatorstwo pisarstwa Arguedasa, przede wszyst-
kim należy zwrócić uwagę na język jego prozy, bo pod tym względem po-
szedł on o krok do przodu w stosunku do Erdrich. Nie tylko zdecydował się 
na użycie keczuanizmów (tak jak Erdrich używała słów i wyrażeń z języka 
Indian Chippewa), lecz także zderzył hiszpański z keczua na wielu innych 
poziomach, co spowodowało, że, jak twierdzą eksperci, uzyskał język, w któ-
rym prawdopodobnie pisaliby Indianie keczua, gdyby pisać potrafili. 

Zacznijmy jednak od początku, czyli od tradycji, do której Arguedas musiał 
się jakoś ustosunkować. Poprzednik Arguedasa, Ciro Alegría, jest pisarzem, 
który jako pierwszy w Peru pokusił się o bardziej wnikliwy portret Indianina. 
Nic też dziwnego, że o stosunek do tej tradycji Arguedas był wielokrotnie py-
tany. W cytowanym już wywiadzie31 na takie pytanie pisarz odpowiedział, że 
nie można jeszcze mówić o tradycji w literaturze peruwiańskiej, bo powieść 
jest tam gatunkiem nowym. Dla Arguedasa Alegría jest pierwszym powieścio-
pisarzem peruwiańskim, ponieważ jako pierwszy pokazał on temat naprawdę 
peruwiański i zrobił to w oryginalny sposób. Według Arguedasa, oba świadec-
twa o Indianach – i Alegríi, i jego – są tak samo autentyczne. Alegría opisywał 
Indian, którzy nie mówią keczua, dlatego są, w rzeczy samej, mniej indiańscy. 
Jego bohaterowie wywodzą się natomiast z ludności andyjskiej, którą stanowią 
indiańscy mieszańcy, bardziej oryginalni i intrygujący także ze względu na to, 
że ich więź z pejzażem oraz ziemią jest bardziej żywiołowa i dynamiczna. 

Z kolei na pytanie, w jaki prąd literacki wpisuje się jego twórczość, 
Arguedas odpowiedział, że jest to realizm magiczny. Dodał jednocześnie, iż 
stało się tak dlatego, że miał szczęście spędzić dzieciństwo w społeczności 
keczuańskiej. Jak dalej stwierdził, był czystym Keczuańczykiem aż do wie-
ku dojrzewania i pewnie nigdy nie uda mu się porzucić tego dziedzictwa. 
Stanowi to pewne ograniczenie, bo postrzega on rzeczywistość w sposób 
keczuański. Arguedas wyjaśnił, że dla człowieka, którego jedynym językiem 
jest keczua, świat pozostaje żywy i nie ma różnicy między stopniem ożywie-
nia góry, owada, kamienia czy istoty ludzkiej. Nie ma zatem zbyt wielu granic 
pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co magiczne, cudowne. Tak jak nie ma 
prawdziwych granic pomiędzy tym, co może być porywająco piękne, a tym, 
co odpychające. Myślenie keczua ma zatem wpływ na fakt, że brak w prozie 
Arguedasa głównych bohaterów w sensie tradycyjnym, a jego powieści i opo-
wiadania są w takim samym stopniu o ludziach, jak i o świecie przyrody.

Jak słusznie zauważa Yerko Moretic32, podwójny język Arguedasa do tego 
stopnia przesiąknięty jest językiem keczua, że można mieć wrażenie, iż pisarz 

 31 Juan Larco, Conversando con Arguedas [w:] Recopilación, Juan Larco, red., Casa de las Américas, 
La Habana 1976.

 32 Yerco Moretic, Tras las huellas del indigenismo literario en el Perú [w:] Recopilación, Juan Larco, 
red., Casa de las Américas, La Habana 1976.
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nigdy nie opanował hiszpańskiego tak dobrze jak właśnie keczua. Arguedas 
wzbogacił tekst hiszpański o słowa, zdania i pieśni w keczua nie po to prze-
cież, aby zaznajomić czytelnika z tamtejszym folklorem, lecz aby w sposób 
spontaniczny zakomunikować coś, czego nie był w stanie wyrazić w obcym 
dla niego języku hiszpańskim. Jak kontynuuje Moretic, ta substytucja języ-
kowa nie stanowi jednak podstawy indygenizmu językowego Arguedasa. 
Podstawą jest takie użycie keczua, które powoduje wzbogacenie tekstu 
hiszpańskiego o nową, odmienną skalę oddziaływania; to, co autentycznie 
keczuańskie, jest niewyrażalne po hiszpańsku i musi pozostać w oryginale. 
Hiszpański połączony z keczuańskim tworzą niezwykły język; obecność 
keczua wykracza poza samo użycie keczuanizmów, ale ten indiański język 
sygnalizowany jest też częstym użyciem zdrobnień, specyficzną składnią, bo-
gatą w elipsy i niezwykły szyk przestawny. Zabiegi te nie sprawiają wrażenia 
sztucznych i nie są wymuszone, ale, zdaniem Moretica, poprzez ten język uda-
je się Arguedasowi przekazać obrazy niezwykle wysmakowane. Przykładów 
na takie zastosowanie języka jest w powieściach Peruwiańczyka mnóstwo, 
oczywiście język staje się najbardziej „skeczuanizowany”, gdy opisane są sy-
tuacje kulturowe typowe dla Indian, te, które Moretic słusznie charakteryzuje 
jako „niewyrażalne” po hiszpańsku. Jedną z takich sytuacji jest pożegnanie 
Indian ze zwierzętami. Rozstanie ze zwierzętami jest przez nich przeżywane 
równie mocno, jak rozstanie z członkami rodziny i z takim namaszczeniem, 
że czytelnik nieindiański ma świadomość podglądania widowiska, które jest 
bliskie rytuałowi religijnemu:

Wtedy następowała wielka rozpacz. Rodzina zbierała się w drzwiach 
chuklla, aby śpiewać bykom na pożegnanie. Najstarszy grał na pinkullo, 
jego synowie na wakawak’ras, a jedna z kobiet na tinya:

Vacallay vaca
turullay turu
Ach, krówko, krówko, 
ach, byczku, byczku
Vacachallaya
turuchallaya.
Króweńko,
byczku.
Punarunas śpiewali głośno; tymczasem poganiacze oddzielali razami 

bata allk’a, pillko... i oddalali się od estancji. 
Vacallay vaca
turullay turu.
Pinkullo rozlegał się głośno w puna, struna tinya chrypiała o skórę; a po 

dolinach, skałach i nad jeziorami śpiew comuneros, tinya i pinkullo snuł się 
wśród ischu, wspinał do nieba i rozlewał swą gorycz po całym płaskowy-
żu. Indianie z innych estancji żegnali się znakiem krzyża.

Ale mak’tillos cierpieli najwięcej; płakali jak podczas ciemnych nocy, 
kiedy to budzą się i widzą, że są sami w chuklla; płakali, jakby mieli 
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umrzeć; i od tej pory nienawiść do patronów wzrastała w ich sercach. Tak 
jak przyrasta krwi, jak rosną kości. (Yf 21, 22)

Wybrałam powyższy fragment ze względu na zderzenie zjawisk, które 
są trudne do interpretacji dla czytelnika nieindiańskiego. Stosunkowo łatwo 
oswajamy się z pierwszymi linijkami, z których dowiadujemy się, że zwierzę-
ta żegnane są przy muzyce. Ostatecznie jest to zwyczaj pasterski. Sama nato-
miast pieśń pożegnalna nastręcza już pewnych trudności. Zdrobnienia nazw 
zwierząt nie tylko sugerują głęboką więź Keczuanów z przyrodą, ale mogą 
też zostać odebrane przez nas jako rodzaj infantylizmu, jako spłycenie relacji 
ze zwierzętami. Z następnego fragmentu dowiadujemy się jednak, że przeży-
cia Indian nie mają nic wspólnego z infantylizmem i niedojrzałością; wprost 
przeciwnie – są to przeżycia religijne (inni Indianie żegnają się z szacunkiem, 
co dodatkowo pokazuje synkretyzm religijny – krzyż jako symbol chrześci-
jański i krzyż jako szamański pokłon czterem stronom świata). W ostatnim 
akapicie zostajemy jeszcze poinformowani, że zerwanie więzi ze zwierzętami 
rodzi rozpacz i może stać się zarzewiem buntu, a zatem nie jest to dla Indian 
jedynie powierzchowny zwyczaj, ale coś, co narusza ich cały świat wewnętrz-
ny. Niewinnie dla nas brzmiące „byczki i krówki” mają potężny wpływ na 
swoich indiańskich panów; odebranie Indianom zwierząt domowych jest dla 
nich równoznaczne z rozbiciem ich rodziny (stąd porównanie do osamotnie-
nia, jakie mak’tillos przeżywają, gdy w nocy nie mogą znaleźć rodziców). 

Jak kontynuuje Moretic33, Arguedas rozpoczyna swoją podróż językową 
od opowiadań Woda. To cykl opowiadań autobiograficznych, których narra-
torem jest chłopiec, nie-Indianin, jednak żyjący wśród Keczuanów, posługu-
jący się ich językiem i identyfikujący się z nimi. Chłopiec odczuwa cierpienia 
Indian i rodzi się w nim bunt. Inne opowiadania również dotyczą buntu 
chłopca, jednak Arguedas nie koncentruje się na nieszczęściu indywidual-
nym. Podstawowym celem pisarza, jak sam nadmienił, jest zaakcentowanie 
wrażliwości rozdartej przez doświadczane okrucieństwo i poprzez tę wraż-
liwość namalowanie portretu Indian; pokazanie jak żyją, cieszą się i płaczą, 
walczą oraz umierają wieśniacy, którzy kiedyś posiadali imperium, a teraz 
ledwie udaje im się przeżyć z powodu biedy. Równie ważny jest dla pisarza 
opisywany krajobraz, bo każdy pagórek, drzewo czy kamień są przesiąknięte 
na wpół religijną atmosferą za sprawą indiańskich tancerzy oraz pieśniarzy 
(i oczywiście narratora), którzy tak właśnie je postrzegają.

I przypomniałem sobie historie, jakie comuneros opowiadają o szczytach, 
wielkich kamieniach, rzekach i jeziorach.

Co jakiś czas, jak mówią, one czują głód i wtedy porywają jakiegoś 
mak’tillo; zjadają go calutkiego i trzymają w swoim brzuchu. Czasem uwię-
zieni mak’tillos przypominają sobie ziemię, swoje osady, swoje matki i wte-
dy śpiewają smutno. Nie słyszałeś nigdy, jak śpiewa Jatunrumi? Każdy 

 33 Ibidem.
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gotów zapłakać, kiedy usłyszy podczas ciemnej nocy, ot, choćby wtedy, 
gdy ustanie deszcz, jak Jatunrumi śpiewa smutnym i cieniutkim głosem. 
Ale to nie jest głos Jatunrumi, tylko tych biednych mak’tillos, których on 
porwał. I tak jest raz na sto lat. Ile też lat może mieć teraz Jatunrumi? (...)

A teraz co? Wpadłem w rozpacz. Bo Jatunrumi naprawdę nie chciał 
mnie wypuścić. Wydawało mi się, że lada chwila w wierzchołku skały 
rozewrze się wielka czarna paszcza i zostanę połknięty. Krzyczałem ile 
siły; z oczu trysnęły mi łzy. (...)

Jatunrumi tayta! Ja nie jestem dla ciebie! Jestem synem białego adwo-
kata, takim tylko udawanym mak’tillo. Przyjrzyj się dobrze, Jatunrumi. 
Spójrz, moje włosy są jasne jak włosy kukurydzianych kolb, a oczy mam 
błękitne. Na nic ci się nie przydam, Jatunrumi tayta! (U 45, 46)

Fragment ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ dodatkowo mamy 
tutaj do czynienia z bardzo subtelnym realizmem magicznym. Juan zostaje 
uratowany zaraz po swojej „modlitwie” do góry i możemy to interpretować 
jako zbieg okoliczności, ale też jako ingerencję sił nadprzyrodzonych. Obie 
interpretacje są uzasadnione. 

Yawar fiesta to już z kolei dojrzała konstrukcja powieściowa, w której zo-
stała zastosowana depersonalizacja na dużą skalę; Arguedasowi udało się 
odtworzyć świadomość zbiorową Metysów i jej odcienie. Szczególnie charak-
terystyczna dla tej powieści jest „wspólnota odczuwania”, którą znakomicie 
oddaje język fragmentu opisującego przygotowania do korridy: 

Mak’tillos przysłuchiwali się muzyce dobiegającej z wysokiej puna i czu-
li strach, jakby z zarośli k’enwa miał za chwilę wyskoczyć ten płowy albo 
czerwony, który rycząc, zrył ziemię placu Pichk’achuri, wprawił w drże-
nie bariery i rozkrwawił pierś „Honrao” Rojasa. W puna i na wszystkich 
drogach, w słońcu czy w deszczu, o świcie czy o zmroku, wakawak’ras 
przeczuwały pukllay. Na pustkowiu śpiew pukllay chwyta za serce, dławi 
je, jakby było sercem dziecka; głos wakawak’ra rozlega się nisko i powoli, 
niczym głos mężczyzny, niczym głos wyżynnej puna, jej wiatru świszczą-
cego w przełęczach i nad jeziorami. Kobiety z czterech ayllus i wszystkich 
estancji popłakiwały, słysząc muzykę rogów. (Yf 24, 25)

W Głębokich rzekach Arguedas stwarza natomiast iluzję wspólnoty głosów 
szeptanych, płakanych i śpiewanych. Przedstawia przypadki życiowe bez 
prób upiększania i stanowi wierne odzwierciedlenie wspomnień. Ta konklu-
zja Moretica jest bardzo istotna w komparatystycznym kontekście niniejszej 
pracy. Tak jak u Arguedasa punkt widzenia jednostki rozszerza się do punktu 
widzenia wspólnoty i związane to jest z przynależnością tej jednostki do gru-
py indiańskiej i zaadaptowaniem przez nią wspólnotowego oglądu świata, tak 
też dzieje się u Erdrich, gdzie na przemian przemawia plemię albo jego indy-
widualni członkowie. Im silniejsi czują się Indianie i im głębiej czytelnikowi 
pozwala się na wniknięcie do indiańskiego świata, tym częściej pojawia się 
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plemienne „my” (Tracks i The Bingo Palace). Im bardziej natomiast świat indiań-
ski popada w dezintegrację i oddalamy się od jego centrum, tym wyraźniejsze 
stają się głosy jednostek i konsekwentnie zanika głos plemienia (Love Medicine 
i The Beet Queen).

U Arguedasa opowiadania z cyklu Woda stawiają czytelnika zaledwie na 
progu indiańskiego świata; narrator opowiada o nim, tworząc własną historię, 
i stara się do tego świata wpisać; w tym sensie nie stanowi jeszcze części tej 
wspólnoty i jednego z jej głosów. W Yawar fiesta i Głębokich rzekach indianizacja 
narratora jest natomiast dogłębna. W pierwszej powieści zbiorowy indiański 
bohater dominuje nad całą narracją, a w drugiej poprzez narratora uzyskuje-
my dostęp do symfonii indiańskich duchów (głównie obecnych w przyrodzie) 
i głos każdego z duchów jest tak samo ważny jak narratora. Trudno tutaj dys-
kutować szczegółowo nad formą Lisa z Gór i Lisa z Nizin, bo jest to powieść nie-
dokończona, ale uwzględniając ją w spectrum indiańskości, warto zauważyć, 
że dochodzi w niej do rozbicia głosów, co wiąże się z wizją rozpadającego się 
świata Indian i na planie ogólnym – świata istotnych ludzkich wartości. 

Czołowy krytyk zajmujący się Arguedasem, A.C. Polar34, również spo-
ro miejsca poświęca kwestiom formalnym związanym z jego prozą, w tym 
kwestii najistotniejszej w kontekście niniejszej pracy, a mianowicie obecności 
dwóch języków oraz dwóch kodów w zamyśle narracyjnym i stylistycznym 
Peruwiańczyka. Polar zaczyna od oczywistego stwierdzenia, że Arguedas 
przejął model świata od Indian i jego zadaniem jako pisarza stało się wierne 
oddanie tego świata. Zatem filarem narracji i jej integralną częścią są jego 
doświadczenia osobiste, bo spotkanie z Indianami stanowi punkt wyjścia 
wszystkich dylematów, których dotyczy jego proza, a samobójcza śmierć jest 
ostatnim rozdziałem ostatniej powieści (powieść kończą listy pożegnalne, ro-
dzaj testamentu, napisane kilka dni przed śmiercią). 

Jak kontynuuje Polar35, Arguedas portretuje świat w ustawicznym konflik-
cie. Główny bohater (a czasem nie tylko on jeden) jest rozdarty, bo rzeczywi-
stość, w której żyje, składa się z dwóch światów: świata Indian i świata białych 
(tak naprawdę świata Misti, lub, jak ujmują rzecz zwolennicy odczytywania 
Arguedasa w świetle teorii transkulturacji – świata skłóconego metysażu). 
Sam Polar również wierzył w słuszność tego ostatniego odczytania, jednakże 
cytowane poglądy pochodzą z jego wcześniejszej pracy i pomimo zastosowa-
nia przez autora podziału na Indian i białych, są to poglądy, które opierają się 
próbie czasu, bo świat fikcyjny Arguedasa to świat głęboko skłócony i fakt, że 
dotyczy konfliktu raczej między indiańskimi Metysami i Misti, nie zmienia 
tutaj zbyt wiele, poza tym, że cała sytuacja walki staje się bardziej paradoksal-
na (wojna pomimo podobieństw). Jak zauważa Polar, pomiędzy światami brak 
przejścia neutralnego, wprost przeciwnie, opozycje są trwałe, przeciwieństwa 
ostro zarysowane i nie do pokonania. Oba światy zajmują tę samą przestrzeń 
i dotyczą tego samego kontekstu; mają też ten sam ciężar gatunkowy. Warto 

 34 Antonio Cornejo Polar, El sentido de la narrativa de Arguedas [w:] Recopilación, Juan Larco, red., 
Casa de las Américas, La Habana 1976. 

 35 Ibidem.
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uzupełnić te rozważania, dodając, że „ta sama przestrzeń” odnosi się nie tylko 
do tego samego terytorium, lecz także do wspólnego dziedzictwa metysażu, 
do przestrzeni kulturowej. Opisywanie konfliktu pomiędzy nimi polega 
zatem na pokazaniu spięcia wewnątrz jedności, przedstawieniu prób narzu-
cenia wspólnego porządku i odzwierciedleniu dramatu różnorodności, któ-
rego przyczynę stanowi to, że każda kultura jest wyjątkowa. Ten podwójny 
świat ma oczywiście swój rzeczywisty odpowiednik – prawdziwy świat ziemi 
peruwiańskiej.

Polar słusznie zwraca uwagę, że charakterystyka każdego ze światów, 
a w szczególności analiza konfliktów pomiędzy nimi ma wpływ na konstruk-
cję bohatera literackiego36. Poza rozdwojeniem wewnętrznym bohatera, istot-
ny jest też fakt, o którym już wspomniałam, a mianowicie, że to postać silnie 
oparta na wątku autobiograficznym. Ten charakter autobiograficzny postaci, 
jak też jej rozszczepienie powodują, że rozpoznajemy w różnych sytuacjach 
oraz różnych wariantach jedną i tę samą osobę. Dla przypomnienia, jako jed-
ną i tę samą osobę możemy potraktować Ernesto z Głębokich rzek, Wody i Warma 
kuyay, Juana z Uczniów, Santiago z wszystkich opowiadań Ludzkiej miłości 
(Stary piec, Ogród, Ayla, Don Antonio) i narratora bezimiennego z opowiadań 
Orovilca oraz Śmierć braci Arango. Polar nie uwzględnia w swojej analizie po-
zostałych utworów, których dotyczy moje opracowanie, dlatego dla porządku 
chciałabym nadmienić, że również narrator Yawar fiesta i co najmniej jeden 
z narratorów Lisa z Gór i Lisa z Nizin mają cechy wspólne z Ernestem, chociaż 
ich udziałem jest nie tyle rozdwojenie wewnętrzne, ile głęboka sympatia dla 
świata Indian.

Według Polara, fakt, że taka postać jest „wszechobecna”, wpływa bez-
pośrednio na jej dwuznaczność37. „Wszechobecność” oznacza przebywanie 
w obu światach naraz. Z racji krwi i rasy postać ta przynależy do świata Misti, 
ale z własnego wyboru wpisuje się w świat Indian. To rozdarcie osobowe spo-
tęgowane jest przez ciągłe próby, żeby świat Indian uczynić swoim światem; 
żeby odnaleźć autentyczną tożsamość. Szukanie tożsamości jest bolesne i trud-
ności rosną, gdy wokół tyle zniekształconych wyobrażeń na temat Indian. 
Trudno jest bowiem podjąć decyzję o przynależności do świata, który umiera 
na naszych oczach. Polar zwraca przy tym uwagę na bardzo istotną symbo-
likę wody (szczególnie w Głębokich rzekach), gdzie woda sugeruje niemożność 
uchwycenia istoty rzeczy, a także płynne przejścia pomiędzy obrazami; tak 
jak bohaterom Arguedasa wymyka się czasami indiańskość, tak też wymyka 
się im prawdziwa tożsamość. Woda symbolizuje też utratę i znikanie jednego 
świata oraz wejście w inny świat. Szczególnie widoczne jest to w pierwszych 
opowiadaniach z tomiku Woda i w Głębokich rzekach. 

Decyzja głównego bohatera, żeby przyłączyć się do świata Indian, wiąże 
się z decyzją opuszczenia świata Misti. Decyzja ta nie jest wyjaśniona w spo-
sób racjonalny, ale identyfikacja głównego bohatera ma podłoże mistyczne; 

 36 Ibidem.
 37 Ibidem.
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Ernesto czy Juan wybierają Indian intuicyjnie, przeczuwają, że należą do 
ich świata, że duchowość indiańska współgra z ich duchowością. W świecie 
opowiadania Wody świat Misti pokazany jest, jak zauważa Polar38, poprzez za-
stosowanie podwójnego mechanizmu, który się przejawia w prezentacji wy-
darzeń i w świadomości głównego narratora Ernesto lub Juana. W pierwszym 
wypadku (wydarzenia), autor stawia na stronę plastyczną opisu, a w drugim 
(świadomość głównego narratora) na oddziaływanie na czytelnika poprzez 
treści etyczno-ideologiczne. Za sprawą tych dwóch mechanizmów, i innych 
pomniejszych, „świat panów” zdefiniowany jest poprzez czynną przemoc, 
która stanowi tu główny temat. To przemoc nieustanna, czasami zimna 
i wyrachowana, a czasami wściekła i totalna w swym irracjonalizmie. We 
wszystkich sytuacjach jest niszcząca i niesprawiedliwa. Stanowi integralną 
część świata „białych” – tak czują Ernesto i Juan. Co warto tutaj dodać, a co 
z wiadomych względów nie zostało zamieszczone w pracy Polara, to fakt, że 
Arguedas pokazał przemoc jako integralną część świata indiańskich Metysów 
w Yawar fiesta (krwawa indiańska korrida), zatem jego wizja dwóch światów 
się rozwinęła i sukcesywnie światy zostały pokazane w coraz dalej idącej 
fuzji. 

Jak kontynuuje Polar39, w opowiadaniach Wody świat Indian również jest 
definiowany przez przemoc, ale zamysł jest odwrotny; to ten świat stanowi 
obiekt przemocy. Indianie są prześladowani i próbują się chronić w świecie 
przyrody. Tu często ujawnia się wymiar, którego brakuje w portrecie świa-
ta Misti, wymiar magiczny, otaczający umiejętność nawiązywania kontaktu 
z przyrodą i nadprzyrodzonymi mocami, których Matka Ziemia strzeże dla 
Indian przed białymi. Dodatkowo portret świata indiańskiego wzbogacony 
został o wymiar mityczny, obecny głównie w zbiorowych tańcach i pieśniach. 
Zawierają one braterskie przesłanie, które pomaga przetrwać. Bohater, dziec-
ko opuszczone przez Misti, traktuje kontakt z naturą i ducha braterstwa obec-
nego w pieśniach jako swoją ścieżkę, swoją furtkę do świata indiańskiego. 
Zarówno w omawianych opowiadaniach, jak i w Głębokich rzekach, góry, rzeki 
i wiatr dostarczają mu towarzystwa, z którym może rozmawiać, a pieśni za-
pewniają mu radość i poczucie ciepła ludzkiego.

Na innym poziomie – zdaniem Polara, znacznie trudniejszym do odczy-
tania – cierpienia, na które wystawieni są Indianie, czynią ich świat paradok-
salnie atrakcyjniejszym dla głównego bohatera40. On sam jest również poni-
żany i karany za kontakty z nimi, lecz tym bardziej się upiera przy swoim. 
Uczestnictwo w życiu społeczności indiańskiej to uczestnictwo w życiu prze-
śladowanych. Stanowi ono dla Ernesto czy Juana próbę przywrócenia spra-
wiedliwości i wyrównania strat poprzez solidaryzowanie się z ludźmi, w jego 
mniemaniu krzywdzonymi przez tych, do których przynależy z racji swojego 
urodzenia. W Wodzie i Uczniach główny bohater buntuje się przeciwko Misti 

 38 Ibidem.
 39 Ibidem.
 40 Ibidem.
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i ich niesprawiedliwości właśnie poprzez zjednoczenie się z Indianami w ich 
cierpieniu. Te opowiadania spełniają podwójną funkcję: relacjonują ucieczkę 
głównego bohatera ze świata Misti i jego wniknięcie do świata Indian. Nie jest 
to proces linearny; opowiadania zawierają epizody, które sygnalizują większy 
konflikt ustawicznie wiszący w powietrzu; zwiastują tragedię, nawiązując do 
długotrwałego procesu niszczenia jednej kultury przez drugą, wyzysku jed-
nego człowieka przez drugiego etc. Przemoc wygania bohatera z jego świata, 
ale impuls, który napędza ten ruch, nie wystarcza, aby poczuć się zupełnie 
bezpiecznie w drugim świecie. W tej drugiej rzeczywistości chłopcu towarzy-
szy przeświadczenie, że jest inny, odmienny, że jest mak’tillo falsificado (U s. 57), 
bo Indianie czasami upierają się, aby go uznać za całkowicie swojego. Zatem 
te dwa opowiadania są zapisem przejścia z jednego świata do drugiego, ale 
tragedia polega na tym, że w żadnym z tych światów Ernesto czy Juan nie jest 
do końca sobą, żadna z tych rzeczywistości nie jest autentycznie jego, a pomo-
stu pomiędzy nimi nie da się zbudować. W ten sposób Arguedas sygnalizuje 
bolesną prawdę, że nie ma na tym świecie miejsca dla Metysów, bo Metysami 
właśnie są jego rozdarci bohaterowie. Dopiero w kolejnych utworach pisarz 
będzie udowadniał, iż rzeczywistość peruwiańska zbudowana jest na me-
tysażu i tylko trzeba umieć dostrzec ten splot kulturowy oraz docenić jego 
potencjał. 

Oczywiście, to przenikanie się światów jest już subtelnie sygnalizowane 
w omawianych opowiadaniach, czego dobitny przykład stanowi Warma kuyay. 
Opowiadanie to dotyczy historii miłości Ernesto do Indianki Justiny. Poza 
wymiarem indywidualnym, historię tę odczytać można jeszcze na kilku in-
nych poziomach; jeden z tych poziomów dotyczy rzeczywistości rozbitej na 
dwa przeciwstawne światy, a także ich przenikania. Na planie sentymental-
nym mamy dwóch bohaterów, którzy te światy przeciwstawne reprezentują. 
Co ciekawe, opowiadanie pokazuje liczne linie przecięcia pomiędzy tym, co 
indywidualne, a tym, co społeczne/wspólnotowe, pomiędzy interesami jed-
nostki a interesami grupy. Z jednej strony, mamy ogromną potrzebę komu-
nikacji, a z drugiej – jej ciągłą negację; zaprzeczenie. Miłość i przemoc (na 
dwóch poziomach: Ernesto i Justina, Misti i Indianie) to dwa filary konstrukcji 
tematycznej.

Ernesto zwraca się do Justiny „Justinay”: „Justinay, śpiewasz jak te turka-
weczki z Sausiyok!” (Wk 71) i jego komplement jest zaakcentowaniem zerwa-
nia ze światem Misti, bo używa keczuańskiej wersji imienia „Justina” i ke-
czuańskiej metafory, ale Justina i tak traktuje go jak członka grupy Misti, gdy 
odpowiada: „Daj mi spokój, paniczu, idź sobie do swoich panienek!”(Wk 71). 
Sam Ernesto zachowuje się dość dwuznacznie chwilę później, gdy adresuje 
w sposób indiański górę Chawala jako tayta („ojciec” w keczua), ale też mówi 
o niej, czy raczej o nim (o górze-ojcu): „W nocy przerażał; o tej porze, podczas 
księżycowych nocy, Indianie nigdy nie spoglądali w jego stronę i rozmawiali 
odwróceni doń plecami”. (Wk 72) Ten cytat bardzo dobrze ilustruje zagubie-
nie, jakie jest udziałem większości bohaterów Arguedasa; z jednej strony, 
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Ernesto uznaje górę za swojego ojca, jak Indianie, a z drugiej – odcina się od 
Indian; wyczuwa, że nie może jeszcze powiedzieć o sobie i o nich „my”. 

 Ta dwuznaczność Ernesto nie wpływa jednak na jego najważniejszą de-
cyzję, żeby przyłączyć się do świata Indian, chociaż jest to decyzja trudna. 
Gdy Indianie tańczą i śpiewają, Ernesto czuje się wykluczony z ich kręgu. 
Wewnątrz kręgu jest radość, ale Ernesto pozostaje na zewnątrz, na margi-
nesie. Chociaż chłopiec buntuje się przeciwko poczynaniom Misti, nie może 
zdobyć się na to, aby złamać zasady rządzące tym światem. Jest sparaliżowany 
jego okrucieństwem i w rezultacie bezsilny. Gdy Don Froylán gwałci Justinę, 
w Ernesto rodzi się nienawiść. Razem z Kutu (indiańskim poganiaczem bydła, 
którego Justina kochała) Ernesto zakrada się do stajni Don Froylána, a następ-
nie przygląda się, jak Kutu katuje jego cielęta. To wyładowywanie wściekłości 
jest aktem zemsty na latyfundyście, ale w rezultacie powoduje, że Ernesto, 
a zwłaszcza Kutu, zrównują się z Don Froylánem w okrucieństwie. Co szcze-
gólnie istotne, Kutu łamie zasady indiańskiego świata, w którym zwierzęta 
są równe ludziom; a zatem Kutu podlega swoistej transkulturacji, wyrzeka 
się swojego indiańskiego szacunku do przyrody, aby móc się zemścić na tym, 
który go skrzywdził. Przestaje widzieć zwierzęta jako równe mu stworzenia 
zamieszkane przez duchy, a postrzega je wyłącznie jak przedmiot własności 
pana. Aż pewnej nocy Ernesto pochyla się nad skatowanym zwierzęciem i jak 
Indianin prosi go o przebaczenie. Tu transkulturacja działa w drugą stronę, 
Ernesto się indianizuje; akt skruchy staje się jego przepustką do indiańskie-
go świata: „I jakaś niewysłowiona czułość, słodka niczym światło księżyca 
w tym wielkim wąwozie, rozjaśniła moje życie”. (Wk 76) To wyznanie Ernesto 
powoduje, że koło indiańskie, na zewnątrz którego pozostawał, teraz domyka 
się wokół niego.

Polar słusznie postuluje41, że owo wstąpienie Ernesto do świata indiań-
skiego to nie tylko zakończenie Warma kuyay, lecz także szersze zamierzenie 
Arguedasa, obejmujące całą jego twórczość. Samotność i frustracja, której 
główny bohater doświadczył na początku, nie osłabiają jego woli, aby przy-
łączyć się do Indian. Przejście do świata Indian nie jest dla Ernesto po pro-
stu przejściem z jednego świata do drugiego – to coś więcej, a mianowicie 
uznanie świata, który znał i w którym żył, za własny wewnętrzny świat. To 
proces rozpoznania i odzyskania prawdziwej tożsamości, równoznaczny z od-
zyskaniem samego siebie; autentycznego „ja”. Warto w tym miejscu wskazać 
na kontekst porównawczy. Erdrich stworzyła podobnego bohatera w osobie 
Lipshy. On także miał dylemat, do którego świata się „wpisać”. Gdy wyruszył 
na indiańską wyprawę wizyjną, widział hamburgery, gdy został strażnikiem 
fajki pokoju, bezmyślnie pożyczył ją Lymanowi. Takich potknięć miał bar-
dzo wiele, dopóki nie zrozumiał ciężaru tożsamości i Fleur nie wyznaczyła 
go na swego następcę. Ale nawet wtedy czytelnik nie uzyskał gwarancji, że 
indiańska część duszy Lipshy zwycięży i że nie sprzeniewierzy się on świętej 
ziemi i tradycji. Jest taki moment w kwartecie Erdrich, kiedy to Lipsha od-

 41 Ibidem.
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najduje swego ojca i matkę (zakończenie Love Medicine). Bohater czuje wtedy, 
że odzyskawszy indiańskie korzenie, uzyskuje dostęp do całego indiańskiego 
kosmosu, że dotknięcie ręki ojca jest tożsame z dotknięciem ręki przodków 
i dotknięciem gwiazd. Napełnia go to siłą i nadzieją. W swej intensywno-
ści to chwila bardzo podobna do tej, jaką bohaterowie Arguedasa pokro-
ju Ernesto przeżywają, ilekroć zostają przywróceni indiańskiemu światu, 
np. gdy Ernesto koi się przed umęczonym zwierzęciem w Warma kuyay lub 
gdy zostaje oczyszczony przez rzekę w Głębokich rzekach. W przyrodzie odnaj-
duje ojca oraz matkę i właśnie przyroda łączy go z kosmosem Keczuanów, co 
napełnia jego serce światłem.

Polar pisze, że Głębokie rzeki i Yawar fiesta dotyczą obligacji, aby pozostać 
wiernym indiańskiemu światu i nie przekłamać jego obrazu42. Sam Arguedas 
przyznał przecież, że motywacji do pisania o Indianach dostarczyły mu, 
między innymi, relacje indygenistów, którzy zniekształcili obraz Indianina 
i zamieszkiwanego przezeń pejzażu. Celem Arguedasa stało się opisanie 
indiańskiego świata takim, jaki jest, ponieważ ten właśnie świat dostarczył 
mu autentycznej radości i cierpienia. Stąd też, zdaniem Polara, ważny jest 
dla Arguedasa realistyczny sposób opisywania rzeczywistości, ale nie jest 
to realizm obiektywny, w którym rzeczywistość postrzegana jest przez ze-
wnętrznego obserwatora. To realizm totalny, w którym obserwator patrzy od 
wewnątrz obiektu obserwowanego. Obserwator ten, opisując rzeczywistość 
i odkrywając niektóre jej tajemnice, obserwuje i odkrywa samego siebie. Jak 
pisze Polar, te wszystkie obserwacje są przemieszane i mogą się czytelniko-
wi mylić, ale w ten sposób czytelnik wchodzi w kontakt z oglądem całościo-
wym; wizja oraz introspekcja wzajemnie się uzupełniają i mieszają. Realizm 
Arguedasa można też określić jako realizm globalny, który obejmuje wszystkie 
przypadki i wszystkie sfery świata, który nie skupia się tylko na majestacie 
góry lub na kruchości żywej istoty, z tą górą rozmawiającej. To realizm pełni, 
obejmujący to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne, subiektywne i obiektyw-
ne, materię fizyczną i energię psychiczną, poznanie racjonalne oraz magię, 
jednostkę i społeczeństwo, człowieka, a także świat. Moim zdaniem, ten typ 
realizmu, pomimo że czerpie z europejskiej tradycji powieściowej, jednocześ-
nie odzwierciedla indiańską filozofię postrzegania świata; świat jako continu-
um, „Sacred Hoop” – jak pisała Paula Gunn Allen – w którym najistotniejsza 
jest równość wszelkiego stworzenia i łączność pomiędzy elementami całego 
kosmosu; dlatego świat bohatera ludzkiego i świat przyrody nieożywionej są 
tak samo ważne.

Żeby pokazać świat jako jedność, Arguedas musiał oczywiście znaleźć 
właściwy język opisu. Realizm językowy zdefiniował Arguedas jednym zda-
niem, „ten, który opisuje świat takim, jaki jest”. Zatem język musi odkrywać 
prawdziwą rzeczywistość. Jak tłumaczy Arguedas w artykule Primer encuen-
tro...43, pisarz, który pełni też funkcję mentora, nie może być ignorantem lub 

 42 Ibidem.
 43 Ibidem.
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człowiekiem niedouczonym, dlatego też sam akceptuje termin „rzeczywistość 
werbalna”, ale uważa, że termin ten ma sens jedynie wówczas, gdy dotyczy 
prawdy tematu, który porusza literatura. Jeżeli stworzona rzeczywistość wer-
balna nie służy pokazaniu prawdy (nie odzwierciedla rzeczywistości, w której 
porusza się twórca), to jest ona dla Arguedasa absurdem, bo taka rzeczywi-
stość nie istnieje. Zdanie to próba określenia rzeczy lub myśli, które mają od-
niesienie w realnym świecie. Według Polara, tak rozumiana „rzeczywistość 
werbalna” powoduje, że celem Arguedasa jest pokazywanie połączeń pomię-
dzy konstruktami językowymi a ich referentami w świecie fizycznym, przy 
czym warto zauważyć, że pisarz nie postuluje w ten sposób, iż język literacki 
ma być bezpośredni i pełnić funkcję wyłącznie denotatywną. Podstawową, 
zdaniem Polara, funkcją języka Arguedasa jest ODKRYWANIE, a nie retory-
ka; odkrywanie tego, co spotykamy w świecie rzeczywistym. Żeby zaś peł-
nić taką funkcję odkrywczą w stosunku do opisywanego świata, język musi 
z tego świata pochodzić. I to jest powód, dla którego Arguedas zdecydował 
się na użycie keczua w hiszpańszczyznie; nie można oddać prawdy o świecie 
Indian, używając języka, który do tego świata nie należy.

Odzyskanie świata utraconego u Arguedasa to przede wszystkim odkła-
manie jego wizerunku poprzez wierny opis; poprzez najpełniejsze dotarcie 
do prawdy o tej rzeczywistości. Jak stwierdza Polar,44 w opisie rzeczywistości 
niemałą rolę odgrywa zawsze ideologia, w którą wierzy autor-obserwator, 
bo poprzez ideologię rzeczywistość jest interpretowana. Poglądy Arguedasa 
są w tej kwestii dość zbieżne z poglądami Mariátegui, co przyznaje sam 
Arguedas w eseju Nie jestem akulturowany45. Socjalizm zakładał włączenie ma-
terializmu historycznego i doktryn do myślenia narodowego. Polar konklu-
duje,46 że oczywiście u Arguedasa trudno jest mówić o całkowitej wierności 
temu założeniu i ideologia ta nigdy nie stanowi jego głównego tematu. Jak 
wiemy z cytowanego już swierdzenia Arguedasa, „socjalizm nie zabił w nim 
pierwiastka magicznego”. Jest to prawda, o której łatwo mogą się przekonać 
czytelnicy jego utworów. Celem Arguedasa było wniknięcie do duszy indiań-
skiej, a to wyklucza podejście proklamowane przez socjalistów, w końcu im 
nie chodziło o ocalenie ginących kultur i podtrzymanie czyjejś oryginalności 
i wyjątkowej pozycji, ale o ujednolicenie, zrównanie klas społecznych. Co jest 
wspólne dla socjalistów peruwiańskich lat 30. i Arguedasa, to wołanie o rów-
ność wszystkich klas, w tym zwłaszcza Indian. O czym nie wspomina Polar, 
a co jest godne uwagi w kontekście niniejszej pracy, to fakt, że troska o wspól-
notę i o równość w przeciwieństwie do kultu indywidualizmu i konkurencji 
to także, do pewnego stopnia, spuścizna inkaska. Zatem podłoże ideologiczne 
utworów Arguedasa stanowi nie jedna ideologia o czytelnym rodowodzie, ale 
splot ideologii pochodzących z dwóch kultur. Tym samym może być to kolej-
ny dowód na transkulturację w myśleniu Arguedasa.

 44 Ibidem.
 45 Arguedas, Lis z Gór i Lis z Nizin, op.cit.
 46 Polar, El sentido de la narrativa de Arguedas, op.cit.
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Dla Arguedasa fakt, że był jednym z Indian, stanowił podstawowy wa-
runek, pozwalający mu na dotykanie tematu indiańskiego. Odzyskanie dla 
czytelnika świata indiańskiego jest ogromnym zadaniem. Świat indiański nie 
może być pojęty i zrozumiany, jeżeli pominie się jego związek ze światem 
białych i wpływ tego ostatniego. Tym bardziej że, jak pisałam w części doty-
czącej dwóch historii, znaczenie tego związku widać do dziś w świecie andyj-
skim. Yawar fiesta i Głębokie rzeki, chociaż oparte na odmiennych koncepcjach 
prezentacji fikcyjnego świata, są podobne ze względu na chęć pokazania 
świata Misti i trzeba przyznać, jest to wizja pełna półcieni, z której wykluczo-
no podział manichejski, a w zamian za to podkreślono różnorodność postaw 
i zawikłane intencje.

Jak zauważa sam Arguedas, w Primer encuentro...47 mówi się często, iż ten, 
kto interpretuje Indian, musi wydawać stronnicze sądy, jeżeli nie uwzględnia 
w ich portrecie charakterystyki ludzi, którzy wpłynęli na to, że Indianie są 
dzisiaj tacy jacy są. Oczywiście, ma rację Arguedas, że nawołuje do uwzględ-
niania wpływów kolonizatorów i wpływu transkulturacji na współczesnych 
Indian andyjskich, tym bardziej że ze względu na odmienny model koloniza-
cji w Ameryce Południowej, do mieszania ras i kultur dochodziło od samego 
początku i nie sposób nie zauważyć kultury metyskiej, jaka narodziła się za 
sprawą tych kontaktów. W Ameryce Północnej Purytanie, a potem ich ideolo-
giczni spadkobiercy wystrzegali się kontaktów z Indianami, stąd też ciągłe 
ich spychanie na zachód, a potem zamknięcie w rezerwatach i konsekwentnie 
brak kultury metyskiej w postaci, w jakiej jest obecna na sąsiednim konty-
nencie. Zatem analizowanie Indian północnoamerykańskich w oderwaniu 
od innych grup kulturowych ma prawdopodobnie większy sens, aczkolwiek, 
jak wynika z analizy utworów Louise Erdrich, interpretacja z uwzględnie-
niem wpływów „drugiego świata”, świata białych, zawsze będzie pełniejsza, 
bo rzuci światło na synkretyzm religijny i kulturowy, który też jest udziałem 
tych Indian. Dodatkowo taka interpretacja pozwala lepiej się przyjrzeć kwe-
stii tożsamości współczesnych – w tej książce – Chippewa, która to tożsamość 
nie jest wypadkową tylko i wyłącznie tradycji indiańskich. 

Wszystko to miało ogromny wpływ na styl literacki Arguedasa. Wracając 
zatem do kwestii dwóch języków w prozie Arguedasa, Polar słusznie postu-
luje48, że różnorodność i niestała natura świata, który Arguedas opisuje (po-
ziomy Indianie/Misti, Andyjczycy/mieszkańcy wybrzeża) stanowią podstawę 
jego realizmu językowego. Język jest częścią tej rzeczywistości, ale, jak wiemy, 
pisarz nie mógł się zdecydować na keczua ze względu na brak czytelników. 
Jak relacjonuje sam Arguedas w Primer encuentro...49, kiedy czytał opowiada-
nie Woda, napisane w pierwszej wersji po hiszpańsku, czuł, że przedstawiony 
tam świat został zniekształcony przez język, który go opisywał. Kilka mie-
sięcy później pisarz przerobił język opowiadania, wzbogacając go o kilka 

 47 Ibidem.
 48 Ibidem.
 49 Ibidem.
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elementów składni keczuańskiej, co, jak przyznaje, było niesamowicie trud-
ne. Jego trud sprowadzał się do znalezienia stylu, który byłby adekwatny do 
opisania świata w sposób, w jaki go odczuwał w swoim wnętrzu. Jego nowa 
technika była konsekwencją tego, że nie istnieje instrument, za pomocą które-
go mógłby odkryć tę rzeczywistość dla czytelnika.

Dla Arguedasa zatem osiągnięcie realizmu językowego było równoznacz-
ne ze stworzeniem sztucznego języka na potrzeby swojej fikcji. Ten język wy-
obraźni okazał się, zdaniem Polara, na tyle przekonywający, że zagłębiając się 
w lekturę Arguedasa, czytelnik ma wrażenie, iż odkrywa prawdziwy świat, 
chociaż jest on zupełnie odmienny od tego świata, który zna. Język ten do-
skonale wyraża istotę rzeczy; jądro tematyczne utworów Arguedasa. Świat 
wybrzeża, który wdziera się w świat andyjski, dominuje nad nim również 
poprzez użycie języka hiszpańskiego. Świat andyjski akceptuje tę dominację, 
i to wynika z podstawowej struktury społeczeństwa peruwiańskiego. Jest to, 
o czym nie wspomina Polar50, nic innego jak transkulturacja na poziomie ję-
zyka. W ten sposób uzyskujemy obraz ukrytej prawdziwej natury świata an-
dyjskiego, odkrywany przez przybysza z innego świata (świata Misti, świata 
wybrzeża); obraz widziany jego oczyma. Polar konkluduje, że Arguedas dążył 
do takiego przemieszania hiszpańskiego i keczua, żeby jego proza sprawia-
ła wrażenie odkrywania świata pod powierzchnią. I do tego „odkrywania” 
wrócimy za moment, przyglądając się analizie języka Arguedasa autorstwa 
Rowe’a. 

Takie użycie zmodyfikowanego hiszpańskiego sygnalizuje też potrzebę 
komunikacji z drugim światem. Bez keczuanizmów i bez modyfikacji skład-
ni, komunikacja byłaby nieefektywna. Według Carpentiera51, jedną z funkcji 
języka stworzonego przez Arguedasa jest dotarcie do tego wymiaru życia 
i świata Indian, którego do tej pory nie opisywano; dotarcie do głęboko ukry-
tej, niedostępnej dla białych sfery świata Indian. To odkrycie świata andyj-
skiego nie służy wyłącznie czystej ekspresji, ale jest sposobem komunikowa-
nia się z tym światem. Język powieści Arguedasa przynosi zatem nadzieję na 
porozumienie, ale nie do końca. Z jednej strony, umożliwia wierne oddanie 
rzeczywistości, do której nie było dotąd dostępu, a z drugiej, już sama po-
trzeba stworzenia takiego języka sygnalizuje, że naprawdę istotne jest to, co 
niewypowiedzialne.

Ja zwróciłabym jeszcze uwagę na jeden aspekt, który decyduje o braku 
komunikacji pomiędzy światami, a który został pominięty w interpretacji 
Polara i Carpentiera, a mianowicie na to, że często mamy dostęp do języka 
świata andyjskiego, ale nie czynimy z tego właściwego użytku. Rzeczywistość 
andyjska jest ze swojej natury heterogeniczna, a więc i język jej opisu jest po-
dwójny; zawiera dwa kody: hiszpański i keczua na poziomie języka, katolicki 
i szamański na poziomie duchowości, ortodoksyjny i zasymilowany na pozio-
mie mentalności i tożsamości. Kluczem do zrozumienia powinno być więc, 

 50 Ibidem.
 51 Ibidem.
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jak u Erdrich, podwójne odczytanie; odczytanie przez pryzmat dwóch kultur. 
Jednak zwykle lekceważymy ten z kodów, który jest nam mniej dostępny 
(indiański), i przez to otrzymujemy obraz niepełny. Przemieszanie kodów 
znakomicie ilustrują konkretne przykłady, zwłaszcza te dotyczące realizmu 
magicznego. 

Realizm magiczny w utworach Arguedasa wynika bezpośrednio ze spo-
tkania dwóch rzeczywistości i dwóch wrażliwości. Jak już nadmieniłam, sam 
Arguedas uważał, iż jego twórczość wpisuje się w ten nurt, dlatego że jest 
próbą oddania rzeczywistości, w której granice pomiędzy tym, co racjonalnie 
wytłumaczalne, a tym, co magiczne, są zatarte. Jak pisze Tomás G. Escajadillo52, 
elementy symboliczno-magiczne wtopione są w materię narracyjną powieści 
Arguedasa, natomiast we wczesnych opowiadaniach czytelnik nie ma takiego 
bezpośredniego kontaktu z magią, ponieważ pojawia się ona głównie w rela-
cjach, tj. narrator relacjonuje, „co ludzie (Indianie) mówią”. Magia i symbolizm 
nie stanowią integralnej części świata narratora, co związane jest z tym, że, 
jak wiemy, narrator nie do końca wpisuje się jeszcze w indiański świat, a co 
widać, np. we fragmencie pochodzącym z Uczniów:

Tayta Ak’chi to szczyt, który wznosi swe czoło o jakieś dwie mile od 
Ak’ola; widzi natomiast na dziesięć lub dwadzieścia mil wokoło, a wszystko, 
nad czym panuje, stanowi jego własność. Tak twierdzą comuneros z Ak’ola. 
W nocy – powiadają – Ak’chi powstaje, by przebiegać swe ziemie; na głowie 
nosi skórę kondora, przywdziewa również bluzę, sandały i spodnie z wiku-
nii. Wielu poganiaczy bydła i wędrowców mówi, że go widzieli; powiadają, 
że jest wysoki i cichy, chodzi długimi krokami, a strumienie zwierają swe 
brzegi, by zrobić mu przejście. Ale to wszystko bujda. (U 35)

Potem dowiadujemy się, że to latyfundysta nocą przemierza pastwiska 
i okrada Indian i tayta Ak’chi jest, zdaniem narratora, bezsilny jak Indianie. 

Podobnie sytuacja wygląda w Yawar fiesta, tam również narrator zmienia 
punkty odniesienia, pokazując świat raz z pozycji Misti, a raz z pozycji Indian 
i – w zależności od przyjętej perspektywy – bohaterowie albo uczestniczą 
w rzeczywistości nadprzyrodzonej, albo nie. Czytelnika dzieli pewien dystans 
od obu rzeczywistości za sprawą osoby narratora, który mimo że sympatyzuje 
z Indianami, nie porusza się wyłącznie wewnątrz ich świata. Często na przy-
kład używa terminologii keczuańskiej jak swojej własnej i nie widzi potrzeby, 
żeby ją wyjaśniać, ale jednocześnie dystansuje się od bohaterów indiańskich, 
o których opowiada: Indianie to „oni”, nie „my”:

Punarunas rozgłosili jego sławę po wszystkich osadach. Nawet bardzo 
daleko, w miasteczkach interioru, w Sondondo, Chacralla i Andamarka, 
mówiono o Misitu, jakby co najmniej był auki. Ludzie z K’onani bali się 
go. Wmówili wszystkim comuneros z wyżyn, że wyszedł z Torkok’ocha, 

 52 Tomás G. Escajadillo, Las senales de un tránsito..., op.cit.
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że w nocy jego język płonie jak ogień i że tylko niektórzy vaqueros zbliżają 
się do skraju wąwozu, żeby go zobaczyć. 

Ale kiedy don Julián przyjechał na estancję, aby pognać Misitu do 
Puquio, K’onanis wpadli w rozpacz. Polecili vaquero Kokchi, żeby ostrzegł 
Misitu, gdyż mówiono, że Kokchi był layk’a i umiał się porozumieć ze 
zwierzętami. (Yf 87)

W trzeciosobowej narracji indiański świat cudów zostaje opisany jako na-
turalna część rzeczywistości, której nie ma potrzeby kwestionować. Narrator 
nie odbiera tym samym Indianom prawa do takiego postrzegania rzeczywi-
stości i nie wartościuje światopoglądów; skupia się na relacjonowaniu z pozy-
cji pomiędzy światami. 

Dystans znika dopiero w Głębokich rzekach, powieści, którą cechuje swo-
ista liryka animistyczna; narrator widzi i odczuwa świat jak Indianie – jest 
Metysem o prawdziwie indiańskiej wrażliwości: 

Wieczorem, przy różańcu, chciałem polecić się Bogu, ale nie mogłem. 
Wstyd paraliżował mi język i myśli.

Wtedy to, kiedy drżałem ze wstydu, olśniła mnie niczym błyskawica myśl 
o Apu K’arwarasu. Zwróciłem się do niego, jak to czynili chłopcy z mojej 
rodzinnej wsi, kiedy mieli walczyć lub stawać do zawodów w biegach.

Tylko ty, Apu, i Markask’a! – zawołałem. – Apu K’arwarasu, tobie po-
święcę moją walkę. Ześlij mi twojego sokoła, niechaj mnie strzeże i niech 
pogwizduje mi z wysoka.(...)

Zacząłem podbechtywać się, dodawać sobie otuchy, przemawiając do 
wysokiej góry K’arwarasu, jak to czynią Indianie z mojej wioski, zanim 
wybiegną na plac i rzucą się do walki z dzikimi bykami, rozwścieczonymi 
przez kondory. (Grz 92)

Co istotne, to fakt, że Ernesto nie poprzestał tylko na odgrażaniu się po 
indiańsku. Po „modlitwie” do K’arwarasu wybiegł na dziedziniec i zaatako-
wał swego przeciwnika. Tym samym wprowadził w życie mit o sile płynącej 
z góry. 

W Yawar fiesta magia jest nierozerwalnie związana z wierzeniami Indian 
i to ich rzeczywistość jest cudowna, np. K’onani nie chcą oddać byka, bo bóg 
K’arwarasu mógłby się obrazić, i w związku z tym nie zamierzają uszano-
wać woli alkada, który wydał innym Indianom pozwolenie na zabranie byka. 
Porządek indiański jest zatem ważniejszy niż porządek Misti; moc indiańskie-
go boga przewyższa moc człowieka, który jest właścicielem byka w świetle 
prawa. Poza tym Indianie z przekonaniem wierzą w moc magiczną ziem, któ-
re zamieszkują. Dowodem na obecność mitu jest np. historia Misitu.

Ludzie z K’onani mówili, że wyszedł z Torkok’ocha i nie miał ojca ani 
matki. Że pewnej nocy, kiedy wszyscy starcy z puna byli jeszcze dziećmi, 
spadła na jezioro burza; że wszystkie pioruny biły w wodę, że nadciąga-
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ły z daleka, rozświetlały niebo i wbijały się w wyspy na Torkok’ocha; że 
woda w jeziorze kipiała wysoko, dopóki nie znikły małe wysepki, że szum 
ulewy docierał do wszystkich estancji w K’onani. I że ustała, a chmury 
opuszczały niebo Torkok’ocha i stawały się białe niczym blask poranka, 
wtedy właśnie – powiadają – na środku jeziora, obok wielkiej wyspy, po-
wstał ogromny wir, a w nim, rycząc i potrząsając głową, ukazał się Misitu. 
(...) I powiadają, że skoro tylko ukazał się w słońcu, pobiegł przez puna 
w stronę zarośli Negromayo, gdzie obrał sobie pastwisko. (Yf 81)

Jak widać, narrator nieustannie prowadzi narrację w trzeciej osobie i stara 
się być obiektywny (relacjonuje mit bez komentowania jego wiarygodności, 
takim samym tonem jak w innych częściach powieści opisuje np. rzeczywi-
stość społeczną Puquio), dlatego czytelnik dystansuje się wobec opisywanych 
wydarzeń.

W Głębokich rzekach natomiast zastosowana jest perspektywa wewnętrzna, 
zatem ogląd świata oczyma Indian jest nieustanny. Skoro narrator czuje się 
w duchu Indianinem i w sposób indiański postrzega świat, to automatycznie 
mamy bezpośredni dostęp do rzeczywistości, która CAŁA przesycona jest 
magią. Już na początku powieści Ernesto komunikuje się z kamieniami in-
kaskimi w Cuzco, aby potem sukcesywnie wprowadzać czytelnika w świat 
magii i pełnić funkcję jego przewodnika. Ernesto jest oczami czytelnika, bo 
to on widzi rzeczy, które są niedostępne dla ludzi spoza indiańskiego kręgu. 
Potencjał widzenia „ponadzmysłowego” Ernesto jest szczególnie podkreś-
lony, gdy zestawimy jego sposób postrzegania świata ze sposobem, w jaki 
świat interpretuje jego ojciec. Widać to zwłaszcza w rozmowie o inkaskich 
kamieniach. 

– Tatusiu – rzekłem. – Każdy kamień tu mówi. Postójmy chwilę.
Nic nie usłyszymy. One nie mówią. Mylisz się. Jesteś pod wrażeniem 

i dlatego cię to niepokoi.
Każdy kamień jest inny. Nie są ciosane. One są w ruchu.
Wziął mnie za ramię.
To się tak wydaje, bo są nierówne. Jak kamienie polne. Inkowie prze-

twarzali kamień w lepiszcze. Nieraz ci to mówiłem.
Tatusiu, wydaje się, że one gdzieś idą, że się obracają, a przecież są nie-

ruchome. (Grz 18, 19)

Percepcja magiczna świata, którą oferuje Ernesto, jest tak sugestywna, że 
wizja realistyczna ojca traci swoją wiarygodność. Wizja magiczna stopniowo 
pokonuje wizję realistyczną i ojcu brakuje argumentów, żeby przekonać syna 
(i czytelnika), że coś nie jest magiczne i nie ma cech nadprzyrodzonych. Ojciec 
w końcu kapituluje, stwierdzając: „Ty jesteś dzieckiem, widzisz pewne rzeczy, 
których my, dorośli, nie dostrzegamy.”(Grz 21) Co ciekawe, ojciec Ernesto nie 
dostrzega indiańskiego światopoglądu w obserwacjach syna, ale przypisuje 
dostęp do magii temu, że syn jest dzieckiem. Pomimo całej sympatii, jaką ten 
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reprezentant „białego świata” żywi do Indian, rozpoznanie elementów indiań-
skich i uzmysłowienie sobie metyskiej natury własnego syna nie przychodzi 
mu łatwo. Może to być aluzja Arguedasa do faktu, że kultura indiańska jest 
tak mało znana w Peru (i we współczesnym świecie), iż nawet jej sympatycy 
czasami nie dostrzegają jej przejawów. Nie dostrzegają nawet, jeżeli, tak jak 
ojciec Ernesto, też przesiąknęli duchem metyskim; dowodem na jego metysaż 
może być np. sposób, w jaki tłumaczy swojemu synowi lokalizację Cuzco:

– Może Bogu się lepiej mieszka na tym placu, bo jest to środek świata, 
wybrany przez Inkę. To nieprawda, że ziemia jest okrągła. Jest podłużna; 
pamiętaj, synu, że szliśmy zawsze wszerz lub wzdłuż świata. (Grz 21)

Kod kulturowy, którego nie rozpoznajemy, jest konsekwentnie przez nas 
lekceważony. To tym bardziej paradoksalne, że, jak widać, ojciec Ernesto też 
jest „zindianizowany”. Kultura pozostawiona w ten sposób sama sobie umiera 
i tego bardzo obawiał się Arguedas, dlatego nieustannie pokazywał przejawy 
kultury i duchowości andyjskiej we współczesnym Peru.

Jednym z najbardziej realistyczno-magicznych opowiadań Arguedasa jest 
niewątpliwie Zgon Rasu-Ñiti. Tutaj również, jak wielokrotnie w Głębokich rze-
kach, splatają się dwa plany, dwie rzeczywistości; plan racjonalny i nadprzyro-
dzony z proporcjami właściwymi dla realizmu magicznego, czyli kropla magii 
w morzu realizmu. Oczywiście, za każdym razem incydenty magiczne można 
wytłumaczyć również w sposób racjonalny, ponieważ mowa jest o sytuacjach 
granicznych (agonia), a granice pomiędzy rzeczywistościami są zatarte i nie 
wiemy, czy wizje nadprzyrodzone klasyfikować jako urojenia spowodowane 
chorobą, czy też jako autentyczne cuda. W opowiadaniu tancerz (dansak jak go 
określa Arguedas) o imieniu Rasu-Ñiti widzi z łoża śmierci swoją nadchodzącą 
śmierć w postaci kondora (Wamani, bóg śmierci, przybrał tę postać). Część wi-
dzów, którzy stopniowo zbierają się w domu Rasu-Ñiti, widzi Wamani, a inni 
nie, co czyni tę sytuację bardzo dwuznaczną. Jak wynika z relacji, aby do-
strzegać duchy, trzeba być wystarczająco dojrzałym Indianinem lub Indianką, 
a córki Rasu-Ñiti nie spełniają tego kryterium. Wamani widzi natomiast żona 
dansaka. Duch siedzi na głowie umierającego i nakazuje mu tańczyć ostatni 
taniec. Niektórzy obserwatorzy, chociaż nie widzą Wamani, przeczuwają, że 
zdarzy się coś niezwykłego. W rezultacie mamy tutaj uniwersalny mit, zgod-
nie z którym ponadczasowy magiczny duch wielkiego dansaka zstępuje na 
jego ucznia.

 Do tego przejścia może dojść tylko w tańcu, zatem tańczą i mistrz, i uczeń, 
a ponieważ nie widać przejścia ducha, uczeń musi przekonać patrzących po-
przez swój taniec, który powinien być tak mistrzowski, aby inni uwierzyli, że 
odbyło się przekazanie mocy. Umiera zatem tylko ciało starego dansaka, a jego 
duch, jeżeli przekazanie mocy się uda, pozostanie żywy w młodym tancerzu. 
Do tańca przygrywa bardzo ważna postać – harfiarz Lurucha. I to właśnie on 
stwierdza, że duch starego dansaka zstąpił na młodego:
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– W porządku – powiedział Lurucha. – W porządku! Wamani jest za-
dowolony. Jest tutaj, na twojej głowie, jego białe plecy lśnią jak te śniegi 
w słońcu o południu.

Nie widzę go! – powiedziała żona tancerza.
Jutro o zmroku pochowamy ojca Rasu-Ñiti.
On nie umarł. Ajajayllas! – zawołała młodsza córka. – Nie umarł. To 

przecież on sam! Tańczy!
Lurucha spojrzał uważnie na dziewczynę. Zbliżył się do niej nieco 

chwiejnym krokiem, jak gdyby wypił sporą ilość wódki.
Kondor potrzebuje gołąbki! A znowuż gołąbka potrzebuje kondora! 

Dansak’ nie umiera – powiedział jej.
Z powodu dansak’a niczyje oko nie płacze. Bo Wamani to Wamani. 

(ZR-Ñ 126)

Jak widać ci, którzy potrafią dostrzec rzeczywistość magiczną, i ci, którzy jej 
nie widzą, razem w niej uczestniczą. Oczekują punktu kulminacyjnego, w któ-
rym obie rzeczywistości się splotą (kiedy uczeń Rasu-Ñiti przekona ich tańcem, 
że zawładnął nim duch mistrza). Sugestia i dwuznaczność są wszechobecne; 
światy się integrują, zbliżając się do fuzji. Wiatr się wzmaga i nie możemy być 
pewni, czy to dlatego, iż kondor zrywa się do lotu, czy dlatego, że tancerz wy-
konuje coraz gwałtowniejsze ruchy i zdobywa moc panowania nad wiatrem: 

Półmrok izby zaczął się rozszerzać, jakby za sprawą podmuchu wiatru; 
dansak’ wracał do życia. Jednakże rysy jego twarzy, spowitej w białą chust-
kę, nadal były sztywne i nieruchome. Pomimo to czerwona chusteczka, któ-
rą trzymał w lewej dłoni, trzepotała w powietrzu jak strzęp żywego mięsa. 
Kołysały się wszystkie lusterka przyczepione do skórzanego kapelusza; to 
właśnie ów kapelusz oddawał najlepiej rytm tańca. Lurucha przytulił twarz 
do łuku harfy. Gdzie też brała początek lub skąd zstępowała ta muzyka? Bo 
same struny i drewno nie mogły być jej jedynym źródłem. (ZR-Ñ 122) 

Jak zauważa Escajadillo53, Arguedas znacznie odbiega tutaj od klasyczne-
go indygenizmu, w którym używano schematu Indianie/biali, tzn. jedni byli 
obserwowani przez drugich, a czytelnik niezmiennie pozostawał na zewnątrz 
opisywanej rzeczywistości i musiał się opierać na takiej jej interpretacji, jaką 
zapewnił mu narrator. Arguedas różni się od tego typu indygenistów poprzez 
swoją znajomość keczua i mentalności indiańskiej, ponieważ opisuje świat od 
środka. Mityczny wymiar przyrody, rytuały i pieśni oraz symbolika indiań-
ska – wszystkie te elementy nie pełnią funkcji dekoracyjnych, ale są podstawą 
narracji.

Rezultatem jest bogata literatura o wielu płaszczyznach i wymiarach, 
w której za pomocą aluzji poetyckich i bezpośrednich świadectw (tekstów in-
diańskich) Arguedas odtwarza i kreuje świat duchowy Indian na płaszczyźnie 

 53 Ibidem.
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kulturowej oraz ludzkiej. Pisarz wykorzystuje przy tym podstawowe warto-
ści obu kultur; kultury świata Zachodu i kultury rdzennych mieszkańców 
Ameryki. W ten sposób zwraca on uwagę na uniwersalizm kultury, która była 
tłamszona przez stulecia, kultury, która przejawia się w życiu indiańskich 
społeczności z opowiadań, w potędze ducha pueblo z Yawar fiesta i aspiracjach 
kolonów z Głębokich rzek.

Bunt i powstania Indian mają źródło mityczne. Taki mityczny rodowód 
szczególnie odsłania się w ostatnim powstaniu kolonów z Abancay, którzy 
walczą z duchem tyfusu za pomocą wymuszonej mszy. Pokonanie mitycznej 
postaci jest zatem celem nadrzędnym, a powtórzenie mitycznego rytuału ma 
im zapewnić przetrwanie. Jak zapewnia Arguedas, bezpośredni do buntu 
dla tych ludzi jest powód magiczny, ponieważ walczą głównie o zachowanie 
mitycznego porządku, a dopiero na drugim miejscu stanowią ich doraźne 
problemy. Wierzą, że ducha tyfusu, postać na koniu, wypędzić trzeba specjal-
nym rytuałem i dochowanie rytuału jest najistotniejsze. Jednocześnie poprzez 
rytuał odradza się duch wspólnoty, którego Arguedas, w sposób indiański, 
przedkładał nad indywidualizm i konkurencję, cechy cenione w kulturze 
Zachodu. Te ostatnie pisarz uważał za wyniszczające.

Zdaniem G.R. Coultharda54, właśnie przetłumaczenie doświadczenia 
zbiorowego (doświadczenie indiańskie) na przeżycie indywidualne (tradycja 
europejska) stanowiło dla Arguedasa problem podstawowy. O relacji wspól-
noty i poszczególnych jednostek oraz funkcji tej zmiany w narracji pisałam 
już wcześniej (uwzględniając kontekst porównawczy z Erdrich), zatem teraz 
jeszcze słów kilka o innych sposobach „tłumaczenia” jednej kultury na drugą. 
Jako pośrednik między kulturami, Arguedas musiał, jak wiemy, tłumaczyć 
doświadczenia reprezentantów jednej kultury, tworząc język złożony z ele-
mentów wspólnych obu kulturom. Elementy, które pokazują wpływ keczua 
na hiszpański, to, według Coultharda, głównie metaforyka związana z kul-
tem ziemi i animizm. Arguedas, tłumacząc dialogi keczuańskie na hiszpań-
ski, tłumaczył tym samym świat keczuański. W tym celu nie tylko wplatał 
wyrażenia i słowa z języka keczua w tekst hiszpański, lecz także cytował 
pieśni keczuańskie w oryginale, a także załączał ich tłumaczenia na hiszpań-
ski wraz z wyjaśnieniem trudniejszych pojęć i konceptów w tekście powieści 
lub w przypisach, np. yllu czy zumbayllu (podobną strategię stosowała Erdrich, 
aczkolwiek u niej dużo mniej było języka indiańskiego). Oczywiście, kluczowi 
bohaterowie Arguedasa, jak np. Ernesto, doświadczają rzeczywistość w sposób 
indiański i żeby oddać te doświadczenia, język keczua jest często niezbędny. 
Jak zauważa Coulthard55, Arguedas jest regionalistą tak jak Faulkner w tym 
sensie, że potrafi wniknąć w ducha regionu i przekazać go w literaturze jak 
nikt przedtem. Wszystkie wyjaśnienia pisarza dotyczące zagadnień kulturo-
wych nie są przecież popisem erudycji, ale wynikają z wewnętrznego prze-
konania Arguedasa, że bez nich nie można dotrzeć do jądra prezentowanej 

 54 G.R. Coulthard, Un problema de estillo [w:] Recopilación, Juan Larco, red., Casa de las Américas, 
La Habana 1976.

 55 Ibidem.
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kultury. Żeby pokazać, jak indiański Metys rozumie świat i życie, trzeba prze-
cież wniknąć w jego rzeczywistość oraz nazwać jej części składowe. Dlatego 
też niektórzy krytycy określają najbogatsze pod tym względem Głębokie rzeki 
jako poemat filologiczny.

Peter Biksfalvy pokazuje natomiast podwójny świat w prozie Arguedasa – 
na poziomie planów narracyjnych i konstrukcji postaci56. U Arguedasa wszyst-
kie utwory dotyczą Andów, wszystkie są autobiograficzne z powtarzającymi 
się narratorami i postaciami oraz zawierają te same motywy przewodnie, jak 
np. bunt, święta indiańskie oraz rytuały (np. tańce dansaków i pieśni są czę-
sto wplatane w narrację). Według Biksfalvy’ego, Arguedas wykorzystuje owe 
zbieżności w narracji, aby pokazać te same problemy z różnej perspektywy 
(zazwyczaj podwójnej: indiańsko-metyskiej i Misti). Ten sam cel przyświeca 
powtarzaniu pewnych postaci; wracając do nich, pisarz jest w stanie pokazać, 
jak ewoluują na tle zmieniającej się historii. 

Na pierwszym planie narracji Arguedasa są oczywiście Indianie, zawsze 
rozpoznawalni jako reprezentanci odrębnej kultury, ale jednocześnie dzię-
ki sporządzonemu portretowi z perspektywy wewnętrznej, pokazani jako 
– mimo wszystko – indywidualności posiadające jako poszczególne jednostki 
odmienny wewnętrzny świat. Wyjątek stanowić może Yawar fiesta, gdzie bo-
hater indiański jest zbiorowy i gdzie Arguedas nie akcentuje różnic wewnątrz 
indiańskiej grupy, ale zwraca uwagę na siłę płynącą z jedności. Co istotne, in-
diańscy Metysi Arguedasa zmieniają się, np. ci z Wody są bardziej ujarzmieni 
i potulni niż ci z Głębokich rzek i Yawar fiesty. Ta ostatnia z wymienionych tutaj 
powieści to, jak wiemy, opowieść o Indianach świadomych swojej godności, 
którzy potrafią się zmienić w majestatycznych pogromców oraz siać strach 
i respekt. Jest to też opowieść o tym, że bez Indian świat andyjski byłby uboż-
szy w sensie duchowym i materialnym, byłby to świat bez fiesty i bez drogi 
do Nazca.

Właśnie w tej powieści, jak i w Głębokich rzekach Arguedas stworzył naj-
bardziej dwuznaczne portrety ludzi białych. Białych z racji urodzenia oraz 
indiańskich z racji kultury, która ich urzekła i która niepostrzeżenie stała się 
ich kulturą. Przejawia się w tym siła indiańskiego ducha, wnikającego za spra-
wą transkulturacji w dusze ludzi z innego świata. Przykładem takiej postaci 
w Yawar fiesta jest Pancho Jimenez, a w Rzekach – Ernesto. Oczywiście, Ernesto 
to postać znana też z opowiadań. Bardzo ciekawe studium poświęcone wspól-
nocie kulturowej pomiędzy Indianami i Misti napisał François Bourricaud57, 
w którym pokazuje, że obie kultury gloryfikują przemoc (zwłaszcza w po-
wieści Yawar fiesta) i trudno ustalić, czy jest to tradycja bardziej indiańska 
czy hiszpańska, a dwuznaczność bohaterów bynajmniej nie ułatwia sprawy. 
Dwuznaczny bohater pojawia się zatem u Arguedasa zawsze, w każdym 
utworze i niemal zawsze na pierwszym planie (w Lisach np. narrator dzienni-
ka jest postacią spomiędzy światów). Fakt ten stanowi kolejne potwierdzenie 

 56 Péter Biksfalvy, Identidad y variedad en los planos narrativos de Arguedas [w:] Recopilación.
 57 François Bourricaud, El tema de la violencia en „Yawar fiesta” [w:] Recopilación.
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tego, że w istocie problem transkulturacji był dla pisarza zagadnieniem, które 
fascynowało go najbardziej; na pewno bardziej, niż pokazanie przepaści po-
między odrębnymi rzeczywistościami.

Postać dwuznaczna, wyróżniona i napiętnowana poprzez swoją mię-
dzykulturową pozycję to postać, która jest uwikłana, zdaniem Rouillóna, 
w nieustanny i trwały dramat egzystencjalny. Stale powtarzający się rys 
autobiograficzny kieruje nasz wzrok na postać samego Arguedasa, którego 
wewnętrzny metysaż zmuszał do stałych poszukiwań właściwego medium, 
za pomocą którego mógłby oddać swoją keczuańską duszę po hiszpańsku. 
Pomimo zatem afirmowania przez Arguedasa korzyści płynących z trans-
kulturacji, podstawowe przesłanie jego utworów to przekonanie, że sytuacja 
Metysa jest, przede wszystkim, ogromnie trudna i skomplikowana. Zadaniem, 
jakie postawił przed sobą Arguedas, jest, przede wszystkim, próbą pokazania 
stopnia zawikłania i rozdarcia człowieka naznaczonego metysażem. Na po-
ziomie języka twórczość Peruwiańczyka sprowadzała się natomiast do wielo-
letnich zmagań ukierunkowanych na to, aby przetłumaczyć to doświadczenie 
na obcy język. Obcość hiszpańskiego, tak jak ją odczuwał Arguedas, polegała 
głównie na tym, że hiszpański zakładał inne rozumienie świata i inny po-
rządek, a pisarz pragnął za pomocą zmodyfikowanego hiszpańskiego oddać 
materię ducha keczuańskiego, a więc zmienić nie tylko język, lecz także cały 
kod porozumiewania się (język + kultura = język + mitologia + filozofia + 
+ duchowość + mentalność). Jak wiadomo, każdy język warunkuje do pew-
nego stopnia doświadczanie rzeczywistości przez posługującego się tym ję-
zykiem. Tym samym warunkuje on również sposób widzenia i odczuwania. 
Wielkie utwory literackie przekształcają tę szczególną wizję za pomocą wy-
pracowanego języka i w ten sposób możemy odkrywać nowe obszary świata. 
Granice języka są jednocześnie granicami świata pisarza, a Arguedas stał na 
granicy dwóch języków. Jak pisze Rouillón58, czytanie utworów Peruwiańczyka 
jest jak oddychanie nowym powietrzem, które obejmuje także transformację 
naszego dotychczasowego sposobu postrzegania świata i może prowadzić do 
otwarcia się na inne doświadczanie świata. Subtelne „deformacje” metyskiej 
wersji hiszpańskiego uwrażliwiają nas na inność duszy keczuańskiej, a wnik-
liwa lektura pozwala wniknąć do jej esencji, co dokładniej postaram się zilu-
strować w części poświęconej dwóm duchowościom.

Kwestię języka w twórczości Arguedasa porusza wreszcie także William 
Rowe59 (koncepcja „odkrywania świata pod powierzchnią” bliska też Polarowi), 
który zwraca uwagę na istotny fakt. Pisze on mianowicie, że sztuczny język 
stworzony przez Arguedasa odbiera się jako sugestywny i autentyczny, po-
nieważ jest zdecydowanie bardziej efektywny niż pidgin, który składa się 
głównie ze zniekształceń fonetycznych i morfologicznych (korzystali z niego 
inni indygeniści, aby oddać mowę Indian). Taki pidgin sugerował, że Indianie 
okaleczali hiszpański i ten brak wykształcenia czynił ich wypowiedzi śmiesz-

 58 José Luis Rouillón, La otra dimensión..., op.cit.
 59 William Rowe, Mito, lenguaje e ideología..., op.cit. 
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nymi, natomiast Arguedas pokazał transkulturację hiszpańskiego na takiej 
samej zasadzie jak transkulturację kulturową swoich bohaterów. Rowe, które-
go studium w przeważającej części dotyczy myślenia mitycznego w utworach 
Arguedasa, porównuje jego utwory do utworów Asturiasa. Podobieństwo 
polega na tym, że u obu pisarzy myślenie mityczne zostaje wprowadzone 
w życie. Arguedasowi udaje się to dzięki włączeniu poprzez keczua ducho-
wości indiańskiej w strukturę powieści i opowiadań. Jak zauważa Rowe60, np. 
w Głębokich rzekach koloni nie są w stanie wyrazić rzeczywistości typowej dla 
ich kultury, bo te koncepty można wyrażać tylko w ich języku. Próbę tłu-
maczenia tej rzeczywistości podejmuje za swoich bohaterów sam Arguedas 
poprzez narratora Ernesto, gdy np. w rozdziale Zumbayllu demonstruje spe-
cjalny sposób, za którego sprawą keczua przekazuje świat przyrody. Arguedas 
wyjaśnia, że ten sposób oparty jest na onomatopei; jak pisze, w keczua wiele 
terminów zanurzonych jest w rzeczach za sprawą onomatopei. Pomiędzy rze-
czami a ich dźwiękami istnieje związek. Arguedas rozpatruje to w kontekście 
kulturowym z założeniem, że keczua odzwierciedla myślenie magiczno-reli-
gijne. To prawie język samych przedmiotów (to przedmioty mówią), a wszyst-
ko oparte jest na relacji człowiek vs świat przyrody ożywionej i nieożywionej. 
Zdaniem Rowe’a61, Arguedasowi udało się przełożyć hiszpański na te struk-
tury myślenia (magiczno-religijne). Cechą tego myślenia jest jego zdolność do 
penetrowania rzeczywistości ponadzmysłowej – czyli język nie zatrzymuje się 
na tym, co dostępne poprzez zmysły:

O tej porze na wyżynie blask przenika żywioły; człowiek ogarnia 
wzrokiem horyzont, oczyma wchłania światło, a wraz z nim cały świat. 
(Grz 124)

Jak kontynuuje Rowe, Arguedas uzyskuje ten efekt dzięki empatii, kiedy em-
patia operuje pomiędzy projekcją uczucia subiektywnego a naturą. U Arguedasa 
istnieje coś na kształt uczucia pomiędzy człowiekiem a przyrodą:

Na tym rozpalonym placu posrebrzany saksofon śpiewał, jakby był 
heroldem słońca. I jest, bowiem żaden z instrumentów, które oglądałem 
w andyjskich wsiach, żaden z tych, które fabrykują Metysi i Indianie, nie 
ma związku ze słońcem. Są niczym śnieg, niczym światło wieczorne, są 
jak szum wody i wiatru, jak głos istot ludzkich. (Grz 176)

Jednocześnie jest to ewidentne, że elementy przyrody i rzeczy mają status 
równy człowiekowi. One żyją, a życie często nadaje im światło. W Głębokich 
rzekach światło penetruje wszystko i wszędzie można je wyczuć, np. „illa” 
oznacza „całe wibrujące światło”. Nic też dziwnego, że zumbayllu też rozpo-
czyna życie magiczne w świetle:

 60 Ibidem.
 61 Ibidem.
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Było jeszcze wcześnie, ściany podwórza rzucały gęsty cień; słońce na-
świetlało białe mury od strony zachodniej. Powietrze w głębokich prze-
łęczach i upalne słońce nie sprzyjają rozchodzeniu się dźwięków; gaszą 
i pochłaniają śpiew ptaków (...) A jednak tutaj, w skwarze, śpiew zumbayllu 
brzmiał dziwnie jasno; jakby miał ostrze. Powietrze dookoła było jakby 
przesiąknięte tym cienkim głosem; a także piaszczysta ziemia, z której 
zdawał się wychodzić. (Grz 79)

Ernesto wie z obserwacji przyrody, że ostre słońce tłumi dźwięk, a jednak, 
na przekór wszystkiemu, światło potrafi magicznie ożywić przedmiot i wydo-
być z niego dźwięk.

Rola światła i słońca jest zawsze bardzo istotna, ponieważ ma ono po-
dwójną zdolność odbijania źródła siły życiowej w człowieku i przyrodzie. 
Zyskujemy wtedy wrażenie poznania i keczua staje się środkiem, który nam 
to poznanie umożliwia. Rowe pokazuje na przykładach, że odkrycie świetlis-
tości całego kosmosu w prostym elemencie codziennego życia jest typowe dla 
Arguedasa:

Duża cytryna z Abancay, o grubej, łatwo dającej się obrać skórce ma 
znakomity sok, który zmieszany z ciemnym cukrem jest najlepszym na 
świecie przysmakiem. Pali i słodzi. Budzi wesołość, jakby się piło słonecz-
ne światło. (Grz 207)

Arguedas posługuje się przy tym niezwykle prostym i klarownym języ-
kiem. Jak kontynuuje Rowe62, jednocześnie rozkład samogłosek nadaje opiso-
wi rzeczy zmysłowy charakter; krótkie jednostki rytmiczne są niezbędne, aby 
każde słowo uzyskało swój właściwy ciężar. W ten sposób sam język stanowi 
fuzję przejrzystości i masywności zamkniętą w świetlistej teksturze. Język ten 
jest w stanie oddać zarówno ciężar i masywność światła oraz dźwięku (ich 
wymiar materialny i fizyczną namacalność), jak i najdelikatniejsze szczegóły 
rzeczywistości, tak jak np. w tym fragmencie o rzece:

Pachachaca ryczy pośród ciszy; jej huk rozlega się jakby oddzielny 
świat w świecie, a mimo to słychać tam nawet szarańczę skaczącą z krze-
wu na krzew. (Grz 158)

Ten efekt nie zależy od wielu skojarzeń skonstruowanych przez ludzki 
umysł, lecz od konkretnej interakcji pomiędzy dźwiękiem a ciszą. To cha-
rakterystyczna cecha wrażliwości Arguedasa: umysł penetruje nieskończone 
zakamarki rzeczywistości, które są częściami składowymi świata, i robi to nie 
przez skojarzenia, ale poprzez rzeczywiste powiązania; stosunki pomiędzy 
samymi rzeczami. W ten sposób cały świat można zawrzeć w jego najmniej-
szym skrawku; w niezwykłości konkretnego kamienia jest zawarta prawda 

 62 Ibidem.
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o wszystkich kamieniach i nie ma granic pomiędzy bytami. Istotą rzeczy, we-
dług Rowe’a63, nie jest wyniesienie przyrody na wyższy symboliczny poziom 
prawdy ostatecznej czy pokazanie, że każda rzecz ma własną logikę. Istotą jest 
udowodnienie, że istnieje inne źródło poznania niż racjonalne. I dlatego język 
Arguedasa opisujący świat przyrody uzyskuje taką „gęstość bycia”, „densidad 
de ser”, a słowa są tak „pełne” rzeczy, które reprezentują.

Sam Arguedas nazywa swoją pracę nad językiem powieściowym szuka-
niem uniwersalizmu. Jego zdaniem, z czym zgadza się też większość kry-
tyków, w Głębokich rzekach styl jest najlepszy, bo odzwierciedla walkę ducha 
keczuańskiego z duchem hiszpańskim. Swoje dążenia do uniwersalizmu 
Arguedas tłumaczy w następujący sposób: rzeczywistość jest źródłem tworze-
nia; kiedy pisarz ma duży kontakt z rzeczywistością, jego twórczość dotyczy 
człowieka zamieszkującego konkretną część świata i od tego trzeba zacząć, 
żeby opisywane doświadczenie uczynić uniwersalnym. Nie wolno zatem dla 
uniwersalizmu poświęcać oryginalnego ducha kultury, wprost przeciwnie, 
należy wyjść od opisu oryginalnej kultury i poznać ją tak dobrze, aby być 
w stanie wyodrębnić jej cechy uniwersalne.

Kończąc, warto jeszcze spojrzeć na jeden przykład z Głębokich rzek, który 
dobitnie ilustruje kwestię obecności dwóch języków i konsekwentnie dwóch 
modeli świata w powieści. Fragment ten pokazuje, jak Ernesto próbuje za-
istnieć w obu rzeczywistościach poprzez język, pisząc dwa listy miłosne na 
zamówienie: pierwszy po hiszpańsku i drugi, który daleko bardziej go sa-
tysfakcjonuje, w keczua. Chce przekazać to samo uczucie do tej samej osoby, 
a popatrzmy, jak bardzo się różni sposób obrazowania i stylistyka. We frag-
mencie tym mamy i uniwersalizm (temat miłości), i partykularyzm (odmienne 
kody i odmienna wrażliwość):

LIST HISZPAŃSKI: Tyś jest panią mojej duszy, uwielbiana dziewczyno. 
Jesteś w słońcu i wietrze, i w tęczy rozpostartej nad mostem, w moich snach 
jesteś i w stronicach książek, w śpiewie skowronka i w szemraniu brzóz 
nad wodą. Moja królowo, królowo kwitnących drzew; o świcie byłem pod 
twoimi drzwiami. Słodkie gwiazdy poranne zaglądały w twe okna, dom 
twój opromieniała jutrzenka. A kiedy w koronach morw rozśpiewały się 
szczygły, kiedy nadleciały drozdy i skowronki, zdawało mi się, że widzę 
ciebie kroczącą samotnie pomiędzy dwuszeregiem naświetlonych drzew. 
Niczym motyl fruwałaś pośród morw, nimfo uwielbiana... (Grz 86)

LIST KECZUAŃSKI: Posłuchaj szmaragdowego kolibra, co nad tobą 
fruwa, on powie ci o mnie, nie bądź okrutna, posłuchaj kolibra. Zmęczyły 
się jego skrzydełka, nie może już latać; zatrzymaj się. Koło białego kamie-
nia, gdzie wypoczywa podróżny, czekaj i słuchaj kolibra; posłuchaj, jak 
płacze, mój posłaniec opowie ci o moim młodym sercu... Słuchaj mnie, 
piękna, twoje oczy są jak gwiazdy błyszczące, nie uciekaj, piękny kwiecie, 
stój! Niosę ci rozkaz bóstw: każą ci być moją czułą kochanką!... (Grz 86)

 63 Ibidem.
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Dwie duchowości

Zapytany w wywiadzie64, dlaczego religia ma tak ogromne znaczenie 
w jego twórczości, Arguedas odpowiedział, że nie ma wielkiej różnicy po-
między religią, magią a rzeczą. Góra jest boska, rzeka jest boska, a stonoga 
ma właściwości nadprzyrodzone. Takiej samej odpowiedzi udzieliłby praw-
dopodobnie niepiśmienny Indianin, ale u pisarza i profesora akademickiego 
odpowiedź taka może zaskakiwać. Rzadko się bowiem zdarza, aby we współ-
czesnym świecie ktoś pozostawał tak wierny przekonaniom, które mu za-
szczepiono w dzieciństwie. Tym bardziej że nie dotyczy to religii tak potężnej 
i uznanej, jak katolicyzm czy protestantyzm, ale szamanizmu indiańskiego, 
za który Arguedas musiał być karany oraz odsuwany przez ludzi ze swojej 
grupy społecznej i kulturowej. Do tego dochodzi jeszcze prestiż pisarza, który 
jako mentor (a w taką funkcję wierzył Arguedas), odebrał staranne wykształ-
cenie i nie tylko poznał inne religie oraz duchowości, ale jeszcze zetknął się 
z krytyką własnego światopoglądu. Tego typu wykształcenie rodzi zwykle 
u człowieka dystans do własnych poglądów i pokusę ich kwestionowania. 
Arguedas tego nie czyni. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tego nie robi, mo-
żemy odnaleźć w stwierdzeniu pisarza: „jestem narratorem, który bardziej 
stawia na intuicję niż erudycję”65. W ostatniej powieści, w dzienniku pada 
podobne stwierdzenie: 

...z książek nauczyłem się mniej niż z różnic, które są, które czułem i wi-
działem, między świerszczem a keczuańskim alkadem, między rybakiem 
znad morza i rybakiem znad Titicaca, między obojem, trzciną totora, uką-
szeniem białej wszy i pióropuszem trzciny cukrowej; między tymi, co jak 
Pariacaca urodzili się z pięciu orlich jaj, a tymi, co wyszli z gnidy wiejskiej 
wszy, ze zwykłej gnidy, z której tak nagle tryska życie. I ta moja wiedza 
ma, rzecz jasna, tak samo jak wiedza erudycyjna, swoje kręgi i głębie. 
(LG i LN 179)

Jak wiadomo, intuicja też podpowiada mu, że indiańska wizja świata 
jest nawet pełniejsza i wartościowsza. To wartościowanie wiąże się także ze 
szczególną rolą, jaką katolicyzm odegrał w Peru. W tym samym wywiadzie 
Arguedas przyznaje, że jest ofiarą systemu (katolicyzmu), który zakładał, iż 
niewolnictwo jest niezbędne, bo służy Kościołowi; wynagrodzeniem za cier-
pienie i poniżenie pozostawał tylko płacz. Co ciekawe jednak, w fikcyjnym 
świecie pisarza religia chrześcijańska, pomimo krytyki pod jej adresem, pozo-
staje bardzo żywotna, tyle tylko, że ukryta w synkretyzmie religijnym.

Jedną z ciekawszych analiz dwu duchowości u Arguedasa znajdziemy 
w opracowaniu krytycznym Rouillóna66. Oczywiście, splot duchowości ob-

 64 Juan Larco, Conversando con Arguedas..., op.cit.
 65 Arguedas, Bogowie i ludzie..., op.cit.
 66 José Luis Rouillón, La otra dimensión..., op.cit.
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serwujemy nie tylko u Indian, bohaterów Arguedasa, ale przede wszystkim 
u bohaterów Metysów, takich jak Ernesto, którzy szamocą się między dwoma 
systemami wierzeń. Wśród mitów, które spotykamy w fikcyjnym świecie pi-
sarza, jednym z najistotniejszych jest mit Matki Ziemi, typowy dla wszystkich 
kultur indiańskich, w konkretnym jednak przypadku Keczuanów – to mit 
Pacha Mama, bogini i żywicielki. Sam Arguedas pisze o znaczeniu tego mitu 
dla niego po utracie własnej matki67, a echa tych zwierzeń przeniknęły do 
Głębokich rzek, gdzie wspomina indiańskie mamakunas.

Matka Ziemia pojawia się w utworach Arguedasa w postaci idealnego 
pejzażu dzieciństwa. Oczywiście, i w kulturze białego człowieka obraz ziemi 
jako matki jest dość popularny, zwłaszcza w społecznościach rolniczych, ale 
wraz z ich zanikaniem i postępującym uprzemysłowieniem zanika też mit. 
U Indian mit natomiast jest wiecznie żywy w religii szamańskiej. Dodatkowo 
mit jest stale wzmacniany przez animizm. Wierząc, że przyrodę zamieszkują 
duchy – bóstwa opiekuńcze, które automatycznie ożywiają te jej elementy, 
które człowiek kultury Zachodu potraktowałby jako nieożywione, Indianie 
nadają mitowi Matki Ziemi niespotykaną witalność. Co warto zauważyć, 
w naszej kulturze ogromną rolę w zniszczeniu kultu ziemi odegrała religia 
chrześcijańska; kult ziemi pozostał domeną pogaństwa i zgodnie z duchem 
chrześcijańskim można czcić jedynie Boga, który tę ziemię stworzył, a nie samą 
ziemię, przyrodę czy pejzaż. Jak wiadomo, Indian też próbowano nawracać, 
ale na skutek nieznajomości kultur indiańskich przez misjonarzy (znakomita 
praca Spitty68, do której będę powracać w niniejszej części) szamanizm ocalał 
pod przykrywką katolicyzmu. Jednocześnie obie religie mieszały się przez 
stulecia (transkulturacja na poziomie religii) i mieszają nadal. Spitta proponu-
je, aby procesu mieszania się religii nie nazywać synkretyzmem religijnym, 
bo termin ten sugeruje zakończenie transformacji, a tymczasem duchowości 
nadal ulegają obustronnej modyfikacji.69 Transkulturacja miałaby sugerować, 
że proces jest niedokończony. Synkretyzm religijny jest jednak terminem, 
który tak zadomowił się w literaturze przedmiotu, że nie widzę powodu, aby 
się go pozbywać. Tym bardziej że faktycznie w niektórych regionach proces 
przemieszania religii osiągnął fazę mniej więcej stałą, natomiast w innych re-
ligie ciągle podlegają transformacji. Arguedas w swoich utworach bierze pod 
uwagę oba przypadki; inspirację czerpał i z doliny Mantaro, i z andyjskich, 
odciętych od świata osad, i z rejonu wybrzeża, zatem w jego przypadku taka 
precyzja nie jest do końca uzasadniona. 

Wracając do mitu Matki Ziemi, warto zauważyć, jak ogromną rolę odgry-
wała ona dla samego Arguedasa. We fragmencie wspomnień z dzieciństwa 
Arguedas opowiada, jak skrzywdzony przez przyrodniego brata poszedł się 
wypłakać polu kukurydzy. Charakterystyczne jest to właśnie, że płakał nie 

 67 Juan Larco, Conversando con Arguedas..., op.cit.
 68 Silvia Spitta, Between Two Waters..., op.cit., rozdziały Dagon Is Their Ark, and Christ Their 

Baal: Christianization, Transculturation as „Contamination”, and the Extirpation of Idolatries oraz 
Transculturation and the Ambiguity of Signs in Latin America.

 69 Ibidem.
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„na polu”, ale wśród łanów kukurydzy, które go chroniły; zastosował dokład-
nie ten sam schemat, który wykorzystywali koloni z hacjendy. Oni również 
chronili się na łonie przyrody, wierząc, że rezydujące tam duchy opiekuńcze 
nie tylko udzielą im schronienia, lecz także pocieszą. Nic zatem dziwnego, że 
w utworach Arguedasa Matka Ziemia powraca jako idealny pejzaż dzieciń-
stwa kojarzony z radością i schronieniem i nie jest to sentyment do pejzażu 
jako idealnego dzieła Bożego, reprezentującego doskonałość Stwórcy, ale jako 
do bóstwa czy rodziny bóstw opiekuńczych. Jeżeli nawet bohaterowie odsu-
wają się od krajobrazu rodzinnego, który stanowi dla nich namiastkę sacrum, 
to na zawsze już czują się jak wygnańcy bez ziemi, co obrazuje słynny cytat 
z Warma kuyay, w którym narrator opowiada o swoich odczuciach związanych 
z zamianą pejzażu andyjskiego na pejzaż wybrzeża: „Natomiast ja pędzę 
żywot tutaj; bezsilny i pełen goryczy, jak zwierzę z mroźnych równin rzu-
cone na morski brzeg, na obce, gorące piaski. (Wk 77) W ten sposób czuł się 
sam pisarz, wspominając dolinę Viseca, która stanowiła jego „święte” miejsce 
i pierwowzór literacki doliny wspominanej w Głębokich rzekach.

W tym miejscu warto wspomnieć o starej koncepcji keczua, na którą zwra-
ca uwagę Rouillón70, a mianowicie mitimaes. Smutek w utworach Arguedasa 
związany jest najczęściej z poczuciem obcości. W opowiadaniach Wody mamy 
sytuację, kiedy Indianie nie do końca akceptują dziecko Misti (Ernesto, Juana), 
nazywając go mak’tillo falsificado. Konsekwentnie Ernesto/Juan czuł się wyob-
cowany w świecie indiańskim, tak jak wyobcowany czuł się Ernesto z Głębokich 
rzek w świecie Misti czy w opowiadaniu Orovilca. Koncepcja mitimaes doty-
czy wieśniaków keczuańskich, wyrwanych ze swojej ziemi i przeniesionych 
w dalekie miejsca. Ernesto jest właśnie mitimaes. Jak pisze Rouillón, koncepcja 
ta jest charakterystyczna dla kultury osiadłej rolniczej71. Nostalgia za ziemią 
przejawia się na kartach utworów Arguedasa w obrazach pejzaży utkanych 
ze wspomnień. Są to nie tylko krajobrazy najbardziej autentycznie odmalo-
wane, lecz także najgłębiej przeżywane, co ma związek z tym, że dla Indian 
ich ziemia to przestrzeń święta i dlatego ich stosunek do ziemi wykracza poza 
tradycyjnie rozumianą nostalgię.

W utworach Arguedasa obserwujemy ciekawy proces poszerzania tej 
przestrzeni świętej. Podróże z ojcem poszerzyły świat pisarza i konsekwentnie 
świat jego bohatera Ernesto. Krajobrazy andyjskie, na co znajdujemy potwier-
dzenie w wielu fragmentach Głębokich rzek, odcisnęły się na zawsze w duszy 
Ernesto, który twierdzi, że na zawsze zamknął w sobie „ich melodię.” Fakt, iż 
mówi o ich melodii, zwraca uwagę, ponieważ sugeruje, że materialna strona 
krajobrazu jest mniej istotna niż jego „duch”. Duch jest niematerialny jak mu-
zyka i jak muzykę można go z sobą zabrać. Ernesto pojmuje zatem krajobraz 
w sposób indiański i ziemia stanowi dla niego również potencjał duchowy, 
tak jak dla rdzennych Andyjczyków i Chippewa (las wokół Matchimanito). 
Rekonstrukcja tych pejzaży staje się później obsesją Ernesto, który czuje, 

 70 Rouillón, La otra dimensión..., op.cit.
 71 Ibidem.
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że ziemia ta jest jego, a on, w sposób indiański, stanowi jej integralną część 
w świętym kręgu stworzenia:

Kiedym po raz pierwszy ujrzał piękne wierzby, rzędem rosnące nad 
wodą i chybotane wiatrem, nie mogłem pomyśleć, że te drzewa są mi obce! 
Rzeki zawsze były moje; krzewy rosnące na zboczach gór, nawet domy 
w małych miasteczkach, domy o czerwonych dachach pociętych białymi 
smugami wapna; błękitne łany lucerny, ukochane pola kukurydzy. Ale 
o zmroku, kiedy wracałem z tego podwórza, rozpadał się w moich oczach 
macierzyński obraz świata. (Grz 72)

Ziemia stanowiła dom dzieciństwa dla Ernesto oraz zastępowała mu matkę 
i ta „macierzyńska” wizja świata została dopiero naruszona poprzez kontakt 
z przestrzenią zła. Również Rouillón zwraca uwagę na fakt, że u Arguedasa 
przestrzeń dzieli się na negatywną i oczyszczającą, przez co zostaje odsło-
nięty przed czytelnikiem jej wymiar duchowy72. Do tego pierwszego rodzaju 
należało np. wspomniane w powyższym cytacie podwórze liceum w Abancay. 
Tak opisuje je Ernesto:

Czułem, że w kątach tego podwórza, w szeleście wody spadającej do 
betonowego kanału, w chwastach rosnących za latryną, w wilgotnej zie-
mi, na której kładła się obłąkana kobieta i skąd niektórzy chłopcy wracali 
po jej odejściu – że tam, w tym zakamarku za drewnianą ścianą mieszka 
diabeł. Jego fetor prześladował nas, wsączał się w nasz sen; a my, mali 
chłopcy, walczyliśmy z tą zmorą, drżeliśmy przed nią, na próżno szuka-
jąc ocalenia, niczym rzeczne ryby, kiedy wpadają w mętną topiel. Ranek 
oświecał nas i uwalniał od koszmaru, wspaniałe słońce oświetlało nawet 
te żółte kwiaty, które rosły w zaduchu latryny. (Grz 70)

Drugim miejscem grozy była Dolina Młynów:

Ziemia tam była żółta i lepka. W okresie deszczów droga była zamknię-
ta (...) Nad skalistym zboczem słońce wschodziło późno, a zachodziło 
wczesnym popołudniem. Kiedy wierzchołki pozostawały w pełnym bla-
sku, Dolinę Młynów zalegał mrok.

W tym wąwozie żyłem kilka miesięcy, opuszczony przez ojca, płakałem 
głośno po nocach; chciałem uciec, ale przerażała mnie droga; mroczne 
ścieżyny żłobione w skale i owa wąska dróżka, zaledwie widoczna w żół-
tej glinie, która w ciemną noc zdawała się wydzielać jakieś mętne, lecz 
oślepiające światło (...)

 72 Ibidem.
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Bałem się, nie dlatego, że byłem opuszczony, ale że dolina była ponu-
ra, a ja mieszkałem dotąd wśród rozległych, JASNYCH73 pól kukurydzy... 
(Grz 72, 73)

Jak widać, miejsca przerażające to miejsca zawsze pogrążone w cieniu, do 
których nie dociera światło. Arguedas nazywa tę przestrzeń w oryginale „espa-
cio endiablado”, co sugeruje kontekst chrześcijański (ciemności utożsamiane 
z piekłem i światło jako Chrystus posiadający potencjał oczyszczający). Ale 
jest to tylko, o czym nie wspomina Rouillón, jedno źródło inspiracji. Drugim 
pozostaje kultura inkaska i jej kult słońca, o czym będzie jeszcze mowa w tym 
rozdziale. Przestrzenie oczyszczające są zazwyczaj skąpane w świetle (w obu 
przykładach światło zmienia przestrzeń i wyzwala bohatera z lęku). Taka jest 
też rzeka Pachachaca, która oczyszcza serce Ernesto. Co ciekawe, nad tą in-
diańską rzeką rozpina się hiszpański most i razem, splecione symbole dwóch 
kultur, przywracają Ernesto do życia:

Nie wiedziałem, czy bardziej kocham most, czy rzekę. I rzeka, i most 
niosły mi ulgę, dodawały męstwa i budziły pragnienie bohaterskich czy-
nów. Zacierały w mej duszy obrazy plugastwa, złe wspomnienia i wątpli-
wości. 

I tak, odnowiony, pogodzony z sobą, wracałem do miasta; pewnym 
krokiem wspinałem się po stromym zboczu. Idąc, rozmawiałem w duchu 
z dalekimi starymi przyjaciółmi: don Maywą, don Pedro Kokchi, którzy 
mnie wychowali i uczynili podobnym do nich. (Grz 74)

Rzeka przywróciła zatem Ernesto Indianom, „oczyściła” z wątpliwości co 
do własnej tożsamości. Rzeka jest przestrzenią zamkniętą, w której udało mu 
się odnaleźć swoje utracone „ja” i nawiązać kontakt z matką – doliną Viseca. 
Żeby odzyskać siebie, musi powrócić właśnie do matki, bo ona jest źródłem 
jego pochodzenia.

Nie sposób pominąć tutaj rozważań Eliadego nad przestrzenią świętą74. 
Wynika z nich, że człowiek prymitywny czuł się sobą; czuł wagę swojej eg-
zystencji tylko w przestrzeni świętej. Tam mógł oczyścić się z chaosu, który 
zagościł w jego duszy w czasie kontaktu z przestrzenią przeklętą. Obie prze-
strzenie są heterogeniczne i wykluczają się nawzajem. Tak samo Ernesto po-
wraca na łono natury, aby się oczyścić i odzyskać siły potrzebne do stawienia 
czoła szkole z internatem w Abancay. Po kontakcie z rzeką Pachachaca czuje 
się silny jak sama rzeka; przez jego żyły płynie kosmiczne życie i wypełniają 
go nowe siły. Może znów sięgać do światła i poskromić ciemności. Oczywiście, 
wiara w moc oczyszczającą wody to nie tylko wiara indiańska, lecz także 
chrześcijańska, i chociaż prawdopodobnie Arguedas wykorzystał tutaj splot 
obu tradycji, ważne jest, że natura wody, która oczyszcza Ernesto, różni się od 

 73 Podkreślenie moje.
 74 Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
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natury wody w religii katolickiej. W tej ostatniej, Bóg – Duch Święty oczysz-
cza POPRZEZ wodę, a w tej pierwszej to sama rzeka jest bóstwem. Ta dwu-
znaczność symboliki u Arguedasa (światło, woda) stanowi potwierdzenie, że 
bardzo zależało mu na pokazaniu pewnych uniwersalizmów w odrębnych 
duchowościach i kulturach. Oczywiście, różnice istnieją i nie wolno o nich 
zapominać; ten błąd popełnili pierwsi misjonarze, którzy wprowadzając do 
kultury andyjskiej sakrament chrztu, zapomnieli dodać, że nie jest to cere-
monia tożsama z keczuańskim nadaniem imienia, ale że również włączenie 
do wspólnoty Dzieci Bożych. Istnieje jednak rodzaj duchowego obszaru 
wspólnego pomiędzy religiami, który przejawia się np. w szacunku do całego 
stworzenia. Duchowa kultura Andyjczyków jest zatem głęboko ludzka i stoi 
na straży wartości, które cenione są również w kulturze Zachodu, a przecież 
ludzie Zachodu toczyli, dla niektórych z nich do dziś nierozstrzygnięty spór, 
czy Indianie w ogóle mają duszę. Arguedas przekonuje, że nie tylko mają, ale 
jeszcze hołdują wartościom, które należą do ludzkiej kultury uniwersalnej. 

W swoim uznaniu dla duchowości Indian Arguedas posuwa się tak da-
leko, że na kartach jego powieści i opowiadań to Indianie są tymi, których 
duchowość jest bardziej rozbudowana i którzy potrafią zobaczyć oraz odczuć 
więcej niż Misti; są w bliższym kontakcie z rzeczywistością metafizyczną. 
Wielu przykładów dostarcza tutaj Yawar fiesta. W powieści tej żywotność pej-
zażu jest dostrzegalna tylko dla Indian, Misti są ślepi i głusi. A oto jak sam 
Arguedas definiuje Misti: 

El misti no es el blanco, se designa con ese nombre a los senores de cul-
tura occidental o casi occidental que tradicionalmente, desde la Colonia, 
dominaron en la region, política, social y económinalmente. (Puquio, una 
cultura en proceso de cambio)75. 

Misti są wykluczeni ze świata Indian, bo pragną tylko dominacji, natomiast 
przynależność do świata Indian zakłada zrównanie z całym stworzeniem. 

Wszyscy są obcy w magicznym świecie oprócz Indian i Metysów z indiań-
ską duszą. Swój dar widzenia i słyszenia zawdzięczają oni swojej zażyłości 
z naturą, z jej siłami oczyszczającymi, które naznaczają ich niezwykłą wrażli-
wością. Indianie żyją także w bliskości z nadprzyrodzonymi mocami kosmosu. 
Dowody takiego myślenia można również znaleźć w pracach antropologów 
zajmujących się Andyjczykami, świat żyje i powraca cyklicznie za pośrednic-
twem „ludzi z gór”. Z relacji antropologów, którzy spędzili rok w tradycyj-
nej społeczności andyjskiej, wynika, że dla Andyjczyków góra jest metaforą 
społeczności złożonej z ayllu i odwrotnie76. Każde ayllu ma swój odpowiednik 
w części góry i zgodnie z tą klasyfikacją musi pełnić określone funkcje w spo-
łeczności indiańskiej, np. ayllu, które należy do wyższej partii gór i jest z nią 

 75 José María Arguedas, Formación de una cultura nacional indioamericana, sel. Angel Rama, Siglo 
Veintiuno Editores, México 1981.

 76 Joseph W. Bastien, Mountain of the Condor: Metaphor and Ritual in an Andean Ayllu, Waveland 
Press, Inc. Prospect Heights, Illinois, 1985.
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tożsame, zajmuje się hodowlą owiec oraz lam, bo do tego nadają się wyżej 
położone tereny, ayllu, które zajmuje teren, gdzie rosną rośliny lecznicze, to 
ayllu czarowników i lekarzy etc. W religijnym kosmosie Andyjczyków z góry 
wychodzą ludzie w momencie narodzin i na górę powracają po śmierci, a co 
za tym idzie – życie składa się z rytuałów, które mają zapewnić więzi z górą. 
Nie ma granic pomiędzy górą a ayllu, co widoczne jest także w Yawar fiesta, 
której indiańscy bohaterowie wierzą, że świat jest w nich i oni w świecie, co 
widać w cytowanym już, przy innej okazji, fragmencie:

A w sercach ludzi z Puquio płacze i śmieje się wąwóz, w ich oczach 
żyją niebo i słońce; w ich wnętrzu wąwóz śpiewa swym głosem poranka, 
południa i zmierzchu. (Yf 13) 

Indianie andyjscy są zatem przedłużeniem krajobrazu; łączą się w jedno-
ści w jedną melodię i tworzą jeden kosmos. Dostrzega to też Rouillón77, który 
pisze, że w szepcie rzeki słyszą „pieśń całego świata” i z przyrodą stanowią 
jedną orkiestrę, za której pośrednictwem można usłyszeć lament całej ziemi. 
Wniosek jest taki, że Indianie zdecydowanie są w stanie poprzez swój świa-
topogląd wzbogacić naszą relację z przyrodą, umożliwiając nam dostęp do jej 
serca.

Warunkiem jednak jest zaakceptowanie oczywistego dla Indian faktu, że 
przyroda mówi, co np. wynika z fragmentu z Głębokich rzek, w którym rzeka 
Apurímac nazwana jest „Mówiącym Bogiem” (Grz 33). W przyrodzie portre-
towanej w sposób indiański przez Arguedasa czas łączy się z przestrzenią, co 
już wiemy z części poświęconej historii. Cała przestrzeń i człowiek, który ją 
penetruje, jednoczą się w tym wypadku w głosie rzeki Apurímac i jesteśmy tu 
świadkami magicznej fuzji elementów.

Podobne zjawisko występuje, gdy rozkołysany zostaje dzwon María 
Angola; wspomniany już w części pracy, dotyczącej dwóch historii, symbol 
synkretyzmu religijnego – dzwon o inkaskim sercu zawieszony w katolickim 
kościele. Dźwięk Maríi Angoli jednoczy miasto i wioski, absorbując wszystko: 
„...śpiew narastał, przenikając żywioły, i cały świat przemienił się w ową in-
diańską muzykę, co otwiera wrota pamięci.”(Grz 23)

Jak trafnie dostrzega Rouillón78, dźwięk dzwonu przenika materię rzeczy 
i przekształca ją w muzykę. Otwarte drzwi umożliwiają połączenie czasu te-
raźniejszego z czasem przeszłym, czasem Inków, czasem dzieciństwa...

Dzwon bił. A mnie przywidziało się nagle, że oto mam przed sobą mo-
ich opiekunów, indiańskich alkadów: don Maywa i don Wiktor Pusa mod-
lą się na klęczkach w naszej wiosce, u stóp bielonego kościółka, a przed-
wieczorne światło nie lśni, lecz śpiewa. (Grz 23)

 77 Rouillón, La otra dimensión..., op.cit.
 78 Ibidem.
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Oprócz „melodii dzieciństwa”, w dźwięku dzwonu słychać też złoto cza-
su Inków i dlatego jego dźwięk przekształca wszystko w złoto. Złoty świat 
sakralizuje miasto i narratora. Centrum magiczne, dzięki któremu wibruje 
chrześcijańska okolica, za sprawą złota pogańskiego znajduje się w synkrety-
zmie religijnym, czyli transkulturacji religii. Wyraża się ona w metamorfozie, 
która zawładnęła obecną rzeczywistością. To bardzo typowe dla Ameryki 
Łacińskiej, że religia szamańska ukryta jest w formułach chrześcijańskich 
(serce w dzwonie).

Jak kontynuuje swoją interpretację duchowych światów Rouillón79, posta-
ci, które u Arguedasa wchodzą w obszar przestrzeni światła, ulegają chwilo-
wej transformacji (np. Ernesto w rzece). Potem przestrzeń światła znika, co, 
moim zdaniem, można porównać do epifanii w tradycji powieści europejskiej. 
Co szczególnie istotne w kontekście rozważań o prozie Arguedasa, to fakt, że 
on nigdy nie ujednolica sił nadprzyrodzonych, które rządzą światem; wprost 
przeciwnie, ciągle dopuszcza wpływy zarówno indiańskie, jak i chrześcijań-
skie oraz używa symboliki, którą zazwyczaj można interpretować w dwóch 
kontekstach kulturowych, pogłębiając przy tym jej znaczenie. W rezultacie 
czytelnik zdobywa większą wiedzę o świecie; światopogląd indiański stano-
wi często dopełnienie światopoglądu typowego dla kultury Zachodu; może 
on być także potraktowany jako alternatywne rozwiązanie i to od czytelnika 
zależy (i jego stopnia wtajemniczenia), który sposób odczytywania zagadek 
tego świata wybiera. Jak próbuje pokazać Arguedas, możliwe jest współist-
nienie obu kultur w kulturze metysażu, chociaż pęknięta rzeczywistość pe-
ruwiańska podpowiada co innego. Należy jednak pamiętać, że jest to rzeczy-
wistość, tak jak w wypadku rzeczywistości północnoamerykańskiej Erdrich, 
zbudowana na uprzedzeniach oraz braku wiedzy i ta miłość do stereotypu 
połączona z ignorancją powoduje, że współczesnym Indianom odmawia się 
prawa do posiadania wartościowej kultury, zamiast tego lokuje się ich kulturę 
w czasach przed podbojem i zamyka w muzeach oraz skansenach. Nic dziw-
nego, że Metysi pokroju Ernesto czują się wyobcowani w świecie, który w ten 
sposób marginalizuje wartości dla nich najistotniejsze.

Według Rouillóna, postaci Arguedasa nie kierują się wyłącznie wolą i in-
stynktem80. W ich życiu ewidentnie obecne są siły wyższe, które wpływają na 
ich decyzje: siły kosmosu, siły ziemi, siły sumienia. Poprzez nie kształtowana 
jest wola i decyzje postaci. W sferze światła postaci są jakby sparaliżowane, 
bezwolne i wtedy dokonuje się transformacja, która ma często na celu dopa-
sowanie działań jednostki tak, aby były zgodne z harmonią kosmiczną. Moim 
zdaniem, może to przywodzić na myśl zarówno tradycję filozoficzną indiańską: 
tradycję świętego kręgu, gdzie gwarancją harmonii wewnętrznej i zewnętrz-
nej jest wpisanie się w krąg, jak też europejską tradycję teocentryczną, w myśl 
której miejsce każdego ustalone jest przez odgórny Porządek Boski. Żeby więc 
zachować spokój sumienia, należy tak wykorzystywać wolną wolę, by zgadzała 

 79 Ibidem.
 80 Ibidem.
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się ona z Wolą Bożą; aby „wpisać się w Boski Plan”. Arguedas był prawdopo-
dobnie bardziej zainteresowany wizją indiańską, ale uważam, że odwołanie się 
tutaj do tradycji europejskiej jest zasadne, bo, po pierwsze, teksty Arguedasa 
nie prowadzą zdecydowanie w kierunku jednej interpretacji, a, po drugie, obie 
koncepcje zawierają liczne podobieństwa; w obu koncepcja losu ludzkiego 
oparta jest na przekonaniu, że należy słuchać „sił wyższych” i że to harmonia 
ze światem nadprzyrodzonym gwarantuje równowagę oraz szczęście. 

Rouillón trafnie zauważa, że kosmos religijny Arguedasa cechuje hetero-
geniczność przestrzeni, w której realizuje się życie ludzkie81. Ta heterogenicz-
ność przejawia się w tym, że ludzie operują w świecie pełnym chaosu i zagu-
bienia, a uratować ich może właśnie narzucona na ten świat „prymitywna” 
wizja kosmosu, zgodnie z którą wszystko żyje w harmonii, tylko trzeba umieć 
współbrzmieć z tą harmonią. Mircea Eliade uważał, iż to współbrzmienie jest 
gwarantowane przez powrót do sacrum, dodając, że dla człowieka religijnego, 
w każdej kulturze, przestrzeń nigdy nie jest homogeniczna, lecz pełna pęk-
nięć i podzielona82.

W mitologii indiańskiej Matka Ziemia, źródło życia ludzkiego, jest pod-
stawą równowagi kosmicznej, ale w jej przestrzeni istnieją przestrzenie pełne 
napięcia, które burzą równowagę. Pojawienie się przestrzeni światła ma na 
celu oczyszczenie sytuacji i przywrócenie pierwotnej równowagi (można to 
porównać z koncepcją Sakramentu Pokuty w religii chrześcijańskiej). Stąd też 
przestrzeń zamieszkana przez ludzi jest przestrzenią dramatyczną, jest wiel-
kim polem, na którym ścierają się święte siły.

W konkluzji Rouillón pisze83, że dyfuzja religijności pokazana przez 
Arguedasa nie służy temu, aby na końcu odsłonić jedyną PRAWDZIWĄ du-
chowość. Spięcie duchowości jest u niego dynamicznym sposobem wyrażania 
świata. Jak na ostatnich płótnach Van Gogha, tajemne siły sprawiają wrażenie 
tworzących rozdartą przestrzeń człowieka. Nie można do końca ich wyjaśnić, 
ale ich obecność oraz działanie odciskają się w świadomości patrzącego i czy-
telnika. Według Rouillóna, tylko dusza wrażliwa na cierpienie, „wyszlifowa-
na” przez wyjątkowe dzieciństwo i bliski kontakt z kulturą andyjską, potrafiła 
w tak niezwykły sposób wprowadzić do literatury świętą przestrzeń.

Tematowi splotu duchowości w prozie Arguedasa poświęcona jest też czę-
ściowo praca Juliána Ayuque Cusipumy, dotycząca bogów śmierci84. O śmierci 
głównie mówi, jak już wiemy, opowiadanie Zgon Rasu-Ñiti. Na początku swo-
ich rozważań Cusipuma przypomina, że postaci zwiastujące śmierć nie po-
jawiają się jedynie w religii andyjskiej, ale we wszystkich religiach. Również 
wszystkich religii dotyczy fakt, że tylko jednostki, które mają więź z duchami, 
dar nadprzyrodzony, potrafią te duchy dostrzec. W Zgonie Rasu-Ñiti również 
wyłącznie wtajemniczeni widzą Wamani i mogą z nim rozmawiać twarzą 

 81 Ibidem.
 82 Ibidem.
 83 Ibidem.
 84 Julián Ayuque Cusipuma, El wamani en la „Agonía de Rasu-Ñiti” [w:] Recopilación, Juan Larco, 

red., Casa de las Américas, La Habana 1976.
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w twarz. Jednym z wtajemniczonych jest Pedro Huancayre, indiański tancerz 
(dansak), którego ojcem jest wielki Wamani, duch góry pokrytej śniegiem. 
Jak już wspominałam, metafora góry należy do najważniejszych w kulturze 
andyjskiej, co nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę więź Indian z ziemią 
i ukształtowanie terenu, jaki zamieszkują. Odizolowani przez potężne Andy 
od reszty świata, musieli żyć w zgodzie z duchami gór, bo bez tej wiary prze-
trwanie w takich warunkach klimatycznych byłoby niemożliwe. Co ciekawe, 
Andy przerażały swoją potęgą nie tylko Indian i przybyłych kilkaset lat temu 
konkwistadorów, lecz także współczesnych antropologów, czego wyrazem są 
refleksje zawarte w pracy Josepha Bastiena Mountain of the Condor. Metaphor and 
ritual in an Andean Ayllu, który badał ten obszar w drugiej połowie dwudzie-
stego wieku85. U Arguedasa kult Wamani górskich pojawia się jeszcze w Yawar 
fiesta, gdzie duch góry musi się zgodzić na zabranie Misitu, i w opowiadaniu 
Uczniowie, w którym Juan rozmawia z górą Janturumi. Oczywiście, Ernesto 
z Głębokich rzek również nawiązuje kontakt z górami, ale dla niego równie 
ważne są rzeki, kwiaty i kamienie, zatem duchy gór nie mogą się czuć przez 
niego w żaden sposób wyróżnione.

W opowiadaniu Zgon Rasu-Ñiti, Arguedas wyjaśnia, dlaczego to jest waż-
ne, jaki duch zamieszkuje duszę dansaka: 

Geniusz dansak’a zależy od tego, kto w nim przebywa. Czy jest to duch 
gór (Wamani) lub duch przepaści, której cisza jest przejrzysta, czy też 
duch jaskini, z której wychodzą złote byki i potępieńcy niesieni w złotych 
lektykach? A może duch wodospadu, co spada w dół, z wyżyn kordyliery; 
czy może tylko ptaka lub latającego owada, który zna otchłanie, drzewa, 
mrówki i tajemnice nocy? Któregoś z tych „dziwnych” lub przeklętych 
ptaków, jak hakakllo i chusek lub duch „Świętego Jerzego”, czarnego owada 
o czerwonych skrzydłach, co pożera tarantule?

Rasu-Ñiti był synem wielkiego Wamani, ogromnej góry pokrytej wiecz-
nymi śniegami. I ona to właśnie teraz wysłała doń swego „ducha”, szarego 
kondora o białej, rozedrganej piersi. (Yf 121)

Jak obrazuje cytat, w mikrokosmosie Andów peruwiańskich jego miesz-
kaniec może uzyskać dostęp do innej rzeczywistości poprzez taniec, jeżeli 
jego serce zamieszkuje duch nadprzyrodzony, bo taki „nawiedzony” dansak 
posiada moc szczególną.

Lurucha, harfiarz dansaka, jest, zdaniem Cusipumy86, archetypem mu-
zycznym; można go potraktować jako Orfeusza andyjskiego, bo jego mu-
zyka ma cudowne właściwości – może wywoływać smutek i radość. Moim 
zdaniem, warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną cechę, która zbliża Luruchę 
do Orfeusza, a mianowicie jego pozycję na granicy życia i śmierci. Tak jak 
Orfeusz musiał się udać do Hadesu, aby odzyskać Eurydykę, tak też Lurucha 

 85 Bastien, Mountain of the Condor: Metaphor and Ritual..., op.cit.
 86 Cusipuma, El wamani en la „Agonía de Rasu-Ñiti”..., op.cit. 
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musi „wejść” w śmierć Rasu-Ñiti, aby umożliwić młodemu tancerzowi prze-
jęcie mocy starego dansaka. I podobnie jak w greckim micie, gdzie ze świata 
śmierci powraca tylko Orfeusz, tak i też u Arguedasa tym, który przetrwa 
spotkanie ze śmiercią, jest Lurucha. 

Rys indiański w postaci Luruchy przejawia się natomiast w tym, iż 
Wamani mówi Rasu-Ñiti, że Lurucha jest białą kukurydzą. Jak powszechnie 
wiadomo, w tradycji religijnej starożytnego Peru kukurydza była postrzegana 
jako święta. Jak pisze w La evolución mítica en el imperio incaico del Tahuantinsuyo 
Recaredo Pérez Palma (s. 29–30), Inkowie wierzyli w moc Matki-Kukurydzy. 
Wyobrażała ją lalka w kobiecym stroju, której posiadanie miało zapewnić 
obfite plony (była „szczodra jak matka”). Wamani otrzymywał natomiast ofia-
rę z białej kukurydzy, co jest praktykowane do dziś w niektórych rejonach 
Andów. Lurucha został zatem stworzony z białej kukurydzy, wielkiej święto-
ści, przez Wamani, i to ma mu zapewnić nieśmiertelność. Jak każdy artysta, 
żyje więc poza czasem i przestrzenią, w rzeczywistości mitycznej.

Bezpośrednie nawiązanie do mitologii keczuańskiej stanowi też postać 
Ojca Untu, pojawiająca się w opowiadaniu, którego obraz przywołuje narra-
tor opowiadania. Untu jest medium i rodzajem szamana. Potrafi on tańczyć 
i w wieży, i we wnętrzu człowieka. Wamani, którego obecność wyczuwa Rasu-
-Ñiti, dansak o wnętrzu przenikniętym panteizmem i elementami kosmicz-
nymi, jest bardzo podobny do Ojca Untu. To głębokie uduchowienie dansaka 
pozwala mu czuć nadchodzącą śmierć. Żeby udać się w tę ostatnią podróż, 
przygotowuje swoje serce i swoją duszę, przez co nawiązuje też do tradycji 
chrześcijańskiej. Wewnętrzne siły dodają mu mocy, aby stopić się z naturą, 
ponieważ harmonia między człowiekiem a kosmosem stanowi podstawę in-
diańskiej mitologii. Czując w swym sercu, że zbliża się jego ostatnia godzina, 
Rasu-Ñiti mówi o tym swojej żonie i od razu pyta ją, w jakiej pozycji na nie-
bie znajduje się słońce. Elementy kosmiczne współuczestniczą w jego śmierci, 
ponieważ słońce musi przejść środek nieba, żeby dansak mógł umrzeć. Pozycja 
słońca w połowie nieba jest istotna, gdyż wtedy jego przeciwieństwo – cień 
symbolizujący śmierć, jest ze słońcem-życiem w równowadze. W miarę jak 
słońce wędruje w dół nieba, Rasu-Ñiti kończy swoje życie. Warto przy tym 
zauważyć, że symbolika wybrana przez Arguedasa po raz kolejny jest sym-
boliką obecną w obu religiach: w szamanizmie i katolicyzmie. Światło-życie 
i cień-śmierć, jak też samo „jednanie się ze światem w chwili śmierci” jest 
przecież wspólne obu duchowościom.

Wysłanniczką śmierci, którą dostrzega i słyszy Rasu-Ñiti, jest chirrinka, 
owad andyjski. Pojawienie się chirrinki jest jednocześnie sygnałem, że dansak 
po raz ostatni musi zdobyć się na wysiłek, aby w tańcu rytualnym jego duch 
opiekuńczy, Wamani, mógł przejść do ciała jego ucznia (w tradycji chrześci-
jańskiej również tylko ciało umiera i zostaje oddane ziemi – „z prochu po-
wstałeś, w proch się obrócisz”, a dusza zostaje, jak w wypadku Rasu-Ñitiego, 
uwolniona – tyle tylko, że wędruje ona w zaświaty, a nie przechodzi do kogoś 
innego). Oprócz chirrinki pojawiają się też inne owady, które mogą należeć do 
jej świty:
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W blasku słońca po stropie izby łaziło parę czarnych much.
Chirrinka jeszcze się spóźnia, a ona przychodzi już przed śmiercią. Kiedy 

już tu przyleci, nie będziemy jej słyszeć, choć brzęczy bardzo głośno, bo 
wtedy będę tańczył. (ZR-Ñ 118)

Chirrinki naprawdę pojawiają się przy łożu śmierci w domach Indian an-
dyjskich. Misti mówią, że to na skutek braku higieny i dlatego, że żywią się 
padliną; Indianie mają swoją wersję. Do innych znaków indiańskich zapo-
wiadających śmierć należą: przeszkoda (jedna z córek rani się w stopę i ma 
problem z dotarciem do łoża śmierci ojca), kolby kukurydzy, które córka 
dansaka przygotowuje, aby mógł się pożywić w drodze na tamten świat, i gło-
sy zwierząt domowych, które śmierć gospodarza wyczuwają. Najciekawszym 
jednak znakiem w kontekście niniejszej pracy jest walka konia z kondorem, 
którą widzi Rasu-Ñiti.

Pojedynek ten jest walką przeciwieństw. Jedną stronę symbolizuje koń 
(Stary Świat), a drugą kondor (Nowy Świat). Podczas gdy dansak tańczy taniec 
Waqtay („walka”), kondor, reprezentujący też Wamani, pokonuje konia. Jak za-
uważa Cusipuma87, zwierzę nieparzystokopytne w tradycji religijnej Hiszpanii 
jest zwierzęciem świętym, bo św. Jakub Apostoł wyruszył na białym rumaku, 
aby walczyć z Maurami. Kondor jest natomiast ptakiem totemicznym staro-
żytnych Peruwiańczyków i duchem boga Wamani. Poza tym, kontynuuje 
Cusipuma, w procesie historycznym koń był używany do podboju i pozostał 
zwierzęciem klasy rządzącej. 

Myślę, że warto w tym kontekście zwrócić uwagę na mustanga „zaadap-
towanego” przez Indian północnoamerykańskich, bo dla nich koń jako zwie-
rzę nie budzi jednoznacznych skojarzeń z kulturą białego człowieka. Tak jak 
Indianie andyjscy włączyli „hiszpańskiego” byka do swojej kultury poprzez 
turupukllay, tak też Indianie prerii Ameryki Północnej uczynili konia częścią 
swojej tradycji. Niemniej jednak samym Hiszpanom konie bardzo pomogły 
w podboju Ameryki i zniewoleniu Inków. Do dzisiaj właściciele hacjend i ich 
służba używają koni, gdy chcą coś narzucić Indianom, i koń jest traktowa-
ny jako coś o wiele więcej niż zwierzę pociągowe; jest symbolem władzy 
Misti i jako taki pojawia się u Arguedasa w wizji Rasu-Ñiti, kończącej się 
sceną, w której kondor ma zamiar wykłuć oczy koniowi dosiadanemu przez 
latyfundystę. 

Zatem wizja dansaka znakomicie oddaje transkulturację kulturową i reli-
gijną; co szczególnie istotne, to to, że pomimo splotu religii, duch szamański 
pozostaje w tej wizji (jak też we wszystkich rytuałach towarzyszących śmierci 
Rasu-Ñiti) bardzo silny i sugestywny. Trudno nawet byłoby mówić o domi-
nacji jednej religii nad drugą – to raczej spójna wizja, której najistotniejszą 
cechą jest przenikanie się duchowości, a nie niszczenie jednej religii poprzez 
drugą. Oczywiście, ostatnia scena pojedynku pomiędzy koniem a kondorem 
wyraźnie sugeruje, że duch walki jest obecny w spotkaniu dwóch kultur, 

 87 Ibidem.
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ale, moim zdaniem, ten konflikt ma związek nie tyle z planem metafizycz-
nym, ile ludzkim, społecznym. Zaatakowana zostaje bezpośrednio nie religia 
białych ludzi, lecz ich chęć dominacji, nieustające pragnienie władzy, bo jest 
to pierwsze skojarzenie, jakie budzi latyfundysta na koniu.

Wiele już zostało powiedziane w kontekście tej pracy o funkcji przyrody, 
zwłaszcza w Głębokich rzekach, ale pozwolę sobie raz jeszcze poruszyć ten te-
mat, bo jest on niezbędny do omówienia spotkania i funkcji szamanizmu oraz 
religii chrześcijańskiej w fikcyjnym świecie Arguedasa. Ten świat przyrody, 
jak wiemy, przesiąknięty jest duchem animizmu; to także świat, w którym 
ciągle żywe są indianskie mity. Ernesto zostaje wygnany z tego świata mitycz-
nego do Abancay, gdzie musi stawić czoła innej duchowości, katolickiej. Dla 
niego jednak to nie katolicyzm przesiąknięty jest metafizyką, można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że katolicyzm w tej powieści to religia o celach 
bardziej społecznych i politycznych niż jakichkolwiek innych. Czemu innemu 
miałaby służyć dwulicowość Ojca Linaresa, jak nie pozyskiwaniu Indian jako 
„narzędzi pracy” dla panów? Nic też dziwnego, że kontakt z prawdziwą du-
chowością Ernesto zyskuje na łonie natury. Każda rzeka, kamień, góra i drze-
wo posiadają wymiar magiczny, do którego Ernesto ma dostęp; zatem wyczu-
wa on nie tylko fizyczny wymiar pejzażu, ale, przede wszystkim, duchowy. 
Ten wgląd w świat magii to dziedzictwo indiańskie, natomiast sposób, w jaki 
Misti postrzegają świat, jest często nacechowany ciemnością i okrucieństwem. 
Misti są silni, surowi i bezwzględni – są panami stworzenia, a nie jego częścią. 
Reprezentują cywilizację i w ramach „oświecania” Indian nawet ich duchow-
ni łamią zasady swojej religii, głosząc kazania pełne hipokryzji, których pod-
stawowym celem jest nie głoszenie Słowa Bożego, lecz wspieranie interesów 
klasy rządzącej. Jak zauważa Ernesto, śledząc poczynania Linaresa:

Ksiądz przemawiał tym razem zgoła inaczej, nie tak jak na hacjendzie 
wobec kolonów z Patibamby stojących na zabłoconym dziedzińcu u stóp 
trybuny. Przynajmniej ja to tak odczułem. „Czyżby miał kilka dusz?” 
– pytałem sam siebie, przysłuchując się jego kazaniu. Nam nie każe pła-
kać w niebogłosy, nie żąda, aby nasze serca ukorzyły się w błocie, gdzie 
lęgnie się robactwo... Nas oświeca, podnosi na wysokość swojej duszy... 
(Grz 137)

Jest to o tyle ważny portret księdza, że pojawia się on niemal w każdym 
utworze Arguedasa; przedstawiciele Kościoła katolickiego są niezmiennie 
pokazani jako dwulicowi i skorumpowani, a jeżeli któryś z nich jest dobrym 
człowiekiem, jak np. brat Miguel z Głębokich rzek, to szybko zostaje odsunięty 
od władzy. 

Indianie natomiast są zazwyczaj przedstawiani jako otwarci i szczerzy, 
ale również bezsilni w stosunku do cierpienia i poniżenia. Strach czasami 
redukuje ich do bezwolnych zwierząt. Kazania Ojca Linaresa przerażają ich 
i odbierają zdolność myślenia. Ernesto w procesie inicjacji odkrywa coraz 
więcej zła i czuje się zagubiony pomiędzy religiami. Chociaż animizm indiań-
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ski jest zgodny z jego intuicją i kontakt z naturą przynosi mu ukojenie, to, 
niestety, brakuje mu poczucia wspólnoty z innymi wyznawcami, bo koloni 
są zazwyczaj zbyt przestraszeni, wyniszczeni fizycznie i duchowo, aby mieć 
siłę do manifestowania własnej religijności. Indianie stają się coraz bardziej 
niewidzialni, a Misti okrutni (koledzy w internacie, żandarmeria) i zakłamani 
(duchowieństwo). Dlatego Ernesto resztkami sił łapie się skrawków magii ze 
świata indiańskiego, takich jak bąk zumbayllu, który jest i zabawką, i przed-
miotem magicznym. Dla Ernesto zumbayllu jest symbolem mistycznym oraz 
rodzajem prywatnego totemu, który wibruje i ożywia w ten sposób inne byty. 
Dzięki zumbayllu jednoczy się świat jak w dźwięku Maríi Angoli. Jednocześnie 
zumbayllu jest kolejnym symbolem synkretycznym. Tak jak María Angola, jak 
most zjednoczony z rzeką Pachachaca, zumbayllu powstał za sprawą połączenia 
elementów z dwóch kultur. Jak opisuje go jego twórca, Antero, zumbayllu to:

...mieszanina anioła z diabłami. (...) Layk’a, bo ma w sobie ogień, i winku, 
bo jest krzywy. To są diabły. Lecz jest w nim także Salvinia. Przy wbijaniu 
kolca i wypalaniu otworów śpiewałem jej imię. (Grz 131)

Za sprawą zumbayllu Ernesto próbuje się nawet kontaktować z ojcem prze-
bywającym gdzieś daleko. Dzięki zumbayllu Ernesto wnika głębiej w kulturę 
indiańską, poznaje lepiej duchowy wymiar andyjskiej przyrody, ale też zum-
bayllu nie pozbawia go dziedzictwa chrześcijańskiego i pod tym względem 
to obiekt magiczny, który ma moc łączenia światów i duchowości – moc 
transformacji dwóch światów w jeden – i w ten sposób stanowi alternatywę 
dla sił rzeczywistości zewnętrznej, obiektywnej, sił Indian i Misti wiecznie 
walczących.

Romero grał jeszcze melodię, którą przygrywał mi, gdy zakopywa-
łem zumbayllu, owego tancerza, dzięki któremu poznałem dolinę, każdą 
piędź tej ziemi, od ośnieżonych wierzchołków gór do piaszczystego dna 
Pachachaca, oraz Apurímac, boga rzek. Teraz będę szukał w kramach in-
diańskich nowego winku. Poznałem je dokładnie. Z pomocą kucharki wy-
palę bąkowi oczy rozżarzonym gwoździem, z drewna pomarańczy zrobię 
mu kolec. Potem zejdę nad rzekę i wypróbuję go na moście. Z głębi prze-
paści zaśpiewa mój winku, ponad szumiącą rzeką. Po owym pierwszym 
śpiewie pójdę nad wodę i ochrzczę śpiewaka w pełnym nurcie. (Grz 218)

Gdy Arguedas pisze o świecie magii ukrytym w przyrodzie, jego język 
staje się kryształowo przejrzysty i uroczysty. Są to fragmenty prozy, które 
niesamowicie działają na zmysły i wyobraźnię ze względu na plastyczność 
samego opisu, jak i próbę transfiguracji oraz transcendencji mitu. Ernesto się-
ga przecież po magiczną moc z mitów indiańskich, ale nadaje jej nowy kształt 
swoimi rękoma; czyni go swoim także przez to, że wzmacnia go chrześcijań-
skim rytuałem chrztu i teraz bąk jest tożsamy z jego twórcą – obaj są dziećmi 
transkulturacji. 
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Jak słusznie zauważa Rowe88, za sprawą właśnie wykorzystania mitu, 
w utworach Arguedasa Indianie pokazują, że bez nich społeczeństwo oparte na 
tradycji nie mogłoby istnieć. Siła Indian pochodzi z ich świadomości mitycznej; 
mit jest podstawą ich rzeczywistości, a zarazem formą obrony przed kolonizato-
rami wypracowaną przez stulecia. Mit definiuje Indian, kiedy np. zabijają byka 
w Yawar fiesta, aby przejąć jego siły metafizyczne, lub gdy tańczą, by odziedzi-
czyć ducha mocy po przodkach (Zgon Rasu-Ñiti). Zabijając byka, dowodzą też 
swojej siły i przywracają stary porządek, w którym panów nie ma, bo zostali 
zgładzeni, a Inidanie są najsilniejsi. Według Rowe’a89, byk symbolizuje i kolo-
nizatorów, i ich Boga. Arguedas nie idealizuje społeczeństwa prymitywnego 
i nie tworzy wiejskiej arkadii, ale pokazuje to społeczeństwo w konfrontacji 
ze światem współczesnym. Pokazuje, zdaniem Rowe’a, że prymitywny porzą-
dek społeczny może się oprzeć społeczeństwu nowoczesnemu i że poprzez mit 
(a tym samym duchowość) można aktywnie uczestniczyć w historii. 

Taką interpretację potwierdza też, moim zdaniem, postać Antero z Głębokich 
rzek. Antero, pomimo znajomości świata indiańskiego, w tym jego mitologii, 
odmawia w tym świecie uczestnictwa, a zatem nie urzeczywistnia on mitu. 
Duchowość indiańska jest jego przejściową fascynacją i w końcu decyduje się 
zrobić karierę w świecie Misti. Dzieje się tak dlatego, że temu bohaterowi im-
ponuje siła, a nie jest w stanie dostrzec tej siły w duchowości indiańskiej. Dla 
niego Indianie to ludzie, którzy płaczą. Siłę Indian docenia natomiast Ernesto, 
który próbuje przekonać Antero, że nie wszyscy Indianie są tak ujarzmieni, 
jak koloni z okolic Abancay:

W tych miasteczkach, gdzie mieszkałem z ojcem, Indianie nie są tacy 
płaczliwi. Mnie się wydaje, że tutaj nie pozwalają im wydorośleć i stać się 
mężczyznami. Wciąż się boją, jak dzieci. Ja miałem to uczucie ucisku w ser-
cu tylko w dniach corridy, kiedy byki rozszarpywały brzuchy pijanych 
Indian i kiedy pod wieczór, przy wyjściu z miasta, wypuszczali kondory 
uwiązane do grzbietów byków. Wtedy mężczyźni i kobiety rozpaczliwie 
śpiewają, a tymczasem nieszczęsne kondory odlatują. Ale ten śpiew nie 
przygnębia, raczej cię porywa, chciałoby się spotkać jakiegoś podleca i bić 
się z nim. I ta chęć tak cię napada, tak cię chwyta od środka. (Grz 161)

Nic też dziwnego, że to właśnie Ernesto staje zdecydowanie po stronie 
Indian i rozstaje się z Antero. Gdy Antero, jako przyszły właściciel ziemski, 
przekonuje Ernesto, że „Indian trzeba trzymać za łeb (Grz 162), Ernesto rozta-
cza przed nim zupełnie inną wizję:

Puszczę go [zumbayllu] na jakimś kamieniu na Pachachaca. Jego śpiew 
połączy się w niebie z szumem rzeki, doleci do twojej hacjendy, do uszu 
kolonów, których twój ojciec wciąż bije, aby ich serca nie urosły, aby na 

 88 William Rowe, Mito, lenguaje e ideología..., op.cit. 
 89 Ibidem.
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zawsze pozostali dziećmi. Teraz wiem! Ty mnie nauczyłeś. W śpiewie zum-
bayllu prześlę wiadomość doñi Felipie. Wezwę ją! Niech przyjdzie, niech 
podpali wszystkie cukrowe pola nad Pachachaca. Rzeka jej pomoże! Sam 
powiedziałeś, że jej sprzyja. Może odwróci swój nurt i przyniesie łodzie 
Czunczów. (Grz 163)

Mit, jak widać, jest żywą obecnością w przyrodzie, tak jak mit Matki 
Ziemi, mity duchów opiekuńczych Wamani etc. Ernesto wie, że Indianie czer-
pią moc z przyrody i potrafią „przenosić” mity ze sfery przyrody do sfery 
życia ludzkiego, ponieważ dla nich nie istnieją różnice pomiędzy światem 
człowieka a światem przyrody. Przyroda i człowiek tworzą przecież w filo-
zofii indiańskiej continuum, a tym samym porządek naturalny. W ten sposób 
związek Ernesto z przyrodą jest taki, jak związek z innymi ludźmi (szcze-
gólnie z Indianami). To relacja pozwalająca znieść wyobcowanie społeczne, 
którego doświadczył w Cuzco (gdzie z ojcem potraktowani zostali jak pariasi) 
czy w szkole w Abancay. W tym ostatnim miejscu Ernesto ucieka we wspo-
mnienia, ale nie jest ich więźniem; są mu one potrzebne, aby skonfrontować 
je z rzeczywistością. W rzeczywistości konflikt Ernesto ze światem, w któ-
rym przyszło mu żyć, stale się pogłębia. W szkole otrzymuje przecież edu-
kację właściwą tym, którym pozycja społeczna pozwala na uciskanie Indian. 
Brutalne doświadczenia seksualne z udziałem niedorozwiniętej bezbronnej 
Marceliny symbolizują, zdaniem Rowe’a90, stosunki indiańsko-hiszpańskie. 
Te doświadczenia rujnują porządek świata, który w dzieciństwie zaszczepili 
mu Indianie, a który wiązał się z szacunkiem do wszystkiego, co żyje, i ze 
szczególną postawą w stosunku do kobiet, a zwłaszcza matek, indiańskich 
mamacunas, które zastąpiły mu jego prawdziwą matkę. Jak relacjonuje Ernesto 
w przytaczanym już cytacie, brutalność Misti rujnuje „macierzyński obraz 
świata”, jaki zaszczepili mu Indianie.

Dla Ernesto samozniszczenie jest tożsame z odosobnieniem od przyrody; 
podczas gdy Chauca, chłopak z internatu, biczuje się, aby się oczyścić, Ernesto, 
by uwolnić się od tego, co widział, musi się uciec do egzorcyzmu. U niego 
myślenie magiczno-religijne jest znacznie silniejsze od katolicyzmu, zatem 
identyfikuje on złych uczniów z postaciami z indiańskich mitów i przeżywa 
wydarzenia na nowo w swoich myślach: „Byli jak upiory z sennych widziadeł, 
machające owłosionymi łapami. (Grz 71) Tak naprawdę tylko poprzez zanu-
rzenie się w przyrodzie, a konkretnie poprzez kontakt z Pachachacą może 
odnowić duszę i odzyskać siebie.

Według Rowe’a91, duchowość indiańska w Głębokich rzekach decyduje 
o wszystkim, co istotne dla indiańskich i metyskich bohaterów tej powieści. 
To duchowość wpływa na zmiany społeczne i historyczne, to dzięki sile du-
chowości oraz zaufaniu jej wydarzenia w powieści zyskują taki, a nie inny 
obraz. Oczywiście, siłą rzeczy, nigdy nie jest to duchowość „sterylna”, lecz 

 90 Ibidem.
 91 Ibidem.
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zawsze przemieszanie religii, i dzieje się tak nie tylko dlatego, że Arguedas za 
wszelką cenę chciał zrealizować swój postulat dotyczący pokazania transkul-
turacji na wszystkich poziomach życia Indian z Peru, ale dlatego, że głównym 
bohaterem i narratorem jest Metys Ernesto, Misti o indiańskim sercu. Warto 
zatem prześledzić za Rowe’em sposób, w jaki duchowość indiańska napędza 
wydarzenia w powieści, aby zbadać jego tezę, że u Arguedasa zawsze na 
początku jest mit i pozostaje on niezmiennie podstawą rzeczywistości oraz 
sensem istnienia dla Indian. Rzeczywistość miałaby być niczym innym, jak 
ciągłą próbą ożywienia mitu.

Interpretację taką potwierdzić też może ustawienie Głębokich rzek w kon-
tekście innych utworów Arguedasa, a zwłaszcza w kontekście opowiadań. 
W opowiadaniach narrator nie ma silnego podparcia w żadnej duchowości. 
Tak jak Indianie z powieści Erdrich czasem stwierdzali, że nie ma już żad-
nych bogów, że i jedni, i drudzy bogowie ich opuścili, tak też narrator dwóch 
pierwszych opowiadań powątpiewa w moc bogów indiańskich i Boga chrze-
ścijańskiego:

Tayta Inti niechybnie zapragnął uśmiercić ziemię, wpatrywał się w nią 
z uporem, nieprzerwanie. Jego wściekłość rozogniła świat i doprowadzała 
ludzi do płaczu. (W 23)

Spojrzałem na białą fasadę kościoła.
Jajayllas! Taytachy Boga nie było. To kłamstwo! Taytachy nie ma. (W 29)
Dlatego wszystko, co ak’olas mówią o ojczulku Ak’chi to jedno wielkie 

kłamstwo! Wielki ork’o jest głuchy; przysiadł sobie jak kura na grzędzie, 
wyższy od innych szczytów. Zadziera wysoko głowę, rozgląda się zarozu-
miale na wszystkie strony, a co wieczór owija się w ciemne, gęste chmury 
i śpi sobie spokojnie. Co rana taytacha Inti odsłania go, zaś kondory krą-
żą powoli wokół jego wierzchołka. Raz do roku, w lutym, nie sposób go 
dojrzeć. Deszczowe chmury oblepiają mu ciało i wtedy tayta wypoczywa 
spowity w ciemną noc. A wtedy ludzie z Ak’ola również są w błędzie: 
mówią, że rozmawia z Taytachą Bogiem i otrzymuje od „Niego” rozkazy 
na cały rok. Bujda! Ak’chi nic dla Ak’ola nie zrobi, a Taytacha też. (U 52)

Oczywiście, to powątpiewanie w moc duchowości indiańskiej związane 
jest też z tym, że, jak wiemy, w pierwszych opowiadaniach narrator nie należy 
jeszcze zupełnie do świata Indian, dlatego też dystansuje się od tego, co mówią 
ludzie z Ak’ola. W Głębokich rzekach narrator zawiera pakt ze światem indiań-
skim i nic nie jest w stanie zachwiać jego wiary w potencjał duchowy Indian. 

Po tym, jak powrót na łono natury pozwala Ernesto na odnalezienie swojej 
tożsamości, łaknie on elementów świata, z którymi się identyfikuje. Dlatego 
tak zachwyca się zumbayllu, który jest wcieleniem magicznych sił przyrody i za 
którego pośrednictwem mógłby pojednać się ze światem: 

Jakie podobieństwo, jaki nurt łączy głębokie doliny z tą małą ruchomą 
zabawką drapiącą nagrzany słońcem piasek? (...) Dla mnie był on nową 
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istotą, zjawiskiem w tym wrogim świecie, więzią, która mnie łączyła 
z tym nienawistnym podwórzem, z tą smutną doliną, ze szkołą. (Grz 80)

Zumbayllu, jak już pisałam, ma potencjał łączenia ludzi, bo jest ponad po-
działami. Ale do otwartego konfliktu i tak dochodzi za sprawą buntu mety-
skich szynkarek, który burzy porządek ustanowiony w Abancay i podważa 
autorytet Ojca Linaresa. Buntowi przewodzi doña Felipa, uosobiona siła, 
która bezpośrednio wpływa na przeobrażenie innych szynkarek. Ernesto 
jest częścią tego buntu. Aroganckie i paternalistyczne kazanie Ojca Linaresa 
otwiera oczy Ernesto na jego dwuznaczność i jednocześnie stanowi początek 
wojny pomiędzy religiami, jaka wybucha w sercu Ernesto. Odkrywając dwu-
licowość księdza, Ernesto po raz pierwszy widzi religię w służbie polityki. 
Skoro Linares wywyższa właścicieli ziemskich i uczniów, poniżając przy tym 
Indian, Ernesto przyjmuje dokładnie odwrotną strategię. Wywraca hierarchię 
Linaresa i dla niego doña Felipa i koloni stają się świętością poprzez włącze-
nie ich w rzeczywistość nadprzyrodzoną. Ernesto postrzega doñę Felipę jako 
postać mityczną, która jest wcieleniem mocy magicznych przyrody:

– Ty, señora, jesteś jak rzeka – powiedziałem, myśląc o doñii Felipie i spo-
glądajac w dal na rzekę, która gubiła się nagłym zakrętem pośród kwitnące-
go janowca. – Nie pochwycą ciebie! Jajayllas! Ty wrócisz. Spojrzę ci w twarz, 
mocną jak słońce w południe. Będziemy palić, wzniecać pożary! (Grz 169)

Ernesto ma nadzieję, że doña Felipa sprowokuje kolonów do buntu. Przez 
to kłóci się z Antero, który uważa, że Indianie powinni zostać tam, gdzie ich 
miejsce.

Stopniowo wydarzenia przybierają dramatyczny obrót. Według Rowe’a, 
świat indiański jest tylko możliwością, nie można go przywrócić, bo siły 
Abancay są potężniejsze. Istnieje on wewnątrz świata wrogiego i to unie-
możliwia uratowanie go. Próby zaszczepienia zwyczajów z wybrzeża jeszcze 
pogarszają sytuację. Dla wytchnienia Ernesto słucha „huyanos”, pieśni keczu-
ańskich i znów czuje się wtopiony w przyrodę. Huyanos nie stanowią interlu-
dium, ale są integralną częścią narracji. Emocje zawarte w pieśniach dotyczą 
nie tyle tego, że Indianie zerwali ze światem przyrody i że przyroda już ich 
nie chroni, ile samotności – o której śpiewają, wynikającej z tęsknoty Indian 
za naturalnym porządkiem rzeczy. Jest to smutek kosmiczny, wyrażający cier-
pienie i rzucający wyzwanie światu, jak w pieśni o rzece Paraisancos, która 
inspiruje Ernesto do rozważań tej natury:

Kto zdoła wyznaczyć granicę, gdzie kończy się rzewny smutek i zaczy-
na bohaterski zryw? Przy takiej muzyce człowiek może żałośnie płakać, 
ale może też walczyć ze stadami kondorów i lwów (...) Ja, słuchając tej 
pieśni, mógłbym walczyć nawet z diabłem. Niechby się pojawił w postaci 
pumy i wyszczerzył groźne kły, rzuciłbym się na niego pewny zwycię-
stwa. (Grz 188)
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Ta możliwość przekształcenia cierpienia w wolę oporu, zdaniem Rowe’a, 
dominuje w Głębokich rzekach. Jest to też związane z powtarzającą się meta-
forą „rzek”. „Rzeki” to potężny prąd uczuć i siła pokonywania przeszkód. 
Symbolizują one, tak jak zumbayllu, rozwiązanie konfliktu poprzez wprowa-
dzenie nowego porządku. W końcowej części powieści powracają motywy 
centralne: szalona Marcelina i koloni ulegają przeobrażeniu. „Szalona” znaj-
duje szal doñii Felipy i razem z nią, rzeką oraz zumbayllu staje się częścią świę-
tej antyrzeczywistości. Ernesto nadal się buntuje, sprzeciwiając się religii ofi-
cjalnej. Kiedy „Szalona” dostaje się na wieżę kościoła, wizja nowego porządku 
zaczyna przenikać rzeczywistość. Dochodzi do profanacji religii oficjalnej; 
między krzyżami rozpięte zostają wnętrzności zwierząt (rytuał indiański 
doñii Felipy, który ma powstrzymać jej prześladowców). Śmiech „Szalonej” na 
wieży to sąd nad Abancay:

Śmiech jej był nierówny, lecz nie bezsensowny.
Poprzedniego dnia odwiązała z krzyża na moście na pachachaca 

chustkę doñii Felipy; dziś wieczorem dokonała większego bohaterstwa. 
Z najwyższego i najdostojniejszego punktu miasta słuchała orkiestry i na-
trząsała się z miejscowych notablów. Wskazywała na nich palcem. Bawiła 
się doskonale; lepiej niż wszyscy inni. (Grz 204)

Przy łożu śmierci „Szalonej” Ernesto docenia jej cierpienie i ostatecznie 
uznaje jej przynależność do świata nadprzyrodzonego. Zdecydowanie odrzu-
ca na tym etapie religię Ojca Linaresa, którego zaczyna postrzegać jako wcie-
lenie zła, zła, które może zburzyć porządek jego świata. Ernesto zwraca się 
do Linaresa: „Ojczulku! Proszę mnie nie pytać! Nie mieszać z błotem! Rzeka 
was zabierze! Pachachaca gotowa przyjść po was, ona mi sprzyja!”(Grz 227) 
Za to w centrum zainteresowania Ernesto pozostają koloni, którzy chcą się 
oprzeć zarazie (tak jak oparł się jej sam Ernesto, pomimo iż żegnał Marcelinę 
zmarłą na tyfus). W końcu koloni wymuszają mszę na Linaresie. Nie traktują 
tej mszy jako ceremonii w sensie katolickim; jako np. mszy błagalnej do Boga 
Misti w intencji chorych Indian, ale jest to dla nich rodzaj indiańskiego egzor-
cyzmu; ofiara dla ducha tyfusu, który zgodnie z indiańską mitologią opuści 
ich teraz, odjeżdżając na swoim koniu.

Jak zauważa Rowe92, co zresztą potwierdza też większość krytyków, nie 
byłoby triumfu wizji indiańskiej, gdyby nie wszechobecność przyrody w ży-
ciu Indian i w świecie powieściowym. Prawie wszystkie metafory w powieści 
są związane z przyrodą (również te służące opisowi relacji pomiędzy osoba-
mi, wydarzeniami i miejscami). Przyroda cały czas pojawia się na pierwszym 
planie, przerywając akcję. Wszystko w przyrodzie pozostaje w równowadze 
i wszystko ma sens ontologiczny: porządek naturalny jest podstawą rzeczywi-
stości, podstawą bytu w świecie Głębokich rzek. W naszej kulturze industrialnej 
przyroda została zepchnięta na margines, a w Głębokich rzekach jest dokład-

 92 Ibidem.
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nie na odwrót. Co za tym idzie, myślenie Ernesto jest zanurzone w przyro-
dzie; jak pisze Rowe, prawie całe jego doświadczenie zostało zdefiniowane 
w terminologii związanej z opisem przyrody. Te ciągłe odniesienia do świata 
natury służą czemuś więcej niż tylko budowaniu analogii; odniesienia te im-
plikują istnienie unikatowego porządku, w którym ludzkość stanowi część 
przyrody. To, znana nam już, wizja indiańska, zgodnie z którą człowiek jest 
częścią roślin, zwierząt i poszczególnych rzeczy. Człowiek jest zatem bytem 
wewnątrz innych bytów, jest siłą wewnątrz sił. Taka wizja jest dostrzegalna, 
ilekroć Ernesto odnosi się do takich terminów, jak „człowiek” czy „istota ludz-
ka”. To wizja dużo bardziej kosmocentryczna niż antropocentryczna i bardzo 
odmienna od wizji np. Rousseau, który przeciwstawiał idealizacji przyrody 
niedoskonałości społeczeństwa ludzkiego. Przyroda w takim indiańskim 
rozumieniu przesiąknięta jest magią. Oczywiście, dla umysłu indiańskie-
go podział na magię i świat rzeczywisty nie istnieje. Natura obejmuje cuda 
nadprzyrodzone i te same cuda skrywa też człowiek. Takie myślenie jest wi-
doczne np. w porównaniu, jakie Ernesto czyni między doñią Felipą a rzeką: 
„Żaden żołnierz by ciebie nie zabił! Nawet z daleka, patrząc z drugiego brze-
gu, możesz go złapać za rękę i nawet za serce chwycić! Pachachaca Apu jest 
z tobą, jajaylla!” (Grz 175) Rowe podaje93, że ten typ myślenia analizował Lévi 
Strauss w Myśli nieoswojonej. Człowiek i przyroda wymieniają się atrybutami 
i w ten sposób dochodzi do antropomorfizacji przyrody (poprzez religię) oraz 
fizjomorfizacji człowieka (poprzez magię); zjawiska te są od siebie zależne.

Szczególnie początek rozdziału Zumbayllu obfituje w przykłady myślenia 
religijno-magicznego. Jako przykład Rowe podaje owada tankayllu, który prze-
kracza rzeczywistość fizyczną, ponieważ jest wcieleniem sił nadprzyrodzo-
nych: 

Dziwnie brunatnie ubarwiony, ma na brzuszku kilka błyszczących 
prążków; a ponieważ zbyt głośno jak na swą drobną figurkę szeleści 
skrzydełkami, Indianie uważają, że tankayllu ma w swoim ciele coś jeszcze 
prócz własnego życia. Dlaczego niesie miód w odwłoku? Dlaczego drobne 
i słabe jego skrzydełka wywołują wiatr, a nawet zmieniają jego kierunek? 
Jak to się dzieje, że coś dmucha ci w twarz, kiedy patrzysz na przelatują-
cego tankayllu? Jego drobny korpus nie może być przyczyną takiego po-
wiewu. (Grz 76)

Owad jest uprzywilejowany poprzez to, że może wcielać wolę nadprzy-
rodzoną i ona dodaje mu energii. Uzyskuje swój status nie poprzez odniesie-
nie symboliczne, ale za sprawą detali fizycznych. Jego szczególna rola zależy 
od czegoś, co Lévi-Strauss nazywa logiką konkretu. Kiedy Arguedas nadaje 
cechy owada tancerzowi, tancerz zyskuje moc nadprzyrodzoną, przejmując 
również fizyczne cechy owada, takie jak jego niezwykły ruch.

 93 Ibidem.



Dwa światy, dwie pamięci

246

Rowe kontynuuje94, że magia w myśleniu prymitywnym należy do po-
rządku obiektywnego świata. To stwierdzenie jest ważne w kontekście 
Głębokich rzek, ponieważ dla Ernesto magia ma również status obiektywny 
i na tym, między innymi, polega „indianizacja” oraz transkulturacja tego 
bohatera. Myślenie magiczne nie jest wynikiem jego prywatnych subiektyw-
nych wyobrażeń, ale stanowi integralną część systemu indiańskiego, który on 
zaadaptował.

Z kolei Ruiz uzupełnia temat splotu duchowości w prozie Arguedasa 
o ciekawe informacje i przemyślenia dotyczące stosunku Indian/Metysów do 
przyrody, skupiając się na więzi Indian ze zwierzętami95. Ruiz rozpoczyna 
swe rozważania od koncepcji osierocenia. Fakt, że Ernesto jest sierotą, ma 
głębsze znaczenie, jeżeli uwzględni się tradycję indiańską. Indianie, podobnie 
jak inne społeczności związane z ziemią, żywią wdzięczność do stworzenia 
za to, że mogą korzystać z jego darów. Przy okazji dzielą ludzi na dwie kate-
gorie: tych, którzy posiadają dobra (ziemię czy zwierzęta), i tych, którzy ich 
nie mają (huak’cho). W przekładzie słowo to oznacza „sierotę”. Oczywiście, 
„posiadanie” u Indian nie jest jednoznaczne z tym, jak rozumieją to słowo 
Misti. Posiadanie nie wyklucza u Indian religijnego szacunku do rzeczy, które 
są ich własnością; w tym sensie Indianin nie jest panem tego, co posiada, lecz 
raczej strażnikiem. Osierocenie natomiast to stan, w którym nie tylko jest się 
pozbawionym dóbr materialnych, lecz także duchowych; jest się człowiekiem 
samotnym i porzuconym. Huak’cho nic nie posiada. Dlatego Ernesto tak łaknie 
kontaktu z przyrodą, który sam w sobie jest dla niego formą religii, a żywioły 
przyrody są jego opiekunami. Poprzez kontakt z przyrodą jego marginaliza-
cja zostaje zmniejszona. 

Jak z kolei zauważa Ricardo Gullán96, w Głębokich rzekach bohater i przy-
roda są od siebie zależni nawzajem jak w buddyzmie Zen. Dusza i przyroda 
się komunikują – każdy byt ma duszę i wysyła sygnały; nawet przedmioty je 
emitują. Przyroda podlega mityzacji; według Gullána, cała proza Arguedasa 
jest o przyrodzie jako obecności mitycznej, o przyrodzie jako podstawie reli-
gii, bo na tym polega animizm bohaterów indiańskich Peruwiańczyka. 

Taką wizję natury odnajduje też u Arguedasa Vargas Llosa97, który zauwa-
ża, że zachwyt Ernesto nad przyrodą, zachwyt o rodowodzie animistycznym, 
wykracza poza samo zauroczenie. Ernesto idealizuje rośliny, rzeczy i zwierzęta 
oraz nadaje im nadludzkie atrybuty, a przydając im cechy boskie, tym samym 
je sakralizuje. Natura jest więc bohaterem, podstawą religii i fundamentem 
kultury indiańskiej. Ona przynosi Ernesto ukojenie. Dlatego, zdaniem Llosy, 
idea szczęścia jest u Arguedasa bardziej związana z porządkiem naturalnym 
niż społecznym; Ernesto odnajduje szczęście w indiańskich wioskach, kamie-

 94 Ignacio Diáz Ruiz, Literatura y Biografía en José María Arguedas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1991.

 95 Ibidem.
 96 Ibidem.
 97 Ibidem.
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niach i rzekach. Przyroda stanowi część jego duszy (i vice versa), a zarazem jest 
to związek silniejszy niż z aktualną rzeczywistością.

Starając się poprawić swój los sieroty, bohaterowie Arguedasa pokroju 
Ernesto komunikują się z rzekami, drzewami i kamieniami, co według Ruiza 
może sugerować, że szukają wśród przyrody nie tylko ochrony i pomocy, ale 
też utraconych rodziców, a raczej ich substytutu98. Rolę obrońców i powier-
ników bohaterów Arguedasa pełnią też zwierzęta. Za ich sprawą mogą oni 
nawet podlegać transformacji (takie przemiany następują też w indiańskim 
kwartecie Erdrich), np.:

W Obrajillo i w San Miguel będę mógł przeżyć jakiś czas, drapiąc po 
łbach bezpańskie wieprze, ugadując się w najlepsze z psami, a nawet ta-
rzając się po ziemi z tym czy owym śmiesznym kundlem, który zechce 
dopuścić do takiej poufałości. Nieraz udawało mi się bawić z wiejskimi 
psami, jakbym sam był jednym z nich. A w ten sposób człowiek bardziej 
czuje, że żyje. (LG i LN 11)

Krowa symbolizuje u Arguedasa macierzyństwo, a pozostających pod 
opieką krowy-matki pisarz nazywa „cielątkami”, jak w opowiadaniu Uczniowie, 
gdzie jedną z bohaterek jest krowa Gringa. Mówiąc o krowie, narrator wznosi 
się na poziom poetycki i symboliczny, jak we fragmencie: 

– Mamacha, ‘Gringacha’!
Przypadłem do białej szyi Gringi i płakałem jak nigdy jeszcze w życiu. 

Ciepło jej ciała, woń świeżego mleka ulatniały się powoli, razem z moją 
radością. Objąłem ją, ułożyłem głowę na jej miękkim uchu i czekałem na 
śmierć u jej boku, wierząc, że chłód, który przenikał jej ciało, ogarnie rów-
nież moje żyły i zgasi światło mych oczu. (U 70) 

Jakkolwiek obraz krowy ma charakter wybitnie indiański, bo mimo że 
w naszej kulturze utożsamia się krowę z żywicielką i łagodnością, to jednak 
nie posuwamy się do tego, aby nazywać ją matką i wynosić na taki poziom 
symboliczno-religijny, w którym zwierzę otacza się czcią, to np. obraz psa 
w prozie Arguedasa jest wynikiem połączenia symboliki kultury zachodniej 
i indiańskiej. Pies to symbol wierności, strażnik, przewodnik stada i towarzysz 
człowieka, również w drodze w zaświaty. Ta ostatnia cecha psa to wyobra-
żenie typowo indiańskie, podobnie jak zrównanie psa z człowiekiem, które 
obserwujemy w opowiadaniu Jedynak:

Nigdy nie widział zwierzęcia bardziej zagłodzonego; pies był nieomal 
pozbawiony brzucha i mięśni. „Czyż nie powrócił tu, do swego pana, 
odprowadziwszy poprzedniego do jakiegoś innego życia? – pomyślał. 
Jednakże, widząc jego brzuch i kształt łap, zrozumiał, że pies jest jeszcze 

 98 Ibidem.
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młody. Tylko dorosłe psy mogą odprowadzać swoich właścicieli, kiedy ci 
umrą w grzechu i potrzebują oczu psa, aby móc się poruszać w mrokach 
drugiego życia. (J 108, 109)

Pies w tym opowiadaniu jest tożsamy z Singuchą, głównym bohaterem, 
który z kolei wzorowany jest na postaci Arguedasa, kiedy był dzieckiem (tak 
jak Ernesto i Juan). Nadanie psu imienia „Jedynak” jeszcze pogłębia identyfi-
kację z nim, bo sam Singucha też jest jedynakiem.

Aby się nie zagubić w tej podwójnej często symbolice, warto w tym miej-
scu zebrać podstawowe fakty dotyczące duchowości indiańskiej, ponieważ nie 
są to rzeczy oczywiste dla nieindiańskiego czytelnika i jako takie wymagają 
czasem dodatkowego omówienia. Jednocześnie moim zamiarem jest też za-
sygnalizowanie „płaszczyzn przecięcia”; obszarów transkulturacji, które, jak 
wynika z przedstawionej analizy, dość często znajdowały się w centrum zain-
teresowania Arguedasa. Jak ustaliła Spitta na podstawie badań nad duchowo-
ścią Indian andyjskich99, Indianie ci twierdzą, że na skutek spotkania kultur 
bogowie rozdzielili się; Bóg katolicki stworzył chmury i deszcz, a Wamani są 
opiekunami wody. Wiara ta widoczna też jest m.in. w Wodzie, gdzie Indianie 
buntują się z powodu tego, że Misti roszczą sobie prawo do dysponowania 
wodą. Duchem wody jest Agua Uru; woda jest świetą krwią bogów. Święta 
krew jest darem bogów, i to oni decydują, kto ma dostać ile wody. „Woda 
nie uznaje panów” – mówią Indianie w opowiadaniu (W 26). Tym bardziej 
władza nad wodą, którą uzurpują sobie Misti z Wody, jest absurdalna. 

W mitach postkolumbijskich (jak wynika z ich nazwy, powstałych wsku-
tek zetknięcia kultur), które są bardzo synkretyczne i które z zapałem studio-
wał sam Arguedas, znajdujemy wzmiankę o micie Inkarri. Indianie wierzą, 
że Inkarri to pierwszy Bóg, natomiast „drugimi” bogami, których stworzył 
Inkarri, są, znani nam już, Wamani. Jak łatwo się domyślić, Inkarri nawiązu-
je do chrześcijańskiej koncepcji Boga jedynego Stwórcy (choć nie jest z nim 
tożsamy), a Wamani są opiekunami ludzi i zwierząt; opiekunami o czysto 
indiańskim rodowodzie. Najczęściej są duchami gór, czy raczej najbardziej 
wpływowi z nich to duchy gór. Oczywiście, Wamani są ważniejsi dla Indian 
niż Inkarri. Dowody na poparcie tej tezy można odszukać w analizie choć-
by Zgonu Rasu-Ñiti czy fragmentach Głębokich rzek; obie analizy dotyczące 
obecności i roli Wamani są już częścią składową niniejszego podrozdziału. 
Z Wamani kontaktują się głównie „auki”, szamani, czego potwierdzenie 
znajdujemy w Yawar fiesta. Popularne są msze dziękczynne dla Wamani oraz 
z udziałem Wamani, i to z kolei znajduje odzwierciedlenie w Głębokich rzekach, 
gdy Indianie wymuszają taką mszę za ducha tyfusu (trudno ustalić, czy duch 
tyfusu należy do kategorii Wamani, jednak, jako że jest ważnym indiańskim 
duchem, od którego wiele zależy, myślę, iż status ten zrównuje go z Wamani 
i należy mu się wzmianka w tym kontekście). Msze jako ofiary, ceremonie 
ofiarowania, Inidianie Keczua łaczą ze swoją koncepcją ofiary dla bogów i tak 

 99 Spitta, Between Two Waters..., op.cit., rozdział: Dagon Is Their Ark, and Christ Their Baal: 
Christianization, Transculturation as „Contamination” and the Extirpation of Idolatries.
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rodzi się rytuał transkulturacyjny. Wamani opiekują się swoimi protegowany-
mi i gwarantują im płodność. Jako że są duchami przyrody, właśnie przez 
przyrodę można nawiązać z nimi kontakt, co zostało omówione najszerzej 
i zilustrowane przez największą liczbę przykładów z powieści i opowiadań.

Z kolei pesymizm, momentami nawet fatalizm indiańsko-metyskich bo-
haterów Arguedasa, może się wiązać z tym, że nie mieli oni koncepcji nieba 
w swojej pierwotnej prekolumbijskiej mitologii. Za wszystko zapłatę otrzymy-
wało się na ziemi, stąd też nic dziwnego, że Indianie czuli się tak zdruzgotani 
i wykazywali przytłaczającą pasywność oraz rezygnację, gdy koloniści i ich 
potomkowie uczynili z nich swych niewolników. Oczywiście, historyczni 
Keczua i Keczua z fikcyjnego świata Arguedasa buntują się, ale momenty 
buntu są dysproporcjonalne do opisu świata Indian bezwolnych, sparaliżo-
wanych. I, jak słusznie zauważają krytycy pokroju Rowe’a, nie ma żadnych 
gwarancji w powieściach takich jak Głębokie rzeki i Yawar fiesta, że bunt przy-
niesie zdecydowane zmiany w życiu Indian. Fakt, że Indianie/Metysi z utwo-
rów Arguedasa w ogóle decydują się na walkę, ma związek z postanowieniem 
Arguedasa o pokazaniu prawdziwego ducha i prawdziwej historii Keczuanów, 
a jak wiadomo waleczność oraz opór stanowiły część tej historii i są częścią 
indiańskiego ducha. Dodatkowej przyczyny tych przejawów zmagania się 
z fatalizmem można upatrywać w zmieniającej się pod wpływem transkul-
turacji duchowości Indian. W mitach postkolumbijskich pojawia się bowiem 
coś na kształt nieba i koncepcja ta niesie nadzieję, bo oto wreszcie staje się 
wymierną nagrodą dla cierpiących i poniżanych za życia. Poprzez wprowa-
dzenie koncepcji nieba do mitologii andyjskiej cierpienie ziemskie zaczyna 
mieć sens. Również „źli” są ukarani, a w koncepcji wzbogaconej o wymiar 
chrześcijański mogą nawet swoje winy odkupić. 

Według mitów postkolumbijskich, zmarli zamieszkują wielką górę 
Qoropunes. Tam z rozkazu Boga budują wielką wieżę, która jest nieskończe-
nie wysoka, zatem praca zmarłych nigdy się nie kończy. To rodzaj nieba rów-
nego ziemi; nieba „bez opuszczania ziemi”. Dla nas brzmi to jak paradoks i nie 
upatrujemy w tym nagrody, natomiast dla Indian ma głęboki sens, ponieważ 
po śmierci mogą zaistnieć w harmonii z duchem nadprzyrodzonym (Bogiem 
o rodowodzie chrześcijańskim, bo jest jeden, i jednocześnie z bogiem indiań-
skim, bo skoro jest duchem góry, to pełni też rolę Wamani), a dodatkowo nie 
muszą opuszczać swoich ukochanych gór i stają się częścią przyrody, jedno-
cząc się z nią w sensie duchowym i materialnym. Dla kogoś, kto tak ukochał 
naturę, propozycja pośmiertnej wyprawy w zaświaty ulokowanej z dala od 
ziemskiej przyrody musiała się kojarzyć bardziej z karą niż nagrodą.

Ludzie, którzy dopuścili się zła za życia, nie podążają natomiast na „górę 
wybrańców”, lecz pozostają w świecie żywych jako przeklęci. Pożerają oni 
ludzi i zwierzęta. Bóg (chrześcijański) może ich zbawić, gdy pozwoli im 
umrzeć drugi raz. To zbawienie może się dokonać za sprawą drugiej osoby, 
ofiary za nich i naprawienia szkód, które wyrządzili. Najgorsi ludzie idą od 
razu do piekła. Jak wynika z powyższych ustaleń, źli ludzie idą zatem do 
miejsca podobnego do czyścca, które, tak jak indiańskie niebo, ulokowane jest 
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na ziemi (ale nie na górze). Żeby zostać wygnanym z ziemi i stracić kontakt 
z indiańską „Matką Wszystkiego”, trzeba być naprawdę złym człowiekiem.

 Po raz kolejny zatem widać, że wykorzenienie religii telurycznych 
w Andach jest raczej niemożliwe. W końcu ludzie są zgodnie z tymi wierze-
niami wytworem przyrody i kiedyś sami byli drzewami, kamieniami, zwie-
rzętami. Dlatego pejzaż andyjski pełen jest nie tylko miejsc narodzin, miejsc 
pochodzenia, lecz także spotykamy w nim kamienie, które kiedyś były ludź-
mi, a teraz są strażnikami pól i wiosek. Drzewa to również obiekty kultu, 
co wielokrotnie dokumentuje proza Arguedasa, bo zgodnie z mitologią, to 
od nich wywodziły się niektóre ludy. Według Sabine MacCornack100, drzewa 
należą do obiektów uświęconych, nazywanych przez Andyjczyków „guaca” 
(oprócz tego „guaca”, czego łatwo się można domyślić, są rzeki, jaskinie i ka-
mienie). W samej historii Inków dużo jest takich transformacji, dlatego bar-
dziej niż gdzie indziej w Andach historia państwa nierozerwalnie związana 
jest z historią przyrody.

W swoich studiach nad transkulturacją religii Spitta zwraca uwagę na 
główne zbieżności pomiędzy religią katolicką a szamanizmem. Moim zdaniem, 
te zbieżności odciskają swoje piętno na fikcyjnym świecie Arguedasa, tzn. gdy 
spotykamy tego typu zbieżności w prozie Peruwiańczyka, nigdy nie możemy 
być do końca pewni, która z religii stanowiła większą inspirację, zatem sym-
bolikę można z powodzeniem odczytywać w kontekście dwóch kodów religij-
nych. Do podstawowych zbieżności należą: 1) postać Stworzyciela reprezento-
wana przez Boga lub Inti/Inkarri, 2) pośrednicy pomiędzy światami – święci 
lub Wamani, Maryja lub Matka Ziemia (Pachamama), księża lub szamani. Poza 
tym, co nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w prozie Arguedasa, 
ale o czym też warto wiedzieć, święto Bożego Ciała pokrywa się z indiań-
skim świętem pojawienia się Plejad, święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny ze świętem żeńskich bóstw Chupixamor i Mamayoc, kultowi 
Eucharystii odpowiada kult słońca (co umocnione zostało poprzez przechowy-
wanie Eucharystii w monstrancji, która wygląda jak słońce), kultowi Krzyża 
Pańskiego kult Krzyża Południa, kultowi maryjnemu kult Pachamamy. To 
przemieszanie widać świetnie we fragmentach powieści i opowiadań. Oto jak 
Ernesto z Głębokich rzek zamierza pokonać zarazę:

Może w drodze spotkam gorączkę. Pojawi się w przebraniu staruchy, 
pieszo albo na koniu. Już ja wiem. Zadam jej ostateczny cios. Strącę 
z konia kamieniem, na który wpierw napluję w krzyż; a jeśli przyjdzie 
pieszo, chwycę ją za powiewającą na wietrze połę długiego płaszcza. 
Zmawiając „Ojcze nasz”, zawlokę ją na most i spod krzyża strącę do rzeki. 
Oczyszczony duch doñii Marceliny wspomoże mnie. (Grz 240)

A tak Ernesto wyobraża sobie swoje życie pozagrobowe:

 100 Ibidem.
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...złote pieniążki (...) pomogą mi się dostać do jednego albo drugiego 
nieba: do mojego ojca albo do nieba, które w przyszłym życiu czeka tych, 
co cierpieli. (Grz 235)

Tak natomiast wygląda rytuał-modlitwa z okazji wypędzania ducha tyfusu 
w Śmierci braci Arango:

Don Jáuregui odśpiewał przed tronem Najświętszej Panny coś w ro-
dzaju łacińskiej modlitwy, a potem wspiął się i założył opaskę na czoło 
srokacza, aby przysłonić mu oczy.

Zdzielił konia batem i srokacz rzucił się w przepaść. Jego ciało upadło 
na dół i odbijało się parę razy od skał, po których spływała woda i gdzie 
rosły żółtawe pnącza. Spadło aż na brzeg rzeki; ostre tarasy urwiska nie 
zdołały go powstrzymać.

Zobaczyliśmy końską krew; tuż obok tronu Dziewicy, w miejscu, gdzie 
został zadany pierwszy cios.

– Don Eloy! Don Eloy! Tutaj masz swego konia! Uśmiercił zarazę! Swoją 
własną czaszką. Święty, Święty, Święty! Przyjmij duszę srokacza! Nasze 
dusze są już uratowane! Adíos Millahuay, despidillahuay...!”. (ŚbA 106)

Splot duchowości w prozie Arguedasa stanowi wierne odzwierciedlenie 
sytuacji rzeczywistej Andyjczyków, co jest zgodne z postulatem samego pisa-
rza, że cel jego fikcji to dotarcie do prawdy na temat współczesnych Indian. 
Jednakże nie tylko opis rzeczywistości jest tu istotny, ale przede wszystkim 
pokazanie, że duchowość tkwi u podstaw wszelkich poczynań Andyjczyków, 
stanowi siłę nadrzędną w ich życiu i jako taka podporządkowuje sobie 
wszystkie inne aspekty, takie jak kształtowanie historii, sposobu spostrzega-
nia świata, języka i mentalności.

Dwie mentalności

Analizę dwóch mentalności związaną z obecnością dwóch modeli świata 
w prozie Arguedasa chciałabym zacząć od zakreślenia płaszczyzny wspól-
nej z fikcyjnym światem Erdrich, a mianowicie, z koncepcjami odrębnych 
mentalności w kontekście zagadnienia związanego z postrzeganiem domu 
i rodziny. To jest element wspólny w indiańskich kulturach, z których czer-
pią Arguedas i Erdrich, trudno natomiast mówić tutaj o podobieństwie przy 
uwzględnieniu tematu gier losowych, a zwłaszcza bingo, tak popularnego 
wśród Indian Chippewa, czy indiańskiego poczucia humoru. U Andyjczyków 
z prozy Arguedasa nie znajdujemy zajęcia, gry, której rola mogłaby być po-
równywalna z rolą, jaką bingo pełni w kwartecie Erdrich. Trudno również 
o porównanie na gruncie obecności poczucia humoru w obu fikcyjnych świa-
tach, bo o ile u Erdrich humor istotnie jest wszechobecny i pełni istotną funk-
cję (również międzykulturową), o tyle czytelnicy Arguedasa świetnie wiedzą, 
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że jego wizja świata raczej w humor nie obfituje. Humor u Erdrich określany 
jest jako „survival humor”, umożliwiający przetrwanie, a co u Arguedasa 
miałoby gwarantować przetrwanie w kontekście dyskusji nad mentalnościa-
mi? Odpowiedzią jest metysaż kulturowy i, moim zdaniem, właśnie jemu, 
a konkretnie zmianom w mentalności indiańsko-metyskiej oraz ich konse-
kwencjom dla ogólnego przesłania dzieł Arguedasa należałoby się przyjrzeć. 
Tym bardziej że traktując utwory Arguedasa jako swoisty „dziennik Metysa”, 
od dzieciństwa w opowiadaniach do wieku dorosłego i śmierci w Lisie z Gór 
i Lisie z Nizin odsłonimy zagadnienia bezpośrednio dotyczące kwestii tożsa-
mości, a kwestia ta należy do najistotniejszych zarówno w pisarstwie José 
Maríi Arguedasa, jak i Louise Erdrich. 

W powieściach Erdrich koncepcja rodziny jako grupy osób najbliżej spo-
krewnionych (rodzice + dzieci) została skontrastowana z koncepcją indiańską, 
która jako rodzinę rozumie plemię; w skład rodziny nie muszą wchodzić tylko 
osoby spokrewnione – jest to koncepcja szersza, zgodnie z filozofią indiańską, 
uwzględniająca również miejsce zamieszkania: rodzinny pejzaż, gdzie znaj-
dują się groby przodków. W takim zatem rozumieniu rodzina i dom to plemię 
oraz ziemia, którą to plemię zajmuje od pokoleń. Bardzo podobnie sytuacja 
wygląda w prozie Arguedasa, gdzie znów koncepcji rodziny Misti (rodzice + 
dzieci), której przykłady widać w powieściowych rodzinach latyfundystów 
czy niektórych rodzin metyskich, przeciwstawiona jest koncepcja rodziny 
jako ayllu, stanowiącego nie jedno plemię, ale zazwyczaj grupę plemion za-
mieszkujących wspólny teren i posiadających wspólną kulturę oraz cele (jak 
ayllu w Yawar fiesta). Kryzys rodziny tradycyjnej w naszym rozumieniu prze-
jawia się u Arguedasa w sytuacji Ernesto, który straciwszy swoją prawdziwą 
matkę i na jakiś czas ojca, oddany zostaje do rodziny Misti (zdegenerowanej) 
w opowiadaniach i do internatu w Głębokich rzekach. Niemożność nawiązania 
więzi ani z jedną, ani z drugą rodziną wyzwala u niego potrzebę odszukania 
zagubionej tożsamości („zagubionej”, bo kiedyś do świata Indian przynale-
żał i samookreślenie staje się trudne, ilekroć jest z tego świata wyrywany), 
co z kolei przywołuje na myśl sytuację Lipshy, który również, odkrywając 
prawdziwych rodziców, zaczyna swoją duchową wyprawę, mającą na celu 
potwierdzenie jego prawdziwej tożsamości. 

U Arguedasa poszukiwania tożsamości mają jednak trochę inny charakter 
niż u Erdrich, bo równolegle z historią kulturowego Metysa Ernesto pozna-
jemy historię społeczeństwa peruwiańskiego, a zwłaszcza jego indiańskich 
Metysów; historię, którą zapoczątkowują andyjscy koloni i comuneros, a kończą 
mieszkańcy Chimbote: Metysi miejscy. U Erdrich zainteresowanie społeczeń-
stwem amerykańskim jest niewielkie; oczywiście, pojawia się historia Indian 
Chippewa jako grupy etnicznej, a szczególnie historia Indian z rezerwatu 
Turtle Mountain, ale nie jest to próba pokazania społeczeństwa na taką skalę, 
jak u Arguedasa. Erdrich pozostaje w obrębie społeczności zamiast społeczeń-
stwa i na obszarze jednego indiańskiego domu, którego sercem jest święta 
ziemia wokół Matchimanito. To prawda, że jej bohaterowie sporadycznie od-
wiedzają miasta, ale żeby móc uczestniczyć w historii plemienia i „zmieścić 
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się” w perspektywie narracyjnej Erdrich, muszą powracać nad Matchimanito, 
niczym do sfery sacrum, o której pisał Eliade.

Arguedas pokazuje dyfuzję Indian, co, jak wiemy, łączy się z jego zaintere-
sowaniami społecznymi i zamierzeniem pisarskim, aby pokazać prawdziwych 
WSPÓŁCZESNYCH Indian, a nie wiecznie czerpać z tradycji „Indian muze-
alnych”, prekolumbijskich. Zupełnie tak, jakby musiał przekonać czytelników, 
że w Peru Indianie wciąż żyją i żyje ich metyska kultura, i że, co ciekawsze, 
ta kultura jest zakorzeniona nawet w sercach niektórych Misti. Zagadnieniem 
tym zajmiemy się potem, teraz natomiast proponuję się przyjrzeć, istotnej 
dla tej kultury, koncepcji rodziny jako ayllu i koncepcji przyrody jako domu. 
Istotniejsza jest pierwsza z nich, ponieważ druga została już w znacznej czę-
ści omówiona w rozdziale poświęconym duchowościom.

Koncepcji tej poświęca sporo miejsca Ruiz101 w swych rozważaniach na 
temat osierocenia bohaterów Arguedasa i na temat konsekwencji tej kondycji. 
Ruiz zauważa, że w fikcyjnym świecie Arguedasa osierocenie to cecha nie 
tylko głównych bohaterów, lecz także społeczności indiańskich. Temat analo-
gii sytuacji bohaterów pokroju Ernesto i sytuacji Indian został już poruszony 
w części dotyczącej dwóch historii, skupmy się zatem tylko na bohaterach 
osieroconych, takich jak Ernesto, Juan, Santiago. Jak wiemy, wszystkim im 
wspólnota indiańska zastąpiła matkę, przy czym Arguedas od samego po-
czątku, tzn. od opowiadań, opisuje tę wspólnotę z perspektywy antropologa 
kulturowego, kładąc nacisk na walory etyczne tej społeczności, takie jak kon-
cept własności, pracy, solidarności z grupą, przyrodą i drugim człowiekiem. 
Sam Arguedas we fragmencie cytowanym przez Ruiza pisze, że Indianie oto-
czyli go opieką „matczyną i ojcowską” zarazem102. Ten sentyment jest silnie 
czytelny np. we fragmentach Głębokich rzek, w których Arguedas wspomina 
indiańskich opiekunów, takich jak don Maywa czy mamakunas. Nic zatem 
dziwnego, że Ernesto, pozostawiony w tej samej powieści we wrogim świe-
cie internatu, który wyzuty jest nieomal z jakichkolwiek wartości etycznych, 
szuka za wszelką cenę łączności ze swoją „pierwszą rodziną” i robi to po-
przez przyrodę, tak jakby nie mogąc zyskać fizycznego kontaktu ze swoimi 
Indianami, chciał nawiązać z nimi kontakt duchowy. Co warto zauważyć, 
Ernestowi bardziej zależy na kontakcie z rodziną indiańską niż na kontak-
cie z rodzonym ojcem. W jego mentalności zaszły już zatem nieodwracalne 
zmiany, które spowodowały, że indiański sposób pojmowania świata wyparł 
koncepcję Misti.

Oczywiście, w tej powieści koncepcja rodziny jako plemienia czy ayllu łączy 
się ściśle z koncepcją domu jako pejzażu rodzinnego. Ponieważ temat przyro-
dy został już dokładnie omówiony w różnorodnych jego aspektach w części 
poprzedniej, teraz chcę tylko przypomnieć najistotniejsze dla koncepcji domu 
zagadnienia. Jeżeli dom rozumiemy jako przyjazną nam przestrzeń, w której 
czujemy się „u siebie”, to warto zauważyć, że bohaterowie pokroju Ernesto 

 101 Ruiz, Literatura y biografía..., op.cit.
 102 Ibidem, s. 233.
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„u siebie” czują się wyłącznie na łonie natury. Pejzaże andyjskie to pejzaże, 
które Ernesto nosi w sercu gdziekolwiek się udaje, co również związane jest 
z postrzeganiem tego krajobrazu jako domu. Przyroda jest dla niego schronie-
niem i jednym ze źródeł tożsamości. Takie funkcje pełni też dom. Oczywiście, 
można zauważyć, że rozumienie ojczystego pejzażu jako schronienia i źródła 
tożsamości jest jak najbardziej przyjęte w kulturze nieindiańskiej, ale nale-
ży równocześnie pamiętać, że światopogląd indiański wzbogaca taką wizję 
przyrody o dodatkowy wymiar magiczno-religijny: przyroda to duchy, które 
chronią, i głosy przodków, które przypominają o naszych korzeniach.

Koncepcja rodziny jako ayllu jest także zaakcentowana w sposób bardzo 
charakterystyczny w Yawar fiesta. Arguedas pisał, że Yawar fiesta jest o duchu 
społeczności indiańskiej, o duchu ayllu103. Dlatego Indianie są w tej powieści 
prawie bezimienni. To także powieść, zdaniem autora, o dramacie transfor-
macji, podczas którego Indianie, włączając nowe elementy do swojego świa-
ta, muszą je przeobrazić. Dokonując przeobrażeń, „rodzina” indiańska musi 
jednak zachować integralność, tzn. zaakceptować tylko te zmiany, które nie 
zabiją jej ducha, i to się w tej powieści udaje. Comuneros z Puquio nie tylko 
budują drogę do Nazca, lecz także bronią tradycji turupukllay i wiara w du-
cha społeczności, który pokona wszelkie przeszkody, pozwala im na końcu 
zatriumfować. Co może intrygować, to fakt, że Indianie w tej powieści nigdy 
się nie poddają; nawet nie dopuszczają do siebie myśli, że tradycyjna korrida 
mogłaby się nie odbyć. Wspierają się nawzajem, jak we wzorowej rodzinie, 
z uwzględnieniem podziału na odpowiednie role i nieustannie współpracują. 
Każdy jest w tej społeczności potrzebny i każdy ma istotną rolę do odegrania. 
Siła spoczywa w zjednoczeniu grupy, we wspólnej koegzystencji w znajomym 
krajobrazie (w otoczeniu świętych gór i pod opieką Wamani). Taka koncepcja 
domu jest nieomal tożsama z domem wokół Matchimanito; różnica pomiędzy 
wizją Arguedasa a wizją Erdrich polega jednak na tym, że Arguedas pró-
bował ten dom transplantować na peruwiańskie wybrzeże, do serca świata 
Misti. W powieściach Erdrich natomiast do końca silna pozostaje sugestia, że 
indiański dom powienien pozostać „tam gdzie jest” i „taki jaki jest”. Zamiar 
Lymana, aby wzbogacić kasę plemienia, sprzedając świętą ziemię, serce domu, 
jest zagrożeniem. 

Arguedas z kolei wydaje się odrzucać oba postulaty – i ten o konieczno-
ści pozostawienia indiańskiego domu „tam gdzie jest”, i ten o pozostawieniu 
go „takim jaki jest”. Andy traktuje jako rodzaj więzienia, które czyni Indian 
nieodpornymi na plagi współczesności, takie jak postępująca industrializacja 
i dehumanizacja życia, a stanie na straży czystości indiańskiej kultury uważa 
za zamrożenie ich kultury w jednej fazie. Lekarstwem na wszystko miało-
by być poddanie się transkulturacji, innymi słowy, rozwój kultury metyskiej 
oraz integracja z resztą społeczeństwa peruwiańskiego poprzez metysaż. 
Oczywiście, Erdrich też popiera postęp, wołając o kontynuację i transformację 
indiańskiej kultury, ale jej entuzjazm i wiara w możliwość zindianizowania 

 103 José María Arguedas, La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú [w:] Recopilación, 
Juan Larco, red., Casa de las Américas, La Habana 1976. 
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społeczeństwa amerykańskiego jest znacznie mniejsza. W sposób indiański 
wierzy ona, że magiczna moc czerpana za sprawą BEZPOŚREDNIEGO kon-
taktu z ziemią, z duchami przodków, rezydującymi w konkretnej części kraj-
obrazu, jest kluczem do sukcesu. Arguedas natomiast uwierzył, że Indianie 
mogą zerwać fizyczne więzi z ukochanym krajobrazem i podtrzymując z nim 
wyłącznie kontakt duchowy, przetrwać we wrogim świecie. Te próby składają 
się na specyficzny „dziennik Metysa”, który rozpoczynają opowiadania z cy-
klu Woda, a kończy Lis z Gór i Lis z Nizin. Jest to także udana próba zarejestro-
wania postępujących zmian w mentalności i pokazanie ciągłego przenikania 
się modeli świata oraz wartości z nimi związanych.

Pierwsza część „dziennika” – dzieciństwo, dotyczy narodzin metysa-
żu. W dzieciństwie sportretowanym w opowiadaniach metyski bohater 
Arguedasa pozostaje na marginesie dwóch rzeczywistości. Jak mówi o sobie 
Juan z Uczniów:

Bo przecież nie byłem prawdziwym mak’tillo, tancerzem-lekkoduchem; 
nie, w istocie udawałem tylko, że nim jestem. Byłem synem adwokata. 
Dlatego też myślałem o wielu sprawach, obcych reszcie uczniów; czasem 
aż czułem się chory od tych rozmów z własną duszą (...) Kiedy indziej 
znów miałem wrażenie, że w oczach zapala mi się jakieś oślepiające 
świat ło. (U 57)

To uczucie rozdwojenia będzie towarzyszyć bohaterowi całe życie. Jak za-
uważa Paulina Malta de Rodríguez104, widać to już w wątku miłosnym w opo-
wiadaniu Warma kuyay. W utworze tym główny bohater wchodzi w kontakt 
z rzeczywistością poprzez odczuwanie i poznawanie. W ten sposób łączy się 
i komunikuje z wszystkimi jej elementami, ale dwa sposoby komunikowa-
nia się są w konflikcie i dlatego życie Ernesto jest pełne rozdarcia. Według 
Rodríguez105, jego uczucia są silnie połączone z elementami rzeczywistości 
i jest to relacja przyczynowo-skutkowa. Rzeczywistość oraz jej odczuwanie są 
silnie splecione, np. usta Justiny – miłość, twarz Kutu – odraza. Tak jak odczu-
wanie łączy Ernesto z jego otoczeniem indiańskim, tak jednocześnie przesuwa 
go na margines świata Misti. Elementem, poprzez który Ernesto opisuje tę rze-
czywistość, jest dźwięk. Poznaje Justinę poprzez jej śmiech i śpiew, dowiaduje 
się o poczuciu wspólnoty u Indian, patrząc na ich taniec i muzykę. Również 
przyroda dostępna jest poprzez dźwięk, np. wiatr poprzez szum, rzeka po-
przez jej „śpiew”. Słucha, żeby poznać oraz zbadać rzeczywistość, i w ten spo-
sób staje się powoli Indianinem. Jego identyfikacja z Indianami nie może być 
pełna na tym etapie, bo wsłuchując się w rzeczywistość, poznaje ją zewnętrz-
nie i nie może w niej jeszcze uczestniczyć. Jego dusza pozostaje w odległości 
od rzeczy poznawanych. Rzeczy dematerializują się poprzez dźwięk; dźwięk 
tworzy dystans, zamiast przybliżać, i ten sam dźwięk, zdaniem Rodríguez, 

 104 Paulina Matta de Rodríguez, El cauce político y su utilería artística [w:] Recopilación, Juan Larco, 
red., Casa de las Américas, La Habana 1976.

 105 Ibidem.
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uniemożliwia wniknięcie. Ernesto poznaje zatem duchowość indiańską bez 
możliwości wniknięcia do niej, a metaforą tego procesu jest odbieranie dźwię-
ku rzeczy bez możliwości dotarcia do samych rzeczy.

Ten sposób interakcji ze światem kształtuje również jego kontakty z ludź-
mi, co najlepiej widać, gdy się analizuje konflikt pomiędzy Ernesto a Kutu, 
indiańskim poganiaczem bydła. W punkcie wyjścia każdy z nich należy do 
zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistość Kutu to również świat Justiny. 
Jednak, pomimo wspólnego świata wartości, nie mogą być razem ze względu 
na sytuację społeczną (to latyfundysta decyduje o ich losach). Tak rodzi się 
frustracja Kutu. Don Froylan, właściciel Kutu i Justiny, robi z nimi, co chce. 
Z bezsilności Kutu mści się na zwierzętach pana. Przygląda się temu Ernesto, 
który również jest bezsilny, ale jego bezsilność wynika z czegoś innego. 
Różnica ma związek z ich przynależnością do innych światów. Kutu jest wpi-
sany w rzeczywistość indiańską, a Ernesto dopiero zabiega o przynależność 
do niej. Relacje Kutu z Misti są jasne; pan go nienawidzi, bo Kutu to niższa 
rasa. Sytuacja Ernesto jest, jak zwykle, bardziej zawikłana: uczestniczy on 
w obu światach, ale do żadnego w pełni nie przynależy. Miłość Ernesto do 
Justiny nie jest, jak w przypadku Kutu, tylko miłością mężczyzny do kobiety, 
lecz miłością do rzeczywistości indiańskiej. Ta miłość wykracza poza Justinę 
i obejmuje cały jej świat, stosunek do przyrody, zwyczaje oraz ludzi. Miłość 
Kutu do Justiny jest realizowana później poprzez zemstę na zwierzętach 
pana. Kutu może się mścić i jego zemsta ma sens, bo stracił wszystko, o co 
zabiegał. Ernesto natomiast pozostała reszta indiańskiego świata. Została mu 
przyroda oraz pieśni, i to w nich szuka pocieszenia. Dlatego sam nie może 
się obrócić przeciwko zwierzętom, bo są one częścią przyrody, a indiański 
świat pielegnuje miłość do świata natury. Ernesto obraca się zatem przeciwko 
Kutu, który łamie zasady tego świata. Co za tym idzie, ich rzeczywistości się 
wykluczają i pomimo że Ernesto miał nadzieję, iż zostanie zaakceptowany, 
dopuszczony do indiańskiego kręgu (scena z tańcem Indian, w trakcie któ-
rego chłopiec pozostaje na zewnątrz koła uformowanego przez Indian), nie 
udaje mu się to, bo Justinę zabiera dla siebie latyfundysta, a Kutu staje mu 
się jeszcze bardziej obcy poprzez swoją zemstę. Zamiast tego, gdy na końcu 
opowiadania Ernesto prosi skatowane przez Kutu zwierzę o przebaczenie, 
uzyskuje on dostęp do indiańskiego świata przyrody i wnika tym samym do 
sanktuarium ich duchowości. I pomimo że nie udaje mu się zdobyć akceptacji 
prawdziwych Indian, to zdobywa dostęp do ich religii, co na zawsze zmieni 
jego życie, bo już wiecznie będzie się czuł wyobcowany w świecie Misti i nie-
zmiennie uciekać będzie w świat Indian, nawet jeżeli w świecie tym pozosta-
nie coraz mniej miejsca na nadzieję.

W innych opowiadaniach, które mogą w „dzienniku Metysa” stanowić 
ogniwo pośrednie, obserwujemy, jak bohater Arguedasa stopniowo odkrywa 
brutalność rzeczywistości Misti i krok po kroku decyduje się na odrzucenie 
świata, do którego przynależy z racji urodzenia. W opowiadaniu Woda głów-
ny bohater, którego pokrewieństwo z Ernesto z Warma kuyay jest oczywiste, 
w geście buntu rzuca w Misti kamieniami i poprzysięga im śmierć za trak-
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towanie Indian jak zwierzęta, w Uczniach Juan, kolejna wersja Ernesto, nie 
może darować Misti zabicia krowy Gringachy, a w trzech opowiadaniach 
z cyklu Ludzka miłość Santiago odsłania przed czytelnikiem brutalność życia 
seksualnego Misti i swoje próby wyrwania się z tego świata przemocy. Sam 
Arguedas twierdził, że te opowiadania są autobiograficzne i stanowią wyraz 
jego nienawiści i oburzenia w stosunku do tych, którzy tak źle traktowali lu-
dzi i zwierzęta. Jak pisze Polar cytowany przez Ruiza106, opowiadania z cyklu 
Woda oparte są na micie dzieciństwa szczęśliwego i przerażającego zarazem. 
Sam Arguedas odnosi się do okresu dzieciństwa w dzienniku z Lisa z Gór 
i Lisa z Nizin, gdy pisze, że jego dzieciństwo to był czas okaleczenia, jak to 
ujmuje:

...coś nam zrobili, kiedy byliśmy najbardziej bezbronni; sporo pamiętam, 
ale podobno najbardziej niebezpieczne jest to, czego sobie nie przypomi-
namy. (LG i LN 20)
 
Każdy trochę idealizuje dzieciństwo, ale Arguedas, wierny swemu zało-

żeniu, aby pisać prawdę, maluje pejzaż, który jest rajem pełnym paradoksów 
i który bohater poznaje, wchodząc w nim w intymny kontakt. To świat in-
diański, którego nie da się zapomnieć. Polar ma rację, bo oprócz pokazywania 
nieludzkiego świata Misti, opowiadania zawierają także liryczne obrazy ze 
świata widzianego oczyma Indian, np. opis Gringachy, rozmowy z górami czy 
indiańskie święta.

Następna faza rozwoju metysażu to Głębokie rzeki, gdzie spotykamy już 
nastoletniego Ernesto, który intuicyjnie wyczuwa, że jest Indianinem. Wie 
to od samego początku powieści, dotykając inkaskich kamieni w Cuzco czy 
komunikując się z przyrodą. Tylko życie zgodne z indiańską wizją świata 
przynosi mu ukojenie, a kolejne konfrontacje ze światem Abancay umac-
niają go w przekonaniu, że stając się częścią świata Misti, nigdy nie będzie 
szczęśliwy. W Głębokich rzekach konflikt pomiędzy światami nie zasadza się 
na konflikcie pomiędzy różnymi porządkami społecznymi, ale pomiędzy 
różnymi porządkami świata, rzeczywistości: mityczną wizją świata (Indianie) 
i etyką dominacji społecznej klasy właścicieli ziemskich, popartej przez du-
chowieństwo katolickie (Misti). Jak słusznie stwierdza Rowe107, ten tragiczny 
dualizm indiańsko-hiszpański skondensowany jest w postaci Ernesto i wy-
raża się w licznych dwuznacznościach, które towarzyszą jego dojrzewaniu. 
To, że Ernesto wie, gdzie duchowo przynależy, nie jest przecież jednoznaczne 
z tym, gdzie oczekują, żeby żył. Jako syn prawnika musi poznać świat Misti, 
bo coraz bardziej oczywiste się staje, że to jest świat jutra, któremu będzie 
musiał stawić czoła jako dorosły człowiek i w którym będzie musiał zaist-
nieć. Przyszłość indiańskiej tradycji, a tym samym Indian, stoi pod wielkim 
znakiem zapytania. Konflikt pomiędzy światami poznajemy poprzez osobiste 

 106 Ruiz, Literatura y biografía..., op.cit.
 107 William Rowe, Mito, lenguaje e ideología..., op.cit.
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doświadczenie Ernesto, który nie jest ani bierną ofiarą, ani zwykłym obser-
watorem. Jest Metysem kulturowym, zatem zmagania pomiędzy rzeczywi-
stościami uderzają w niego bezpośrednio. Nic też dziwnego, że jego osobiste 
starania sprowadzają się do próby określenia, co tkwi u podstaw szerszego 
konfliktu Indianie/Misti. Ernesto jest wolny i tę swobodę wykorzystuje na 
ustawiczny bunt, niezgodę na wykorzystywanie Indian.

 Jak pisze Llosa w przedmowie do Głębokich rzek: 

...jego (Ernesto) sytuacja osobista sprzyja skłonności do odrzucania rozsąd-
ku jako więzi z rzeczywistością; woli uciekać się do intuicji i magicznych 
kontemplacji. Los Ernesta jest niejako odbiciem losu Indian w ogóle; jest 
jego symbolem. Podobnie jak dla Indianina, ofiary wyzysku i upokorzeń, 
rzeczywistość nie może być „logiczna”, tak dla małego chłopca nie zako-
rzenionego wśród ludzi, skazanego na dożywotnie więzienie, świat nie jest 
rozsądny; jest do głębi niedorzeczny: stąd pochodzi fatalizm i irracjonalizm 
Ernesta, jego animizm i ów utajony fetyszyzm, który każe mu się odnosić 
z nabożną czcią do najrozmaitszych przedmiotów. (Grz prolog 9, 10)

W komentarzu do tego cytatu Rowe pisze108, że w istocie racjonalizm klas 
dominujących, racjonalizm indywidualistyczny kartezjański jest kompletnie 
obcy indiańskiej wizji świata. Jednym z ogólnych założeń Arguedasa, ilustro-
wanym przez każdą z powieści w trochę inny sposób, jest przekonanie, że 
Indianie, choć uciskani przez stulecia, zachowali niezależną kulturę, bardziej 
jednolitą i wyrazistą niż kultura panów (Yawar fiesta) i bardziej ludzką niż 
nowoczesny kapitalizm (Lis z Gór i Lis z Nizin). To świat panów i nowoczesna 
kultura wybrzeża są tym, co Ernesto utożsamia z brakiem logiki. Porządek 
magiczno-religijny jest dla niego zasadą obiektywną i dlatego zumbayllu czy 
rzeka są pomocne w zmaganiu się ze sprzecznościami, jakie niesie życie 
(a konkretnie wpływ świata Misti).

Jednakże, zdaniem Rowe’a109, porządek magiczno-religijny nie zawsze jest 
w stanie pokonać te sprzeczności i stąd też przynależność Ernesto do indiań-
skiej kultury rodzi problemy. Problemy te biorą się stąd, że bardzo trudno 
zaaplikować indiańskie myślenie do zjawisk napotykanych w świecie niein-
diańskim. Gdy Ernesto czy inni bohaterowie Arguedasa próbują to robić, to 
od razu muszą uciekać w subiektywizm; w swój świat wewnętrzny, bo myśle-
nie indiańskie nie ma żadnego odpowiednika w świecie Misti i nie da się zbu-
dować dialogu i rozwiązać konfliktu. Według Rowe’a, to stanowi podstawową 
przyczynę, dla której Indianom oderwanym od tradycji nie udaje się zaistnieć 
na wybrzeżu; podstawową przeszkodą jest brak punktów wspólnych pomię-
dzy kulturami110.

 108 Ibidem.
 109 Ibidem.
 110 Ibidem.
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Moim zdaniem, punkty wspólne między kulturami istnieją (jak inaczej 
mogłaby narodzić się kultura metyska, jak nie za sprawą wspólnej płaszczyzny 
międzykulturowej), ale brakuje wiary, że kultura indiańska może wzbogacić 
światopogląd Misti. Ernesto i podobni mu bohaterowie to nieliczne jednostki, 
które są przekonane o wartościowości wizji indiańskiej. Dlatego starają się, aby 
wyprowadzić tę kulturę z subiektywnego świata swojego wnętrza do obiek-
tywizmu zewnętrznej rzeczywistości. Sam Ernesto ustawicznie miesza obie 
kultury, mniej lub bardziej świadomie, nie brakuje również na kartach po-
wieści Arguedasa innych ważnych bohaterów metyskich, takich jak indiańscy 
Metysi z Puquio w Yawar fiesta, Antero z Głębokich rzek, don Esteban, Moncada, 
Caullama, don Bazalar i don Diego z Lisa z Gór i Lisa z Nizin. Oprócz tego 
w ostatniej powieści mamy też metyskie prostytutki i zagubionych Metysów 
zasymilowanych do kultury Misti (np. Chaucato) czy też „zindianizowanych” 
Jankesów jak Max. Już sama liczba bohaterów indiańsko-metyskich, jak też 
istotna rola, jaką pełnią w utworach Arguedasa, jest dowodem na to, że to oni, 
„dzieci transkulturacji”, stanowili jądro jego zainteresowań. Przyjrzyjmy się 
zatem wybranym przykładom z powieści Yawar fiesta i Lis z Gór i Lis z Nizin, 
ponieważ do tej pory głównie analizowałam pod kątem metysażu Ernesto 
z Głębokich rzek i różne „wersje” tej samej postaci w opowiadaniach. Taki ak-
cent na jedną postać mógłby sugerować, że to jedyny typ Metysa, który intere-
sował Arguedasa (typ, w gruncie rzeczy, bardzo autobiograficzny), natomiast 
pisarz stworzył również inne ważne i sugestywne sylwetki Metysów, które 
nie są inspirowane bezpośrednio jego własną biografią, co stanowi dowód na 
to, że istotnie kultura metyska jest żywotna w Peru i przejawia się na wiele 
sposobów, w wielu typach mentalności łączonych.

Pierwszą z postaci metyskich, która obok Ernesto bardzo zapada w pa-
mięć, jest don Pancho z Yawar fiesta. Don Pancho jest pod takim wrażeniem 
turupukllay, że zamknięty przez władze w areszcie na czas święta każe się 
jeszcze bardziej odizolować, bo dźwięki indiańskiej muzyki sygnalizujące 
początek święta powodują, że traci nad sobą kontrolę. Uczucie, które nim 
zawładnęło, gdy usłyszał muzykę, jest równie silne i intuicyjne, jak uczucie, 
które targało Ernesto, ilekroć „wzywał” go indiański świat:

A kiedy grali, rozległo sie dalekie, lecz bardzo wyraźne zawodzenie 
wakawak’ras. Don Panchowi wydawało się, że kiedy ich śpiew wkroczył 
do aresztu, lampa zamrugała, a jej światło nieco osłabło. Zupełnie jakby 
wpadł podmuch wiatru; don Pancho zauważył to, a jego serce doznało 
nagłego skurczu; poczuł wielki żar we krwi, jak gdyby lampa płonęła we-
wnątrz jego piersi. (Yf 111)

Co warto zasygnalizować, w odróżnieniu od Ernesto, don Pancho to prosty 
człowiek i na co dzień do pewnego stopnia wykorzystujący Indian, zatem nie 
jest on ich obrońcą i zwolennikiem oraz nie posiada duszy subtelnej i wrażli-
wej, co ustawia go w innej niż Ernesto pozycji w kontinuum metysażu.
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W Puquio nie tylko don Pancho i wspomniany przy okazji dwóch historii 
don Julian są pod przemożnym wpływem indiańskiego ducha, tak naprawdę 
nieomal wszyscy Misti z powieści są wrażliwi na turupukllay i jedynie nie star-
cza im odwagi tak jak „buntownikom”, aby manifestować się ze swoimi uczu-
ciami. W rzeczy samej, gdy podczas korridy dwaj najwięksi „wichrzyciele” 
przebywają w areszcie, to właśnie pozostali obywatele zezwalają Indianom na 
stoczenie pojedynku z bykiem. Ten utajony wpływ kultury indiańskiej na Misti 
z miasteczka widać szczególnie dobrze podczas ich rozmowy z Podprefektem, 
w czasie której obywatele na moment „odsłaniają się”:

– Co też pan mówi, Podprefekcie! Bez corridy nie ma święta na dwu-
dziestego ósmego.

Wszystko straciłoby urok. (...)
Nasi Indianie są uparci. Niech pan nie myśli, że są tacy sami jak ta in-

diańska banda po innych miasteczkach. Kiedyś, w dawnych czasach, nasi 
dziadkowie musieli staczać walki, żeby ich powstrzymać. I niemało się 
strachu najedli! Teraz żyjemy raczej w zgodzie. Ci cholos są coś warci!

Tak, señor!
Wie pan już, że tę drogę, którą pan przyjechał, Indianie zrobili w ciągu 

dwudziestu ośmiu dni. A plac targowy ayllus zbudowali w ciągu dwóch 
miesięcy. Pracowali jak mrówki.

To było aż zaraźliwe! Kiedy pracowali przy budowie placu, nawet ja, 
zatwardziały leń, poczułem chętkę, żeby się do nich przyłączyć. (...)

Tak, panie Podprefekcie. A tego Misitu przyciągną za uszy.
A z Misitu to dopiero będzie corrida, jak w dawnych czasach.
Oby, panowie! Widzę, że bardziej przepadacie za tymi corridami niż 

Hiszpanie za swoim Joselito i Belmonte.
– To zależy, señor. Tu też mamy cholos jak się patrzy. (Yf 36, 37)

Ten obszerny cytat znakomicie ilustruje, co tkwi u podstaw sukcesu 
Indian z Yawar fiesty i raczej optymistycznego przesłania powieści. W historii 
o Puquio kultura indiańska zostaje doceniona, a Indianie uznani za swoich 
cholos, Metysów. Znikają podziały, czasami pojawia się nawet duch integracji, 
jak u obywatela, który „poczuł chętkę”, żeby przyłączyć się do pracy Indian. 
Tacy Indianie nie muszą się wstydzić swojej tożsamości i ich kultura może 
rozkwitać w obrębie kultury metyskiej.

W Yawar fiesta Arguedas pokazuje też żywotność kultury metyskiej w mia-
stach wybrzeża, a zwłaszcza w Limie, co kontrastuje z obrazem miejskich 
Indian z Lisa z Gór i Lisa z Nizin. To czas, kiedy jeszcze Indianie byli w stanie 
obronić się przed postępującą industralizacją i dehumanizacją, czas pełnego 
rozkwitu kultury metyskiej.

...górale, Indianie, pół-mistis i cholos schodzili z wyżyn wraz ze swymi cha-
rangos, bandurías, kirkinchos i swą indiańską hiszpańszczyzną. (...) A w do-
mach i lepiankach, osłanianych przez gliniane murki, oświetlanych lam-
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pami naftowymi, (...) urządzali swoje święta wraz z huyanos, bandurríą, 
harfą i keną. Z okazji wielkich świąt, jak dwudziesty ósmy lipca, Karnawał 
i Nowy Rok, wynajmowali prywatne ogrody w nowych dzielnicach, ze-
spół jazzowy i w stu lub dwustu wypełniali prymitywny parkiet. Tańczyli 
niezdarnie jazz, rumbę, tango. W końcu uciszali orkiestrę i wraz z gitarą, 
harfą, bandurríą i śpiewem zaczynali swoje własne święto; głos huyanos, 
charango i keny rozlegał się nawet na skrzyżowaniach alei, gdzie mijają się 
luksusowe samochody. Głos sierra, w keczua lub po hiszpańsku, dusza 
wąwozów, rzek, punas i gór porosłych janowcem, krzewami kiswar i k’enwa. 
(Yf 74)

Ale jednocześnie w powieści zaobserwować można postępujący zanik du-
chowości u studentów i socjalizujących się Metysów o indiańskich korzeniach. 
Gdy grupa takich aktywistów przybywa do Puquio, starają się oni „nawrócić” 
miejscowych Indian na „cywilizowany” sposób myślenia:

...niektórzy z nich (z Indian) chcieli się dowiedzieć czegoś o Limie, więc 
Metysi opowiadali o niej dość długo. Później rozprawiali także o różnych 
auki. Próbowali wytłumaczyć, że Misitu został schwytany dzięki zdecydo-
waniu comuneros i odwadze Raury, że człowiek zawsze potrafi zwyciężyć 
sallk’a. Ale Metysi wiedzieli, że to nie takie łatwe, że comuneros są przeko-
nani, iż to wielki K’arwarasu popiera ich ayllu i wszyscy daliby się zabić za 
auki jako swego ojca. (Yf 134)

Podczas gdy w Puquio o sile duchowości indiańskiej przekonane były 
wszystkie ayllus, jednomyślnie, w Lisie z Gór i Lisie z Nizin związek z indiań-
skim światopoglądem zachowały już tylko jednostki. Niestety, te jednostki 
rekrutowały się głównie spośród osób chorych (Moncada) i umierających 
(don Esteban), tak jakby choroba obdarzała niezwykłą wrażliwością i wyra-
biała siłę charakteru niezbędną, aby stawić opór bezdusznej rzeczywistości. 
Stawianie oporu to walka o własną tożsamość, czego świadom jest np. mie-
szaniec Moncada, kiedy mówi:

Jestem toreadorem; nie zagrozi mi swoimi rogami żadna z tych żądz, 
co zrobiły bogacza z Braschiego, z kupca Mohany, któremu się zachciało 
zostać alkadem. Teraz już byki mnie nie zaatakują; wszystkie pokonałem. 
(LG i LN 56)

Tak jak w Yawar fieście byk pokonany przez Indian symbolizował pokona-
nie Misti, tak też i tutaj „byki” symbolizują pokusy „białego” świata: materia-
lizm i żądzę władzy. 

Don Esteban z kolei to przykład Indianina, który przeszedł całą indiańską 
drogę cierpienia i wyzysku. Gdy zabito mu ojca, matka oddała go na plantację 
koki, gdzie pędził żywot kolona-niewolnika. Potem przez lata odrabiał mitę 
w kopalni i wreszcie trafił do Limy, gdzie próbował wieść żywot robotnika. 
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„Próbował”, bo odezwała się w nim śmiertelna choroba, „pamiątka” z górni-
czego życia i już nie był w stanie zadbać o własną rodzinę. Jedyny pozytywny 
akcent w jego życiu to przyjaźń z Moncadą; razem łatwiej jest im znieść sa-
motność i bronić prawa do posiadania własnych przekonań. Nawet żona don 
Estebana go nie rozumie, gdy jako jedyny lek przeciwko postępującej chorobie 
wskazuje pojednanie się z chrześcijańskim Bogiem poprzez wyznanie grze-
chów przed jankeskim księdzem. Don Esteban woli raczej słuchać indiańskie-
go kacyka, który stwierdził, że choroba ustąpi, gdy wypluje już z płuc cały 
węgiel:

Czarownik, co rozmawia z duchem góry Aukillu, tak powiedział: „Jeżeli 
ciało zwraca węgiel w plwocinie, to się od niego uwalnia. (...) To ci tak 
powiem: wyrzucisz z siebie pięć uncji i w porządku, bracie! Uwolnisz się! 
Płacisz cenę za to życie, coś je oddał gringowi, szefowi kopalni w Cocalón. 
Cocalón też się uwolni! Aukillu dobrze wie”. (LG i LN 164)

To, co dla zewnętrznego obserwatora może być przejawem zacofania 
Indian i ich naiwności, pełni w powieści zupełnie inną rolę. Nawet jeżeli nie 
wierzy się w możliwości terapeutyczne kuracji szamańskiej, to jednak nie 
wolno zapominać, że w kontekście całej powieści jest to jedyna terapia, która 
niesie nadzieję. Lekarze traktują don Estebana jako „przypadek beznadziej-
ny”, księża, których intencje narrator cały czas stawia pod znakiem zapytania, 
nie stanowią żadnej gwarancji, że zadbają o los indywidualnego człowieka, 
a nie znów o własne interesy. Kontakt z indiańską duchowością jest natomiast 
niezmiennie źródłem siły, nawet dla odtrącanych przez otoczenie za brak zro-
zumienia, co widać np. w rozmowie Estebana z żoną:

– Oczy i rzęsy to masz jak z piekła rodem, Esteban – odpowiedziała żona.
Ogień to nie zawsze musi być piekło. Złość to nie zawsze grzech. W mo-

ich oczach jest ogień z tej siły, co staje na przekór śmierci; i na przekór 
tobie, moja pani. Tak mówi Brat. I tak samo, tylko po swojemu, mówi mój 
kum Moncada.

Tyle węgla żeś wypluł i jutro jedziesz do Truillo po kartofle? – spytała 
kobieta. (...)

Zawsze jeżdżę – powiedział don Esteban. – Ja nigdy nie ustaję. Dawaj 
worki. (LG i LN 139)

Don Esteban jest właśnie takim duchem oporu przeciwko miażdżącej rze-
czywistości. „Duchem” nie tylko w sensie przenośnym, lecz także stopniowo 
w sensie dosłownym, bo powoli zamienia się w szkielet na skutek choroby. 
Bunt jest ratunkiem nawet w piekle i to przesłanie ciągle aktualne – od opo-
wiadań począwszy, a skończywszy na Lisach, jak mówi Moncada: „Świat bez 
Moncady i bez jego kuma. Nic pieprznego! Tylko same »pokorne« chojractwo”. 
(LG i LN 176)
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Taki duch oporu cechuje też Indianina Caullamę, który ma odwagę stawić 
czoła korporacji. Na próby zastraszenia go odpowiada:

Koło mnie zawsze stoi Inca, jak wychodzimy na pełne morze. Atahualpa 
nie umarł, tak powiedz Tinocuchy albo Teodulowi czy tam jakiemu inne-
mu, co cię tu przysłał, bo wie, żeś głupi, ale spryciarz, ty kapitalistyczna 
gnido. Inca stoi koło mnie, a najbardziej wtedy, kiedy czuję, jak przede 
mną, głęboko, kotłują się sardele. Jest wtedy Inca, tuż obok, spokojny, jak 
posąg, wielgachny, nie ma koloru! Byłem w Cajamarca zobaczyć to miej-
sce, gdzie, powiadają, go zabili. W tych Łazienkach, co na nie mówią, że 
to Inki, tam ja się kąpałem. W całej dolinie Cajamarca ciało i dusza Inki 
są, w wąwozie, na wzgórzu El Dorado i na morzu też się odzywa. Kapitał 
się podda, jak przyjdzie na to czas... (LG i LN 196, 197)

Dowodem na żywotność indiańskiego ducha w tej powieści jest także 
transformacja don Diego, tajemniczego przybysza, który rozmawia z dyrek-
torem fabryki jak równy z równym. Don Diego zmienia się w owada andyj-
skiego i w lisa, jest wszędobylski i nieuchwytny, potrafi rozmawiać z pozycji 
białego wykształconego człowieka, a jednocześnie cały czas czyni użytek ze 
swej mistycznej indiańskiej natury. Jego transformacje wprawiają w zakłopo-
tanie i zachwyt, ale też budzą strach. Samo imię „Diego”, o czym pisze Spitta, 
należy do ulubionych imon hiszpańskich, zaadaptowanych przez Indian. Na 
początku Keczuanie używali imienia „Santiago”, utożsamiając go nie z chrze-
ścijańskim świętym, ale ze swoim bogiem piorunów. Nie spodobało się to 
misjonarzom katolickim i dlatego od pewnego momentu pozwalali Indianom 
wyłącznie na używanie skróconej wersji „Diego”. Don Diego z ostatniej po-
wieści Arguedasa tłumaczy z kolei, że jego imię jest imieniem lisa, przez co 
łączy się dodatkowo z postaciami mitycznych lisów – komentatorów z tej sa-
mej powieści. Don Diego jest zatem Metysem idealnym, postacią, w której 
kultury harmonijnie się splatają, jednakże jego tajemniczy charakter i aluzje 
co do mitycznego rodowodu czynią z niego postać nie całkiem z tego świata, 
trudno zatem uwierzyć w istnienie realistycznego odpowiednika don Diego 
w prawdziwym świecie Peru. Jest on postacią tak bardzo intrygującą, jak mało 
wiarygodną; jest jak wizja na realistycznym tle.

Ostatnim Metysem, tym razem stricte kulturowym, któremu warto po-
święcić trochę miejsca, jest Max, zwany jankesem. Tak jak Ernesto, Max nie 
jest Indianinem z racji krwi i w ten sposób domyka się continuum metysażu. 
Tak jak Ernesto, Max został oczarowany przez kulturę indiańską i stał się jej 
obrońcą. Jak wyznaje Max, to oczarowanie nastąpiło

...pewnej nocy, w tej ciszy płaskowyżu, która ci pozwala słyszeć, jak rośnie 
trawa i jak kręcą się planety, i, co więcej, tętnienie, nie twego serca, nie, 
tętnienie życia w ogóle i w nim także ludzkiego labiryntu... (LG i LN 225)
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Max znalazł zatem w kulturze indiańskiej uniwersalizm i wytchnienie 
od stylu życia, który niejako wymuszała na nim jego własna kultura. Świat 
indiański stał się pewnym uzupełnieniem jego światopoglądu. Max ostrzega 
przed zabijaniem różnorodności i w ten sposób daje przynajmniej częściową 
odpowiedź na pytanie, nad którym zastanawia się sam Arguedas, a mianowi-
cie, że można przekształcić kulturę indiańską tak, aby stała się uniwersalna, 
ale bez zatracenia swojego ducha. Max mówi, że największym wrogiem kul-
tury mniejszościowej jest brak szacunku do jej reprezentantów i próba ujed-
nolicenia samej kultury:

Władza i pogarda, nieukrywana lub z lekka osłodzona, wobec narodów 
połowy świata prowadzi ku ich zepsuciu i zezwierzęceniu, bo zamiast 
uczyć się od starych ludów, takich jak ten tutaj, chcą tylko podsycać waś-
nie i chaos w ich łonie oraz między nimi, stawiając sobie bezsensowny 
i nierealny cel ukształtowania ich wszystkich podług jednej formy, aby ich 
potem wypić jak butelkę coca-coli. (LG i LN 230)

Jaki jest zatem zmierzch Metysa i czy można mówić o klęsce metysażu 
w ostatniej części „dziennika Metysa”, tzn. w Lisie z Gór i Lisie z Nizin? Poprzez 
sam fakt, że Arguedas wykorzystuje w tej powieści fragmenty swojego dzien-
nika, pisarz – z jednej strony – ułatwia nam zadanie, jakim jest dotarcie do 
prawdy na temat jego wizji przyszłości kultury indiańskiej, bo poznajemy 
jego poglądy, a z drugiej strony – silny autobiografizm przeszkadza w nieza-
leżnym odczytaniu fragmentów powieściowych. U Erdrich kwestia przetrwa-
nia kultury Chippewa również nie była zarysowana w sposób jednoznaczny, 
ale ostatni obraz kwartetu, obraz Fleur, która dobrowolnie przekracza granicę 
pomiędzy życiem a śmiercią i ratuje od śmierci młodego szamana Lipshę, nie-
sie w sobie nadzieję. Skoro Fleur jest w stanie zaufać Lipshy, powierzając mu 
rolę duchowego opiekuna plemienia, to pewnie i my, czytelnicy, powinniśmy 
uwierzyć w potencjał Lipshy i odrodzenie Indian. Rozwiązanie zasugerowane 
przez Erdrich pozostaje rozwiązaniem ulokowanym w granicach jej fikcyj-
nego świata, w granicach opowieści czysto literackiej, natomiast Arguedas, 
zwłaszcza w swojej ostatniej powieści, wykorzystuje własne życie. Wiadomo, 
że napisanie tej powieści miało być również częścią terapii, ratującej go od 
samobójstwa. Jednak na naszych oczach powieść „się rozsypuje”, a po listach 
pożegnalnych zamykających jej ostatni rozdział, znajdujemy dołączoną już 
przez kogoś innego informację, że pisarz pożegnał się z życiem dokładnie 
w taki sposób, jak do tego się w tej powieści przygotowywał. 

Chociaż nie jestem zwolenniczką czysto autobiograficznego odczytywania 
dzieła, wierząc, że osoba prywatna i twórca to dwa odrębne wcielenia, które 
na siebie wpływają, ale nigdy nie stanowią wzajemnego lustrzanego odbicia, 
to jednak w tym szczególnym przypadku trudno zignorować materiał au-
tobiograficzny. Powieść splata się z życiem, a życie z powieścią do takiego 
stopnia, że pojawia się pytanie, czy w ogóle można tego typu utwór inter-
pretować. Moim zdaniem, można, jeżeli sam twórca się temu nie sprzeciwiał 



265

José María Arguedas – paradoksy metysażu

(przypadek Arguedasa), i nawet warto, jeżeli utwór w jakiś sposób uzupełnia 
dzieło całego życia (a niewątpliwie ta ostatnia powieść ma wiele wspólnego 
z poprzednimi). Zwłaszcza dziennik odsłania główne „ogniwo” łączące świat 
opowiadań, Głębokich rzek czy Yawar fiesta. Tym ogniwem jest postać narratora, 
Metysa kulturowego, teraz człowieka dojrzałego, który zastanawia się nad ca-
łym swoim życiem i jednocześnie, jak zwykle, zatrzymuje się nad dylematem 
wielokulturowości w Peru. Znów rozpoznajemy w nim sympatyka Indian, czy 
raczej Metysów o indiańskiej świadomości, z tym że w tej powieści zaintere-
sowania narratora są najszersze – ważni są nie tylko Metysi indiańscy, lecz 
także Metysi zasymilowani, Kreole, Mulaci, słowem: tygiel wielokulturowy 
wybrzeża. Dopuszczenie do głosu aż tylu grup i jednostek powoduje rozbicie 
narracji we fragmentach powieściowych. Dodatkowo mamy jeszcze narrację 
na poziomie mitycznym prowadzoną przez tytułowe lisy, które komentują 
wydarzenia. Ich komentarz jednakże nie ułatwia czytelnikowi zrozumienia 
powieściowego świata – raczej komplikuje. 

Oddzielając na moment materiał z dziennika Arguedasa wplecionego 
w powieść i skupiając się wyłącznie na fikcyjnym świecie Lisa z Gór i Lisa 
z Nizin, możemy zauważyć, że jest to mroczna opowieść o kolejnej konkwiście. 
Tym razem we współczesnym świecie. Właściciele fabryk w piekle zwanym 
Chimbote są równie bezwzględni jak latyfundyści, a los Indian próbujących 
rozpocząć nowe życie na wybrzeżu w przeważającej liczbie przypadków jest 
nie lepszy niż los kolonów andyjskich. Tak jakby mentalność panów pozo-
stała niezmienna. Zmieniły się tylko trochę „kostiumy”, bo teraz najbardziej 
krwiożerczy i zdegenerowani są Metysi, którzy posmakowali władzy i którzy 
rządzą tym światem. Bezduszny kapitalizm i panosząca się wszędzie prosty-
tucja stanowią podstawę tej rzeczywistości.

Smród bijący od morza płoszył gęstą woń dymu z kotłów, w których 
miliony sardeli rozpadały się na cząstki, rozgotowywały i wydziela-
ły ten zapach, parując i topiąc się tłuszczem. Zapach odpadków, krwi, 
drobniutkich wnętrzności rozdeptywanych na pokładach kutrów i łodzi 
i spłukiwanych sikawkami wprost do morza, a także zapach wody, która 
bulgocąc, spływała z fabryk na plażę, przyciągał śliskie robaki – roiło się 
od nich na piasku; ten smród szedł falą tuż nad ziemią i wznosił się coraz 
wyżej. (LG i LN 43)

W tej ciemności jest pięć dzielnic nędzy: bagna porosłe trzciną, słona 
woda, wiatr; a potem znowu ciemność; dalej El Trapecio, centrum, huta 
z całą jej dzielnicą, mola i coraz większa ciemność aż do piaszczystych 
wydm i morza (...) około trzydziestu dzielnic nędzy, dwieście tysięcy lu-
dzi, żyje na śmietnisku i tylko przy świetle gwiazd (...)

Braschi produkuje, Braschi kupuje; jest tutaj i w Japonii, i w Rosji; 
produkuje mączkę, a także szaleńców i ślepców; on i zastęp jego orłów 
wznieśli się na wysokość, gdzie nie ma słońca ani księżyca (...) Tylko z ta-
kich wysokości można rozkazywać, zarządzać, organizować, napędzać do 
pracy całą tę mieszaninę... (LG i LN 119, 120)
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Jest to w istocie obraz ciemności piekielnych, wraz z bijącym z nich smro-
dem, jak też z samym Lucyferem i jego świtą. Jak pan piekieł, Braschi jest 
tajemniczy i wszechobecny, a siła jego zła dociera wszędzie. Gdzie w tym 
wszystkim jest miejsce na dziedzictwo indiańskie, gdzie miejsce na przeja-
wy jakiejkolwiek kultury czy duchowości? Krytycy z zacięciem prawdziwych 
tropicieli szczegółu odnajdują słabe przebłyski oporu ducha, próby swoistego 
„buntu w piekle”. Jednym z buntowników jest wspomniany szalony Moncada, 
rodzaj szamana, który potrafi zjednoczyć wokół siebie ludzi, czy don Esteban, 
były indiański górnik, który nawet umierając na pylicę, wierzy, że jeszcze 
zdoła wypluć z siebie cały węgiel i stać się wolnym (tak jakby mógł pozbyć 
się balastu akulturacji i odzyskać siebie w sensie duchowym oraz fizycznym). 
Jeszcze jednym z „sygnałów nadziei” jest taniec prostytutek, który może su-
gerować indiańskie przekonanie o sile spoczywającej w jedności. 

Celowo zaproponowałam oddzielenie chwilowe dziennika od części 
powieściowej, ponieważ nie zgadzam się z odczytaniem, że w tej powieści 
śmierć Arguedasa zbiega się w czasie ze śmiercią indiańskiego świata i jest 
rezultatem klęski tego ostatniego. Po pierwsze, Arguedas-człowiek na pewno 
miał jeszcze inne powody, które popchnęły go do decyzji o samobójstwie, i są 
to powody prywatne, do których nikt nie miał i nie ma dostępu, z wyjątkiem 
samego pisarza i może najbliższych mu osób. Tej tajemnicy nie rozwikłamy 
nigdy. Możemy natomiast postarać się odnaleźć przesłanie dotyczące przy-
szłości wielokulturowego Peru, a szczególnie przyszłości Andyjczyków w tym 
państwie. Czy Lis z Gór i Lis z Nizin to istotnie portret zmierzchu tego świata 
– pokazanie nieodwracalnych zmian w duchowości i mentalności indiań-
skiej? Czy tropy dotyczące ducha oporu, który przetrwał nawet w piekle, są 
na tyle sugestywne, że możemy mówić o nadziei dla dwudziestowiecznych 
potomków Indian? Wydaje mi się, że bardzo pomocną strategią służącą odna-
lezieniu chociaż częściowych odpowiedzi na te pytania jest analiza tej ostat-
niej powieści w kontekście innych utworów; analiza Lisa z Gór i Lisa z Nizin 
jako części historii transkulturacji, części „dziennika Metysa”. Metysa, który, 
przypominam, narodził się poprzez indiańską fascynację w opowiadaniach, 
ukształtował się w świecie Głębokich rzek, święcił triumfy w Yawar fiesta i dotarł 
aż na wybrzeże. 

Zdaniem Ramy111, tego typu bohater Arguedasa jest zawsze rozdarty po-
między światami i udaje mu się zachować kruchą równowagę tylko poprzez 
potwierdzanie swojego buntu sporadycznymi wybuchami przemocy. W ten 
sposób akcentuje on swoją niezgodę na rzeczywistość i broni kultury spycha-
nej na margines. Według mnie, ponadto dodatkowo sygnalizuje żywotność 
kultury indiańskiej na zasadzie „buntuję się, więc jestem” i zaprzecza wy-
godnej dla Misti tezie, że Indianie są otępiali i bezwolni, a ich kultura po-
grzebana z Inkami. „Wewnętrzny” Indianin tego bohatera jest manifestacją 
triumfu przetrwania, przetrwania pomimo bardzo trudnych warunków 
historycznych, społecznych czy kulturowych. To zatem bohater, który niesie 

 111 Ruiz, Literatura y biografía..., op.cit.
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z sobą nadzieję, pomimo desperacji otaczającego go świata. Jak wiemy z ana-
lizy Metysów „nieugiętych” z ostatniej powieści (don Esteban, Caullama, don 
Diego), jest to interpretacja uzasadniona.

Z kolei, według Llosy112, konflikt wewnętrzny metyskiego bohatera 
Arguedasa nigdy nie zostaje rozwiązany, choćby nie wiem z jakim zacięciem 
próbował zburzyć istniejący porządek rzeczy. Sam bunt nie wystarcza, bo 
element indiański i hiszpański na zawsze pozostają w opozycji i nigdy nie 
dojdzie do integracji ze względu na brak zrozumienia. Kultura metyska nie-
zmiennie postrzegana jest jako gorsza i nieistotna.

Z taką interpretacją przesłania dzieł Arguedasa zgadza się też Rama. 
Oczywiście, dostrzega on, jak już nadmieniłam, triumf przetrwania w postaci 
Metysa, ale jednocześnie nie widzi w fikcyjnym świecie Arguedasa szans na 
realizację pełnego triumfu kultury metyskiej jako takiej. Rama pisze w artyku-
le Formacion de una cultura peruana, cytowanym we fragmentach przez Ruiza113, 
że wiara Arguedasa w siłę Metysa jest wiarą romantyczną. Według krytyka, 
potrzeba więcej realizmu, aby polepszyć sytuację społeczną Metysa, bo w koń-
cu żyje on na ziemi, która należy do wszystkich oprócz niego i cały czas musi 
się adaptować do wrogich warunków zewnętrznych. Powoli zatem wyłania 
się obraz, który pokazuje inne niż prywatne powody klęski metysażu. Nawet 
romantyzm Arguedasa nie był w stanie przezwyciężyć chorej rzeczywistości, 
którą tak dogłębnie penetruje jego fikcja. Niewątpliwą zaletą dzieła Arguedasa 
jest pokazanie całej skomplikowanej sytuacji Metysa oraz skierowanie oczu 
czytelnika na wieczny konflikt wynikający z wielokulturowości Peru i konflikt 
egzystencjalny. Wszystkie nadzieje ulokowane są w metysażu, a dwuznacz-
ność sytuacji Metysa więzionego pomiędzy kulturą indiańską a Misti i będące-
go, w rzeczy samej, wyrzutkiem, jest pokazana jako pojedynek pomiędzy ra-
cjonalizmem a magią, pobożnością a buntem, rzeczywistością a pragnieniem. 
Wynikiem tego usytuowania jest samotność i rozdarcie wewnętrzne. 

Zdaniem Julio Ortegi114, ostatnie powieści obejmujące całe społeczeństwo 
Peru (Lis z Gór i Lis z Nizin do nich należy) pokazują, że Arguedas stara się 
znaleźć rozwiązanie całej sytuacji (rozwiązaniem miałoby być przeniesienie 
Indian z Andów do miast, na wybrzeże i integracja), ale zamiast tego odkry-
wa, że cała sytuacja jest bardziej skomplikowana, a także obfita w problemy 
i trudności, niżby się mogło wydawać. Metysaż nie jest łatwym wyjściem; to 
nie jest, zdaniem Ortegi, harmonia kultur. Dlatego Ortega postuluje, aby nie 
ignorować wewnętrznej agonii Arguedasa, bo takie ignorowanie jest tożsame 
z pozbawianiem dzieła jego głębi. Agonia ma w jego utworach ścisły związek 
z niemożliwym do rozwiązania konfliktem: wewnętrznym dramatem wy-
nikającym z rozdarcia pomiędzy indiańskością a próbą dopasowania się do 
kultury współczesnej. Jest to, zdaniem Ortegi, dramat nie tylko osobisty, ale 
latynoamerykański.

 112 Ibidem.
 113 Ibidem.
 114 Ibidem.
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Według mnie dramat tej sytuacji pogłębia fakt, że Arguedas jest – po-
dobnie do swojego kluczowego bohatera Ernesto – nieomal jedynym, który 
zna kulturę indiańską i dostrzega jej potencjał. To nie jest tak, że kultury 
indiańskiej nie można dopasować do kultury współczesnej, bo ta pierwsza 
się zdezaktualizowała czy jest mało wartościowa. Tak utrzymują Misti i zasy-
milowani Metysi z powieści Arguedasa, którzy postęp rozumieją wyłącznie 
w kategoriach materialnych, tzn. starają się zająć dominujące pozycje w świe-
cie agresywnego kapitalizmu. Zupełnie wydaje się nie interesować ich to, co 
fascynuje najważniejszych bohaterów i narratorów Arguedasa – postęp du-
chowy. Świat Lisów to świat spustoszonej duchowości; świat, w którym czło-
wiek sprowadzony zostaje do roli towaru. Ludzkie więzi i ludzka solidarność 
wygasają, tylko tu i ówdzie możemy obserwować ich przebłyski (np. działa-
nia Moncady, solidarność Indian). Arguedas starał się powiedzieć, iż żaden 
rozwój materialny nie zastąpi pustki duchowej i że nie można wydostać się 
z niewoli, jaką zgotowali kolonom latyfundyści w Andach i nie tylko, adaptu-
jąc moralność panów i przechodząc płynnie z pozycji kata do pozycji ofiary. 
Dowodów na takie myślenie pisarza dostarcza jego proza: to nie przez przy-
padek fragmenty z Głębokich rzek opisujące triumf indiańskiej duchowości są 
najpiękniejsze i najbardziej sugestywne, a ustępy obrazujące triumf dominacji 
jednego człowieka nad drugim (np. ostatnio cytowany opis Chimbote z Lisa 
z Gór i Lisa z Nizin) należą do najbardziej przerażających i odpychających. 
Arguedas zdecydowanie odrzuca zasady, na których opiera się świat wy-
brzeża: agresywny kapitalizm i indywidualizm z jego ambicjami, by walczyć 
o władzę. Jak mówią mieszkańcy Chimbote, „tutaj (...) wszystkim odbiera się 
własną twarz, rozgotowuje moralność, ugniata pod jeden strychulec”. (LG i 
LN 90) Na wybrzeżu niszczy się człowieczeństwo, za to świat gór strzeże ide-
ałów braterstwa i podkreśla łączność człowieka z przyrodą. Nie można zatem 
uzyskać satysfakcjonującej syntezy światów, bo są one wzajemnie dla siebie 
przeciwieństwami i na zawsze jest się skazanym na los Ernesto, mak’tillo fal-
sificado. Kultura duchowa klasycznie przegrywa z rozwojem przemysłowym. 
Od pierwszych do ostatnich utworów bohater Arguedasa ulega transformacji 
– od nieświadomego poczucia niedopasowania do świata, w którym się uro-
dził, i przekonania o przynależności do świata Indian – po świadomy wybór 
odejścia ze świata Misti do świata Indian. Bolesne wyobcowanie i marginal-
ność stają się jego znakiem rozpoznawczym, czymś, co go wywyższa i sta-
nowi istotę jego duchowości oraz godności. Jednocześnie oglądanie świata 
z pogranicza jest przywilejem, bo umożliwia dostęp do dwóch rzeczywistości 
równocześnie i daje głębszą wiedzę. Zatem klęska i triumf łączą się za sprawą 
cierpienia oraz wyróżnienia, które jednocześnie przypadają w udziale tej po-
staci/narratorowi z pogranicza światów.

Historia wiecznego podziału jest też treścią przemówienia mitycznego lisa 
z ostatniej powieści:

Nasz świat dzielił się wówczas, tak jak i dziś, na dwie części: jedna 
z nich to ziemia, na której nie pada deszcz i jest gorąco, czyli świat nizin, 
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nad morzem, gdzie upalne doliny wpisane pomiędzy strome wzgórza, 
suche, o barwie ochry, schodząc ku morzu, otwierają się i napełniają świat-
łem, jak żyły, co niosą w sobie mnóstwo robaków, much, owadów, gada-
jących ptaków; ziemia bardziej dziewicza i bardziej płodna niż ta, gdzie 
ty się obracasz. Ten świat nizin to mój świat, a zaczyna się on w twoim 
– przepaście i równiny, małe czy duże, jakie człowiek stwarza, zadając 
ciosy i śpiewając pieśni; stal, szczęście i krew to największe góry i naj-
głębsze przepaście. Czy teraz, w naszych czasach, w świecie gór i świecie 
nizin zdarzają się historie bardziej zrozumiałe? (LG i LN 53)

Kondycja Metysa jest niezmienna jak pejzaż, pomimo że ludzie ingerują 
i w świat przyrody, i w świat metysażu. Chociaż ten ostatni cały czas podle-
ga transkulturacji, nie potrafi ona zniwelować zupełnie przepaści pomiędzy 
mentalnościami i zdjąć z niego piętna wyobcowania. Metys jest człowiekiem, 
na którym, zdaniem samego Arguedasa, „ciążą tysiąclecia, tysiąclecia historii 
ludzi, których wzajemne związki dały w wyniku mieszaninę piorunującą”. 
(LG i LN 84) 

Do tematu zwycięstwa i klęski metysażu ustosunkowuje się też Rowe115, 
chociaż w swojej pracy poświęconej funkcji mitu nie używa on terminu mety-
saż, lecz indiańskość (jednak sens pozostaje ten sam: to kultura Indian Keczua, 
która jest kulturą mieszaną). Dla Rowe Indianie/Metysi wygrywają poprzez 
urzeczywistnienie mitu zarówno w Yawar fieście jak też w Głębokich rzekach. 
Ale zwycięstwo to ma gorzki smak i w istocie podszyte jest klęską. Z jednej 
strony, efektywne wykorzystanie mitu (które jest tożsame z wykorzystaniem 
potencjału duchowego swojej kultury) gwarantuje im niezależność od kultury 
Misti, bo mit jest manifestacją siły indiańskiej wynikającej z przekonania, że 
Indianie potrafią sobie poradzić bez Misti i nie muszą prowadzić życia pod ich 
dyktando. Z drugiej strony, Rowe zauważa, że mit w powieściach Arguedasa 
jest mistyfikacją z punktu widzenia efektywności politycznej (bo przecież 
ani comuneros z Yawar fiesta, ani kolonom z Głębokich rzek nie udaje się zmie-
nić porządku społecznego; oni raczej odsuwają zagrożenie, jakie sprowadzili 
na nich Misti, ale nie rozwiązują całego problemu wyzysku i nie wyzwalają 
się trwale spod ich władzy). Jednocześnie ten sam mit jest w stanie obnażyć 
mistyfikację społeczeństwa feudalnego, w którym religia stanowi integralną 
część porządku społecznego. Mit zatem, mimo wszystko, pomaga Indianom 
realizować ich rzeczywiste aspiracje społeczne, podczas gdy religia oficjalna 
(katolicyzm) operuje poza ich rzeczywistością. 

Potęga mitu w życiu indiańskich Metysów przejawia się w kluczowych 
momentach utworów Arguedasa, np. kiedy koloni maszerują przez Abancay, 
przekształcają się na krótki czas w siłę nieskończoną. To wydarzenie, które-
go nie widzimy bezpośrednio; Ernesto przebywa wtedy w celi brata Miguela 
i słyszy tylko kroki i różne odgłosy tego, co dzieje się na zewnątrz. Następnego 
dnia zauważa na placu przykościelnym ślady niedawnej obecności Indian 

 115 Rowe, Mito, lenguaje e ideología..., op.cit.
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(zmiażdżone kwiaty). Przez te znaki domyśla się (a z nim i czytelnik), jak 
potężną siłą dysponowali Indianie i jak triumfowali. Indianom udało się zor-
ganizować w jedną grupę ze wspólnym celem; wspięli się ponad poniżoną 
masę, którą ich uczynili Misti. Poprzez to dokonanie zaakceptowali zmianę, 
którą przyniosła rzeczywistość:

W owej chwili zaraza chyba już wygasła dzięki modłom Indian i końco-
wej fali harahui, które dosięgły zapewne najdrobniejszych korzeni drzew. 
(Grz 250)

Jak zauważa Rowe116, patos tego epizodu jest dysproporcjonalny w stosun-
ku do siły, którą w rzeczywistości mieli koloni. Mit jest jednocześnie ich siłą 
i słabością. Zdolność Indian do stawienia czoła agresji społecznej znika, kiedy 
mit przekształca się w mistyfikację (gdy okazuje się, że siła duchowa Indian 
nie jest równoznaczna z ich potencjałem fizycznym). W ten sposób wejście 
kolonów do Abancay jest kolejny raz potwierdzeniem zwycięstwa wewnętrz-
nego Indian w mentalności Ernesto i sygnalizuje fakt, że bohater (i jego twór-
ca) poruszają się po trudnej ścieżce pełnej konfliktów.

Rowe podkreśla, że istotne jest rozdzielenie Ernesto od Arguedasa. 
Pomimo podobieństw, Ernesto nie jest do końca Arguedasem. Nasz pogląd 
na temat Ernesto nie ogranicza się bowiem do jego poglądów na swój własny 
temat, ale konstrukcja powieści, jej język i związki pomiędzy epizodami do-
starczają nam dodatkowych informacji na jego temat. Widzimy świat i Ernesto 
nie tylko jego oczami, ale dowiadujemy się również, w jaki sposób Ernesto 
spostrzega świat. Czasem mamy dostęp do szerszej perspektywy, z jakiej 
możemy obserwować rozwój wydarzeń; zazwyczaj jednak jest to perspekty-
wa węższa; perspektywa Ernesto. Często wydaje się, że osąd, który wydaje 
Ernesto, jest tożsamy z przesłaniem całej powieści, ale też można dostrzec, 
iż rzeczywistość przez nas obserwowana jest zniekształcona przez uczucia 
Ernesto, np. portert Ojca Linaresa przywodzi na myśl karykaturę i w tym 
sensie nie jest to postać samodzielna; sporteretowana obiektywnie. Przyczyną 
tego jest oczywiście konflikt postaw u Ernesto: walka pomiędzy lojalnością 
w stosunku do kultury indiańskiej a lojalnością wobec kultury (w tym oczy-
wiście religii) klasy, do której przynależy z racji urodzenia. 

Według Rowe’a, łatwo identyfikować się z Ernesto, ale ta identyfikacja 
nie jest kontrolowana; trudno być obiektywnym w ocenie jego postawy. Ten 
problem wynika nie z tego, że ciągle przebywamy w świadomości Ernesto, 
lecz z ironii zawartej w powieści. Ironia jest narzędziem, za pomocą którego 
główny bohater określa ograniczenie swojej wizji. Język Głębokich rzek propo-
nuje system wartości, który wyrasta poza świadomość jednostkową Ernesto, 
ale bohater jest bezsilny, aby te wartości wprowadzić w życie. Stąd czasami 
ironia. 

 116 Ibidem.
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W konkluzji Rowe stwierdza117, że błędem byłoby postrzeganie zawężenia 
perspektywy w powieści jako niedociągniecia artystycznego. Głównym celem 
powieści jest zrelacjonowanie konfliktu Ernesto, ale w taki sposób, aby nie 
zredukować go jedynie do rangi konfliktu osobistego. Doświadczenia osobi-
ste Ernesto są ściśle powiązane z konfliktami całego społeczeństwa. Pisanie 
z punktu widzenia społeczności Misti zostało odrzucone, ale równocześnie 
Arguedas nie może też „zanurzyć się” zupełnie w indiańskim punkcie widze-
nia, bo problem Ernesto polega na tym, że nie należy on w pełni do żadnego ze 
światów. W ten sposób Arguedasowi pozostała trudna opcja pisania z punktu 
widzenia „spomiędzy”, który obejmuje obie rzeczywistości. Taki punkt widze-
nia byłby, zdaniem Rowe’a, punktem widzenia „Metysa idealnego”, który po-
trafi zachować obiektywizm w ocenie obu światów. Rowe uważa jednak, że ta 
pozycja nie ma żadnego odpowiednika w rzeczywistym społeczeństwie peru-
wiańskim, bo nie można znaleźć w nim wspólnoty, która potrafiłaby patrzeć 
obiektywnie na oba światy. Wiadomo jednak, czego zupełnie nie uwzględnia 
Rowe, że Arguedas znalazł taką wspólnotę. Metysi z doliny Mantaro potrafili 
czerpać z obu inspiracji i „pogodzić” kultury. Postać Ernesto nie jest zatem 
częścią odrealnionej wizji Arguedasa, ale posiada swój konkretny odpowied-
nik w rzeczywistości peruwiańskiej. Ponadto sam Arguedas reprezentował 
tego typu metysaż kulturowy. Problem polega, jak już wspomniałam, na tym, 
że w Peru, którego losy Arguedas utrwalał w literaturze, kultura stopniowo 
traciła na znaczeniu na rzecz postępu przemysłowego. Dlatego świat zareje-
strowany w Lisie z Gór i Lisie z Nizin to świat wyzuty nieomal zupełnie z du-
chowości – duchowość została przekreślona wraz z kulturą.

Jednym z ostatnich przejawów duchowości w tej powieści jest poczucie 
wspólnoty o indiańskim rodowodzie. Wielu krytyków – ustosunkowując 
się do zmian w twórczości Arguedasa od opowiadań po ostatnią powieść 
– zauważa, że Arguedas pokazał indiańską/metyską drogę od separatyzmu 
do integracji. Przemieszczając się stopniowo na wybrzeże, Andyjczycy ryzy-
kowali utratę swojej duchowości i mentalności. Według Escajadillo, musieli 
tę duchowość poświęcić, aby przetrwać w społeczeństwie industrialnym. Ja 
uważam, że nie do końca oba te swierdzenia są słuszne. Możemy mówić o se-
paratyzmie Indian w Andach ze względu na warunki geograficzne, ale trudno 
nie zauważyć, czytając pierwsze opowiadania i powieści Arguedasa, że brak 
w tym świecie literackim separatyzmu kulturowego. U Arguedasa przemie-
szanie kultur i, co za tym idzie, rezultaty transkulturacji obecne są (w różnym 
stopniu) od samego początku. I od początku pojawia się charakterystyczny, 
rozdarty pomiędzy światami, bohater. Czy natomiast Andyjczycy istotnie kła-
dą całą swoją duchowość na ołtarzu postępu w ostatniej powieści? Czy o tym 
jest ta powieść? Owszem, rejestruje ona pewne zmiany w mentalności „czło-
wieka z gór”. Jednak jednocześnie demonstruje przejawy jego siły pomiesza-
nej z desperacją: obraz Indian, którzy topiąc się, próbują stawić czoło morzu, 
czy obraz don Estebana, który do końca nie chce uwierzyć w swoją śmierć, 

 117 Ibidem.
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zamiast zaakceptować fakt, że węgiel w płucach go zabija, pełen irracjonalnej 
wiary upiera się, że może ten węgiel wypluć i w ten sposób „oczyścić się” 
z dziedzictwa niewolnictwa. Arguedas musiał przenieść Indian na wybrzeże, 
aby pokazać pełen obraz nie tylko społeczeństwa, ale zwłaszcza Indianina; 
jak sam wielokrotnie zwracał uwagę, nie można namalować prawdziwego 
portretu Indianina bez uwzględnienia wizerunku tych, którzy na Indianina 
wpływali: Kreoli i Metysów. Przeniesienie Indian na wybrzeże stanowiło też 
znakomity pretekst, aby poszerzyć gamę metysażu; bez tego zabiegu nigdy 
nie narodziłyby się takie postaci, jak don Esteban, Caullama, don Diego czy 
Max, które wzbogacają metyską wizję Arguedasa. 

Wzbogacaniu tejże wizji służy także wielokrotne podejmowanie przez 
Arguedasa tematyki pozwalającej mu na pokazanie różnic kulturowych. 
W tym celu wybiera np. temat przemocy w Yawar fiesta czy temat miłości 
w trzech opowiadaniach z cyklu inna miłość. Chociaż w tym pierwszym 
utworze przemoc jest domeną i Misti, i Indian, to obie grupy używają jej 
w różnych celach: Misti, aby zaznaczyć swoją dominację nad Indianami, 
a Indianie żeby urzeczywistnić mit. Przemoc, która charakteryzuje działanie 
obu grup, wydaje się ich cechą wspólną, ale po bliższej analizie okazuje się, 
że przemoc Misti polega na napawaniu się władzą nad drugim człowiekiem; 
przemoc Indian natomiast nie ma nic wspólnego z taką perspektywą antro-
pocentryczną i nie jest egzekwowana wyłącznie w ludzkim świecie, ale łączy 
się z indiańską wizją człowieka jako równego z resztą stworzenia – nie tego, 
który chce zdominować innych i udowodnić w ten sposób swoją wyższość, 
ale tego, który wypełnia mit i który dla tego mitu zdolny jest do największych 
poświęceń.

Przemoc jest też nierozerwalnie związana z tematem miłości w opowiada-
niach. Znów dla Misti miłość, zwłaszcza fizyczna, jest polem, na którym na-
leży zaakcentować własną dominację. Dlatego kobiety w tych opowiadaniach 
traktowane są bardzo przedmiotowo, a sceny miłosne pełne są okrucieństwa. 
Kobieta jest częścią dobytku latyfundysty i on ma prawo zrobić z nią to, na 
co pozwala mu jego przewaga. W kontraście, indiańskie pojmowanie miłości 
pokazane jest na podstawie święta Ayla, podczas którego młodzi ludzie łączą 
się w pary i oddają się miłości fizycznej zgodnie z pewnym rytuałem, w któ-
rym każdy pełni określoną rolę. Chociaż samo święto może nas bulwersować 
i kojarzyć się z rozpasaniem bachanaliów lub świąt pogańskich, to jednak na 
pewno jest mniej szokujące niż gwałty, których dopuszczają się latyfundyści. 
Udział w Ayli jest dobrowolny i wiąże się z wpisaniem się w cykl przyrody, 
a zatem jej uczestnicy wierzą, że tym samym przypieczętowują swój pakt 
z naturalnym porządkiem rzeczy i nie gwałcą ani praw ludzkich, ani boskich. 
Z kolei seksualną przemoc latyfundystów trudno zakwalifikować jako zgod-
ną z religią chrzescijańską czy jakąkolwiek zaakceptowaną moralnością. To 
działanie ludzi, których zdemoralizowało poczucie nieograniczonej władzy 
i bezkarności.

W konkluzji można stwierdzić, że dylemat metyskiego bohatera, narratora 
większości utworów Arguedasa, ów dylemat, czy identyfikować się z kulturą, 
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która umiera na naszych oczach, pozostaje najistotniejszy. Proza Arguedasa, 
będąca próbą wyrażenia w języku tego, co w indiańskiej rzeczywistości naj-
ważniejsze, indiańskiej duchowości, jest argumentem za. Tak jakby pisarz 
apelował o ratowanie ginącego piękna. Przy lekturze Arguedasa prędzej czy 
później pojawia się sugestia, iż może lepiej przeżyć życie w zgodzie z war-
tościami, w które wierzymy, żyjąc w przeświadczeniu, że jesteśmy jednymi 
z „ostatnich Mohikanów” i że otaczający nas świat w końcu zniszczy wszystko 
to, w co wierzymy, niż zaprzedać te wartości w imię „nadążania za duchem 
postępu.” Indianie w ostatniej powieści Arguedasa walczą już o resztki swojej 
duchowości, ale trudno uwierzyć, że walka potrwa długo, kiedy rywalizacja 
uderza w poczucie wspólnoty, a więź z przyrodą ma być podtrzymywana 
w jałowym uprzemysłowionym świecie. Czy można czuć się integralną czę-
ścią takiego świata, czy można komunikować się z fabryką, tak jak się komu-
nikuje z górą? Czy praca dla przemysłu, który niszczy środowisko naturalne, 
może być połączona z miłością do przyrody? Odpowiedzi na te pytania są 
dość jednoznaczne i tak naprawdę nikt Indianom nie daje wyboru. Pracują, 
żeby przeżyć – nie można zachować kultury, a w tym ducha, gdy zabije się 
ciało. 

Oczywiście, taką opinię podzielał też Arguedas, gdy postulował migrację 
Andyjczyków na wybrzeże. Problem w tym, że pisarz zasugerował się ludno-
ścią z Mantaro, która od wieków żyła w metysażu i dla której wzajemny sza-
cunek jednej kultury do drugiej był kwestią naturalną. Warto też pamiętać, że 
w Mantaro od początku władzę sprawowali Metysi o szlachetnym rodowodzie, 
hołdujący zasadom humanitarnym, a w powieściowej zatoce Chimbote rządzą 
Metysi-degeneraci, którzy przejęli od Misti pogardę dla słabszych, a od Indian 
chęć odwetu za to, co wycierpieli. Doszło zatem do sytuacji, która pojawiła się 
też w innych państwach, w których niewolnicy zostali panami, np. w Liberii. 
Ludzie wyniszczeni fizycznie i duchowo przez wieki kolonializmu teraz prak-
tykują moralność swoich prześladowców w stosunku do słabszych od siebie. 
I tak jak latyfundyści czerpali korzyści materialne z wyzysku kolonów, tak też 
Metysi, tacy jak Chaucato, traktują swoich indiańskich robotników.

Transplantacja Indian andyjskich na wybrzeże była też zabiegiem o tyle 
ryzykownym, że oderwała ich od ziemi i krajobrazu, z którym, w myśl in-
diańskiej duchowości, stanowili jedność. Tak jak u Erdrich życie i przetrwa-
nie kulturowe plemienia Chippewa w kwartecie ściśle łączy się z faktem, czy 
utrzymują kontakt ze swoją ziemią (kwartet zaczyna i kończy się kwestią 
ziemi), tak też, zdaniem przytłaczającej większości antropologów, dla Indian 
andyjskich kontakt z ziemią, a zwłaszcza z górą, jest podstawą egzystencji, bo 
Andyjczycy wierzą, że stanowią fizyczną i duchową część góry (o czym pisa-
łam w części poświęconej duchowości). Oderwanie Andyjczyka od jego góry 
jest czymś zupełnie odmiennym niż wyrwanie np. Europejczyka z któregoś 
z europejskich miast. Europejczyk znajdzie np. w Ameryce pewne wspólne 
punkty między tym, co było mu bliskie w Europie, a tym, co otacza go te-
raz. Ostatecznie mało kto z nas wierzy, że stanowi fizyczną i duchową część 
jakiejś metropolii. Poza tym mamy jeszcze książki, filmy, zdjęcia, możemy 
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więc ożywiać wspomnienia i w ten sposób podtrzymywać kontakt, nawet 
jeżeli wybierzemy miejsca o wiele bardziej egzotyczne ze względu na kulturę 
niż Ameryka. Kultura indiańska to kultura w małym stopniu utrwalona na 
piśmie czy w powszechnie dostępnych obrazach. Dlatego kontakt duchowy 
z jej składnikami (głównie z elementami przyrody i obrzędami) jest o wiele 
silniejszy. Co miało Andyjczykom zastąpić Andy w społeczeństwie wybrzeża? 
Równość i braterstwo? W dobie agresywnego kapitalizmu znikały one prę-
dzej niż wspomnienia gór. Może doktryna polityczna miała im w jakiś sposób 
powetować utratę ich duchowości? W przeciwieństwie do religii szamańskiej, 
która organizowała Indianom świat i dostarczała autentycznych przeżyć, dok-
tryna zazwyczaj pogłębiała tylko ich zagubienie, co widać np. w postaciach 
Metysów z Limy pojawiających się w Yawar fiesta, którzy w myśl postępu na-
kłaniają Indian z Puquio do zerwania z tradycją. To wszystko ma być dla ich 
dobra, ale czy naprawdę na takim postępie i włączeniu do świata „cywilizacji” 
zależało Arguedasowi? Odpowiedź jest oczywista.

Dla Arguedasa Metys niezniszczony przez akulturację to Metys, który oca-
lił coś z Indianina. Metysaż jest zaś procesem dobroczynnym dla obu stron. 
Nie tylko kultura Zachodu posiada system ISTOTNYCH UNIWERSALNYCH 
wartości. Indianie mają do zaoferowania ważne wartości filozoficzne i etycz-
ne związane z koncepcją własności, pracy, wspólnoty oraz człowieczeństwa. 
Arguedas stoi zawsze po stronie Indian, bo wiek dwudziesty zaatakował ich 
ostatnie bastiony i wyniszczał ich przerzedzone szeregi poprzez akultura-
cję. Metysaż jest zatem szansą dla Indian, ale muszą być w nim zachowane 
elementy indiańskie. Metysaż jest wynikiem procesu transkulturacji, który 
należy rozumieć w kontekście utworów Arguedasa jako taką transforma-
cję kultury indiańskiej, która pozwala na zachowanie jej najistotniejszych 
elementów. Transkulturacja, pomimo że częściowo przebiega na poziomie 
nieświadomości, związana jest jednak z wolnym wyborem ze strony Indian, 
którzy decydują się na wymianę lub modyfikację NIEKTÓRYCH elementów 
swojej kultury, tak że jej człon pozostaje nienaruszony. Takie ujęcie widoczne 
jest w punktach kulminacyjnych prozy Arguedasa, gdy np. Indianie wymu-
szają mszę za ducha tyfusu, gdy organizują rytuał turupukllay lub gdy Ernesto 
doświadcza oczyszczenia w świecie przyrody. Wszystkie te wydarzenia są 
głęboko zakorzenione w dwóch kulturach. To oczywiste, że aby zrozumieć 
kulturę odmienną od naszej, trzeba do niej dotrzeć i ją poznać, a nie tylko 
badać ją na zasadzie wynajdywania podobieństw. W procesie transkulturacji 
różnice ocalały i to one decydują o oryginalności metysażu. W tym sensie róż-
nice mówią więcej niż podobieństwa. Dlatego interpretując prozę Arguedasa 
i Erdrich w świetle teorii kulturowych (a sami twórcy tę drogę interpretacji 
zasugerowali), należy przede wszystkim pamiętać, aby ich utwory analizować 
z pełnym poszanowaniem dwóch perspektyw, indiańskiej i nieindiańskiej, bo 
tylko w ten sposób czytelne jest ich przesłanie, że kultura Indian, pomimo 
że podlega ciągłej transformacji (jak każda żywa kultura), ocaleć może tylko 
dzięki kontynuacji najważniejszych dla niej wartości, a adaptując tylko ła-
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twiejszą dla nas do zrozumienia perspektywę nieindiańską, nie mamy szans 
dostrzec tych wartości i zrozumieć ich wagi dla współczesnego świata. 

O takie wniknięcie do kultury indiańskiej apeluje sam Arguedas w dzien-
niku z Lisa z Gór i Lisa z Nizin, gdy pisze, że nie należy wzbijać się na „wyżyny 
ponadnarodowości” do „sfery ponadindiańskiej”, jeżeli chce się naprawdę 
poznać kulturę indiańską. Jak wyjaśnia: 

To tak jakbym ja, wyrósłszy pośród ludzi don Felipe Maywa, przeżyw-
szy w samym oqllo Indian kilka lat dzieciństwa, wrócił następnie do sfery 
„ponadindiańskiej”, z której niegdyś „zstąpiłem” do nich, i twierdził, że 
lepiej, bardziej dogłębnie potrafię wyjaśnić cechy umysłu i apetyt don 
Felipe niż sam don Felipe! Co za brak szacunku i należnego mu poważa-
nia! Niewybaczalne. (LG i LN 16, 17) 

To przekonanie podziela także bohater z ostatniej powieści, Max, gdy 
na paternalistyczny stosunek do Indian zasugerowany przez księdza: „Nie 
powinno się uczestniczyć aż tak dalece, tylko obserwować, uczyć, wywierać 
wpływ...” odpowiada: „...ja uczestniczę”. Jest to apel o uznanie obcej kultury 
za równorzędną i zachęta, aby się nie bać korzystać z owoców tej kultury, 
np. z tak docenianej przez Arguedasa oraz jego bohaterów muzyki i filozo-
fii indiańskiej. Obie stanowią część duchowości, która oparła się najazdom 
i lekceważeniu przez setki lat. Nie bez przyczyny tłem ostatniej debaty, która 
toczy się w Lisach, jest pokój księdza Cardozo, chrześcijańskiego misjonarza, 
którego ścianę zdobi

...malowidło, ogromny Chrystus na wielkim arkuszu papieru osłoniętym 
nylonowym pokrowcem. Był narysowany szkolnymi świecowymi kredka-
mi. Twarz Chrystusa była bardzo indiańska w kolorycie, w kształcie oczu 
– skośnych czarnych kresek – a tę indiańskość podkreślała jeszcze błękitna 
papuga wyrysowana na jednym z boków, tuż koło rany. (LG i LN 203)

Całej piekielnej zatoki strzeże natomiast nie kto inny, ale Tutaykire, który 
siedzi na górze El dorado od dwóch i pół tysiąca lat. Siedząc w starożytnym 
preinkaskim sanktuarium:

...splata sieć ze srebra i złota. Jego głowa mieni się lekko, a jego twarde 
ciało rzuca cień, i dlatego ten szczyt o dalekosiężnym głosie, opadający 
przepaścią ku morzu, strzeże rybaków, teraz bardziej niż kiedykolwiek. 
(LG i LN 32)

Ten obraz z kolei otwiera powieść. Nie bez przyczyny opowieść o du-
chowym spustoszeniu zamknięta została przez Arguedasa w takie właśnie 
ramy. Jest to też nawiązanie do indiańskiej duchowości, która triumfuje we 
wcześniejszych utworach pisarza, a zwłaszcza w Głębokich rzekach i Yawar fie-
sta. Jak sam konkluduje w ostatnim dzienniku, prawdziwa głęboko przeżyta 
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duchowość tkwi u podstaw wszystkiego i jest źródłem tożsamości, które trze-
ba chronić za wszelką cenę:

Ja, moi bracia, lubię obrzędy odprawiane z całą uczciwością, nie jakieś 
cholerne zgrywy. Ceremonie nieceremonialne, lecz będące pulsowaniem 
serc. A ty, Gustavo, czy też raczej powinienem powiedzieć: wy, Alberto, 
Máximo, Damián, Jaime, Edmundo... Póki będziecie tacy, jakimi was 
znałem, nie dajcie się nigdy, ale to nigdy wciągnąć w żadne niepoważne 
zgrywy... Tkwi we mnie wiele pragnień dawnego górala, górala z krwi 
i kości, którego ojcowie i matki, dobrzy i źli, przekształcili w zajadłego, 
zasadniczego i pełnego radości działacza społecznego, odpornego na 
zajad łości, nawet gdy jest już przegrany. (LG i LN 253)

Trudno w tym kontekście uznać świat Indian andyjskich za świat ludzi 
przegranych i dzieło Arguedasa za dowód całkowicie przegranej walki, jaką 
stoczyła kultura Keczua z kulturą najeźdźców. Wizja harmonijnego metysażu 
się nie ziściła, przetrwanie kultury andyjskiej pozostaje pod znakiem zapyta-
nia, ale Arguedas pisze, że poprzez swoją pracę zaczął „kruszyć mur”:

...mur, który odgradzał Limę i wybrzeże od muzyki, tworzonej i udo-
skonalonej w ciągu tysiącleci przez Indian Keczua i Aymara, i Metysów. 
Teraz Lis z Gór i Lis z Nizin skłania do śpiewu i tańca, on sam albo zaczyna 
rzucać w wir tańca świat, tak jak to w dawnych czasach robił dźwięk bę-
benka Huatyacuri, bohatera i boga o wyglądzie żebraka. (LG i LN 258)

Tak naprawdę za sprawą literatury osiągnął ten sam cel co Louise Erdrich, 
otworzył drzwi do świata zrodzonego ze spotkania kultur, drzwi, które do tej 
pory pozostawały zamknięte. 
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Jim Jarmusch w swoim antywesternie Truposz przedstawia taką oto parę 
przyjaciół: niepozornej postury BIAŁEGO uciekiniera, zwanego William 
Blake, i potężnej budowy INDIANINA o imieniu Nobody, czyli Nikt. Biały 
w ogóle nie jest świadom tego, jakie imię nosi; to Nobody jest znawcą poezji 
Blake’a oraz własnej indiańskiej kultury i to on właśnie jest przewodnikiem 
białego. To zabieg bardzo typowy dla Jarmuscha, który walczy ze stereotypami 
w wielokulturowej Ameryce już kilkanaście lat i którego filmy dalekie są od 
prostego ideologizowania i dydaktyzmu. Nobody w Truposzu prowadzi swo-
jego białego przyjaciela donikąd, chociaż przewaga intelektualna Indianina 
zdaje się obiecywać rozwiązanie, w którym biały uzyska odpowiedzi na pyta-
nia natury egzystencjalnej i to pomoże mu jakoś rozsądnie pokierować swoim 
życiem. Nobody nie potrafi być takim przewodnikiem. Jest za to wiernym 
obrońcą atakującym wrogów białego z zaskoczenia. Ilekroć ktoś pojawia się 
na ścieżce Williama Blake’a, pada sakramentalne pytanie „Who’s with you?” 
i niezmiennie Blake z rozbrajającą szczerością odpowiada „Nobody”. Wtedy 
każdy spotykający Blake’a oddycha z ulgą i zaczyna snuć zbrodniczy plan, a 
w tym momencie, jak łatwo się domyślić, do akcji wkracza Nobody, nie dając 
przeciwnikom najmniejszej szansy.

Trudno o bardziej dosadne przedstawienie relacji na linii Indianie–bia-
li w kontekście dyskusji na temat twórczości Louise Erdrich i José Maríi 
Arguedasa. Nie bez przyczyny rolę Nobody’ego gra ogromny Indianin 
w ceremonialnym stroju, którego nie sposób przeoczyć, ilekroć się pojawia 
na ekranie, i nie bez przyczyny jest ustawicznie niezauważany przez innych 
bohaterów Jarmuscha. Reżyser zdaje się mówić, że Indianin jest niewidzialny 
dla większości z nas, nawet gdy spełnia wszystkie kryteria, aby zostać dostrze-
żonym. Zagłębianie się w fikcyjny świat Erdrich i Arguedasa bez częściowej 
choćby znajomości prawdziwej kultury Indian, którzy stanowią prototypy 
ich bohaterów literackich, stawia nas oczywiście w sytuacji analogicznej do 
tej, w jakiej znaleźli się napastnicy Williama Blake’a. Jeżeli Indianin to taki 
intrygujący Nikt, bo przecież każdy kiedyś się bawił w Indian i wie, na czym 
to polega, to faktycznie Erdrich i Arguedas nic takiego nie mają do powiedze-
nia. Jesteśmy zupełnie bezpieczni w kokonie naszego stereotypu i tylko... No 
właśnie, co, jeśli się okaże, że Nikt to jednak Ktoś z ogromnym potencjałem, 
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który w dodatku potrafi wykorzystać w praktyce? I co, jeśli jego siła spadnie 
na nas z zaskoczenia?

Potencjał Indian z powieści Erdrich i Arguedasa drzemie niewątpliwie 
w ich kulturze, do czego, mam nadzieję, udało mi się przekonać czytelników 
w części interpretacyjnej. Pisząc teraz o indiańskiej sile rażenia, nie mam na 
myśli wojny światowej, którą ignorowani nieustannie Indianie mogliby nam 
zgotować, ale myślę raczej o pojedynku na polu intelektualnym. Gdy już za-
klasyfikujemy problem indiański z utworów Erdrich i Arguedasa jako ledwie 
dostrzegalny i mało istotny, a indiańską perspektywę opowiadania jako nie-
wiele wnoszącą do naszej kultury, możemy słono zapłacić za naszą ignorancję 
i zwyczajnie się ośmieszyć. Na polu zmagań interpretacyjnych może być to 
cios podobny do ataku Nobody’iego – dotkliwy i z zaskoczenia. Może zatem 
lepiej nie dać się zaskoczyć? Może uznać już na wstępie, że pewne słowa, 
które przyzwyczailiśmy się traktować jak solidne terminy naukowe, są często 
tylko etykietkami lub pseudonimami, jak „Nobody” właśnie? 

Snując te dywagacje, usprawiedliwiam poniekąd zamieszczenie w inter-
pretacji Erdrich i Arguedasa obszernych fragmentów z dziedziny historii, 
antropologii, religioznawstwa, które mają nam ten indiański świat przybliżyć 
i oswoić. Wielokrotnie powtarzam, że w świecie, w którym żyjemy, zachowały 
się jedynie indiańskie ślady i dlatego odkrywanie tych śladów, czyli badanie 
kultur indiańskich w fazie transkulturacji, wymaga ogromnej pieczołowito-
ści i dokładności. Ucieczka w stereotyp jest zawsze rozwiązaniem szybszym 
i łatwiejszym, również dla czytającego opracowania na temat innych kultur. 
Gdy staramy się dobrze poznać czyjąś kulturę, nie tylko jesteśmy zobligowa-
ni do tego, aby przebrnąć przez setki dodatkowych informacji, zamiast po 
prostu „dać się ponieść” lekturze właściwej, czyli samym powieściom, ale 
jeszcze musimy się uporać z postulatem o równowartości kultur, który nawet 
dla osób świetnie wykształconych jest czasem nie do udźwignięcia. Mówimy, 
że żyjemy w świecie coraz bardziej przenikniętym poprawnością polityczną, 
gdzie nawet nie wypada się przyznawać do braku tolerancji, ale poprawny 
politycznie język tak często jest tylko częścią konwenansów.

W swojej pracy starałam się pokazać, że kultura metyska jest dla Indian 
kontynuacją prawdziwej kultury indiańskiej i jest kulturą równorzędną 
w stosunku do naszej, ponieważ ma tak samo wiele do zaoferowania. Tak 
jak kultura Zachodu jest dzieckiem antyku i chrześcijaństwa, kultura metyska 
jest potomkinią kultury euroamerykańskiej i indiańskiej. Oczywiście, można 
polemizować, w jakim stopniu osiągnięcia kultury antycznej i chrześcijańskiej 
konkurują z osiągnięciami kultur indiańskich, ale wydaje mi się, że byłaby to 
płonna polemika. Bo co można porównywać? Fazę rozwoju, na którą wspięły 
się porównywane kultury, a jeśli już, to czy ważniejszy jest rozwój społeczny, 
gospodarczy czy duchowy? Literaturoznawcy na pewno zwrócą uwagę, że 
antyk i chrześcijaństwo to wspaniałe zabytki kultury pisanej, a Indianie mają 
tylko literaturę ustną. Czy jednak o randze kultury może decydować jedynie 
typ literatury? Nie są to pytania, na które można udzielić łatwej i szybkiej od-
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powiedzi, tak samo jak nie jest możliwe wyczerpanie w jednej pracy tematu 
kultury indiańskiej i opisanie prawdziwych Indian. 

Postulat o równości kultur spotyka się z jeszcze jednym rodzajem ata-
ków; tym razem są one uzasadniane obawą o zgubny wpływ obcych kultur 
na kulturę europejską czy amerykańską. Promowanie obcej kultury jako 
wartościowej miałoby zagrażać kulturze Zachodu, której kryzys jakoby się 
pogłębiał właśnie dlatego, że stawia się obce wartości ponad wartości przez 
tę kulturę uświęcone. Ten sąd można jednakże podważyć. Chantal Delsol 
np. stwierdza, że to nie kultura indiańska czy inna odpowiada za kryzys 
późnej nowoczesności w kulturze Zachodu, ale że to totalitaryzmy uczyniły 
człowieka Zachodu barbarzyńcą, ponieważ pozbawiły go jego świata kultu-
rowego; nazizm wyrwał sam korzeń kultury i godności, a komunizm odrzucił 
kulturę wysoką, niczym jej nie zastępując.

Dla Delsol samowystarczalność jest mitem, a poszukiwanie prawdy zada-
niem dla wspólnoty ludzkiej, a nie jednostek hołubiących wyłącznie własny 
punkt widzenia. Rozważania Delsol podsuwają jednocześnie kolejną prawdę, 
którą odkrywamy też przy okazji lektury utworów Erdrich i Arguedasa. Świat 
własnej kultury, o którego zachowanie tak walczą Indianie, jest potrzebny 
każdemu człowiekowi; nie można rezygnować z własnej tożsamości, bo to 
prowadzi do poczucia wewnętrznej pustki i zagubienia. Jak pisze Delsol 
w rozdziale Niewystarczalność ludzkiego świata:

Człowiek późnej nowoczesności porzuca swój świat kulturowy, ponie-
waż sądzi, że jest niezależny, że nic nikomu nie jest winien, że nie doty-
czą go odziedziczone długi. Pełna pychy wiara w samowystarczalność nie 
pozwala mu stworzyć żadnego wspólnego świata, bo taki świat można 
zorganizować tylko wokół uświadomionej skończoności własnego bytu. 
Mogę bronić postulatów wspólnej kultury tylko wtedy, gdy akceptuję za-
wsze niepewny charakter ludzkich prawd. Bo celem tych postulatów nie 
jest uchronienie mnie od niepokoju, ale uczynienie go znaczącym1.

Jednocześnie dodaje, że każdy świat kulturowy zawiera pokusę domina-
cji. Dodatkowo Delsol próbuje tłumaczyć nihilizm i zniewolenie niektórych 
reprezentantów kultury Zachodu. Według niej, nowoczesne pojęcie podmiotu 
wykształcone przez humanizm (odrodzenie) i zniszczone przez dwudziesto-
wieczną pychę, teraz nie może być odbudowane, bo ludzie doszli do wniosku, 
że skoro nie udało im się stworzyć siebie od nowa, to wolą dzisiaj negować 
własną podmiotowość. Nowoczesny człowiek cierpiał na nieskończoną wol-
ność, którą mu fałszywie przypisano. To właśnie z choroby wolności zrodziły 
się zbrodnicze systemy. Delsol widzi ratunek w odnalezieniu autorytetu; taki 
autorytet może stanowić na przykład dobrze zorganizowana wspólnota.

Jak już wiemy, literatura zainspirowana spuścizną indiańską i europejską 
może nam w tej kwestii sporo podpowiedzieć, bo pokazuje zalety oraz wady 

 1 Chantal Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. Małgorzata Kowalska, Znak, 
Kraków 2003, s. 69.
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życia wspólnotowego i indywidualnego. Dwudziestowieczni bohaterowie tej 
prozy nie mogą zaistnieć wyłącznie we wspólnocie plemiennej, bo dźwigają 
też dziedzictwo indywidualizmu. Największym jednak „darem” kultury in-
diańskiej jest jej akcentowanie duchowości. Interpretacja fikcyjnego świata 
Erdrich i Arguedasa prowadzi do wniosku, że duchowość jest w kulturze 
Indian elementem, który umożliwił im przetrwanie i który daje im wewnętrz-
ną siłę do pielęgnowania własnej tradycji dzisiaj, gdy jest szczególnie zagro-
żona, bo z pokolenia na pokolenie coraz bardziej modyfikowana. Duchowość 
w indiańskim świecie jest podniesiona do takiej rangi jak sprzed ery racjo-
nalizmu i totalitaryzmów. Ta duchowość opiera się na szacunku do przyrody 
i drugiego człowieka, towarzyszy jej duma z własnej tożsamości. Oczywiście, 
również kultura indiańska niesie z sobą zagrożenia, wystarczy wspomnieć 
choćby indiańskie masy z ostatniej powieści Arguedasa; tłum, który często 
zbyt łatwo daje się otumanić i wykorzystać, czy też rodzinę nieślubnych dzie-
ci Lulu z kwartetu Erdrich (jak mogły się czuć dzieci, których matka, zain-
spirowana przyrodą, stale wdawała się w przygodne znajomości seksualne). 
Bezradność tłumu indiańskiego Arguedasa wynikała z faktu, że Indianie 
kurczowo trzymali się wspólnoty i nie stać ich było (poza paroma wyjątka-
mi) na niezależność i samodzielność w myśleniu oraz działaniu. Z kolei Lulu 
porównywała się do dzikiej kotki, która żyje w symbiozie z przyrodą i której 
wolności nikt nie może ograniczyć. Jednak za ten wybór musiały płacić także 
jej własne dzieci oraz dzieci i kobiety, którym rozbijała rodziny. 

Najciekawsze w prozie Erdrich i Arguedasa jest niewątpliwie połączenie 
tradycji; już nie wystarczy, aby Indianie wypełniali polecenia narzucone im 
przez wspólnotę. Bohaterowie tacy jak Ernesto i Lipsha muszą przejawiać 
działanie, aby zaistnieć wewnątrz grupy. To Ernesto stara się obudzić kolonów 
z bierności, a Lipsha toczy walkę o pohamowanie zapędów materialistycznych 
własnych i plemienia. Samo zatem odzyskanie tożsamości w dzisiejszym świe-
cie Indian nie wystarcza, trzeba jeszcze się przygotować na ciągłą aktywność 
w obronie własnego dziedzictwa, co sprowadza się często do podtrzymywa-
nia kruchej równowagi pomiędzy własną kulturą a kulturą nieindiańską. 

Powierzchowna globalizacja niczego oczywiście nie załatwia. Delsol pisze, 
że globalizacja przez media jest takim właśnie najprostszym kompromisem, 
bo nie trzeba negocjować różnic pomiędzy kulturami, ale wystarczy je ujed-
nolicać za pomocą „uniwersalnej papki”. To rozwiązanie krótkotrwałe i nie-
bezpieczne, bo zaostrza jeszcze konflikty na tle rasowym i religijnym. Jak wie-
lu innych, Delsol widzi szansę ludzkości w trudzie nieustannego dialogu:

Wspólne wartości są językiem, ale w najwznioślejszym sensie, bo celem 
języka nie jest tylko budowanie m o s t u,  komunikacja między różnicami, 
która może wiązać się z tolerancją, z pragnieniem pokoju, lecz oznaczanie 
wspólnego  s e n s u. Ten sens powstaje ze zrywu, z ruchu. Wartości ozna-
czają to, czym człowiek może się stać: mówią, że nie jest jeszcze dokoń-
czony, że czeka go historia2.

 2 Ibidem, s. 147.
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Celowo rozpoczęłam podróż do fikcyjnego świata Erdrich i Arguedasa od 
przytoczenia poglądów antropologów kulturowych, którzy przytłoczeni róż-
norodnością kulturową świata, przede wszystkim apelują o zachowanie wie-
lości w jedności, o poszanowanie granic i w większości sceptycznie odnoszą 
się do prób ustalenia wspólnego sensu. Chantal Delsol jest filozofem, stąd jej 
propozycję cechuje dużo większy idealizm i wydaje mi się, że po wyprawie 
w świat metysażu w wydaniu Erdrich i Arguedasa można i warto pokusić 
się przynajmniej o próbę takiego bardziej idealistycznego spojrzenia na dyle-
maty międzykulturowe. Odnalezienie wspólnego sensu na granicy przecięcia 
dwóch historii, języków, religii i mentalności jest przecież jedynym sposobem 
dla współczesnych Indian, który pozwala im na odzyskanie integralności. 
Oczywiście, życie pomiędzy kulturami stale rodzi konflikty i dramaty, ale czy 
to jest powód, żeby zaprzestać prób pogodzenia tego, co pozornie jest zupeł-
nie nieprzystawalne? Odpowiada filozof:

Nadzieja, jaką możemy żywić, nie jest nadzieją na stworzenie doskona-
łości, wiązanej czy to ze społeczeństwem bezklasowym, czy z powszech-
nym materialnym dostatkiem, a jedynie nadzieją na to, że uda nam się 
wytrwać w naszej paradoksalnej kondycji. (158) (...) Ci, którzy są określani 
mianem  z d o m i n o w a n y c h (...), nie domagają się unicestwienia świata 
kulturowego, aby panujący mogli lepiej nadstawić gardeł. Bardziej po-
trzebują tego, aby pracować nad poszerzeniem zakresu uznania, które jest 
konkretyzacją godności3.

To „poszerzenie granicy uznania” dotyczy również literatury. Literatura 
światowa potrzebuje dobrej literatury współczesnych Indian z charaktery-
stycznym dla tej ostatniej tropem podwójności. Język literacki Arguedasa 
– zapadający w pamięć mariaż hiszpańszczyzny z keczua – wydobywa na 
światło dzienne zupełnie nową wrażliwość. Podobnie „opowieści trickstera”, 
wzbogacone o współczesną perspektywę przez Erdrich, stanowią „powiew 
świeżego powietrza” w literaturze. Czas cykliczny porządkujący powieścio-
wy świat Indian, sugestywne opisy przyrody sakralizujące przestrzeń, żywa 
obecność mitu stale podkreślana poprzez użycie m.in. realizmu magicznego, 
to wkład, jaki literatura indiańska wnosi do ogólnoludzkiego dziedzictwa 
kulturowego. Literackie obrazy, które zawdzięczamy Erdrich i Arguedasowi, 
z powodzeniem mogą dołączyć do kanonu arcydzieł literatury światowej, 
np. komunia Ernesto z przyrodą, dźwięk Maríi Angoli, transformacje Fleur 
czy plemienna gawęda Chippewa. Styl Arguedasa, klarowny i oszczędny, jed-
nocześnie momentami bardzo poetycki, nie sugeruje obecności indiańskiego 
świata, on tę obecność wizualizuje. Erdrich z kolei znakomicie udaje się próba 
oddania nastroju indiańskiej gawędy; wielość punktów widzenia odzwiercied-
lona poprzez szczegółowe portrety opowiadających, indiańska metaforyka, 
próba oddania bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem, a nawet indiańska 
dydaktyka nadają jej powieściom specyficzny oryginalny charakter. Nie 

 3 Ibidem, s. 214.



Dwa światy, dwie pamięci

282

sposób nie wspomnieć też o indiańskim „survival humor”, który Erdrich tak 
umiejętnie wplata w momenty tragiczne, że połączenia, które uzyskuje, na 
zawsze zapadają w pamięć.

Bezpośrednio dla samego czytelnika najważniejsza jest jednak możliwość 
podwójnej interpretacji. To bezustanne meandrowanie pomiędzy perspekty-
wą czytelnika z kultury Zachodu a perspektywą indiańską, stale podejmowa-
ne próby zgłębienia indiańskiego „szyfru” oraz nieuniknione porównywanie 
wyjaśnień indiańskich i „naszych” – wszystko to stanowi ciągłe wyzwanie 
intelektualne i nieustające źródło zaskakujących odkryć. Stopniowe odkry-
wanie staje się pasją. Splecione światy wciągają nas i zmuszają do świeżego 
spojrzenia na własną kulturę, na zakwestionowanie lub docenienie starych 
prawd. Tak naprawdę uroda literacka tych powieści nie skłania do pytania, 
czy otwierać się na obcą kulturę, ponieważ jako czytelnicy szybko „dajemy 
się uwieść” i zamiast kwestionować sens pisania o kulturze Indian, po prostu 
czerpiemy przyjemność ze smakowania alternatywnej wizji świata, choćby 
dlatego, że jest to dla nas świat nowy i intrygujący. Czujemy się jak odkryw-
cy, którym podarowano frapującą krainę tajemnic czekających, aby uchylić 
ich rąbka. Język literacki w tym wypadku po raz kolejny przekracza granice 
pomiędzy historiami, religiami, kulturami.

Ale myliłby się ten, kto by stwierdził, że niczego się na temat różnic 
w ten sposób nie uczymy. O nauce, jaka wypływa z tego typu lektury, mówi 
np. w eseju pod wiele mówiącym tytułem Pożytki z różnorodności, wspomnia-
ny już we wstępie, Clifford Geertz. Po pierwsze, poszerzając granice naszego 
świata kulturowego, wypracowujemy u siebie zdolność do wczuwania się 
w obcą wrażliwość i sposób myślenia. Po drugie, nasze samopoznanie staje 
się głębsze:

...bogactwo naszych umysłów, skala znaków, z których interpretacją po-
trafimy sobie jakoś radzić, określają intelektualną, emocjonalną i moralną 
przestrzeń, w której zamyka się nasze życie. Im większa ona jest, im bar-
dziej ją powiększamy, starając się ją zrozumieć (...), tym lepiej zaczynamy 
rozumieć samych siebie zarówno ze względu na to, co w innych wydaje 
nam się odległe, jak i na to, co w nich coś nam przypomina, co jest dla nas 
atrakcyjne i co jest odrażające, co sensowne, a co całkiem szalone...4

Wreszcie, po trzecie, zgoda na dialog pomiędzy kulturami jest, podobnie 
jak u Baumana, warunkiem przetrwania: 

...musimy się nawzajem poznać i żyć z tą wiedzą lub tkwić 
w Beckettowskim świecie kolidujących z sobą monologów. (...) Życie 
w kolażu wymaga umiejętności radzenia sobie z uporządkowaniem jego 
składników i określeniem, czym one są (co zazwyczaj wymaga określenia, 
skąd pochodzą i jakie było ich znaczenie w macierzystym układzie) oraz 

 4 Clifford Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. Zbigniew 
Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 100–101.
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w jakiej praktycznie wzajemnej relacji pozostają, bez jednoczesnego za-
mazywania poczucia własnego umiejscowienia i związanej z nim własnej 
tożsamości. Ujmując to bardziej dosłownie, trzeba odróżnić „rozumienie” 
w sensie pojęcia, percepcji i wniknięcia od „rozumienia” w sensie zgod-
ności opinii, jedności uczuć czy wspólnoty zaangażowania (...)

Pożytki z różnorodności i badań nad różnorodnością tkwią w takim 
właśnie pomnażaniu siły naszej wyobraźni, by była ona zdolna pojąć to, 
co pojawia się przed nami5.

W przypadku Erdrich i Arguedasa rozwój tego typu wyobraźni stymuluje 
oczywiście literatura. 

 5 Ibidem, s. 109, 111, 113.
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