
Do dziś powtarza, jak pojechał na zachód
i mnie odwiedził. Wiedziałam, że chce zobaczyć
to i owo, jak zresztą każdy,
kto znajdzie się na tym odludziu w Nowym Meksyku.
I kiedy rano po jego przyjeździe piliśmy
kawę, spytałam,
czy chciałby zobaczyć stare
indiańskie ruiny?
Z wrażenia zabłysły mu oczy,
pomyślał pewnie
o miejscach, które już znał
jaskinie Mohawków z maskami fałszywych twarzy,
przyjazne brązowe skóry, dawno temu opuszczone
ruiny pueblo wykutego w pionowych
ścianach piaskowca, związane
z ludźmi i odwieczną ziemią.
Jasne, odparł. Bardzo bym chciał.
To jedziemy, powiedziałam, i wsiedliśmy do mojego samochodu.
Minęliśmy kilka przecznic, aż do pionowego
budynku ze strzeżonymi mieszkaniami,
przeszliśmy przez chodnik i nacisnęłam dzwonek.
Wpuszczono nas i ruszyliśmy po schodach,
mijając basen i salę bankietową
w głębi korytarza. „Patrz, basen na świeżym powietrzu”,
zauważyłam. Pojechaliśmy windą
pięć pięter, potem w głąb korytarza i pukam do drzwi.
„Joe”, powiedziałam, kiedy znaleźliśmy się w środku
wytwornego apartamentu z widokiem na miasto,
„chciałabym ci przedstawić stare indiańskie ruiny,
jak obiecałam. Moja matka, pani Francis
i moja babka, pani Gottlieb”.

} PAULA GUNN ALLEN

Wioząc gościa na zwiedzanie ruin

Joe Bruchacowi
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Zrobił wielkie oczy i po chwili parsknął śmiechem,
patrząc w szoku na uśmiechnięte od ucha do ucha
twarze kobiet, które właśnie poznał.
I do dziś powtarza opowieść o starych
indiańskich ruinach, które odwiedził w Nowym Meksyku,
które dalej żyją w stylu pueblo
wysoko, gdzie wróg ich nie dosięgnie,
jak za dawnych czasów.

Cazenovia, NY

luty 1982

Wiersz pochodzi z antologii Rany podskórne. 15 poetów tubylczej Ameryki
oprac. Maurice Kenny, tł. Marek Maciołek, BT 26, Wielichowo 1998.

PAULA GUNN ALLEN (1939-2008)
— poetka, powieściopisarka, eseistka i wykładowca.
Profesor Studiów Indiańskich na Uniwersytecie Kalifor-
nijskim. Jej matka pochodziła z ludu Laguna Pueblo
i Siuks, ojciec zaś był Amerykaninem libańskiego po-
chodzenia. Opublikowała następujące tomiki wierszy:
The Blind Lion (1975), Coyote’s Daylight Trip (1978),
Star Child (1981), A Cannon Between My Knees (1981),
Shadow Country (1982) i Wyrds (1984). W 1988 roku
wydano także jej wiersze wybrane Skins and Bones.
Poems 1979–1987, a w 1997 wybór Life Is a Fatal
Disease: Collected Poems 1962-1995. Pod koniec tego
roku ma się ukazać zbiór jej nowych wierszy America
the Beautiful. W 1983 roku wydała powieść The Woman
Who Owned The Shadows. Jest także autorką dwóch
zbiorów esejów o literaturze i kulturze tubylców amery-
kańskich: Studies in American Indian Literature: Critical
Essays and Course Designs (1981) i The Sacred Hoop:
Recovering the Feminine in American Indian (1986).
Opracowała też antologie dwudziestowiecznej literatury
indiańskiej Voice of the Turtle. American Indian Literature 1900-1970 (1994) i Song of the Turtle. American In-
dian Literature 1974-1994 (1996). W książce As Long As the Rivers Flow. The Stories of Nine Native Americans
(1997), opracowanej wspólnie z Patricią Clark Smith, przedstawia sylwetki dziewięciu tubylczych Amerykanów,
którzy wnieśli szczególny wkład w dziedzinie sztuki, polityki i sportu. W ostatnich latach zajmowała się głównie
tematem feminizmu w tubylczych kulturach, czego owocem są zbiory legend o tubylczych heroinach Grand-
mothers of the Light. A Medicine Women’s Sourcebook (1991) i antologia współczesnej literatury kobiecej Spider
Woman’s Granddaughters. Traditional Tales and Contemporary Writing by Native American Women (1989). Jej
ostatnie książki to Off the Reservation: Reflections on Boundary-Busting, Border-Crossing, Loose Canons (1998)
oraz Pocahontas: Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, Diplomat (2004), za którą otrzymała nominację do na-
grody Pulitzera. W Polsce ukazał się jej esej Mistycyzm Indian Amerykańskich oraz kilka wierszy w kwartalniku
„Tawacin” (nr 1, 1992), trzy wiersze ukazały się także w antologii Maurice’a Kenny Rany podskórne. 15 poetów
tubylczej Ameryki (BT 26, 1998).

JOSEPH BRUCHAC
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Czy to delikatny podmuch

nosimy w genach?

Strach przed zniknięciem?

Słowa, które nieustannie krążą

tuż przy krawędzi warg,

czekając na wypowiedzenie?

Paula Gunn Allen w całej swej twórczości
pragnęła wypowiedzieć właśnie to nie-

uchwytne, niewypowiedziane, pragnęła dać
zauważalne świadectwo istnienia amerykańs-
kich Indian, a przede wszystkim indiańskiej
kobiety i jej bogatego świata duchowego. Naj-
ważniejsze w jej twórczości było wydobycie
z zapomnienia, uczynienie słyszalnym i wido-
cznym zanikających kultur kontynentu ame-
rykańskiego i ocalenie głosów plemiennych
z silnymi głosami kobiet. Ten motyw przewi-
ja się w całej jej twórczości, w poezji i eseis-
tyce. Uważała się za członka społeczności
indiańskich kobiet, tych piszących i tych opo-
wiadających, uwikłanych w plemienne mito-
logie i w codzienność współczesnej Ameryki.
Owa społeczność poniosła ogromną stratę.

Paula Gunn Allen zmarła 29 maja 2008 ro-
ku w Fort Bragg, w Kalifornii, po długiej
chorobie. Przez dużą część swego trwającego
68 lat życia była filarem badań nad literaturą
i kulturą amerykańskich Indian, wzbogaciła
świat poezji swoimi wierszami i opowiada-

W KRĘGU
INDIAŃSKICH BABEK

Paula Gunn Allen [1939-2008]

} EWA DŻURAK
niami, ożywiła dyskusję na temat dziedzictwa
Indian i jego znaczenia dla współczesności.
Jej odejście jest bolesną stratą dla amerykań-
skiej indianistyki, dla amerykańskiej krytyki
literackiej, dla poezji, dla literatury.

W wywiadzie podczas konferencji na te-
mat badań literatury amerykańskich Indian,
która odbyła się w 1997 roku w Chateau de la
Bretesche, w Bretanii, powiedziała, że powin-
na była trzymać się poezji, ale zaczęła pisać
eseje krytycznoliterackie, ponieważ pragnęła,
by literatura tworzona przez nią samą i przez
innych pisarzy pochodzenia indiańskiego zos-
tała zauważona. Była bardzo zadowolona
z poziomu dyskusji, z różnorodności porusza-
nej problematyki, z liczby uczestników. Pobu-
dziło ją to do wspomnień o innej konferencji,
jaka odbyła się dwadzieścia lat wcześniej,
w 1977 we Flagstaff, w Arizonie, a która za-
początkowała badania nad literaturami indiań-
skimi. Utworzono wtedy organizację Associa-
tion for the Study of American Indian Litera-
tures1, dzięki czemu powstało forum do dys-
kusji na temat specyfiki literatury indiańskiej.

W innym miejscu, wspominając swoje stu-
dia na Uniwersytecie Oregonu, pisała „Żyłam
w świecie bez Indian (…). Byłam jedyną In-
dianką, jaką znałam. To było około roku
1967. Gdzieś w 1968 dostałam paczkę od ro-
dziców. Była w niej podpisana przez autora
powieść Dom utkany ze świtu2. Uważam, że ta
książka uratowała mi życie”3. Często powta-
rza się, że przyznana Momadayowi nagroda
Pulitzera w 1969 roku utorowała literaturze
indiańskiej drogę do szerszej publiczności,
utorowała ona też drogę dla Gunn Allen i po-
mogła wybrać obszary badawcze, które inte-
resowały ją najbardziej.

Paula Gunn Allen wspomina we wstępie
do swej antologii Spider Women’s Grand-
daughters, jak na jednym z pierwszych semi-
nariów zorganizowanych przez Modern Lan-
guages Association, poświęconych literaturze
indiańskiej, John Rouillard, wykładowca i kry-

1 Zob. http://oncampus.richmond.edu/faculty/ASAIL.
2 N. Scott Momaday, Dom utkany ze świtu, przeł. Jadwiga
Milnikiel, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
3 Paula Gunn Allen, All good Indians, „Social Text” nr 9/
10, 1984. s. 227.

fragment wiersza „Suicid/ing(ed) woman”
ze zbioru A Cannon Between My Knees (1981)
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tyk literacki z plemienia Siuksów, zadał pyta-
nie: „Czy Indianie piszą powieści?”.

Czy Indianin może pisać eseje, wiersze,
opowiadania? Pytanie to retoryczne, ale za-
wiera jądro problematyki, z jaką stykają się
na co dzień pisarze indiańscy, a jednocześnie
prowokuje do zadawania kolejnych pytań, na
które Paula Gunn Allen starała się swą twór-
czością odpowiedzieć. Czy pisanie nie jest
zdradą indiańskości? Czym jest indiańskość?
Co to znaczy być prawdziwym Indianinem?
Czym jest literatura? Jaka jest relacja litera-
tury ustnej i pisanej? Jakie formy literackie
najlepiej oddają tradycyjną opowieść ustną?
W jaki sposób w literaturze pisanej, powstałej
w kręgu kultury zachodniej, można wyrazić
istotę tradycji plemiennej? W jaki sposób
różne indiańskie tradycje się łączą? Co jest
w nich wspólnego? W jakim języku powinien
pisać Indianin? Z jakiej tradycji czerpać? Czy
da się zapisać klimat ustnej opowieści? Jakiej
transformacji ulega tradycja, by oddać współ-
czesność? Czy współcześni Indianie, piszący
po angielsku, pracujący na uniwersytetach,
przynależą do tradycji plemiennej, czy tworzą
osobną grupę ludzi?

Na te pytania odpowiadała poezją, powieś-
cią i krytyką literacką oraz esejami o kulturze.

Paula Gunn Allen urodziła się w 1939 roku
w Cubero, w Nowym Meksyku, w cieniu
Mount Tylor – świętej góry Nawahów. Ojciec,
urodzony w rodzinie libańskich imigrantów,
nauczył się mówić po angielsku w dzieciń-
stwie, a w latach 1967-70 był wicegubernato-
rorem Nowego Meksyku. Matka mieszkała
w Laguna Pueblo, ale w jej żyłach płynęła
krew Siuksów i Szkotów. Paula – choć wybór
dziedzictwa miała trudny – zdecydowała się
w końcu na przynależność do ludu Pueblo,
wśród którego się wychowała i którego zosta-
ła zarejestrowanym członkiem. Choć z trady-
cji ludu Keres czerpała obficie, to w swej
twórczości wykorzystywała również inne tra-
dycje plemienne.

Paula chodziła do szkoły misyjnej w Cube-
ro, a od 7 roku życia do szkoły St. Vincent
Academy w Albuquerque, prowadzonej przez
zakonnice. Studiowała najpierw w Kolorado,
a potem na Uniwersytecie Oregonu, gdzie

zdobyła stopień magistra filologii angielskiej.
Pomimo problemów w życiu osobistym –
dwukrotny rozwód i śmierć dziecka – zdołała
w roku 1976 obronić doktorat na Uniwersy-
tecie Nowego Meksyku. Potem związała się
Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley
i Los Angeles. Wykładała literaturę angielską,
amerykańską i literaturę ludów skolonizowa-
nych, prowadziła także program studiów in-
diańskich.

Czasami odkrywałam, że znajduję się pomiędzy

tym, czego uczył mnie Kościół, czego uczyły

mnie zakonnice, a tym, czego uczyła mnie mat-

ka i czego nauczyło mnie własne doświadczenie

dorastania w miejscu, w którym się wychowywa-

łam. Często owe nauki nie dawały się ze sobą

pogodzić – mówiła Paula o swym wykształceniu

w wywiadzie z Josephem Bruchakiem.

Survival This Way:

Interviews with American Indian Poets

Poczucie obcości towarzyszyło jej przez całe
życie, dzieliła je z wieloma innymi pisarzami
indiańskimi. Stało się ono niemal symbolem
indiańskiej poezji i prozy. Alienacja nie należy
do tradycji plemiennej, która mówi raczej
o przynależności. Wyobcowanie to doświad-
czenie postkolonialne ludów przesiedlonych,
wydziedziczonych, oderwanych od tradycji,
przebywających pomiędzy, w przestrzeni ni-
czyjej. Jednocześnie ważne dla Pauli Gunn Al-
len było obcowanie z matką i babką, silnymi
kobietami, nosicielkami tradycji Laguna Pueb-
lo. Każde z tych doświadczeń było źródłem,
z którego czerpała w swej twórczości..

Jej powieść The Woman Who Owned the
Shadows, wydana w 1983 roku, opowiada hi-
storię młodej dziewczyny Ephanie i jej roz-
paczliwego momentami poszukiwania du-
chowego uleczenia. Ephanie pragnie odnaleźć
swe miejsce, własne ja, zrozumieć istotę swe-
go istnienia. Dziecko mieszanej krwi, przeby-
wające na obrzeżach wspólnoty, przemiesz-
cza się w przestrzeni fizycznej między Nowym
Meksykiem a Kalifornią, między światem
współczesnym a tradycyjnym, między India-
nami przesiedlonymi do miasta a tymi żyjący-
mi w tradycyjnych wspólnotach. Porusza się
też w przestrzeni mitycznej Indian Pueblo,
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szczególnie Keres, oraz w świecie własnych
wspomnień. Z życiowego ślepego zaułka ra-
tuje ją przyjaźń z szamanką, Indianką, która
wprowadza Ephanie na powrót w świat
odwiecznej kobiecej mądrości. W powieści
przeplatają się narracja osobista, mity, opo-
wieść ustna, tworząc historię alienacji i jej
przezwyciężenia. Przewijają się w niej moty-
wy, jakie będą towarzyszyć Gunn Allen przez
całą twórczość literacką i krytyczną: odchodze-
nie w zapomnienie, alienacja, pozycja kobiet
w społecznościach indiańskich, szczególnie
u ludów Pueblo. Jest to powieść w pewnej
mierze autobiograficzna, bohaterka przeżywa
te same trudne doświadczenia, jakie przeżyła
pisarka. Katolicką szkołę zakonnic, śmierć
dziecka, nieudane małżeństwo.

Pokój wokół niej wypełniły cienie. Cienie nabra-

ły kształtu. Kształty stały się kobietami śpiewa-

jącymi. Śpiewającymi i tańczącymi pradawny

krok kobiet, kroczyły w rytm Śpiewu Pająka, po-

woli, w doskonałej równowadze pełnej godno-

ści, harmonii, szacunku. Kroczyły i śpiewały.

Zaczęła śpiewać razem z nimi. Szal otaczał jej

ramiona, tak jak otaczał ramiona kobiet od nie-

pamiętnych czasów, z tym szalem przyłączyła

się do tańca.

Women Who Owned the Shadows

To zakończenie, znak pomyślnego kresu du-
chowej wędrówki, przypomina nieco zakoń-
czenie powieści Momadaya, ale bohaterka
łączy się ze swymi duchowymi przewodnicz-
kami, a nie oddala w inny świat, jak Abel, bo-
hater Domu utkanego ze świtu. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że podróż bohaterki jest od-
biciem przeżyć autorki, która wróciła do wie-
dzy plemiennej i zaczęła ją popularyzować.

W 1986 roku Paula Gunn Allen wydała
zbiór esejów Sacred Hoop: Recovering a Fe-
minine in American Indian Tradition.

Kiedy byłam mała – pisze we wstępie – matka

często mówiła mi, że zwierzęta, owady i rośliny

powinno się traktować z szacunkiem, jaki należy

się zwyczajowo osobom starszym. „Życie jest

kręgiem, i wszystko ma w nim swoje miejsce” –

zwykła mawiać. W ten sposób napotkałam

święty krąg, który był integralną częścią mojego

życia, choć nie wiedziałam o tym do wczesnych

lat siedemdziesiątych.

Przyznaje również, że choć nie zaczynała
jako badaczka literatur indiańskich, w tym
właśnie kierunku poszła jej kariera naukowa
i wiele się nauczyła od swoich współplemień-
ców, wiele też zrozumiała na temat bycia
przedstawicielem rasy podbitej. W literaturze
indiańskiej przewija się stała liczba moty-
wów. Indianie zawsze występują w obecności
duchów czy ducha. Indianie zawsze przetrwa-
ją, ich historia jest dowodem niezwykłej woli
wytrwania, której nie wykorzeni współczesna
cywilizacja. Rola kobiety w tradycyjnych
kulturach plemiennych jest zwykle bardzo
ważna, a pozycja kobiety bardzo silna, pa-
triarchalne stosunki są rzadsze. System społe-
czny oparty na ginekokracji (rządach kobiet)
polega na odpowiedzialności społecznej, a nie
na przywilejach, stąd panują w nim wspólnota

Babcia

Z własnego ciała wysnuła
srebrną nić, światło, powietrze
i nizała na nią ostrożnie ciemność, ciągnąc
tam, gdzie trwa bezruch.

Z ciała utoczyła
lśniącą żyłę, życie, i wplotła światło
w próżnię.

Spoza czasu
spoza dębów i czystego nurtu wody,
otrzymała dzieło tkania włókien
swego ciała, swego bólu, wizji
w świat stworzony, a po stworzeniu
– dar zniknięcia.

Tak jak ona
kobiety i mężczyźni tkają koce

w opowieści życia,
wspomnienia światła i drabin,
nieskończone oczka i deszcz.
Tak jak ona siedzę na kilimie dającym deszcz
i wiążę łzy sznurkiem.
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i tolerancja, a nie zakaz i wykluczenie. Tole-
rancja i przyzwolenie na różnorodność to
wartości będące inspiracją wielu ruchów spo-
łecznych w społeczeństwie amerykańskim
w latach siedemdziesiątych. Paula Gunn Al-
len twierdzi, że wyniszczenie Indian wiąże się
bezpośrednio z europejskim patriarchalnym
lękiem przed silnymi kobietami. Wizja świata
plemiennego, pełnego tolerancji, z dominującą
pozycją kobiet, nie została nakreślona w wy-
czerpujący sposób, niemniej jednak pozostaje
wizją świata, do której autorka będzie wracać
wielokrotnie.

Literaturę Indian amerykańskich można
zaliczyć do wielu kategorii. Najważniejszy
podział to literatura tradycyjna i współczesna.
W tradycyjnej literaturze wyodrębnia się ce-
remonialną i popularną, która choć z ceremo-
nialnej wyrasta, to opowiadana jest i prze-
kazywana na co dzień bez oprawy rytuału.
Literaturę współczesną dzieli się na zacho-
dnie rodzaje: poezję i prozę. Eseje z Sacred
Hoop są często cytowane, gdyż zawierają
inspirujące spojrzenie na literaturę i kulturę
Indian amerykańskich i – jak autorka zapew-
nia we wstępie – metody użyte do analiz za-
czerpnęła z antropologii, badań literackich,
studiów kulturowych, filozofii, ale przede
wszystkim czerpała z własnego doświadczenia
i rozumienia rzeczywistości jako osoba po-
chodzenia indiańskiego,

bo choć jestem nietradycyjną Indianką, to wy-

rosłam w indiańskich domach, spędziłam doros-

łe życie wśród Indian tradycyjnych, miejskich

i wszelkich innych maści. (…) Kiedy czytam

o Indianach, sprawdzam to z moim wewnętrz-

nym ja. (…) Moje wewnętrzne ja, które zna

prawdę o amerykańskim Indianinie, ponieważ

jest jednym z nich, zawsze ostrzega mnie, kiedy

coś jest nie tak.
Sacred Hoop, Wstęp

Paula Gunn Allen była bardzo płodną pisarką.
Wydała sześć tomików poezji. Jej dzieła lite-
rackie, opowiadania, wiersze i eseje krytyczno-
-literackie znajdują się w wielu antologiach
poświęconych literaturze amerykańskich In-
dian. W ostatniej książce Pocahontas, wydanej
w 2003 roku, kreśli nową interpretację postaci

zadomowionej w kulturze popularnej dzięki
tradycji romantycznej. Gunn Allen proponuje
inne spojrzenie na młodą kobietę; przedstawia
ją jako wizjonerkę, która zrozumiała nadcho-
dzące zmiany i podjęła wszelkie starania, by
ratować swój lud. Takiego rozumienia osoby
Pocahontas jako osoby świadomie działającej
na rzecz plemienia nie da się w pełni uzasad-
nić, ale rozważania Gunn Allen na temat kul-
tury brytyjskiej i algonkińskiej oraz wpływu,
jaki wzajemnie na siebie wywarły w XVII wie-
ku, są bardzo ciekawe.

W 1999 roku podczas wręczenia jej Meda-
lu Hubbella, nagrody za zasługi dla literatury
amerykańskiej, powiedziała:

Współczesna faza badań nad literaturą indiań-

ską zaczęła się ponad trzydzieści lat temu, kiedy

komisja Pulitzera przyznała nagrodę pisarzowi

Kiowa N. Scott Momadayowi za jego pierwszą

powieść Dom utkany ze świtu. Do tego czasu

byliśmy historią. Albo folklorem. I choć te czasy

już minęły – a przynajmniej należy mieć taką

nadzieję – pamiętam, jak niedawno szukałam

Leków na miłość3 w księgarni, w modnym

miasteczku na wybrzeżu północnej Kalifornii.

Znalazłam ją razem z innymi powieściami

i poezją współczesnych Indian na półce antro-

pologii.

www.als-mla.org/HMAllen.htm

Choć pisarze indiańscy wynurzyli się ze stre-
fy cienia, a ich twórczość jest wydawana i ko-
mentowana, to jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Ogromna spuścizna, którą zostawiła Paula
Gunn Allen, będzie inspiracją dla kolejnych
badaczy, którzy przyjmą ją za duchową prze-
wodniczkę.

„New York Times” z 17 czerwca 2008 roku
zamieszcza artykuł pod tytułem: „Młodzi In-
dianie znajdują własny głos w poezji”. Opi-
sano w nim program ze szkoły indiańskiej
w Santa Fe, w której uczniowie, przeważnie
indiańskiego pochodzenia, odnajdują związek
z tradycją właśnie przez poezję, którą sami
tworzą. Najlepszy to pomnik dla Pauli Gunn
Allen. <

3 Louise Erdrich, Leki na miłość, przeł. Magdalena Koni-
kowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.

8 TAWACIN nr 2 [82] lato 2008


