Synkretyzm Nowego Świata

Kraków 2015

Monografia Synkretyzm Nowego Świata jest zbiorem wyselekcjonowanych i recenzowanych artykułów powstałych na kanwie referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm Nowego Świata, która odbyła się w Krakowie 24 oraz 25 maja 2014 r.
Prezentowana antologia zawiera spójne tematycznie opracowania naukowe,
w których w sposób twórczy i oryginalny autorzy podejmują próbę prezentacji
zagadnienia szeroko pojętego synkretyzmu obecnego na terenach obu Ameryk. Każdy z rozdziałów zawiera bibliografię oraz abstrakt w języku angielskim. Mamy nadzieję, że proponowana Czytelnikowi monografia będzie dla
Niego stanowić nie tylko wyśmienitą ucztę intelektualną, ale przyczyni się do
podjęcia przez Niego własnego trudu w próbie zastanowienia się nad niezwykle skomplikowanym i kontrowersyjnym zagadnieniem synkretyzmu.
ISBN: 978-83-63910-41-9
Nakład: 100 egzemplarzy
Redaktorzy tomu:
Paweł Kalina (prowadzący)
Katarzyna Kleczkowska
Maciej Smółka
Monika Tokarska
Natalia Tołsty
Paweł Pawlak
Piotr Wesołowski
Redakcja językowa:
Izabela Pisarek
Małgorzata Dudek
Maciej M. Kuster
Piotr Wesołowski
Redakcja techniczna:
Izabela Pisarek
Okładka:
Paweł Kalina
Druk:
AT Wydawnictwo
ul. Gabrieli Zapolskiej 38/405
30-126 Kraków
www.atwydawnictwo.pl
Projekt dofinansowany ze środków
Rady Kół Naukowych UJ

Recenzenci:
dr Anna Bartnik, UJ
dr Karol Derwich, UJ
dr hab. Marcin Florian Gawrycki, prof. UW
dr Agnieszka Gondor-Wiercioch, UJ
dr Agata Kochańska, UW
dr hab. Paweł Laidler, UJ
dr hab. Lech M. Nijakowski, UW
prof. dr hab. Piotr Piotrowski, UAM
dr hab. Radosław Rybkowski, UJ
prof. dr hab. Grażyna Stachówna, UJ
dr Jarosław Źrałka, UJ
Organizacja konferencji:
Koło Naukowe Porównawczych
Studiów Cywilizacji UJ
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ
Koło Naukowe Amerykanistyki UJ
Koło Naukowe Studentów Etnologii
i Antropologii Kulturowej UJ
przy współpracy z:
Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Instytutem Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych UJ
Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Kołem Naukowym Historyków Studentów UJ
Publikacja powstała przy współpracy z:
Magazynem Antropologiczno-SpołecznoKulturowym „MASKA”

Spis treści
5 • Paulina Gązwa, Dorota Bojkowska

Fenomen kultury Mixe-Zoque na podstawie stanowiska Chiapa de Corzo
17 • Karolina Feć

Leyes de Indias: synkretyzm prawniczy w Nowym Świecie

27 • Marietta Kuźniewska

Wifredo Lam – „koń trojański” modernizmu
39 • Karol Pluta

„Zawsze na rozdrożu”, czyli o wpływie synkretyzmu kulturowego na
kształtowanie się tożsamości bohaterów w twórczości Shermana Alexiego
53 • Maciej Smółka

Synkretyzm w amerykańskiej muzyce rozrywkowej na przykładzie zydeco,
western swing i rap rocka
65 • Paulina Zamęcka

Czarne jest piękne? O związkach między kolorem skóry a kanonem piękna
w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Brazylii
75 • Teodor Klincewicz

Zombie. Nieumarłe korzenie popkultury
87 • Bolesław Racięski

Zamaskowani zapaśnicy na granicy światów. Lucha libre na ringu i w kinie
jako przykład popkulturowego synkretyzmu

97 • Piotr Dyrda

System polityczny państw Ameryki Łacińskiej. Europejskie,
północnoamerykańskie i „rdzenne” pomysły na rozwiązania ustrojowe
w wybranych państwach
107 • Monika Tokarska

Synkretyzm polityczny w Ameryce Łacińskiej na przykładzie rządów Rafaela
Correi
119 • Agnieszka Hamann

Conceptual blending as an example of syncretism in language and thought

Table of Contents
5 • Paulina Gązwa, Dorota Bojkowska

Chiapa de Corzo as a case study of Mixe-zoque phenomenon
17 • Karolina Feć

Leyes de Indias: Juridical Sincretism in The New World

27 • Marietta Kuźniewska

Wifredo Lam – a „Trojan horse” of Modernism
39 • Karol Pluta

„Always at the corssroads”, or about the impact of cultural syncretism in
shaping the identity of characters in the works of Sherman Alexie
53 • Maciej Smółka

Syncretism in american popular music on the example of Zydeco, Western
Swing and Rap Rock
65 • Paulina Zamęcka

Black is beautiful? About the relationship between race and beauty in Latin
America – the example of Brazil
75 • Teodor Klincewicz

Zombies. The undead roots of pop-culture
87 • Bolesław Racięski

Masked Wrestlers at the Edge of Two Worlds. Lucha Libre in the Ring and in
the Cinema as an Example of Pop-Cultural Syncretism
97 • Piotr Dyrda

The political system of Latin American countries. Europeans,
northamerican and “indigenous” systemic solutions ideas of chosen
countries
107 • Monika Tokarska

Political Syncretism in Latin America in the times of Rafael’s Correa
government
119 • Agnieszka Hamann

Conceptual blending as an example of syncretism in language and thought

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paulina Gązwa, Dorota Bojkowska
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Fenomen kultury Mixe-Zoque
na podstawie stanowiska Chiapa de Corzo
Wprowadzenie
Kultura Zoque powstała jako powiązanie w jednorodną całość elementów pochodzących z różnych, genetycznie i historycznie odrębnych kultur, co nierozerwalnie wiąże się z definicją pojęcia synkretyzmu kulturowego1.
Jednostka kulturowa, jaka zostanie omówiona w artykule jest warta uwagi, ponieważ nie tylko łączy w spójną całość wiele cech zaczerpniętych z różnych kultur, takich
jak Olmekowie i Majowie, ale również posiada elementy lokalne, charakterystyczne
dla stanu Chiapas. W ten sposób mamy do czynienia z wytworzeniem się całkowicie
nowej tradycji, która nie posiada odpowiednika w innych regionach Ameryki.
Konglomerat cech typowych dla Zoque czyni ją bardzo ciekawym przedmiotem badań. Niestety jednak, zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej nie
poświęcono temu tematowi zbyt wiele uwagi.
Kultura Zoque jest do dnia dzisiejszego kwestią wzbudzającą wiele kontrowersji zarówno wśród archeologów, jak i lingwistów. Przez większość swojej prekolumbijskiej historii obecny stan Chiapas zajęty był przez grupy etniczne mówiące
językiem mixe-zoque, tym samym, którym najprawdopodobniej posługiwali się
twórcy kultury olmeckiej rozwijającej się na terenie dzisiejszych stanów Veracruz
i Tabasco, w południowej części ziem położonych nad Zatoką Meksykańską.
Omawiana grupa językowa była bardzo obszerna. Prawdopodobnie nie tylko
zajmowała tereny południowego Meksyku, jak powszechnie sądzono, ale także
poprzez tereny dzisiejszego stanu Chiapas jej wpływy docierały aż do Gwatemali.
Trudno dokładnie oszacować jej wiek, jednakże na podstawie glifów, składni językowej oraz morfemów, archeolodzy i lingwiści wskazali z dużym prawdopodobieństwem, że był to język używany już przez ludność, która stworzyła tak zwaną
kulturę olmecką2.
1
2

E. Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006, s. 13.
T. Kaufman, J. Justeson, The Epi-Olmec Language and its neighbors, [w:] Classic Period Cultural
Currents in Southern and Central Veracruz, red. A. J. Philip, C. A. Christopher, R. S. Santley,
Washington 2008, s. 55‒83.
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Język
mixe-zoque
wpływał na kształtowanie się innych dialektów obecnych na terenie
Mezoameryki. Lingwiści wykazują wspólne cechy z językami:
nahuatl,
totonackim,
zapoteckim i majańskim3. W latach sześćdziesiątych XX wieku
dokonano wnikliwego
porównania tego ostatniego języka z mixe-zoIl. 1. Położenie stanowiska Chiapa de Corzo
que. W języku Majów
(źródło: Marcus, Flannery, op.cit.).
wykryto ponad 11 grup
wyrazowych zapożyczonych z mixe-zoque: to zdecydowanie więcej niż w pozostałych wymienionych językach. Wpływy te widoczne są zarówno w słownictwie, jak i w gramatyce. Dobrym przykładem może być mixe-zoqueańskie patan
i majańskie pataha – oba wyrazy oznaczają guawę4. Badacze ustalili również, że
wszystkie wyżej wspomniane języki pochodzą od wspólnego protojęzyka, który
podzielił się zapewne w drugim tysiącleciu przed naszą erą5.
Głównym i najlepiej przebadanym stanowiskiem kultury Zoque jest Chiapa
de Corzo w meksykańskim stanie Chiapas (il. 1). Ośrodek ten usytuowany był
w zachodniej części Centralnej Depresji, na płaskowyżu dominującym nad rzeką
Grijalva. Dzięki owej lokalizacji, tereny te stanowiły miejsce styku dwóch różnych
cywilizacji – Majów i Olmeków. Chiapa de Corzo ma bardo dobrze zachowaną sekwencję stratygraficzną, czyli warstwy kulturowe powstałe na przestrzeni wieków
w wyniku działalności człowieka oraz znajdujące się w nich artefakty nie zostały
naruszone. Prawo superpozycji warstw (dolna warstwa musiała powstać przed
górną) pozwoliło archeologom na odtworzenie kontaktów gospodarczych i kulturowych pod względem chronologicznym. W Chiapa de Corzo wyróżniono także
kilkanaście faz ceramicznych, a znaleziska z nimi związane stanowią doskonały
element porównawczy i korelacyjny dla innych stanowisk6.
3
4
5
6

J. Marcus, K. Flannery, Zapotec Civilization. How Urban Society Envolved in Mexico’s Oaxaca
Valley, London 1996, s. 10.
C. P. Gayol, L. R. Guadarrama, Foreign Influences on the Maya Script, „Acta Mesoamericana”
2010, nr 22, s. 10‒15.
G. W. Lowe, The Mixe-Zoque as Competing Neighbors of the Early Lowland Maya, [w:] The Origins
of Maya Civilization, red. R. E. W. Adams, Albuquerque 1977, s. 200‒201.
B. R. Bachand, Descifrando las identidades múltiples y variables de los habitantes originales de
Chiapa de Corzo, materiał z konferencji Primer Congreso Internacional de la Región Chiapaneca,
México, 22 października 2009, s. 1‒2, [on-line:] http://chiapadecorzo.byu.edu [19.01.2013].
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Miasto to znajdowało się na przecięciu szlaków handlowych Majów (na wschodzie) i Olmeków (nad Zatoką Meksykańską). Czynniki te sprawiły, iż była to tak
zwana strefa interakcji. Świadczą o tym chociażby artefakty pochodzące z innych
rejonów Mezoameryki, takich jak przesmyk Tehuantepec czy teren dzisiejszego
stanu Oaxaca. Wpływy majańskie i olmeckie widoczne są zarówno w artefaktach
i obrzędach, jak i architekturze, między innymi poprzez układ najważniejszych
budowli na stanowisku7.
Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na rok 4500 p.n.e. i wyznaczają one fazę preceramiczną. Została ona rozpoznana podczas badań przeprowadzonych przez R. S. MacNeisha w dużym nawisie skalnym w północnym
krańcu Centralnej Depresji. Okres ten charakteryzuje się całkowitym brakiem
ceramiki oraz uprawy roli, co wskazuje na nomadyczny charakter osadnictwa8.
Przełom następuje około 1500 r. p.n.e., na kiedy to datowane są najstarsze
naczynia znalezione na tym stanowisku9. Od tej daty rozpoczyna się bogata sekwencja stratygraficzna sięgająca czasów współczesnych. Wielu badaczy wiąże
ten fakt z napływem nowej fali ludności, która prócz umiejętności wytwarzania
ceramiki i uprawy roli przyniosła ze sobą nową religię i zwyczaje10. Najczęściej
stosowana periodyzacja wyróżnia sześć okresów. Pierwszy z nich – preklasyczny –
trwał od 1500 r. p.n.e. do 100 r. p.n.e., następnie protoklasyczny od 100 r. p.n.e. do
200 r. n.e., klasyczny od 200 do 1480 r. n.e., protohistoryczny od 1480 r. do 1524 r.,
kolonialny od 1524 r. do 1824 r., a od 1824 roku trwa ostatnia faza odnosząca się
do czasów współczesnych11. Wydzielone fazy stanowią jedną z dłuższych chronologii na terenie Mezoameryki i używane są do korelacji dat z innych rejonów,
między innymi poprzez występujące w poszczególnych warstwach importy.
Wpływy olmeckie w Chiapa de Corzo
Mianem kultury olmeckiej określamy mieszkańców Olmanu – macierzystego
obszaru Olmeków położonego we wcześniej wspomnianych meksykańskich stanach Veracruz oraz Tabasco. Kultura ta rozwijała się w latach ok. 1500‒400 p.n.e.
oraz wypracowała specyficzną sztukę, której kanony były powielane w wielu innych regionach Mezoameryki. Jej najbardziej znanymi ośrodkami są El Manati,
7
8
9

10
11

T. Lee, The Artifacts of Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico, „American Anthropologist” 1973,
nr 75(2), s. 526‒527.
P. Agrinier, The Carved Human Femurs from Tomb 1, Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico,
„American Anthropologist” 1964, nr 66(5), s. 1216‒1217.
B. R. Bachand, Las Fases Formativas de Chiapa de Corzo. Nueva Evidencia e Interpretaciones,
„Estudios de Cultura Maya” 2013, nr 42, [on-line:] http://www.journals.unam.mx/index.php/
ecm/article/view/47371/42637 [13.10.2014], s. 18.
G. W. Lowe, The Mixe-Zoque…, s. 203.
Idem, Algunos resultados de la temporada 1961 en Chiapa de Corzo, Chiapas, materiał
z XXII Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala 2008, [on-line:] http://www.
revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/view/32756, [24.01.2013], s. 195.
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San Lorenzo, La Venta i Tres Zapotes12. W rozwoju tej jednostki możemy wyróżnić
dwie główne fazy. Pierwsza z nich związana jest z powstaniem i dominacją ośrodka
San Lorenzo, przypadająca na lata 1400‒1000 p.n.e. [cal.]13, druga natomiast odnosi się do rozszerzenia stref wpływów La Venta w latach 1000‒400 p.n.e. [cal.]14.
W okresie dominacji zarówno San Lorenzo jak i La Venta doszło do szerokiego rozpowszechnienia się artefaktów pochodzących znad Zatoki Meksykańskiej,
na obszar niemal całej Mezoameryki. Występują one nie tylko na terenie Meksyku, Gwatemali, Salwadoru oraz Hondurasu, ale także swoim zakresem sięgają aż po Kostarykę. Jednocześnie jednak, ze względu na obecność różnorodnych
zabytków, które nie zostały wykonane w regionie nadzatokowym, lecz stanowią
przykład wytwórczości lokalnej oraz liczne podobieństwa w układach urbanistycznych, skłaniają znaczną część badaczy do odrzucenia terminu „kultura olmecka”, zastępując go całkowicie zwrotem „styl olmecki”. Pod tym pojęciem kryje
się zróżnicowana etnicznie ludność, która przyjęła kanony tworzenia artefaktów
znad Zatoki Meksykańskiej15.
Do typowych zabytków olmeckich należą kamienne głowy, czyli wykute z bazaltu, kilkutonowe przedstawienia władców lub bóstw, charakteryzujące się między innymi migdałowatym kształtem oczu, mięsistymi wargami, spłaszczonymi
nosami oraz specyficznymi nakryciami głowy. Wśród innych zabytków, charakterystycznych dla kultury olmeckiej, odnaleźć możemy wiele przykładów plastyki
figuralnej przedstawiającej otyłe postacie ludzkie, w tym również dzieci. Często
występującymi artefaktami są także siekiery i pseudosiekiery wykonane z zielonego kamienia (hiszp. piedra verde), do którego zaliczamy między innymi jadeit
i serpentynit16.
Na terenie stanowiska Chiapa de Corzo podczas długotrwałych wykopalisk
znaleziono liczne zabytki, które swoją formą i stylistyką nawiązują do przedstawień znanych z terenu Olmanu. Dobrymi przykładami są figurki w stylu baby
face17 czy też naszyjnik z miniaturą twarzy, jak i inne rzeźbione zabytki kamienne.
W Chiapa de Corzo, podobnie jak i w pobliskim San Isidro18 oraz w położonym na
12

13

14
15
16
17

18

Funkcjonowanie El Manati datuje się na okres ok. 1600‒1000 r. p.n.e., San Lorenzo ok. 1500‒
100 r. p.n.e., La Venta 1000‒400 r. p.n.e., natomiast Tres Zapotes 300 r. p.n.e.‒250 r. n.e. (wg J. Olko,
J. Źrałka, 2008).
Skrót „[cal.]” oznacza, że podana data jest po kalibracji i odpowiada dacie rzeczywistej w przeciwieństwie do konwencjonalnych dat radiowęglowych, które mogą się rozmijać z poprawnymi
datami nawet o kilka tysięcy lat.
J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa
2008, s. 56‒63.
Ibidem, s. 80‒102.
R. A. Diehl, The Olmecs. America’s First Civilization, London 2004.
B. R. Bachand, L. S. Lowe, E. G. Murrieta, Un reencuentro con Chiapa de Corzo: rescatando y aumentando los datos de un Centro Mayor Mesoamericano, [w:] „XXII Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala 2008”, red. J. P. Laporte, B. Arroyo, H. E. Mejia, Gwatemala 2009, s. 498‒514.
San Isidro zaczyna rozwijać się na przełomie lat 1300‒1000 p.n.e. (wg G. W. Lowe, 1998).
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terenie Gwatemali Seibal19, znaleziono liczne depozyty ofiarne
składające się z siekier i pseudosiekier wotywnych wykonanych z zielonych kamieni. Były
one często ułożone warstwowo
i usytuowane zgodnie z kierunkami świata. Niekiedy zabytki
zdobione były wizerunkiem bóstwa olmeckiego lub pokrywane
barwnikiem20 (il. 2).
Il. 2. Siekierka zdobiona płaskorzeźbą w stylu olmeckim
Doskonałym
przykładem
(źródło: Bachand et al., op.cit.).
uwidaczniającym wpływy olmeckie w tym regionie jest pochówek odnaleziony pod Kopcem 12 wchodzącym
w skład kompleksu Grupy E (jest to specyficzny układ architektoniczny, który po
raz pierwszy został odkryty w Uaxactun21, właśnie na terenie Grupy E, skąd pochodzi jego nazwa). Był on złożony z wysokiej piramidy i usytuowanej na wschód
od niej podłużnej platformy22. W grobie znajdował się szkielet osoby dorosłej,
wzdłuż którego ułożone były siekiery. Kości poddano analizie pod kątem zawartości izotopów strontu, która wykazała bezpośredni związek osoby pochowanej
z rejonem Olmanu23. Mężczyzna był wyposażony w dwa kolczyki z serpentynitu,
muszlę, jadeitowe koraliki oraz naczynia, z których przynajmniej trzy były niemal
identyczne z tymi pochodzącymi z rejonu nad Zatoką Meksykańską24. Dodatkowe związki odkrytego pochówku z Olmekami uwidaczniają siekiery wchodzące
w skład inwentarza grobowego. Część tych artefaktów wykonana była z surowców
pochodzenia lokalnego, lecz w stylistyce charakterystycznej dla takich ośrodków
jak San Lorenzo czy La Venta. Natomiast druga grupa siekier obejmowała importy
znad Zatoki Meksykańskiej.
Inną kategorią zabytków uwidaczniającą wpływy nadzatokowe jest ceramika,
której formy i ornamentyka są niemal identyczne jak te z La Venta, Tres Zapo19
20
21

22
23

24

Stanowisko Seibal rozwija się od 800 r. p.n.e. do 930 r. n.e. (wg A. L. Smith, 1968).
Ibidem, s. 498‒514.
Uaxactun to miasto cywilizacji Majów, położone w północnej części Gwatemali, na terenie departamentu Peten. Ciężko jest ustalić dokładną datę początku rozwoju tego stanowiska, niemniej jednak przyjmuje się, że pierwsze zajęcie tego terenu miało miejsce już w VI w. p.n.e.
(wg O. G. Ricketson, 1931).
J. Olko, J. Źrałka, op.cit., s. 89.
Zawartość strontu w środowisku jest zróżnicowana regionalnie. Pierwiastek ten, dostarczany
danemu organizmowi wraz z pożywieniem, wnika w zęby i kości. Badając zawartość strontu
w otoczeniu i porównując ją z jego ilością w badanej próbce, naukowcy są w stanie określić
miejsce przebywania danej osoby w okresie dojrzewania oraz starości. W przypadku omawianego pochówku, badania wykazały, że mężczyzna młodość spędził w rejonie nadzatokowym,
natomiast jako osobnik dojrzały przebywał na terenie dzisiejszego stanu Chiapas.
J. Olko, J. Źrałka, op. cit, s. 498‒514.
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tes czy San Lorenzo. Podczas wykopalisk odnaleziono liczne przykłady tego
typu naczyń tak w Chiapa de Corzo,
jak pobliskim San Isidro25. Po przeprowadzeniu badań nad gliną, z której zostały wykonane naczynia ceramiczne na
obu stanowiskach, okazało się, że wśród
nich znajdują się zarówno importy z terenu Olmanu, jak i ich lokalne odpowiedniki wykonane z miejscowego suIl. 3. Naczynie z Chiapa de Corzo
rowca26 (il. 3, 4).
(źródło: Bachand et al., op.cit.).
Wpływy olmeckie widoczne są również w architekturze i układzie urbanistycznym Chiapa de Corzo. Układ budowli
na stanowisku jest zbliżony do tego z La Venta. Struktury odpowiadające sobie
funkcją i wyglądem są ulokowane w równoległych, zbliżonych do siebie miejscach27 (il. 5). Dodatkowo, jedną z cech miast olmeckich był lekko obniżony dziedziniec, który najprawdopodobniej mógł być zalewany wodą podczas obrzędów
religijnych, na przykład ku czci boga urodzaju28. Zapewne podczas uroczystości
woda wlewała się kanałami do sztucznie utworzonego zagłębienia pomiędzy
najważniejszymi budowlami, po czym była odprowadzana przez kanały odwadniające29. Badania na dziedzińcu potwierdzają, że opisane praktyki mogły mieć
również miejsce w Chiapa de Corzo. Archeolodzy ustalili, że teren pomiędzy budowlami był niegdyś często zalewany przez wodę, natomiast w okolicy budowli
nr 7 znaleziono kanał doprowadzający wodę do centrum miasta. Stanowiskiem
wartym wspomnienia, w kontekście intensywnych wpływów olmeckich, jest
również San Isidro, które znajduje się
na terenie stanu Chiapas i leży kilkanaście kilometrów od stanowiska Chiapa
de Corzo. Na jego terenie znaleziono
kilkadziesiąt depozytów ofiarnych, składających się z jadeitowych przedmiotów
(głównie siekier) oraz ceramiki o wykonaniu i stylistyce identycznej jak w San
Lorenzo i w La Venta (ceramika tych
Il. 4. Naczynie z La Venta
dwóch ośrodków różniła się od siebie,
(źródło: Bachand et al., op.cit.).
25
26
27

28
29

Ibidem, s. 498‒514.
Ibidem, s. 91‒92.
T. Inomata, D. Triadan, O. R. Roman, La Transformacion y Continuidad de Ritos Durante el
Periodico Preclasico en Ceibal, Guatemala, [w:] El Ritual en el Mundo Maya de lo privado a lo
publico, red. A. C. Ruiz, M. J. Iglesias Ponce de Leon, M. S. Cuerva, Madrid 2010, s. 31.
R. A. Diehl, op.cit., s. 136.
J. Olko, J. Źrałka, op.cit., s.82.
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niemniej jednak oba te warianty były reprezentowane w San Isidro)30. Wiele naczyń z tego stanowiska jest podobnych także do tych, które odkryto w Chiapa
de Corzo. Również układ urbanistyczny San Isidro nawiązuje formą do założeń
architektonicznych z terenu Olmanu.
Kontakty mieszkańców Chiapa de Corzo z Majami
O relacjach mieszkańców Chiapa de Corzo z Majami świadczy przede
wszystkim polichromowana ceramika, jak na przykład naczynia typu Xe
z 700‒600 r. p.n.e. czy Mamom 600‒300 r. p.n.e.31, oraz bardzo popularne w ośrodkach majańskich i licznie występujące na stanowisku Chiapa de Corzo figurki
tworzone w tej stylistyce. Dodatkowo fragmenty płaskorzeźbionych stel zarówno stylistycznie, jak i chronologicznie
nawiązywały również do między innymi Kaminaljuyu. Na
jednym z fragmentów (określanym jako fragment nr 2) udało
się odczytać najwcześniejszą
na tych terenach datę zapisaną
w Długiej Rachubie, która po
korelacji dała 36 r. p.n.e.32. Za
pośrednictwem Długiej Rachuby Majowie rejestrowali czas
upływający liniowo, począwszy
od dnia stworzenia świata –
Il. 5. Porównanie układu urbanistycznego La Venta
punktu zerowego, datowanego
i Chiapa de Corzo (źródło: Bachand et al., op.cit.).
na 13 sierpnia 3114 r. p.n.e.
Ważnym ośrodkiem kultury Majów, o którym należy wspomnieć w tym miejscu jest Seibal, położone na terenie dzisiejszej Gwatemali. Zachowany tam układ
urbanistyczny również nawiązuje do La Venty, a liczne depozyty ofiarne złożone
z jadeitowych siekier powielają schemat obecny w Chiapa de Corzo czy San Lorenzo. W Seibal odkryto również kompleks typu Grupy E, orientowany na osi
północ‒południe, tak samo jak założenia o tym samym charakterze w centrach
olmeckich. Wprawdzie Grupa E charakterystyczna jest również dla miast Majów,
30
31

32

G. W. Lowe, Los Olmecas de San Isidro en Malpaso, Chiapas, Mexico 1998, s. 29‒52.
Zarówno Mamom, jak i Xe to nazwy określające kompleksy ceramiczne charakterystyczne dla
kultury Majów. Największe nagromadzenie tego typu naczyń miało miejsce na obszarze gwatemalskich nizin. Typ Xe reprezentuje starszy wariant, który występował w latach 700‒600 p.n.e.
[cal.], stopniowo był zastępowany typem Mamom, rozwijającym się w latach 600‒300 p.n.e.
[cal.]. Oba typy zbliżone są do siebie kolorystycznie oraz nierzadko posiadają gęstą angobę,
jednakże naczynia późniejsze prezentują doskonalszą technologię wykonania.
Idem, Algunos resultados..., s. 194.
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jednak należy pamiętać, że kompleksy przez nich budowane dużo częściej były
układane na osi wschód‒zachód niż północ‒południe33. Dodatkowym elementem
wyróżniającym Seibal spośród innych ośrodków jest fakt wznoszenia budowli
z gliny, jak to miało miejsce w centrach olmeckich, nie zaś z kamienia, jak w kulturze Majów34.
Chiapa de Corzo, poza ewidentnymi wpływami Olmeków i Majów, również
utrzymywało kontakty z innymi terenami Mezoameryki. Na szczycie Kopca 1
zachowała się świątynia z dwoma pomieszczeniami, nawiązująca architektonicznie do założeń znanych z tego samego okresu z rejonu Oaxaca. Stanowiła ona
grobowiec królewski datowany na 200 r. p.n.e. Wewnątrz pochowany był młody
mężczyzna, którego ciało bogato ozdobiono jadeitem i muszlami. Dodatkowe wyposażenie stanowiły chalcedonowe groty włóczni i obsydianowe noże oraz 35 waz
ceramicznych importowanych z różnych regionów Mezoameryki, w tym z Salwadoru, meksykańskiego stanu Veracruz, a także Monte Alban, San Jose Mogote
i innych regionów dzisiejszego stanu Oaxaca35.
Kultura Zoque
Kultura Zoque rozwijała się na terenie dorzecza rzeki Grijalva i obszaru położonego pomiędzy ziemiami zajmowanymi przez Majów a południową częścią
Zatoki Meksykańskiej, od środkowego okresu preklasycznego (1000‒300 r. p.n.e.)
do wczesnego okresu klasycznego (250 r. n.e.‒600 r. n.e.). Po wielu latach badań
udało się ustalić, że głównymi ośrodkami tej kultury są wspominane już Chiapa
de Corzo i San Isidro. Za enklawy Mixe-Zoque uznaje się natomiast takie ośrodki
jak Tapachula, San Quechula, Ayutla i Tuxtla Chico36. Pomimo podobieństw do
cywilizacji ościennych jednostka kulturowa rozwijająca się na terenie dzisiejszego
stanu Chiapas wytworzyła zestaw charakterystycznych cech, które prof. Bruce Bachand, archeolog z Brigham Young University, uznał za wyróżniki kultury Zoque.
Pierwszym z nich jest długa tradycja używania naczyń określonych jako kadzielnice. Zaliczyć do nich można ceramikę wykorzystywaną do rytualnego palenia ofiar. Są to obiekty występujące głównie na terenie stanu Chiapas, nie ma ich
w tym czasie w rejonie stanów Veracruz i Tabasco. Zaskakujące jest jednak to, że
kiedy pojawiły się one około 1400 r. p.n.e., znane i używane były również na terenie
południowej Gwatemali. Jest to jeden z czynników odróżniający Chiapa de Corzo
od ludności znad Zatoki Meksykańskiej i jednocześnie potwierdzający wymianę
kulturową z Majami37. Ponadto, w związku z tym, iż kadzielnice te najwcześniej
pojawiły się w Paso de la Amada, Bachand uważa, że tradycję owych naczyń zapoczątkowała kultura Mokaya, rozwijająca się w drugim tysiącleciu p.n.e. na terenie
33
34
35
36
37

T. Inomata, D. Triada, R. R. Otto, La Transformacion y Continuidad de Ritos..., s. 31.
Ibidem, s. 3‒6.
J. Marcus, K. Flannery, Zapotec Civilization…, s. 191‒194.
G. W. Lowe, The Mixe-Zoque as Competing Neighbors…, s. 234‒235.
B. R. Bachand, Descifrando las identidades múltiples..., s. 3.
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Soconusco (obszar południowo-wschodniej części stanu Chiapas, przy granicy
z Gwatemalą). Następnie szerzej były one dystrybuowane i wykorzystywane przez
mieszkańców Chiapa de Corzo. Dlatego też jedna z teorii o proweniencji Zoque
opisuje ich jako potomków kultury Mokaya38. Kolejnym takim elementem według
badacza są duże platformy z piramidami i placami, zbudowane na osi północ‒południe i datowane na Chiapa II‒III. Wzór dla takich założeń mógł zostać zaczerpnięty z La Venta, gdzie zespół budowli składał się z tak zwanej Grupy E, w której
piramida od wschodu flankowana jest przez platformę, natomiast oś założenia
tworzona jest przez dodatkowe dwie konstrukcje umiejscowione równolegle do
kompleksu. Podobny układ odnajdujemy na terenie meksykańskiego stanu Chiapas (jest to model Chiapas Formativo Medio), jednak niektórzy badacze nie utożsamiają tego z kulturą Zoque39. Według Garetha Lowe, archeologa prowadzącego
badania w Chiapa de Corzo w latach sześćdziesiątych XX wieku, konstrukcje te
są wyznacznikiem olmeckim, natomiast Arthur Demarest, amerykański archeolog i antropolog zajmujący się głównie kulturą Majów, widzi w nich rozwiązania zapoczątkowane przez Majów, ze względu na występujące podobne przykłady
kompleksów typu Grupy E między innymi w Tikal czy Nakbe (pojawiające się już
w środkowym okresie preklasycznym). W Chiapa de Corzo znajdujemy podobne
założenia urbanistyczne datowane na ten sam okres, ale według B. Bachanda nie
możemy wykluczyć hipotezy, że założenia tego typu pochodzą z rejonu Mazatan,
ponieważ według dostępnych danych datowane są na XI wiek p.n.e.40.
Dodatkowym argumentem w dyskusji może być odkrycie dokonane w majańskim mieście Seibal, gdzie kompleks Grupy E ulokowany był na osi północ‒południe i wykonany z gliny, jak w centrach olmeckich. Dodatkowe badania w tym
kompleksie wykonał Takeshi Inomata, który po analizie architektury i ceramiki
określił wczesne powstanie tych obiektów – 1000 r. p.n.e. Biorąc pod uwagę znaleziska pochodzące z tamtych rejonów, w tym jadeitowe siekierki i plastykę figuralną
o cechach olmeckich, można zinterpretować Seibal jako jedną z enklaw osadnictwa
ludności nadzatokowej na ziemiach dzisiejszej Gwatemali. Podobna sytuacja miała miejsce na wybrzeżu, gdzie bardzo wczesne datowanie kompleksów architektonicznych pozwala wysunąć tezę, że miasta w tamtym rejonie, podobnie jak Seibal,
mogły zostać założone przez ludność Mixe-Zoque przybyłą z terenów Olmanu41.
Ostatnim wyróżnikiem według B. Bachanda jest negatywowa, pomarańczowa
ceramika w typie Nicapa42. Jest ona obecna na ziemiach Majów w kompleksach
typu Xe i Mamom, jednak nie występuje na terenach zajmowanych przez Olmeków. Są to więc naczynia charakterystyczne dla strefy wpływów Zoque i Majów.
38
39
40
41
42

Idem, Las Fases de Chiapa de Corzo…, s. 22.
Idem, Descifrando las identidades múltiples..., s. 3.
Idem, Las Fases de Chiapa de Corzo…, s. 27.
T. Inomata, Early Ceremonial Constructions at Ceibal, Guatemala, and the Origins of Lowland
Maya Civilization, „Science” 2013, s. 2‒8.
Nicapa jest typem ceramiki negatywowej, która charakteryzuje się dobrym technologicznie wykonaniem oraz obecnością gęstego, polerowanego slipu o pomarańczowej barwie.
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Na obecnym etapie badań nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto rozpoczął produkcję
tej ceramiki jako pierwszy43. Charakterystyczny właściwie tylko dla tego obszaru jest
akt kładzenia muszli na ustach zmarłego – jak w przypadku odkrytych w Chiapa
de Corzo pochówków znajdujących się wewnątrz Kopca 11 – który wielokrotnie
się powtarza w elitarnych grobach z terenu Chiapas44. Wielu badaczy traktuje ten
fakt jako argument potwierdzający odrębność kultury Zoque45, natomiast do tej
pory trudno skorelować tę tradycję z innymi obszarami i kulturami, między innymi z powodu braku zachowanych szkieletów z terenów nadzatokowych.
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że Zoque była pewnego rodzaju pośrednikiem w kontaktach pomiędzy mieszkańcami Olmanu a Majami. Widoczne jest to, jak już
wielokrotnie wspomniano, w architekturze, sztuce oraz religii, o czym świadczą
niemal identyczne depozyty ofiarne.
Strategiczne położenie zoqueańskich ośrodków sprawiło, że stały się centrami
kulturowymi wschodniego Meksyku. Jednocześnie unifikacja językowa ludności
z Veracruz i Tabasco z mieszkańcami Chiapas znacznie ułatwiała wymiany handlowe, a tym samym i kulturowe. Adaptowano wzorce, które dzisiaj odnajdujemy
jako wspólne dla obu jednostek. Należy jednak zaobserwować, iż ludność tego
terenu wykształciła swoiste cechy nieobecne na innych obszarach.
Kultura Zoque jest nowym i wciąż zagadkowym odkryciem archeologii Nowego Świata. Jest to jednostka powstała w wyniku czerpania elementów z różnych rejonów Mezoameryki przy jednoczesnym zachowaniu własnych tradycji.
Dodatkowo język, który wykazuje wspólne cechy zarówno dla terenu środkowego
i południowego Meksyku, jak i częściowo Gwatemali w tamtym okresie, ułatwiał
wymianę kulturową i gospodarczą, znosząc bariery i ułatwiając przyjmowanie
wzorców46.
Współcześnie, za najbardziej prawdopodobną tezę mówiącą o genezie kultury Zoque badacze uznają migrację ludności z terenu stanów Veracruz i Tabasco,
która, przybywszy na obszar dzisiejszego stanu Chiapas i po połączeniu się z lokalną tradycją, dała początek nowej jednostce. Utworzona w owy sposób kultura
rozwijała się przez długi czas i była poddawana wpływom tak olmeckim i majańskim, jak i ośrodków z terenów nadbrzeżnych czy doliny Oaxaca. Czynniki te
poświadczają, iż Zoque jest doskonałym przykładem synkretyzmu kulturowego.
Dzięki wspomnianym kontaktom wytworzyła się nowa jakość – nowa kultura posiadająca różnorodne cechy zarówno lokalne, jak i napływowe.
43
44
45

46

B. R. Bachand, L. S. Lowe, E. G. Murrieta, Un reencuentro con Chiapa de Corzo..., s. 498‒514.
B. R. Bachand, Las Fases de Chiapa de Corzo…, s. 27.
Lowe Lynneth S., Chiapa de Corzo y su arqueologia a la luz de las investigaciones actuales, [w:]
„XXV Simposio de Investigaciones Archeologicas en Guatemala 2011”, Guatemala 2012, s. 288,
[on-line:] http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/view/32756 [24.01.2013].
B. R. Bachand, L. S. Lowe, E. G. Murrieta, Un reencuentro con Chiapa de Corzo..., s. 498‒514.

D. Bojkowska, P. Gązwa, Fenomen kultury Mixe-Zoque...
•••

15

Bibliografia
Agrinier P., The Carved Human Femurs from Tomb 1, Chiapa de Corzo, Chiapas,
Mexico, „American Anthropologist” 1964, nr 66(5), s. 1215‒1217.
Bachand B. R., Descifrando las identidades múltiples y variables de los habitantes originales de Chiapa de Corzo, materiał z konferencji: Primer Congreso
Internacionalde la Región Chiapaneca, Chiapa de Corzo, Chiapas, México,
22.10.2009, [on-line:] http://chiapadecorzo.byu.edu [19.01.2013].
Bachand B. R., Las Fases Formativas de Chiapa de Corzo. Nueva Evidencia e Interpretaciones, „Estudios de Cultura Maya” 2013, nr 42, [on-line:] http://www.
journals.unam.mx/index.php/ecm/article/view/47371/42637 [13.10.2014].
Bachand B. R., Lowe L. S., Murrieta E. G., Chiapa de Corzo: nuevas evidencias del centro ceremonial, materiał z konferencji: Congreso Internacional de Americanistas,
Mexico City, lipiec 2009, [on-line:] http://chiapadecorzo.byu.edu [19.01.2013].
Bachand B. R., Lowe L. S., Murrieta E. G., Un reencuentro con Chiapa de Corzo: rescatando y aumentando los datos de un Centro Mayor Mesoamericano,
[w:] XXII Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala, 2008,
red. J. P. Laporte, B. Arroyo, H. E. Mejia, Museo Nacional de Arqueología
y Etnología, Gwatemala 2009.
Diehl R. A., The Olmecs. America’s First Civilization, Thames & Hudson, London 2004.
Gayol C. P., Guadarrama L. R., Foreign Influences on the Maya Script, „Acta Mesoamericana” 2010, nr 22.
Inomata T., Early Ceremonial Constructions at Ceibal, Guatemala, and the Origins
of Lowland Maya Civilization, „Science” 2013.
Inomata T., Triadan D., Roman O. R., La Transformacion y Continuidad de Ritos Durante el Periodico Preclasico en Ceibal, Guatemala, [w:] El Ritual en el
Mundo Maya de lo privado a lo publico, red. A. C. Ruiz, M. J. I. Ponce de Leon,
M. S. Cuerva, Madrid 2010.
Kaufman T., Justeson J., The Epi-Olmec Language and itd neighbors, [w:] Classic
Period Cultural Currents in Southern and Central Veracruz, red. A. J. Philip,
A. C. Pool, S. R. Santley, Washington 2008.
Lee T., The Artifacts of Chiapa de Corzo, Chiapas, Mexico, „American Anthropologist” 1973, nr 75(2).
Lowe G. W., Algunos resultados de la temporada 1961 en Chiapa de Corzo, Chiapas, [w:] XXII Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala 2008,
Gwatemala 2009, [on-line:] http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/view/32756 [24.01.2013].
Lowe G. W., Los Olmecas de San Isidro en Malpaso, Chiapas, Mexico 1998.
Lowe G. W., The Mixe-Zoque as Competing Neighbors of the Early Lowland Maya,
[w:] The Origins of Maya Civilization, red. R. E. W. Adams, Albuquerque 1977.

16

Synkretyzm Nowego Świata
•••

Lowe L. S., Chiapa de Corzo y su arqueologia a la luz de las investigaciones actuales,
[w:] XXV Simposio de Investigaciones Archeologicas en Guatemala 2011, Guatemala 2012, [on-line:] http://www.revistas.unam.mx/index.php/ecm/article/
view/32756 [24.01.2013].
Marcus J., Flannery K., Zapotec Civilization. How Urban Society Envolved in Mexico’s Oaxaca Valley, London 1996.
Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006.
Ricketson O. G., Excavations at Uaxactun, „The Scientific Monthly” 1931, nr 3.
Smith A. L., Reconstruction at the Maya Ruins of Seibal, London 1968.

Summary
Chiapa de Corzo as a case study of Mixe-zoque phenomenon

Chiapa de Corzo, located in southern Mexico, is one of the most significant
site in the pre-Columbian Mesoamerica. According to the newest investigations
it was a main center of so-called Zoque culture. Although not every scientist
consider Mixe-zoque as a culture, they rather treat it as a language family. The
sequence stratigraphy of Chiapa de Corzo begins with 1500 BC and constantly
lasts until nowadays, that’s why artifacts from this site are perfect correlational
material. Many subjects of these layers come from both Olmec’s and Maya’s lands,
what is even more local products have traits of foreign influences. Can we then
define the Mixe-zoque as a veritable culture or despite of its distinctive features
of civilization does not deserve to be called like that? The answer to this question
by analyzing and interpreting many aspects of Chiapa de Corzo site is the main
aim of this article. Therefore a problem of Mixe-zoque culture and its sites will be
taken up at the beginning, then we will show, based on available investigations,
how relations between mentioned cultures influenced to each other and created
new cultural phenomena.

Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Karolina Feć
•••

Leyes de Indias: synkretyzm prawniczy
w Nowym Świecie

Najstarsze mumie świata, najbardziej sucha pustynia, najwyższy wodospad,
najdłuższy łańcuch górski na świecie… Lista rekordów Ameryki Łacińskiej jest
niemała, lecz, oprócz rzeczy godnych podziwu, zawiera też mniej chlubne fakty,
zjawiska oraz dzieła. Jeśliby szukać najbardziej lekceważonego zbioru praw w historii, warto by było zwrócić oczy ku Leyes de Indias. Ponad milion1 zapisów, które na przestrzeni trzech wieków okresu kolonialnego Korona Hiszpańska wydała
dla posiadłości w Ameryce, ustanawiało porządek znacznie odmienny od tego,
jaki znamy z historii. Ignorowane zarówno przez mieszkańców Nowego Świata,
jak i jego administrację oraz wykonawców prawa, Leyes de Indias pozostawały
iluzją, potwierdzając tym samym znaną w niemieckiej literaturze dewizę Gewalt
geht vor Recht2. W niniejszym artykule przyjrzę się hiszpańskiej legislaturze kolonialnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim relacje kolonizatorów z rdzenną
ludnością Ameryki.
Czym były Leyes de Indias?
Leyes de Indias to ogólne miano wszystkich praw nadanych przez monarchię
hiszpańską oraz podlegające jej organy powołane do zarządzania Nowym Światem (szereg instytucji: el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, virreyes, gobernadores, cabildos, alcaldes mayores, consejeros i inni) w celu regulacji życia społecznego, politycznego, religijnego i ekonomicznego mieszkańców hiszpańskiej
części Ameryki. Nazwa oznaczająca “Prawa Indii” wynika oczywiście z błędnego
1

2

H. Grenni, Las Leyes de Indias: un intento por considerar a los indios como personas con derechos, „Teoría y Praxis” 2004, nr 4, s. 1, [on-line:] http://www.udb.edu.sv/editorial/pdf/revistas/
teoriaypraxis/n04/6.%20Las%20leyes%20de%20indias%20un%20intento%20por%20considerar%20a%20los%20indigenas%20como%20personas%20con%20derechos.pdf [10.05.2013].
„Siła idzie przed prawem.”
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przekonania o dotarciu przez Kolumba do Indii Zachodnich. Mniej popularnym,
zamiennym określeniem tych praw jest Derecho Indiano (Prawo Indiańskie).
Wyróżnia się jego wąskie oraz szersze rozumienie. W węższym znaczeniu Leyes de Indias to zbiór wszystkich zapisów prawnych odnoszących się do kolonii
hiszpańskich, których autorem był/a król/owa hiszpański/a, wicekrólowie i inne
oficjalne władze, czyli prawo stanowione. Mieszczą się tu rozmaite dokumenty:
reales cédulas, reales órdenes, pragmática sanción, provisiones, autos, resoluciones,
sentencias, cartas (dekrety królewskie, nakazy królewskie, sankcje pragmatyczne,
rozporządzenia, orzeczenia, postanowienia, wyroki, karty). Część z nich miała zasięg ogólny, jednak większość dotyczyła konkretnego regionu, wicekrólestwa czy
miasta. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie rozległych terenów Ameryki, tak geograficzne, jak kulturowe i polityczne, Korona wydawała niejednokrotnie odrębne,
choć zbliżone w treści przepisy różnym jednostkom administracyjnym.
W znaczeniu szerszym Leyes de Indias obejmują, oprócz wyżej wspomnianych
praw stanowionych, wszystkie – także niepisane – reguły, normy i obyczaje na
nowo odkrytym kontynencie, czyli zwyczaje indiańskie, a później także kreolskie.
Héctor Grenni3 wskazuje na trzy zasadnicze źródła całego kolonialnego prawodawstwa:
1. Prawa indiańskie – zbiór praw, które porządkowały życie Indian przed
przyjazdem Hiszpanów. Zgodnie z nakazem Izabeli Kastylijskiej, miały
być respektowane we wszystkich przypadkach, jeśli tylko nie pozostawały
w sprzeczności z religią katolicką. W praktyce przestrzegano go tylko wtedy,
gdy nie kolidowało z interesem Europejczyków;
2. Prawa ustanowione wyłącznie dla Indii przez Koronę, czyli Leyes de Indias
w węższym rozumieniu;
3. Prawa kastylijskie – obowiązujące w Indiach jako prawa pomocnicze, które
znajdują zastosowanie w przypadkach, o których pierwsze dwa rodzaje praw
milczą.
Warto zwrócić uwagę, że początkowo Nowy Świat znajdował się pod bezpośrednią władzą wyłącznie Kastylii – zjednoczona Hiszpania dopiero rodziła się
w czasach panowania Królów Katolickich. Kastylia i Aragonia charakteryzowały
się ówcześnie oddzielnym systemem prawnym, a jako że wyprawę Kolumba otoczyła opieką Izabela Kastylijska (która, pomimo posiadania tytułu królowej Aragonii od roku 1479, faktycznie rządziła tylko w ojczystym królestwie, ponieważ
zgodnie z prawem aragońskim jako kobieta nie mogła sprawować władzy4), odkryte przez niego i kolejnych podróżników ziemie podlegały jurysdykcji Kastylii.
Jeśli synkretyzm rozumiemy jako połączenie w jednorodną całość elementów
pochodzących z różnych tradycji, kultur, religii, kręgów cywilizacyjnych i tym po3
4

Ibidem, s. 3.
„Prawo aragońskie, uznające tylko męskich potomków jako następców tronu, nie obowiązywało
w Kastylii i Ferdynand, po naleganiach doradców, zgodził się podpisać porozumienie ustalające
rozdział kompetencji małżonków” ( T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław
1998, s. 117).
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dobnych, to widać wyraźnie, że Leyes de Indias posiadały zdecydowanie synkretyczny charakter. Łączyły zastane reguły prawne i obyczajowe Kastylii oraz nowo
odkrytych społeczeństw, reprezentując tym samym zupełnie nową jakość w postaci praw ustanowionych specjalnie dla Indii Zachodnich. Recepcja niepisanych
reguł oraz instytucji typowo indiańskich nie była fikcją – zaadaptowano pracę na
zmiany, mitę5, wspólną kasę społeczności i inne.
Ogólna charakterystyka Leyes de Indias
Mejías González6 wyszczególnił najważniejsze cechy omawianego prawodawstwa.
1. Wymiar religijny i etyczny. Obrona wiary katolickiej w Europie oraz jej zaszczepienie w Ameryce była jedną z najważniejszych trosk Izabeli Kastylijskiej
oraz jej następców7. Choć w praktyce ewangelizacji dokonywano mało chrześcijańskimi środkami, to w oficjalnej dokumentacji widać wprost przeciwne
zalecenia: katolicki charakter Hiszpanii miał przeważyć o traktowaniu Indian
jako potencjalnych chrześcijan i otaczaniu ich szczególną opieką, co wynikało
z systemu patronato8.
2. Szacunek dla zwyczajów indiańskich. Wymagano go we wszystkich kwestiach,
w których nie dochodziło do konfliktu między zastanymi obyczajami a religią
katolicką, pojawił się na przykład zakaz poligamii, który wynikał bezpośrednio z zasad katolickich9.
3. Unifikujący charakter. Jednym z ważnych celów Leyes de Indias było jak
największe możliwe upodobnienie Nowego Świata do Kastylii oraz jego poszczególnych ośrodków między sobą.
5
6
7

8

9

Mita – system pracy przymusowej o rodowodzie inkaskim, polegający na tym, że kolejno każda
z wiosek indiańskich dostarczała państwu grupę robotników do pracy na kilka miesięcy.
M. Mejías González, Las Leyes de Indias, „Temas Españoles” 1956, nr 225, Madrid, s. 29.
Warto wspomnieć, że od momentu pierwszego spotkania Europejczyków z ludnością indiańską
aż po wiek XIX toczyła się dyskusja na temat człowieczeństwa i kondycji duchowej rdzennych
mieszkańców Ameryki zwana „Wielką Debatą”. Choć już dekret królewski z 1500 roku nadał im
status ludzi i poddanych Korony Hiszpanii, tym samym uznając ich za zdolnych do przyjęcia
wiary katolickiej, dla wielu kwestia ta pozostała otwarta. W roku 1516 kardynał Cisneros wysłał
specjalną misję hieronimitów na Hispaniolę z zadaniem zbadania, czy Indianie są w pełni ludźmi. Misja wyraziła co do tego wątpliwości, niemniej jednak w roku 1537 papież Paweł III w bulli
Sublimis Deus ogłasza, iż „wszyscy Indianie są prawdziwymi ludźmi, zdolnymi nie tylko pojąć
katolicką wiarę, ale (...) z wielkim upragnieniem oczekującymi chwili jej przyjęcia”. Najgłośniejszą debatą dotyczącą tego problemu była dyskusja Las Casasa z Juanem G. Sepulvedą w Valladolid (1550-1551), którą wygrał obrońca praw Indian. Temat ten powraca u encyklopedystów
francuskich w XVIII wieku i u darwinistów społecznych w wieku XIX.
Patronato regio – zbiór przywilejów nadanych monarchom przez papieża, który wyposażał ich
w najwyższą władzę kościelną na podległych im ziemiach. Koronie Hiszpańskiej po raz pierwszy udzielił tego przywileju papież Innocenty VIII dla Wysp Kanaryjskich, Puerto Real i Granady w roku 1486, natomiast dla amerykańskiej części królestwa – papież Juliusz II w roku 1508.
Przy okazji wątku małżeństw warto dodać, że w przeciwieństwie do innych państw kolonialnych
Hiszpania zezwalała na mieszane związki, a nawet zachęcała do nich, gdyż miały one ułatwiać
rozpowszechnianie wiary.
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4. Kazuistyczny charakter. Przepisy częściej dotyczyły konkretnych przypadków
aniżeli wyznaczały ogólną regułę postępowania. Pojawiały się w odpowiedzi
na dostrzeżone potrzeby, co, biorąc pod uwagę odległość między Ameryką
a Półwyspem Iberyjskim i ówczesne środki transportu, oznaczało, że zawsze
były spóźnione. Każde nowe prawo miało zostać włączone w zbiór już istniejących o podobnej tematyce. Szczegółowość aktów prawnych oraz ich odrębność
dla każdego regionu skutkowała ogromnym bogactwem przepisów. Dlaczego
prawo było tak rozległe? Nie tylko z uwagi na wiele nowych okoliczności, które
wymagały opracowania. W Hiszpanii monarcha wszędzie tam, gdzie wydarzenia toczyły się nie po jego myśli, mógł bezpośrednio i szybko zareagować.
W Ameryce było to niemożliwe, dlatego zastępowały go prawa.
Początki Leyes de Indias
Czy można było przygotować się na odkrycie Nowego Świata? Pierwsi Europejczycy, którzy dotarli do Ameryki stanęli przed zupełnie Nieznanym: geograficznie, kulturowo oraz politycznie. Prawa obowiązujące w Kastylii okazały
się bezużyteczne. Podróżnicy przygotowani na wyprawę do Indii, czyli miejsca
mniej lub bardziej oswojonego przez europejski umysł, nagle znaleźli się w sytuacji przypominającej stan natury opisywany przez Hobbesa i Locke’a – między
nimi a napotkanymi ludami nie istniała żadna wspólna płaszczyzna prawna. Rychła potrzeba oficjalnej regulacji stosunków między Hiszpanami a mieszkańcami nowych ziem stała się jednym z priorytetów królowej Izabeli. Początkowo cel
nowych praw był klarowny – ochrona i chrystianizacja Indian. W zamierzeniu
szerzenie religii katolickiej miało przebiegać pokojowo, bez uszczerbku na zdrowiu i życiu nowych poddanych Korony. Nadrzędność celu religijnego Leyes de
Indias nad pozostałymi kwestiami to logiczna konsekwencja ówczesnej sytuacji
w Hiszpanii. Po pierwsze, w 1492, czyli w roku, w którym odbyła się pierwsza
wyprawa Kolumba, Hiszpanie zdobyli Grenadę, co oznaczało wyparcie Maurów
z Półwyspu Iberyjskiego i tym samym zakończenie Rekonkwisty. Królowa Izabela uważała to wydarzenie za największe osiągnięcie swoich rządów, umieszczając
podróże Kolumba na dalszym planie. Po drugie, system patronato (i w wymiarze
symbolicznym tytuł Królów Katolickich), ustanowiony w 1486 roku dla Granady
i Wysp kanaryjskich, a w 1508 roku dla Ameryki, oznaczał znaczne uniezależnienie Kościoła hiszpańskiego od Rzymu i podporządkowanie go Koronie, wobec
czego ta ostatnia, jako bezpośredni zwierzchnik i protektor Kościoła, dbała o jego
interesy jak o swoje własne. Ponadto, ekspansja została wpisana w religię katolicką już na etapie wczesnego chrześcijaństwa, zgodnie ze słowami z Ewangelii
św. Mateusza 28:19 „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, lub też 24:14 „I będzie
przepowiadana ta ewangelia królestwa po całej ziemi, na świadectwo wszystkim
narodom”. Wobec powyższych, nadrzędna troska o cele religijne zawarta w Leyes
de Indias nie powinna dziwić.
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Monarchia hiszpańska, w przeciwieństwie do pozostałych państw kolonizujących, wykazała niezwykłą dbałość o nadanie prawnych podstaw dla swej dominacji
na odkrytych ziemiach. Chociaż brutalność konkwisty, eksploatacja Indian i szereg
niechlubnych działań Hiszpanów, znanych pod ogólną nazwą „czarnej legendy”,
przysłoniły istnienie praw, którymi Izabela Kastylijska chciała wziąć w opiekę poddanych w Nowym Świecie, warto pamiętać, iż prawa wydane specjalnie dla Indii
Zachodnich nie miały odpowiednika w żadnym innym kolonialnym państwie.
Alcala-Zamora10 wyróżnia trzy epoki w historii prawnej hiszpańskiej części
Ameryki, które nazywa odpowiednio prologiem, rozwinięciem i zakończeniem:
1. Panowanie Królów Katolickich (1493–1516) – nieznajomość Indii Zachodnich i całkowity brak regulacji prawnych w nowych okolicznościach jest punktem wyjścia dla utworzenia zupełnie nowego systemu prawnego. Wizja Izabeli
– pokojowa ewangelizacja i równość Hiszpanów oraz Indian wobec prawa –
zderza się z autokratyczną wizją Kolumba. Madryt wydaje zalecenia szacunku,
pokojowego współżycia i chrześcijańskiej łagodności dla nowych wiernych,
Ameryka zaś odwdzięcza się coraz bardziej niepokojącymi wiadomościami
o brutalności wobec Indian. Kulminacją tego okresu są Leyes de Burgos,
omówione w dalszej części niniejszego artykułu.
2. Dynastia Habsburgów (1516–1700) – największa część Leyes de Indias powstaje pod panowaniem królów austriackich. Rodzą się dwa wielkie wicekrólestwa
i skomplikowany system administracyjny Nowego Świata, a Hiszpania staje się
światowym imperium kolonialnym.
3. Dynastia Burbonów (1700–1868) – z uwagi na krótki okres rządów oraz istnienie znacznego już zbioru praw, zmniejsza się twórczość prawna. Powstają
kolejne wicekrólestwa, a ich zwierzchnicy cieszą się większą niezależnością.
W ciągu tych trzech wieków (XVI–XVIII), w prawodawstwie hiszpańskim zaznacza się ogromna spójność ideowa. Tak Habsburgowie, jak Burbonowie kontynuowali politykę ochrony rdzennej ludności Ameryki oraz pokojowej chrystianizacji. Godny uwagi jest uzupełniający charakter praw, które powstawały w tym
okresie wobec już istniejących – nowo wydawane rozporządzenia nie podważały
poprzednich, lecz podkreślały ich znaczenie i powtarzały treści zawarte w uprzednio obowiązujących dokumentach.
Przegląd dokumentów
Pierwszymi aktami, które wyznaczyły kierunek Leyes de Indias były Instrucciones de Granada z 1501 roku, sporządzone przez Królów Katolickich dla Nicolasa
de Ovando przed jego wyprawą na Hispaniolę oraz testament Izabeli Kastylijskiej
napisany trzy lata później. Instrukcje miały na celu zapobieżenie krzywdzeniu
Indian i nieokiełznanym rządom siły, o jakich już wtedy docierały do Madrytu
wieści zza oceanu. W dokumencie tym Indianie zostali uznani za wolnych wasali,
równych wasalom europejskim. Ze szczególnym naciskiem podkreślono wymóg
10

N. Alcalá-Zamora Torres, Nuevas Reflexiones Sobre las Leyes de Indias, Buenos Aires 1944, s. 18–20.
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dobrego traktowania mieszkańców Ameryki, pozbawionego użycia siły oraz bezwzględny nakaz karania wszelkich niesprawiedliwości, jakich dopuszczają się wobec nich Hiszpanie:
Życzymy sobie, by Indianie nawrócili się na naszą świętą wiarę katolicką, a ich dusze
zostały zbawione (…). Starannie pilnujcie, by zakonnicy, którzy tam przebywają, nauczali i ganili ich w duchu miłości, bez użycia żadnej siły (…). Nadto: pilnujcie, by Indianie byli dobrze traktowani, by mogli bezpiecznie poruszać się po ziemiach i aby nikt
nie stosował wobec nich przymusu, nie okradał, ani nie czynił innych krzywd i zła.11

Warto zauważyć, iż prawa biorące w opiekę mieszkańców podbitych ziem nie
były zjawiskiem powszechnym w europejskiej historii. Wobec Indian pojawiły się
nawet zapisy, których nigdy wcześniej nie wydano w stosunku do Europejczyków,
na przykład gwarancja bezpiecznego poruszania się po drogach12, niemniej jednak
nasuwa się tu pytanie, jak bardzo zagrożone musiało być to naturalne, zdawałoby
się, prawo.
Izabela Kastylijska zawarła w swoim testamencie słynne życzenie, aby odkrywanie Nowego Świata polegało na zdobywaniu dusz dla nieba, zamiast niewolników do pracy. Zobowiązuje w nim swych następców Joannę Szaloną i jej
męża Filipa Pięknego, do dobrego traktowania Indian, pouczania ich w wierze
katolickiej, baczenia, by nie dotknęła ich niesprawiedliwość, a jeśli się tak zdarzy,
do należytego ukarania winnych – tak miały przedstawiać się nadrzędne cele ich
rządów. Ponadto, królowa zaleciła traktować Indian na równi z Hiszpanami, jako
wolnych poddanych, wasali. Testament nie miał, rzecz jasna, mocy aktu prawnego, lecz myśli w nim zawarte wyznaczyły kierunek oficjalnej polityki państwa
hiszpańskiego wobec rdzennych Amerykanów
Karol I kontynuował zamierzenia Izabeli, nakazując w dekrecie królewskim
z roku 1528:
Niniejszym naszą wolą jest i żądamy, by żaden adelantado, gubernator, kapitan, alkad ani inna osoba, jakiegokolwiek stanu, godności i urzędu, w czasie wojny czy też
pokoju, choćby był sprawiedliwy i przez nas mianowany, nie ośmielił się zatrzymywać Indian i zamieniać ich w niewolników.13
11

12
13

(Tłumaczenie własne.) A. Rumeu de Armas, La Política indigenista de Isabel la Católica, Valladolid
1969, s. 373: „Nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa Fe católica, y sus almas se
salven (…) Tendréis mucho cuidado de procurar, sin les hacer fuerza alguna, cómo los religiosos
que allá están los informen y amonesten para ello con mucho amor (...) Otrosí: Procuraréis como
los indios sean bien tratados, y puedan andar seguramente por toda la tierra, y ninguno les haga
fuerza, ni los roben, ni hagan otro mal ni daño.”
Prawo wydane przez Filipa II w Aranjuez dnia 23 listopada 1568, umieszczone w księdze drugiej,
Tit. 17 Recopilación.
(Tłumaczenie własne.) Recopilación de las leyes de lo reynos de Indias, Madrid 1943, s. 201: „Es
nuestra voluntad y mandamos, que ningún Adelantado, Gobernador, Capitán, Alcayde, ni otro
persona, de cualquier estado, dignidad, oficio o calidad, sea en tiempo y ocasión de paz o en
guerra, aunque justa y hacer mandada por Nos, o por quien nuestro poder hubiere, sea osado de
cautivar indios naturales de nuestras Indias, (...) ni tenerlos por esclavos.”
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Zapis ten miał dotyczyć także Portugalczyków i brazylijskich niewolników,
jeśli wkraczali na tereny hiszpańskie14. Zasada dobrego traktowania Indian jest
obecna w wielu kolejnych instrukcjach, na przykład z roku 1548, w której Karol
I zobowiązuje syna, następcę tronu Filipa II, by:
Indianie byli dobrze i sprawiedliwie rządzeni, a ziemia znów sięzaludniła i by odbudowano tamtejsze miasta, oraz by naprawiono uprzedni ucisk i krzywdy wyrządzone przez konkwistę i długie wojny.15

Bueno Celdrán16 zwraca uwagę, że w pierwszej epoce Derecho Indiano, podstawowe znaczenie miały Capitulaciones, czyli kontrakty Korony z konkwistadorem o charakterze prawa stanowionego. Capitulaciónes dotyczyły głównie odkryć
i zasiedlenia nowych terytoriów, fundacji miast i wsi. Dzieliły się na trzy części:
w pierwszej monarcha nadawał prawo do kolonizowania, zasiedlania i tym podobnych, w drugiej zawierał się wykaz zobowiązań obu stron – odkrywcy i korony – na przykład nadanie tytułów, stanowisk publicznych, pozwolenia na budowę
fortyfikacji, posiadania kopalni; z kolei w części trzeciej podkreślano relatywny
charakter poprzednich ustaleń, które miały obowiązywać pod warunkiem realizacji zobowiązania przez odkrywcę. W przeciwnym wypadku czekała go kara. Od
roku 1526 Capitulaciónes były traktowane jak legalne źródło prawne – od tego
też roku ich treść zawierała również szereg rozporządzeń na temat właściwego
traktowania Indian.
Najważniejsze zbiory Leyes de Indias to trzy kolejne, zapoczątkowane przez
Leyes de Burgos z roku 1512. Pierwotnie odnoszące się do Hispanioli, ale rozszerzone na Puerto Rico i Jamajkę zostały wydane po wystąpieniu dominikanina
Antonio de Montesinosa, który głośno przeciwstawił się lekceważeniu dotychczasowych praw stworzonych w celu ochrony Indian. Dominikanin z Santo Domingo wiele pisał o ich karygodnym traktowaniu, trudnych warunkach, w jakich żyją
i niewolnictwie. Podkreślał bezprawność i grzeszność działań kolonistów. Co ciekawe, kwestionował nie tylko sposób traktowania Indian, ale też sam hiszpański
tytuł do ziem i obecność Europejczyków w Nowym Świecie. Wywołał tym samym
poruszenie i debatę wśród prawników w Hiszpanii, aż król Ferdynand II zażądał
jego przyjazdu na Półwysep. Intencją było uspokojenie zakonnika, by nie szkodził
dłużej interesom Korony, lecz Montesinos zdołał przekonać króla do swoich racji
i w efekcie królewska komisja zatwierdziła Leyes de Burgos – pierwszy zbiór praw
chroniących Indian.
Miały one na celu jasno postawić sprawę: obowiązkiem kolonizatora jest cywilizowanie i ewangelizacja Indian, traktowanie ich z szacunkiem oraz naprawa
14
15

16

M. Ángeles Fernández, Leyes de Indias. La primera democracia americana, “Esfinge” 2004, nr 45.
(Tłumaczenie własne.) Ed. M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, Tom II, Salamanca 2000, s. 569–593: „los indios serán bien gobernados y con justicia, y la tierra se tornará
a poblar y a rehacerse aquellas provincias, y para que se restauren y reformen las opresiones
pasadas y daños de las conquistas y largas guerras”.
F. Bueno Celdrán, „Se Acata Pero No Se Cumple”: Las Leyes de Indias, Barcelona 2010, s. 44–45.
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dotychczas wyrządzonych krzywd. Zatwierdzały system encomiendy (która teoretycznie stanowiła remedium na niewolnictwo, a w praktyce różniła się od niego
tylko nazwą), ale zakazywały stosowania jakichkolwiek kar wobec Indian przez
encomenderos. Oto przykładowe wytyczne: po pięciu miesiącach pracy Indianie
mają odpoczywać przez 40 dni; ich zapłata ma zawierać także odpowiednie pożywienie; na każdych 50 Indian, encomedero ma zbudować 4 domy, w których
zamieszkają, z hamakiem dla każdego oraz zabezpieczyć miejsce na ich zwierzęta;
kobiety od czwartego miesiąca ciąży nie pracują; ponadto zakazywano tak fizycznego, jak i słownego napastowania Indian17.
Leyes Nuevas z 1542 roku ustanowiono jako odpowiedź na głośną debatę
wszczętą przez Bartolome de las Casas i jego wstrząsającą Krótką relację o wyniszczeniu Indian. Króla Karola I tak bardzo poruszyła lektura, że był skłonny nawet
całkowicie porzucić interwencję hiszpańską w Ameryce. Odwiódł go od tego filozof i prawnik Francisco de Vitoria argumentem, iż byłaby to krzywda wyrządzona
Indianom, którzy już zostali chrześcijanami, z uwagi na niedokończony proces
ewangelizacji.
Leyes Nuevas18, oprócz potwierdzenia dotychczasowych praw mówiących, iż
Indianie są ludźmi wolnymi, poddanymi króla i mają być traktowani na równi
z Hiszpanami (idea z Instrucciones de Granada), likwidowały encomiendę, której
niewolniczy charakter został zweryfikowany w trakcie poprzednich trzydziestu
lat. Wywołało to rozruchy wśród kolonizatorów. Wicekról Peru Blasco Núñez
Vela został zamordowany przez Gonzalo Pizarro między innymi z powodu zamiaru respektowania tego prawa. Antonio Mendoza, wicekról Nowej Hiszpanii, wiedząc o tym wydarzeniu, z góry odstąpił od zamiaru wprowadzenia praw w życie.
Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680 to zebrane, pogrupowane tematycznie i ściśle uporządkowane dotychczasowe zapisy prawne dotyczące Nowego Świata. Wspomniana już rozległość i szczegółowość przepisów oraz
ich intensywna (nad)produkcja, z czasem spowodowały chaos w świecie prawniczym. Korona postanowiła więc uporządkować wydane akty – już w 1560 roku Filip II zarządził dokonać zbioru praw Ameryki. W 1582 roku ukazały się pierwsze
4 księgi, lecz dopiero Antonio de León Pinelo i Juan de Solórzano Pereira zakończyli dzieło w roku 1680. Choć nie spotykamy w omawianym zbiorze już żadnych
nowych treści, to dzięki jego przejrzystości można wyszczególnić wszystkie główne tematy, jakich dotyczyły Leyes de Indias zgodnie z kolejnymi księgami zbioru:
wiara katolicka; rozkazy królewskie; dominacja i jurysdykcja królewska; odkrycia
i zasiedlenia; funkcje administracyjne i procedury prawne; Indianie i ich wolność,
repartimientos i encomiendas; włóczędzy, Cyganie, mulaci, więzienia, przestępstwa i kary; skarb Indian, księgowość; La Casa de Contratación de Sevilla; oraz
żeglarstwo, podróże i handel z Indianami.
17
18

H. Grenni, op.cit., s. 9.
Charakter tego zbioru został już wyraźnie podkreślony w samym tytule, który w całości brzmi
Leyes y ordenanças nuevamente hechas por su Magestad para la gobernación de las Indias
y buen tratamiento y conservación de los Indios.
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Podsumowanie
O synkretyzmie najczęściej mówimy w kontekście religii oraz literatury, jednak są one tylko ukonkretnieniami ogólnej zasady, która leży u jego podstaw:
łączenia, dopasowania i zespolenia elementów pochodzących z różnych źródeł
w całość przedstawiającą nową jakość. Leyes de Indias, odwołując się tak do tradycji indiańskiej, jak i do kastylijskiego prawa, stanowią idealny przykład synkretyzmu prawniczego, nierzadko zresztą spotykanego w historii.
Héctor Grenni19 postawił tezę, iż Leyes de Indias były kamieniem milowym na
drodze do współczesnych praw człowieka. W istocie, na długo przed Rewolucją
Francuską pojawiła się w nich idea praw przysługujących wszystkim ludziom (tu:
Indianom). W stosunku do ówczesnej legislatury europejskiej miało to zdecydowanie nowatorski charakter, choć można to stwierdzić, patrząc dopiero ze współczesnej perspektywy. Twórcy Leyes de Indias nie zwrócili bowiem uwagi na zmianę jakościową w postrzeganiu człowieka, którą zawarli implicite w swej pracy. Jak
na ironię, owa „antycypacja praw człowieka” dokonała się w jednej z najbardziej
krwawych epok w historii.
Owo jasne oblicze Leyes de Indias sprawiło, że niektórzy autorzy postanowili
zneutralizować „czarną legendę” i stanąć w obronie państwa hiszpańskiego przed
zarzutami eksterminacji Indian. Na Leyes de Indias powoływał się właśnie Ramiro
de Maeztu20, gdy budował „legendę apologetyczną”, wybielając państwo hiszpańskie ze zbrodni popełnionych przez jego poddanych. Prawdą jest, że przemoc wobec Indian nie miała charakteru instytucjonalnego, a eksterminacja, niewolnictwo i wszelkie wobec nich nadużycia były sprzeczne z prawem – zatem formalnie
oskarżenia należałoby kierować w stronę osób prywatnych, a nie państwa. W ten
sposób dochodzimy do zaskakującego wniosku, że jedno z największych ludobójstw w historii było inicjatywą prywatną.
Całkowite oczyszczenie z zarzutów Korony Hiszpańskiej i przedstawienie problemu w czarno-białych barwach, gdzie prawodawcy są „dobrzy”, a poddani „źli”
wygląda jednak naiwnie i przesadnie, gdyż nie bierze pod uwagę wad wpisanych
w same te prawa. Większość z nich nie określała konkretnych kar za ich nieprzestrzeganie. Ograniczając się do formuły, iż łamanie prawa zostanie surowo ukarane, nie wskazywano na żadnego konkretnego sposobu wymierzenia kary ani
organu odpowiedzialnego (każdy urzędnik miał możliwość karania przestępstw,
co oznacza, że żaden za to nie odpowiadał). Jeśli zaś egzekucja prawa była na jego
mocy arbitralna, czy można ufać, że będą go przestrzegać ci, których interesy są
sprzeczne z prawem? Pozostaje kwestią otwartą, czy zabieg ten był celowy ze strony
prawodawców. Pomimo, że hiszpańska legislatura zyskała miano najbardziej humanitarnej w całym okresie kolonializmu w stosunku do innych państw, w praktyce była martwa – stwarzała iluzję stanu rzeczy, który de facto nigdy nie istniał.
19
20

H. Grenni, op.cit., s. 16.
R. Maeztu, Defensa de la hispanidad, Valladolid 1938, s. 368.
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Summary
Leyes de Indias: Juridical Sincretism in The New World

Leyes de Indias represent a mosaic of laws established over three centuries
(XVI‒XVIII) by the Spanish government to regulate the social, political and economic life among the inhabitants of the American part of the Spanish Monarchy.
In a narrow sense, they consist of three major set of rights: Leyes de Burgos (1512), Leyes
Nuevas (1542) and Recopilación de Leyes de las Indias (1680), while in the broad one, they
merge a set of rules present in the West Indies: Castilian law, Indian and Creole customs.
The intention of the Spanish legislature was to remove any differences in treatment between Indians and inhabitants of the Peninsula in order to establish protections from slavery for the Indians. Leyes de Indias are a phenomenon often
forgotten in the history of the conquest of the New World, because they stand in
sharp contrast to the actual actions of the Spaniards in America. According to
H. Grenni they were a milestone on the road to human rights.
Novelty of the discussed laws hinged upon an unprecedented syncretism binding Indian law with former Castilian law and Spanish law formerly specifically
created for the West Indies, even on its relationship to ideas of the French Revolution for equal human rights for all nations – including Indians. Albeit abstract,
Leyes de Indias attracted a cloud of illusion, reality that never crystallized on solid
legal grounds but was a novel precursor of international law.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Marietta Kuźniewska
•••

Wifredo Lam –
„koń trojański” modernizmu

Jako jedno z państw formujących region Ameryki Łacińskiej, podobnie jak
inne kraje leżące w jej orbicie, Kuba stała się polem oddziaływania procesów
historycznych będących następstwem „odkrywania”1 Nowego Świata przez Europejczyków. Zapoczątkowana w XVI wieku kolonizacja hiszpańska pociągała
za sobą z jednej strony eksterminację rdzennych mieszkańców wyspy, z drugiej
natomiast masowy napływ ludności „z zewnątrz”, przede wszystkim z Czarnego Lądu. Bezpośrednim następstwem obecności Hiszpanów na Kubie było wobec tego diametralne przekształcenie struktury tamtejszej populacji, a to z kolei
wiązało się z całkowitym przeobrażeniem kultury wyspy. Kolejne fale migracji
przynosiły ze sobą wzorce wypełniające próżnię pozostawioną po zanikającym
dziedzictwie tubylców. W konsekwencji, udziałem wielu nacji, na przestrzeni lat
konstytuowała się na Kubie heterogeniczna kulturowość, która pozostała taką
także po dekolonizacji. Do roku 1886, kiedy zniesiono na Kubie niewolnictwo,
kraj zaludniły setki tysięcy Afrykanów przybyłych z różnych stron kontynentu.
Zamieszkując przyplantacyjne osiedla, ludzie ci tworzyli odrębne pod względem
etnicznym grupy i podtrzymywali własne tradycje religijne, językowe, kulinarne
i tym podobne. Biali Kubańczycy przez wiele lat ignorowali kulturę afrokubańską, co wynikało z utrwalonej w społeczeństwie niechęci wobec czarnych, jeszcze
w XX wieku identyfikowanych z nieistniejącą już warstwą niewolniczą2. Sytuacja
1

2

Określenie „odkrywano” zapisano w cudzysłowie, gdyż w tym kontekście dobór słów jest nieco problematyczny. Zależnie od interpretacji, poznawanie ziem obecnych Ameryk przez Europejczyków można określić rozmaitymi wyrazami o skrajnych konotacjach np. „odkrywaniem”
bądź „podbijaniem”.
J. A. Martínez, Cuban Art and National Identity. The Vanguardia Painters, 1927‒1950, Gainesville 1994, s. 74‒75. W drugiej połowie XX w. zwalczenie nierówności rasowej stało się jednym
z postulatów głoszonych przez przywódców rewolucji z 1959 r. Piąty rozdział pierwszej socjalistycznej konstytucji Kuby z 1976 r. w całości poświęcony jest kwestii równouprawnienia (rozdział mówi o równości bez względu na kolor skóry, pochodzenie oraz płeć). Por. Konstytucja
Republiki Kuby, wstęp i red., T. Mołdawa, tłum. R. Stemplowski, Wrocław 1978, s. 48-49.
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uległa zmianie w latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia, kiedy pisarze
oraz muzycy zaczęli eksplorować afrokubańskie dziedzictwo, przyczyniając się do
utworzenia ruchu hołdującego mu, zwanego afrokubanizmem (afrocubanismo)3.
Choć początkowo ruch ten związany był głównie z literaturą i muzyką, zainteresowanie tą dziedziną znalazło przełożenie także na sztuki wizualne, będące przedmiotem niniejszego tekstu4.
Do popularyzacji afrokubanizmu w sztukach plastycznych istotnie przyczynił
się Wifredo Lam – Afrokubańczyk, jeden z narratorów XX-wiecznej awangardy
kubańskiej i najsłynniejszy w kręgu zachodnim malarz kubański swojej epoki. Niniejszy artykuł skupia się na analizie synkretycznej twórczości Lama jako artysty
łączącego na gruncie swojego malarstwa elementy pochodzące z dwóch odmiennych źródeł, mianowicie europejskiego modernizmu i kultury afrokubańskiej.
Użyte w odniesieniu do prac malarza pojęcie „synkretyzm” rozumiane jest tutaj
jako współistnienie rozmaitych, czasem skrajnie różnych komponentów, które
w połączeniu tworzą produkt odmienny od jego składowych, lecz wciąż do nich
nawiązujący. Będąca syntezą tradycji afrokubańskiej i europejskiej sztuka Lama,
stanowi idealny model dla rozważań nad synkretyzmem kulturowym – rozważań
tym bardziej zasadnych w obliczu ubogości polskojęzycznej literatury na temat
postaci malarza oraz sztuki kubańskiej ogółem.
Otwartość artysty na rozmaite wpływy uwarunkowana została poniekąd
przez jego korzenie. Będąc synem chińskiego imigranta i Kubanki afrykańskiego pochodzenia, a zarazem chrześniakiem lokalnej santery (kapłanki santeríi),
Lam wychowywał się w wielokulturowym środowisku, którego echa wybrzmiewają w jego dojrzałej twórczości5. Szczególnie istotna w tym kontekście wydaje
się postać matki chrzestnej. Za jej sprawą Lam już jako dziecko poznał praktyki wyznawców santeríi – powszechnej na Kubie religii łączącej w sobie elementy
afrykańskich wierzeń oraz chrześcijaństwa – która wpłynęła znacząco na kształt
wypracowanej przez niego w późniejszych latach poetyki. Właściwie już sam fakt
dorastania w społeczeństwie zrodzonym przez przemieszanie kultur, co więcej
w rodzinie łączącej tak odmienne tradycje, uzasadniałby podjęcie dociekań nad
synkretycznym aspektem twórczości Kubańczyka. Wskutek kontaktów z europejskim środowiskiem artystycznym, Lam wzbogacił swoje prace o kolejny wymiar,
dając sposobność ich analizy także pod kątem syntezy modernistycznego języka
formalnego z afrokubanizmem.
W rozważaniach nad konstytutywnymi czynnikami rozwoju artystycznego
Lama, należy skupić uwagę na kolejnych szczeblach jego wieloletniej edukacji
oraz na kontaktach nawiązanych podczas pobytu w Europie. Pierwszą znaczącą
szkołą artystyczną, do której uczęszczał, była Akademia San Alejandro w Hawanie. Akademia, notabene pierwsza i przez długi czas jedyna tego typu placówka
3
4
5

J. A. Martínez, op.cit., s. 75.
Ibidem, s. 78.
G. Mosquera, Towards a Different Postmodernity: Africa in Cuban Art, [w:] Cuba siglo XX.
Modernidad y sincretismo, Barcelona 1996, s. 392.
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w kraju, w pierwszej połowie XX wieku nieustannie utrzymywała status najbardziej prestiżowej instytucji edukującej kubańskich artystów. Niezależnie od wysokiej rangi, w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia, oferowany przez kadrę
San Alejandro program nauczania, stał się przedmiotem krytyki podopiecznych
uczelni, którzy potępiali jej konserwatyzm oraz zamknięcie na współczesne nurty6. W konsekwencji wśród artystów kubańskich powszechność zyskały podróże
do zagranicznych – głównie europejskich – centrów artystycznych, gdzie kontynuowano naukę. Także Lam zdecydował się na ten krok i w 1923 roku, w wieku
niewiele ponad dwudziestu lat wyjechał do Hiszpanii. Niezależnie od istniejącego
trendu, celem Lama nie był jednak Paryż, lecz hiszpańska Akademia, w której
poddał się tradycyjnemu treningowi artystycznemu. Kubańczyk spędził w tym
kraju piętnaście lat, do czasu, gdy niepokoje związane z Wojną Domową skłoniły
go do wyjazdu. Wówczas, w roku 1938 przeniósł się do Francji, gdzie wyposażony
w list polecający od katalońskiego rzeźbiarza Manola Hugué’a, skierował się do
pracowni zaprzyjaźnionego z nim Picassa7. Hiszpański artysta objął Lama opieką,
zapewnił bezpieczeństwo materialne oraz wprowadził w środowisko8. Znajomość
ta okazała się w dalszej perspektywie niezwykle znacząca ze względu na wpływ
czołowego przedstawiciela kubizmu na styl malarski Kubańczyka. W eseju poświęconym Lamowi Gerardo Mosquera pisze, że elementy obecne w pracach Picassa, które zafascynowały bohatera tego tekstu, mianowicie nawiązania do sztuki
afrykańskiej oraz deformacje, odegrały następnie decydującą rolę w kształtowaniu jego własnej poetyki9. Wczesny kubizm stanowił jednak tylko jeden z elementów składających się na język formalny twórczości Lama z okresu paryskiego. Niemniejsze znaczenie należy przypisywać doświadczeniom artystycznym zdobytym
przez niego w Hiszpanii, jak również wpływowi Szkoły Paryskiej rozumianej
jako wielowątkowy zlepek ufundowany na dorobku mistrzów o międzynarodowej renomie między innymi Henriego Matisse’a, Fernanda Légera i Joana Miró10.
W kontekście rozwoju artystycznego Lama, najistotniejszą konsekwencją pobytu
w stolicy Francji był niewątpliwie zwrot w kierunku sztuki afrykańskiej czy generalnie ku prymitywnej stylistyce. Powszechna wówczas pośród europejskich artystów fascynacja twórczością tego typu, okazała się mieć fundamentalne znaczenie
dla jego działalności, czego potwierdzenie stanowi fakt, że jej echa nieprzerwanie
uobecniały się odtąd w jego pracach.
Doświadczeniem równie istotnym jak styczność ze środowiskiem paryskim,
było dla Lama zbliżenie się do kręgu surrealistów. Początki tych kontaktów miały
miejsce w Marsylii, dokąd udawało się wówczas wielu uciekających przed wojną
intelektualistów. Artysta nawiązał tam przyjazne stosunki z poznanym już wcze6
7
8
9
10

J. A. Martínez, op.cit., s. 2‒3.
H. Benitez, Wifredo and Helena. My Life with Wifredo Lam, 1939‒1950, Lausanne 1999, s. 22.
J. P. Herzberg, Wifredo Lam, „Latin American Art” 1990, nr 3, s. 19.
G. Mosquera, Modernism from Afro-America: Wifredo Lam, [w:] Beyond the Fantastic.
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śniej André Bretonem, czołowym teoretykiem nurtu, który poprosił go o wykonanie ilustracji do poematu Fata Morgana swojego autorstwa. Ówczesna żona Lama,
Helena Benitez stwierdza, iż rok 1940, kiedy powstawały wspomniane ilustracje,
wyznacza początek nowego etapu w jego życiu artystycznym11. Kontakt z surrealizmem pobudził Kubańczyka do introspektywnych refleksji, które w połączeniu
z utrzymującym się wciąż trendem na sztukę prymitywną, skutkowały zwrotem
w stronę korzeni – konkretnie w kierunku kubańskiego etno-kulturowego zaplecza – i uczynieniem z niego fundamentu własnej twórczości12. W efekcie obcowania ze środowiskiem surrealistów artystę dogłębnie zainteresował mistyczny
wymiar życia oraz pierwotne kultury, ich rytuały i ceremonie.
Eksploracja fascynacji rozbudzonych w Marsylii stała się możliwa począwszy
od 1941 roku, gdy z powodu panującej w Europie wojny Lam zdecydował się powrócić na Kubę. Po trwającej osiemnaście lat nieobecności, powtórne zetknięcie z realiami wyspy okazało się głębokim przeżyciem dla przywykłego już do
europejskiego środowiska malarza. W ciągu niespełna dziesięcioletniego pobytu
w ojczyźnie Lam stopniowo zgłębiał kulturę afrokubańską. Do jej gruntowego poznania przyczyniała się zaprzyjaźniona specjalistka w dziedzinie – poetka, antropolog Lydia Cabrera, która
wykorzystując własne kontakty z czarnoskórą społecznością, umożliwiała artyście
uczestnictwo w regularnie
prowadzonych przez nią
z Afrokubańczykami dyskusjach oraz udział w ich hermetycznych rytuałach oraz
ceremoniach13.
Powstałe w trakcie pobytu
na wyspie dzieła Lama można podzielić schematycznie na dwa okresy; pierwszy trwający od 1942 roku
do końca 1945 oraz drugi,
od roku 1946 do momentu
przeprowadzki do Paryża na
początku lat pięćdziesiątych.
W pierwszej połowie dziesięciolecia malarz posługiwał
się jasną paletą barw. MaloIl. 1. Wifredo Lam, Ta propre vie, 1942.
wał tamtejszą roślinność i jej
11
12
13

H. Benitez, op.cit., s. 45.
G. Mosquera, Towards a Different Postmodernity…, s. 392.
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poszczególne
fragmenty,
jak liście, łodygi trzciny cukrowej, egzotyczne owoce.
W tamtym czasie jego płótna wypełniały niesamowite
stworzenia – reprezentujące
harmonię życia hybrydy powstałe przez połączenie elementów ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych (il. 1).
Komponenty wzięte ze świata flory zastępowały części
ciała człowieka, przykładowo owoce stawały się metaforycznym zastępstwem
piersi, tworząc tajemnicze
postaci, ni kobiety, ni rośliny
(il. 2). Podobnie kończyny
zwierzęce łączyły się w jednym organizmie z ludzkimi
lub całkiem abstrakcyjnymi.
Mosquera wywodzi genezę
Il. 2. Wilfredo Lam, Le Bruit, 1943.
tychże hybryd z pojęcia harmonii, będącej przesłaniem wszystkich afrokubańskich religii zakładających, że
„wszystko jest połączone, ponieważ wszystko – bogowie, duchy, ludzie, zwierzęta, rośliny, minerały – są wypełnione mistyczną energią, która oddziałuje i poddaje się oddziaływaniu (…)”14. Kreowanie tych nieznanych w życiu codziennym
postaci należy postrzegać ponadto jako skutek kontaktów z operującymi analogicznymi metodami swobodnej interpretacji rzeczywistości surrealistami. Taktyka wykorzystywana przez surrealistów do zobrazowania świata nieświadomości
posłużyła Lamowi do gloryfikacji dziedzictwa czarnoskórych Kubańczyków, do
którego nawiązywały bezpośrednio umieszczane przez artystę na płótnach specyficzne, wielokrotnie powtarzane w kolejnych pracach symbole.
Jak wspomniano, granicę pomiędzy dwoma etapami wyznacza rok 1945, kiedy
artysta po raz pierwszy w życiu miał sposobność uczestnictwa w ceremonii voodoo na Haiti. Od tej chwili jego styl ewoluował, a prace zaczęły regularnie przybierać mroczny ton (il. 3). Jak pisze Juan A. Martínez: „[h]ybrydyczne postaci stały się bardziej totemiczne, tropikalny pejzaż ustąpił ponurym, niejednoznacznym
przestrzeniom, a jasne neoimpresjonistyczne barwy zmieniły się w kolory ziemi,
czerń, szarości oraz biel (…)”15. Częstymi elementami stały się kolce, rogi, pazury,
zęby oraz złowrogie maski, które stwarzają atmosferę grozy czy przemocy. Nieza14
15

G. Mosquera, Towards a Different Postmodernity…, s. 393.
J. A. Martínez, op.cit., s. 158.
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przeczalny wpływ na
poetykę płócien artysty wywarła atmosfera otaczająca rytuały
voodoo. Ceremonie,
w których uczestniczył na Kubie, oparte w dużej mierze na
śpiewie, muzyce i tańcu, były łagodniejsze
w formie niż obfitujące w krew zwierzęcych ofiar odprawiane
na Haiti16. W omawianym tu okresie Lam
angażował także stałe
dla swojej twórczości
emblematy w postaci
rombów, jaj, trójkątnych końskich pysków oraz wyobrażeń
Il. 3. Wifredo Lam, Les Noces, 1947.
boga Elegguá17. Co
istotne, symbolika jego prac nie jest precyzyjnie skodyfikowana. Nawiązania do
kultury afrokubańskiej są bardzo często niebezpośrednie, dlatego nie sposób bezproblemowo odgadnąć znaczenia większości z pojawiających się w jego kompozycjach symboli18.
Lama interesował nie tylko mistyczny wymiar kultury czarnoskórych Kubańczyków, lecz także ich sytuacja społeczna. Namiastkę poglądów artysty dają przywoływane przez Martíneza jego słowa potępienia dla wizerunku Hawany jako
miejsca utożsamianego z zaspakajaniem rządz oraz postrzegania czarnych w kategoriach malowniczości, czyli spłycania zarówno ich człowieczeństwa, jak i kultury
do oczekiwania, by przynosili przyjemność oku białego człowieka, również wtedy,
gdy było źródłem lubieżnych spojrzeń. W swoich wypowiedziach Lam ganił także
samą społeczność potomków Afrykanów – czarnych za żal o to, że nie są biali i ich
niechęć wobec mulatów, a tych ostatnich za rozgoryczenie powodowane tym, że
nie są już czarni jak ich ojcowie19. Odnosząc się krytycznie wobec pojmowania
czarnej rasy jako „malowniczej”, Lam sprzeciwiał się egzotyzującym stereotypom
dotykającym ludność afrokubańską, która w największym stopniu doświadczała
na sobie konsekwencji postrzegania Kuby przez obcokrajowców jako egzotycznej
16
17
18
19

H. Benitez, op.cit., s. 127, 132‒133.
Ibidem, s. 128.
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wyspy uciech. Klisze utrwalano także poprzez sztuki wizualne. Wielu dwudziestowiecznych artystów kubańskich obrazowało życie wyspy przez pryzmat beztroski, powielając wciąż schematyczne elementy: gorący klimat, piękno kobiet,
tropiki, muzykę, taniec, pomijając przy tym faktyczną sytuację kraju oraz problemy trapiące jego mieszkańców. Szablonowość tematyczna współczesnej sztuki
kubańskiej była notabene przyczyną, dla której Lam nie związał się z lokalnym
środowiskiem artystycznym. Jak wspomina Benitez, poza wyjątkami jak Amelia
Peláez czy Cundo Bermúdez, malarz nie darzył uznaniem współczesnych twórców kubańskich przez ich uporczywe eksploatowanie stereotypowych kreolskich
tematów, przy użyciu stylu, który postrzegał jako akademicki i powierzchowny20.
Będąc wrogiem stereotypów dotykających Afrokubańczyków, Lam odrzucił bazujące na mitach malowniczości i egzotyki powierzchowne interpretacje. Przytoczona przez Martíneza wypowiedź artysty, o tym, że poprzez sztukę pragnie dać
wyraz dramatom dręczącym jego naród, ale chce czynić to, manifestując ducha
czarnych, stanowi przejaw poczucia przynależności do afrokubańskiej kultury21.
Mosquera wiąże twórczość Lama z négritude22 jako świadomościową, neologiczną konstrukcją paradygmatu wpisanego w czarną rasę23. W pracach malarza kluczowa jest właśnie zmiana optyki w znaczeniu zmiany punktu widzenia artysty
na kulturę czarnoskórych Kubańczyków. Lam nie jest pierwszym pochodzącym
z Kuby twórcą, który uczynił afrykańskie dziedzictwo przedmiotem swoich prac.
Tematyka ta podejmowana była w sztuce lata wcześniej, przykładowo przez Eduarda Abelę czy jeszcze w XIX wieku przez Víctora Patricia Landaluze. Tym co
różni realizacje większości artystów, od prac Wifreda Lama, jest powierzchowne
ustosunkowanie autorów wobec tematu. Malarze obrazujący kulturę afrokubańską przed Lamem dokonywali tego z pozycji obserwatorów, nie uczestników, dlatego też przedstawiali jedynie to, co ukazywało się ich oczom. Przedmiotem tej
twórczości bywały zatem podejrzane w życiu codziennym sceny, które powielano
poprzestając na samej tylko otoczce wizualnej, bez zagłębiania się w ich sens. Lam
odszedł od perspektywy przyjmowanej przez swoich poprzedników i zaczął ukazywać kulturę afrokubańską od wewnątrz.
Niezależnie od tego, że tematyka prac Lama z lat czterdziestych bazuje na dziedzictwie afrokubańskim, rozpatrując stronę formalną tych dzieł, należy skupić się
na europejskim doświadczeniu artystycznym autora. Fundamentalne znaczenie
w procesie kształtowania języka wizualnego, którym posługiwał się Kubańczyk
miał niewątpliwie pobyt na Starym Kontynencie. Jak pisze Julia P. Herzberg:
20
21
22

23

H. Benitez, op.cit., s. 91.
J. A. Martínez, op.cit., s. 143.
Négritude – ruch literacki i ideologiczny zapoczątkowany w latach 30. XX wieku we Francji przez
czarnoskórych pisarzy i intelektualistów: Léopolda Sédara Senghora, Aimé Césaire’a oraz Léona
Damasa. Koncepcja ta zrodziła się w odpowiedzi na dyskryminującą politykę Zachodu wobec
czarnego człowieka. Jej założeniem była gloryfikacja kultury czarnoskórych w opozycji wobec
dewaluujących ją postaw eurocentrycznych.
G. Mosquera, Modernism from Afro-America..., s. 126.
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„[s]urrealistyczna lekcja otrzymana w Marsylii zyskała nowe zastosowanie w Hawanie. Lam scalił tam aspekty surrealizmu i kubizmu z afrykanizującą metaforyką”24. Fascynacja sztuką afrykańską narodziła się u niego – jak już wcześniej
powiedziano – wskutek kontaktów z Picassem oraz ze środowiskiem paryskim,
które widziało w pierwotnych kulturach źródło formalnych inspiracji. Mosquera
zaznacza, że zarówno sam Picasso, jak inni artyści europejscy, poszukiwali w afrykańskich maskach oraz rzeźbach odnowy własnego języka formalnego, pozostając
przy tym obojętnymi wobec znaczenia oraz funkcji tych obiektów. Także Lam
prezentował początkowo podobną postawę i dopiero kontakt z surrealizmem
skłonił go do głębszych rozważań nad rdzennymi kulturami25. W istocie, symplifikacje, zniekształcenia twarzy oraz kubistyczne ukształtowanie form uchwytne
w jego paryskich pracach, jak również w tych powstałych w pierwszych miesiącach jego pobytu na Kubie, zdradzają, że wzorował się na hiszpańskim mentorze.
Ze względu na jego korzenie, ustosunkowanie Lama wobec sztuki afrykańskiej
było jednak zasadniczo odmienne aniżeli modernistów europejskich. Jako że dorastał w kulturze afrokubańskiej, poznał dogłębnie rzeczywistość, którą inni artyści widzieli jako odległy, egzotyczny punkt odniesienia eksperymentów z formą.
Lam był częścią afrokubańskiego świata, rozumiał go, a więc miał wszelkie możliwe narzędzia, żeby pójść o krok dalej i przenieść akcent z formy na treść, co też
uczynił i czego najgłębszy wyraz daje właśnie twórczość z okresu kubańskiego.
Mosquera wyraża swoje zaskoczenie dla przeoczenia przez krytyków i historyków sztuki pionierskiej roli Kubańczyka, jako pierwszego artysty, który wniósł
treści zawarte w afrokubanizmie do zachodnich galerii26. Badacz uważa, że dzięki
wprowadzeniu nowych znaczeń do sztuki nowoczesnej, Lam poszerzył jej granice
i w konsekwencji wzbogacił ją i właśnie w tym działaniu należy dostrzegać jego
największą zasługę27. Akt artysty należy postrzegać dwuwymiarowo. Jak już powiedziano, Lam przeniósł istotę afrokubanizmu poza jej oryginalny kontekst, lecz
uczynił dokładnie to samo także z poznanymi we Francji formami kubizmu i filozofią surrealizmu. Nurty te umieścił w środowisku, które w tamtym czasie – to
jest w XX wieku – zdążyło już przyjąć status obserwatora wpatrzonego w zachodnie centra artystyczne. Działanie to bardzo ciekawie komentuje Andrea Giunta.
Badaczka zauważa, że operując kubistyczną stylistyką Lam dokonał podwójnego
zapożyczenia i spotęgował w ten sposób gest wykonany wcześniej przez awangardę europejską28. Owo podwójne zapożyczenie polega na zaadaptowaniu przez artystę kubizmu, jako kierunku inspirowanego formalnie sztuką prymitywną, oraz
zastosowaniu go do interpretacji tematyki związanej z kulturą Afryki w środowi24
25
26
27
28
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sku w dużej mierze przez tę kulturę kształtowanym29. Poprzez dekontekstualizację
stylistyki modernistycznej i przeniesienie jej do środowiska bliższego jej genezie
i w tym sensie bardziej dla niej adekwatnego, Lam wykorzystał poznany w centrum mechanizm zawłaszczania i nadał mu nowe znaczenie30. Strategia ta dowodzi
oryginalności koncepcji artysty, który podporządkował narzędzia nabyte w Europie
własnej wizji, widząc w kubistycznej i surrealistycznej poetyce możliwą do redefinicji inspirację, a nie szablon. W konsekwencji, angażując język wizualny nurtów
modernistycznych do wyobrażenia treści afrokubańskich, uczynił ze swojej twórczości most łączący zachodni świat sztuki z marginalnym wobec niego kubańskim.
Przez większość swojej kariery artysta funkcjonował pomiędzy tymi dwoma środowiskami – między Europą i Stanami Zjednoczonymi, wpisującymi się
w kategorię Centrum, a Kubą. Faktem jest, że przez całe swoje dorosłe życie bezsprzecznie silniej związany był z zagranicznym, międzynarodowym światem sztuki niż z kubańską sceną artystyczną. Malarz świadomie wybrał życie na Starym
Kontynencie i właściwie gdyby nie II wojna światowa, nie wiadomo czy zdecydowałby się na powrót do ojczyzny, mimo że z perspektywy czasu okres kubański okazał się niezwykle znaczący zarówno dla jego rozwoju artystycznego, jak
i rozkwitu kariery. W latach czterdziestych, kiedy Lam przebywał na Kubie, nieprzerwanie utrzymywał nawiązane w Europie kontakty i wystawiał swoje prace
w rozmaitych częściach globu31. W tamtym okresie podjął nieudaną próbę zdobycia pozwolenia na stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Motywem tego działania
był czas spędzony w Nowym Jorku, mieście pełniącym funkcję międzynarodowego centrum sztuki, które oferowało znacznie większe możliwości rozwoju aniżeli
stolica Kuby32. Ostatecznie po okresie życia pomiędzy Hawaną, Paryżem i Nowym
Jorkiem, Lam zdecydował się zamieszkać w stolicy Francji. Jego poczynania dowodzą, że niezależnie od sentymentu jakim niewątpliwie darzył ojczysty kraj wraz
z jego dziedzictwem, był skłonny mieszkać tam jedynie przez pewien ograniczony
okres czasu. Bardziej pociągające okazały się dla niego wielkie miasta, ówczesne
ośrodki sztuki, gdzie rodziły się trendy, powstawały manifesty i w kierunku których zwracali wzrok artyści całego świata.
Biorąc pod uwagę wielopłaszczyznową relację Lama z zachodnim środowiskiem, nie sposób nie wiązać go z ruchem modernistycznym, jak również nie
sposób nie uznawać wpływu europejskich nurtów, zwłaszcza kubizmu i surrealizmu, na wypracowany przez niego styl33. Nie przecząc czynnikom kształtującym
poetykę malarza, Mosquera proponuje spojrzenie na jego działalność z odmiennej perspektywy – nie jako wynik oddziaływania surrealizmu, czy innego euro29
30
31
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Ibidem.
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pejskiego nurtu, lecz jako produkt kubańskiej czy ogólniej karaibskiej kultury34.
Złożony charakter karaibskiego dziedzictwa jako wytworu europejskich, afrykańskich oraz rdzennych wpływów, znajduje odzwierciedlenie w synkretycznym
dorobku artystycznym Lama. Wychowawszy się w wielokulturowym kraju, w rodzinie o zróżnicowanej tradycji, Kubańczyk poszukiwał inspiracji formalnych
oraz tematycznych w rozmaitych obszarach, zarówno w środowisku lokalnym,
jak w zagranicznych centrach artystycznych, umiejętnie łącząc przy tym świat
zachodni z nie-zachodnim, sztukę wyrafinowaną z prymitywną, modernistyczny
język formalny z afrokubańską treścią. W konsekwencji, jako wyraziciel karaibskiego dziedzictwa, Lam zaznaczył istnienie ubogiego, postkolonialnego państwa
we współczesnym świecie, umacniając tym samym jego pozycję.
Znając specyfikę zależności kształtujących relacje Centrum (rozumianym jako
zachodnia arena sztuki) z marginalnymi wobec niego rynkami, gdzie to pierwsze wyznacza zasady i decyduje o tym, co może zostać włączone w jego obręb,
oraz, zdając sobie przy tym sprawę z ustosunkowania Centrum wobec „innego”35,
należy wnioskować, że wchłonięcie twórczości Lama przez Zachód stanowi wynik – posługując się terminem Edwarda Saida – „orientalizującego” postrzegania
zarówno jego postaci, jak i jego artystycznego dorobku36. W pierwszej połowie
XX wieku, bazująca na kulturze afrokubańskiej twórczość omawianego tu artysty
była niewątpliwie czymś nowym, ale też niezrozumiałym i między innymi dlatego
fascynującym dla międzynarodowego świata sztuki. Dla potwierdzenia trafności
tej tezy, wspomnijmy anegdotę wzmiankowaną przez Benitez, która twierdzi, że
podczas wernisażu wystawy Lama w nowojorskiej Matisse Gallery w 1948 roku,
osobiście objaśniała znaczenie eksponowanych prac zakłopotanym krytykom37.
Pomimo silnej więzi ze środowiskiem europejskim, artysta ten zawsze pozostawał przy tym Kubańczykiem, co więcej, Kubańczykiem podkreślającym swój rodowód na gruncie sztuki. Wykorzystując zainteresowanie nowoczesnego świata
prymitywnymi kulturami oraz własną renomę, pod osłoną nurtów modernistycznych, wprowadził istotę kultury afrokubańskiej do zachodnich galerii sztuki. Strategia ta pozwoliła wyzyskać w sferze kontrolowanej przez Centrum przestrzeń
dla wpływów spoza niego, w tym wypadku przestrzeń dla afrokubanizmu. W tym
właśnie kontekście należy odczytywać sens sformułowania „koń trojański”, któ34
35
36

37

Ibidem, s. 121.
Por. I. Zabel, We and the Others, [on-line:] http://www.guelman.ru/xz/english/XX22/X2208.HTM
[01.10.2014].
Said używa terminu „orientalizm”, określając sposób postrzegania Wschodu (Orientu) przez
pryzmat europejskich (zachodnich) doświadczeń (m. in. kolonializmu). Pojęcie to zakłada hegemoniczną dysproporcję, gdzie Zachód przyznaje sobie prawo do wyższości nad Orientem,
czyniąc z niego przedmiot badań, analiz i oceny. Said przyznaje, że obecnie w kulturze miesza
się wiele hybrydycznych przedstawień Orientu, dlatego w niniejszym tekście przyjęto postrzeganie poszerzone także do Kuby jako byłej kolonii hiszpańskiej, zlokalizowanej na zachodniej
półkuli. Por. E. W. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991.
H. Benitez, op.cit., s. 180.
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rym określił siebie Lam38. Działając w obrębie modernizmu, artysta nie miał jednak ambicji burzycielskich. Chciał raczej poszerzyć jego granice tak, by możliwe
stało się wprowadzenie elementu obcego w zachodnią strefę wpływów39. W ten
sposób uczynił krok w kierunku przeformułowania historii sztuki pisanej z eurocentrycznej perspektywy i tym samym położył podwaliny pod wysiłki współczesnych krytyków i historyków sztuki z Ameryki Łacińskiej, którzy dążą do rozbicia
homogenicznego charakteru tego powstałego w zachodnim świecie konstruktu.
Wpływ twórczości Lama na sztukę nowoczesną należy rozpatrywać w dwojakiej perspektywie, gdyż zasadniczo odmienne jest jej znaczenie w kontekście międzynarodowym aniżeli w rodzimym środowisku malarza, czyli na Kubie. Konsekwencje jego działalności zostały już w większości omówione w powyższym
tekście. Nie wspomniano jednak dotąd o znaczeniu sztuki Kubańczyka dla kolejnych pokoleń artystów. Maria Lluïsa Borrás zwraca uwagę, że poprzez swój dorobek Lam zapoczątkował drogę nowej wrażliwości, którą w ślad za nim do obecnej
chwili podąża wielu twórców biorących za główny punkt odniesienia własne kulturowe korzenie40. Jednym z następstw działalności malarza jest olbrzymi wzrost
popularności sztuki afrokubańskiej w jego ojczystym kraju. Co więcej, dzięki
rozbudzeniu ciekawości Zachodu twórczością tego typu, zarówno sama kultura
afrokubańska, jak również reprezentujący ją artyści jak Manuel Mendive, Belkis
Ayón czy Marta María Pérez zyskali międzynarodowy rozgłos. Zainteresowanie
Zachodu jest obecnie niezwykle cenne dla Kubańczyków, którzy ze względu na
skomplikowaną sytuację kraju borykają się z wieloma trudnościami natury materialnej oraz politycznej. Uwaga ta znaczy wiele zwłaszcza dla tych pierwszych,
jako możliwych do złagodzenia za sprawą zagranicznego kapitału. Aktualnie zachodnie wydawnictwa publikują więcej książek na temat sztuki kubańskiej (przy
czym należy mieć na uwadze, że wyrażenie „sztuka kubańska” oznacza także afrokubańską), aniżeli ich odpowiedniki na Kubie. W Europie i Stanach Zjednoczonych powstają galerie oraz instytuty badawcze zajmujące się tą twórczością. Choć
tego wzrostu popularności nie należy postrzegać jako wyłącznej zasługi Wifreda
Lama, jako najsłynniejszy artysta kubański pierwszej połowy XX wieku, malarz
ten niewątpliwie przyciągnął uwagę Zachodu na rodzimy rynek sztuki, przyczyniając się tym samym do jego rozsławienia. Lam połączył te dwa środowiska
i, obserwując drogę rozwoju twórczości kubańskiej pod wpływem zewnętrznych
środków oraz rosnące uznanie dla tejże twórczości w zachodnich centrach artystycznych, możemy bez wahania stwierdzić, że relacja ta przyniosła obu stronom
niezwykle korzystne skutki.

38
39
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G. Mosquera, Towards a Different Postmodernity…, s. 393, G. Mosquera, Modernism from AfroAmerica..., s. 121.
Idem, Towards a Different Postmodernity…, s. 393.
M. L. Borrás, A Brief Panorama of Cuban Culture, [w:] Cuba siglo XX. Modernidad y sincretismo,
Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Barcelona 1996, s. 363.
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Summary
Wifredo Lam – a „Trojan horse” of Modernism

The article concerns Wifredo Lam – the most famous Cuban painter of the
first half of the 20th century. The author of the text begins with presenting the artist’s background and afterwards examines the long process of shaping his visual
language. The second part of the article deals with the influence of Lam’s artistic
activity on the cultural sphere of his homeland as well as on the international art
world. Wifredo Lam was the one who used the poetics of modernist trends, cubism or surrealism to introduce Afro-Cuban contents to Western art galleries. This
strategy was the reason why he called himself a „Trojan horse”.
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„Zawsze na rozdrożu”,
czyli o wpływie synkretyzmu kulturowego
na kształtowanie się tożsamości bohaterów
w twórczości Shermana Alexiego

Wstęp
„Myślę, że jestem jednym z ostatnich prawdziwych Indian wywodzących się
z naszego rezerwatu […] Bo potrafię dalej iść do przodu”1 – słowa te wypowiedział Seymour Polatkin, główny bohater filmu Shermana Alexiego The Business of
Fancydancing z 2002 roku. Powyższy cytat pochodzący z dodatkowej sceny, nieujętej w oryginalnej wersji filmu, wskazuje na problematykę indiańskiej tożsamości
opartej na konstrukcji synkretycznych wpływów kulturowych2. Abstrakcyjność
pojęć własnego „ja” i podmiotowości jednostkowej oraz trudności w uchwyceniu procesów wpływających na krystalizowanie się elementów samoświadomości
poznawczej bohaterów powodują, że próba wyodrębnienia konkretnych komponentów implikujących powyższe zmiany może okazać się bezowocnymi poszukiwaniami nieuchwytnego. Pojawia się pytanie, czy możliwym jest określenie własnej tożsamości w obliczu dwóch kultur, wpływających na nasze życie i wybory?
Poszukiwanie samego siebie w kontekście indiańskości, ale także coraz silniejszej
dwoistości kulturowej stanowi jeden z tematów twórczości Shermana Alexiego, wypływającej z jego złożonej biografii oraz pochodzenia z plemion Spokane
i Coeur d’Alene3.
Warto zauważać, że bohaterowie kreowani w jego utworach nie potrafią zidentyfikować swojej przynależności etnicznej, używają jedynie prostych określeń na
poszczególne jej części składowe. Czy możliwe jest płynne przenikanie się tradycji
związanych z kulturą indiańską z elementami kultury europejskiej? Jakie zabiegi
1
2
3

The Business of Fancydancing, reż. Alexie Sherman, USA 2002 [DVD], tłum. własne ze słuchu.
Ibidem.
S. Alexie, The Unauthorized Autobiography of Me, [w:] Here First. Autobiographical Essays by
Native American Writers, red. A. Krupat, B. Swann, New York 2000, s. 3.
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formalne, charakterystyczne dla nurtu postmodernistycznego, z którego czerpie
autor, stosowane są w tworzonych przez niego strukturach tekstualnych i wizualnych dla uwydatnienia tych tendencji? Za podstawę badawczą autor przyjął analizę
jakościową wspomnianego już filmu Shermana Alexiego, który pozostaje, w jego
opinii, osią tematyczną i strukturalną świata kreowanego w twórczości pisarza.
Rozważania uzupełnione zostaną przez zestawienie z przykładami literackimi,
między innymi Indian Killer z 1996 roku4. Interesującym zagadnieniem stanie się
również wpływ dwóch kultur na kwestię religii w utworach Shermana Alexiego
oraz na seksualność głównego bohatera filmu The Business of Fancydancing.
Indiańskie dziedzictwo
Twórczość Shermana Alexiego wpisuje się w pogląd, że autorzy indiańscy muszą zmierzyć się ze wspólnotowym charakterem opowieści i przełożyć przekaz
ustny oraz charakterystyczne dla niego formy przedstawiania świata na przekaz
pisany. Tradycyjny sposób tworzenia narracji jest procesem synkretycznym, odzwierciedlającym dynamiczną i adaptacyjną naturę kultur indiańskich. Odzyskanie tożsamości ma polegać na rekonstrukcji, samopoznaniu i odrodzeniu kulturowym, w oparciu o znalezienie swoich korzeni i przeszłości etnicznej. Proces
składania tożsamości w jedną całość stanowi trudne wyzwanie dla twórców indiańskich. Według Louisa Owensa, indiańskie sposoby postrzegania świata zawsze
stoją w opozycji do dominujących wzorców europocentrycznych5. Przekształceniu uległa rola autora, który obecnie musi zmierzyć się z pogodzeniem dziedzictwa przekazu ustnego z postulowanym indywidualizmem twórcy. Głównym zadaniem pisarza staje się więc umiejętne połączenie historii i mitów indiańskich
w nowych strukturach tematycznych oraz formalnych prozy. Współczesne kultury rdzennych mieszkańców Ameryki wykorzystują środki zaczerpnięte z innych
modeli kulturowych w procesie odtwarzania tożsamości jednostkowej i grupowej,
wpływając na kształtowanie się schematów narracji6. Tematem przewodnim tych
powieści jest odrodzenie świadomości jednostki, która poprzez swoją wyobraźnię
konstruuje tożsamość i wyraża ją w kontekście etnicznego pochodzenia.
Sherman Alexie mierzy się również z mitem Indianina jako „szlachetnego
dzikiego”7, choć z drugiej strony nieprzewidywalnego, o nieokiełznanej naturze,
4
5
6
7

D. Grassian, Understanding Sherman Alexie, Columbia 2005, s. 104.
L. Owens, Other Destinies: Understanding the American Indian Novel, Norman 1994, s. 14–15.
Ibidem.
„Szlachetny dzikus” – ang. Noble Savage; pojęcie odnoszące się do wyidealizowanego obrazu „człowieka
pierwotnego”, który charakteryzowany był jako istota czysta, niezdolna do kłamstwa ani cudzołóstwa,
nieskażona cywilizacją. Żył w zgodzie z naturą, cechował się doskonałą formą fizyczną. Określenie to
po raz pierwszy pojawiło się w XVII wieku, w sztuce Johna Drydena The Conquest of Granada. Na
podstawie percepcji rdzennej ludności zamieszkującej nowo odkryte obszary świata wysnuto teorię,
że ludzie są z natury dobrzy i szlachetni. Całe zło pochodzi od wynalazków, innowacji naukowych, na
których oparły się podstawy europejskiej cywilizacji. Ich pojawienie się spowodowało w ludziach chęć
posiadania i w konsekwencji doprowadziło do tego, że przemoc stała się zjawiskiem powszechnym.
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mającego tendencję do lekkomyślnych czynów, które doprowadzają go do nieuchronnego upadku8. Pisarz jest świadom swojego pochodzenia, a także tradycji
i wierzeń, które stara się przekazać w sposób zrozumiały dla czytelnika niezwiązanego kulturowo czy światopoglądowo z omawianymi zagadnieniami. Można
pokusić się o stwierdzenie, że w niezwykle umiejętny sposób pobudza do refleksji
zachodniego odbiorcę, zaburzając poczucie jego uprzywilejowanej pozycji jako
reprezentanta dominującej grupy. Z drugiej strony stara się odpowiedzieć na pytania o tożsamość indiańską i jej kształt we współczesnym świecie. Stąd też wynika potrzeba kreacji historii przedstawionej w filmie The Business of Fancydancing.
Główny bohater, Seymour Polatkin, odnoszący liczne sukcesy poeta pochodzący z plemienia Spokane, wraca do rodzinnego rezerwatu na pogrzeb przyjaciela
z dzieciństwa, Mouse’a. Na miejscu konfrontuje się z Aristotlem Josephem, który
„był mu jak brat”, ale wskutek podjęcia przez Seymoura decyzji o kontynuowaniu
nauki, ich drogi rozeszły się9. Poruszona zostaje kwestia życia w świecie zdominowanym przez białych Amerykanów, a jednocześnie pozostawanie w nierozwiązanym konflikcie wewnętrznym w kontekście poczucia winy względem bliskich mu
osób, które opuścił.
„Indiański zabójca” stojący na rozdrożu
W powieści Indian Killer dochodzi do jawnej konfrontacji pomiędzy Indianami a białymi w świetle brutalnych morderstw, o których popełnienie podejrzany
jest jeden z przedstawicieli Native Americans10. Powyższy konflikt rozgrywa się na
wielu płaszczyznach, gdyż każdy z bohaterów prezentuje indywidualne podejście
i różny stopień zaangażowania. Głównym wyznacznikiem narastających animozji
jest przemoc wynikająca z nagromadzonych negatywnych emocji. W toku historii
filmowej można dostrzec również destrukcyjną siłę agresji, która przejawia się
w pobiciu przez Aristotle’a Josepha i Mouse’a białego kierowcy11. Wyraźnie widać potrzebę wypełnienia swojego indiańskiego dziedzictwa, ale także powielenie
schematów postępowania opartych na historycznych antagonizmach pomiędzy
Indianami a białymi. Świadczyć o tym może okrzyk bojowy wzniesiony przez bohaterów po pokonaniu przeciwnika na znak zwycięstwa, podobnie jak to czynili
ich przodkowie w starciach z żołnierzami armii generała Custera12.
John Smith – paradoksalność takiego wyboru imienia dla młodego Indianina,
głównego bohatera powieści Indian Killer przez jego adopcyjnych, białych rodziców ma oczywiście swoje konotacje historyczne, co jednak ważniejsze – ujawnia
próbę połączenia obu światów, w których toczyć się będzie odtąd jego egzysten8
9
10
11
12

C. L. Kolijn, American Indian Cultural Duality: Threat or Opportunity, Utrecht 2013, s. 36–37,
[on-line:] http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/281904 [12.11.2014].
The Business of Fancydancing.
D. Grassian, op.cit., s. 105–106.
The Business of Fancydancing.
Ibidem.
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cja13. Występuje tutaj wyraźna próba stworzenia synkretycznego modelu funkcjonowania osoby, która musi się zmierzyć ze swoim złożonym statusem etnicznym
i tożsamościowym. Odnosi się jednak wrażenie, że jest to konstrukcja wyłącznie
umowna, mająca za zadanie kontrolowanie wpływów kulturowych przedostających
się do umysłu młodego człowieka. Przejawem tego były działania adopcyjnych rodziców bohatera, którzy starali się by mimo życia w świecie zdominowanym przez
białą część społeczeństwa nie zapomniał o swoim indiańskim pochodzeniu.
W kontekście występującej w powieści Indian Killer propagandy medialnej
dotyczącej tytułowego zabójcy warto zwrócić uwagę na podkreślaną przez Kedonga Liu i Hui Zhanga moc słowa i możliwości jego przekazywania innym14.
To właśnie dostęp do środków przekazu wyróżnia białych. W ten sposób utrzymują swoją uprzywilejowaną pozycję względem Indian, mogąc dalej wywierać
silną presję kulturową i społeczną na mieszkańców rezerwatów. Nie przejawia się
to wyłącznie w aspekcie medialnym. Postawa prowadzącego niezwykle popularny program, Trucka Schultza, który w swoich audycjach nawoływał do schwytania „indiańskiego zabójcy” i głosił hasła anty-indiańskie, wpływała negatywnie
na i tak napiętą sytuację konfliktu rozpisaną na kartach powieści15. Posługiwanie
się słowem widoczne jest wyraźnie w manipulacji wiedzą przekazywaną innym
z pozycji autorytetu. Aspekt ten ukazany został w postawie profesora Clarence’a
Mathera, który podczas swoich wykładów opierał się na niezweryfikowanych
źródłach, czy też Jacka Wilsona – pisarza niezwykle poczytnych wśród białych
odbiorców kryminałów poświęconych tematyce indiańskiej16. Następuje wyraźne
napiętnowanie postaw reprezentowanych przez białych bohaterów powieści, gdyż
korzystając ze stereotypowego postrzegania indiańskiej tożsamości tworzą oni
własną wizję tego jaki powinien być prawdziwy Indianin. Clarence Mather, wykładający literaturę indiańską na uniwersytecie musi zmierzyć się z zarzutami stawianymi mu przez Marie Polatkin, młodą Indiankę, jedną z najważniejszych postaci w toku narracji17. Studentka zarzuca mu przyjmowanie postawy autorytetu
w kwestii rozumienia indiańskości, mimo jego nikłych związków z codziennym
życiem przedstawicieli rodzimej ludności Ameryki Północnej. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku Johna Wilsona, który twierdzi, że posiada domieszkę
indiańskiej krwi.
Postaci Marie Polatkin z Indian Killer i Agnes Roth z The Business of Fancydancing18 – młodej nauczycielki, która decyduje się wyjechać do rezerwatu – stają
13
14

15
16
17
18

S. Alexie, Indian Killer, New York 1996, s. 9–11, 17–22.
K. Liu, H. Zhang, Self- and Counter-Representations of Native Americans: Stereotypical Images of
and New Images by Native Americans in Popular Media, „Intercultural Communication Studies
(ICS)” 2011, nr 2, s. 115, [on-line:] http://www.uri.edu/iaics/content/2011v20n2/09KedongLiu
HuiZhang.pdf [12.11.2014].
D. Grassian, op.cit., s. 120.
Ibidem, s. 121–124.
S. Alexie, Indian Killer, s. 33–34, 38.
The Business of Fancydancing.
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się kanwą do zaprezentowania kobiecego punktu widzenia w kwestii budowania
tożsamości na styku dwóch kultur. Szczególnie w przypadku Agnes, jej mieszany
status, pół Indianki, pół Żydówki stawia ją w pozycji jednostki, która musi podjąć
decyzję, który ze światopoglądów przyjąć lub połączyć w jedną, przenikającą się
całość19. Nie zostaje jednak udzielona jednoznaczna odpowiedź. Bohaterki, mimo
podejmowanej metafizycznej walki o utrzymanie komponentu indiańskiego w ich
tożsamości, nie potrafią pogodzić się z brakiem możliwości powstrzymania wpływów białej kultury na ich życie. Uwidacznia się to wyraźnie w postępowaniu Marie,
przybierającej negatywną postawę w stosunku do wielu białych bohaterów powieści.
Ważną rolę odgrywa także symbolika nawiązująca do indiańskiej tradycji,
wykorzystana jednak w kontekście kultury reprezentowanej przez białych Amerykanów. Za przykład można przywołać małe krążki z widniejącą na nich sową
znajdywane przy ciałach ofiar w powieści Indian Killer. Sowa utożsamiana jest
z omenem śmierci, podobnie jak Ghost Dance, który według tradycji miał spowodować zniknięcie wszystkich białych kolonistów. We współczesnym kontekście
rytuał ten został zastosowany jako metafora wypełnienia się sprawiedliwego wyroku pod postacią mordercy za cierpienia jakich doświadczali przez wieki Indianie20. Podobnie traktowano akt skalpowania, użyty w nowych realiach jako forma
zemsty, zesłanej przez duchowych przodków by ich współcześnie żyjący potomkowie przypomnieli sobie kim są i o co muszą walczyć.
Moment graniczny i wielowymiarowość synkretyzmu
Odwołując się do powieści Flight z 2007 roku można pokusić się o refleksję,
iż koncepcje synkretycznej tożsamości najpełniej realizowane są w dzieciństwie.
W tym okresie jednostka nie ma jeszcze w pełni wykształconej podmiotowości,
a zatem możliwe jest płynne przenikanie się wpływów kulturowych21. Skutkuje
to jednak zagubieniem i niemożnością określenia własnej przynależności etnicznej czy grupowej, aktywującym się szczególnie począwszy od okresu dojrzewania
młodych ludzi. W powyższym utworze, główny bohater Zits buntuje się przeciwko obowiązującym normom i ucieka w świat własnego umysłu, kreując wizję podróży w czasie22. Warto również zwrócić uwagę, że mimo wystąpienia momentu
granicznego, jakim jest okres bycia nastolatkiem, bezustannie uwidaczniają się silne implementacje schematów narracyjnych zaczerpniętych z kultury popularnej,
między innymi filmów, komiksów. W związku z tym można mówić o stosowaniu
istniejących już klisz do budowania przez bohatera samoświadomości. Podobna
sytuacja ma miejsce w zbiorze opowiadań z 1993 roku The Lone Ranger and Tonto
19
20
21

22

Ibidem.
S. Alexie, Indian Killer, s. 313–314, 419–420.
J. Johnson, Healing the Soul Wound in “Flight” and “The Absolutely True Diary of a Part-Time
Indian”, [w:] Sherman Alexie: A Collection of Critical Essays, red. J. Berglund, J. Roush, Salt Lake
City 2010, s. 224–225, 229–230.
S. Alexie, Flight, New York 2007, s. 31–35.
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Fistfight in Heaven. W celu uzyskania wizji i zgłębienia swojej natury podczas
tradycyjnej podróży – Vision Quest – wykorzystane zostały elementy świadczące
o synkretyzmie wpływów indiańskich i kultury białych. Występują wyraźne odniesienia do natury, a z drugiej strony ukazujące się w stanach wizyjnych obrazy
z westernów czy też jedzenie typu fast food albo napój Coca-Cola nawiązują do
popkultury23. W tym kontekście warto także podjąć temat zabiegów formalnych
charakterystycznych dla Shermana Alexiego, pozostającego pod silnymi wpływami literatury postmodernistycznej. Zakłada ona poszukiwanie własnego „ja”,
własnej rozproszonej tożsamości, na przykład poprzez transformacje głównego
bohatera powieści Flight w kolejne historyczne postaci. W filmie The Business of
Fancydancing synkretyczne przenikanie się wpływów kulturowych widać wyraźnie w strukturze fabularnej opowieści i technikach zastosowanych przy montażu
scen. Ukazano w nich odgrywanie tradycyjnego indiańskiego tańca na parkiecie
dyskoteki, również z udziałem białych bohaterów24. Polemizowanie z dziedzictwem i zabiegi w formie intertekstualnej gry objawiają się także w kontekście budowania: „idealnej indiańskiej opowieści [która – przyp. K. P.] powinna być jak
najbardziej tragiczna, jednocześnie łącząc opozycyjne zestawienie Indian, reprezentowanych przez kolor brązowy i potomków kolonistów przez biały”25. Jaskrawe stają
się wpływy indiańskiego snucia opowieści – story telling – żywej historii, poddanej
nieustannie płynnej transformacji w zależności od przekazującej ją osoby.
W Reservation Blues – pierwszej powieści autora z 1995 roku, pojawia się wiele
odniesień do postulowanego przez Alexiego synkretycznego współistnienia wpływów dwóch kultur26. Przejawia się ono w sferze muzyki, która odgrywa niezwykle ważną rolę w toku historii, stając się podstawą do połączenia tradycyjnych
brzmień indiańskich i tych charakterystycznych dla wykonawców Afroamerykańskich, takich jak blues czy jazz. Ten motyw pojawia się nie bez przyczyny. Przez
ukazanie postaci Roberta Johnsona, muzyka bluesowego, który próbuje odzyskać
swoją duszę, zaprzedaną diabłu, uwidacznia się chęć podkreślenia konieczności
dialogu międzykulturowego27. W toku filmowej narracji w The Business of Fancydancing muzyka staje się podstawą synkretycznego przenikania się dwóch kultur.
Śpiewana dla uczczenia pamięci Mouse’a pieśń Amazing Grace, będąca jednym
z filarów amerykańskiego patriotyzmu zestawiona jest z melorecytacją zgodną
z rytmiką indiańskich melodii: „Żegnaj, Mouse, Mouse. Żegnaj, Mouse, Mouse.
Dlaczego wziąłeś tabletki? Żegnaj, Mouse, Mouse. Dlaczego nas zostawiłeś? […]”28.
W świetle powyższych rozważań istotny staje się również aspekt religijny, który –
przynajmniej pozornie – najlepiej łączy elementy charakterystyczne dla obrządku
23
24
25
26
27
28

S. Alexie, The Lone Ranger and Tonto Fisfight in Heaven, New York 1993, s. 217–218.
The Business of Fancydancing.
S. Alexie, The Unauthorized..., s. 10–11.
K. Liu, H. Zhang, op.cit., s. 114.
P. J. Hafan, Rock and Roll, Redskins, and Blues in Sherman Alexie’s Work, [w:] Sherman Alexie:
A Collection of Critical Essays, red. J. Berglund, J. Roush, Salt Lake City 2010, s. 64–66.
The Business of Fancydancing, tłum. własne ze słuchu.
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chrześcijańskiego i wierzeń indiańskich, tworząc nową całość. Przykładem tego
zjawiska była postawa Big Mom w Reservation Blues, która zaproponowała katolickiemu księdzu, by każde z nich odprawiało swoje rytuały jak najlepiej potrafią
i dzięki połączonym wysiłkom stworzą wspaniały duet29. Podobne odniesienia
można odnaleźć w filmie, kiedy to główny bohater recytuje wiersz, w którym opisuje jak wyglądałby Jezus, gdyby Bóg chciał uczynić Go idealnym. By odzwierciedlał wyobrażania wszystkich ludzi, Jego skóra powinna być jednocześnie brązowa i biała30. Znajduje to również wyraz w postawie Ojca Ducana w Indian Killer,
który ochrzcił Johna Smitha, równocześnie przedstawiając mu wizję cierpienia
Chrystusowego jako tożsamego z krzywdami wyrządzanymi Indianom przez wieki dominacji białych osadników31. Unaocznia to tendencję do częściowego przenikania się dogmatów związanych z nauką chrześcijańską i tradycyjnymi systemami wierzeń Native Americans. Przejawem tego mogą być obrzędy pogrzebowe
uwzględniające obecność obu wyznaniowych pierwiastków. W tym kontekście
należy zwrócić uwagę na powtarzalność liczby dwa w utworach Shermana Alexiego. Można stwierdzić, że uczucia bohaterów, jak i ich tożsamości są dwoiste.
Stąd też wynika jedno z haseł programowych pisarza, który w kreowanych przez
siebie światach przedstawionych skupia się nie na „albo” i „lub”, lecz na „oboje”,
„obydwoje”, a także „i”/„oraz”32.
Panindianizm i prawdziwy fancy dance
Jednym z głównych tematów rozpatrywanych w kontekście występowania
synkretyzmu kulturowego wśród współczesnych Indian jest idea panindianizmu,
który stanowić ma podstawę do mentalnego, językowego i kulturowego połączenia
przedstawicieli różnych szczepów. Na dowód tego w Reservation Blues przywołano
wydarzenia z 1890 roku kiedy to w masakrze w Wounded Knee Creek zginąć mieli przedstawiciele wszystkich plemion33. Ponieśli oni wspólnotową ofiarę w celu
obrony przed dominującymi wpływami białych kolonizatorów. Również tytuł filmu The Business of Fancydancing może implikować wieloznaczne rozważania na
temat koncepcji synkretyzmu. W latach 20. i 30. XX wieku fancy dance stał się
próbą ochrony swojej tradycji przez plemię Ponca, jednak szybko został on wykorzystany jako narzędzie propagujące jedność wszystkich Indian Ameryki Północnej34. O ile jednak sama idea jawiła się jako szansa na ocalenie przed zapomnieniem
29
30
31
32

33
34

S. Alexie, Reservation Blues, New York 1995, s. 279–280.
The Business of Fancydancing.
S. Alexie, Indian Killer, s. 13–15.
G. M. Andrews, William Apes and Sherman Alexie: Imagining Indianness in (Non)Ficton, Atlanta
2010, s. 42–45, [on-line:] http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&conte
xt=english_theses, [12.11.2014].
K. Liu, H. Zhang, op.cit., s. 114.
J. Purdy, Crossroads: A Conversation with Sherman Alexie, „SAIL – Studies in American Indian
Literatures” 1997, nr 2, s. 13–15, [on-line:] https://facultystaff.richmond.edu/~rnelson/asail/
sail2/94.pdf [12.11.2014].
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dawnych obyczajów, to sposób i okazje, przy jakich odtwarzano rytualne indiańskie tańce, nawiązywały w niewielkim stopniu do wcześniejszych praktyk. Powstała nowa, wręcz teatralna, forma spektaklu odgrywanego najczęściej podczas
oficjalnych wizytacji władz w rezerwatach czy też podczas najważniejszych świąt.
Niezwykle barwne stroje i złożone sekwencje taneczne dawały złudzenie autentyczności, utrwalone w świadomości Indian jako ekwiwalent ich ogólnoindiańskiej
tożsamości, bez uwzględnienia zapożyczeń z różnorodnych kultur wielu plemion
i szczepów. Taniec ten bowiem stał się jedną z pierwszych synkretycznych form,
która w sposób naturalny zagościła w świecie wielowiekowego dziedzictwa. Z jednej strony zatraciła wiele z jego elementów, ale jednocześnie przekształciła w nową
jakość, pozwalając przetrwać pozostałym komponentom indiańskiego „ja”.
Film The Business of Fancydancing powstał dzięki determinacji Shermana
Alexiego by stworzyć „prawdziwie indiańskie” dzieło filmograficze35. Czy jednak
można stosować tak daleko posuniętą kategoryzację tego pojęcia? Indiańskość,
bycie Indianinem, jawi się jako złożony konstrukt, który wymaga nieustającego
odtwarzania i poszukiwania podstaw do dalszej obecności, zarówno w świadomości samych zainteresowanych, jak i percepcji zewnętrznej. Pojawia się jednak
pewien dysonans pomiędzy faktycznie funkcjonującym modelem postępowania,
zgodnym z tradycyjnym pojmowaniem przez rdzennych mieszkańców Ameryki
roli Indianina jako osoby skrzywdzonej, a rzeczywistą potrzebą budzenia się tożsamości indiańskiej, wynikającej z ich własnego przekonania o konieczności takowych działań. Warto zastanowić się czy powrót do utraconych wartości, dziedzictwa kulturowego przeszłych pokoleń nie jest odpowiedzią na rozczarowanie, jakie
spotkało Indian w konfrontacji z kulturą reprezentowaną przez białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W omawianym dyskursie wykluczyć należy czynnik
historyczny i skupić się na relatywnym oddziaływaniu obcych wzorców w odniesieniu do budowanej wizji świata.
Seymour Polatkin podkreślał, że bycie Indianinem jest bardzo wymagającym
zajęciem, rodzajem odgórnie narzuconego zadania. Możliwy jest jednak wybór
jednego z dwóch opozycyjnych modeli – poddania się i pogodzenia z nieuchronnością egzystencji: „przygotowanej dla rodzimych mieszkańców Ameryki Północnej przez kolonizatorów”36 albo walki o poprawę swojego bytu, choć z nieustającą
świadomością iluzoryczności tej zmiany. Znamienne w tym kontekście są przemyślenia głównego bohatera filmu skoncentrowane wokół jego powątpiewania co
do prawdziwości okazywanego mu szacunku przez białą publiczność. Przypuszcza, że może stanowić dla nich jedynie rodzaj ciekawostki czy też przykład osoby, której dano szansę na lepsze życie, lecz za cenę konieczności funkcjonowania
w ramach narzuconych przez białą część społeczeństwa amerykańskiego.
35
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Ambicją Shermana Alexiego było stworzenie filmu ukazującego zagubienie współczesnych
przedstawicieli rdzennych Amerykanów z perspektywy ich samych, opowiadającego o doświadczeniu bycia Indianinem przez uczestników projektu. Zgodnie z głównym założeniem, w narracji filmowej nie stosowano elementów implementowanych z kultury popularnej.
The Business of Fancydancing, tłum. własne ze słuchu.
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Homoseksualizm i „wielorybi brzuch”
Podążając za frazą z tytułu niniejszej pracy: „Zawsze na rozdrożu”, warto poruszyć jeszcze dwa aspekty zagubienia kulturowego w obrębie indiańskiej tożsamości. Jednym z elementów dodatkowo wpływających na bohatera filmu The Business of Fancydancing jest jego orientacja seksualna i akceptacja samego siebie. Po
powrocie do rezerwatu wyraźnie zarysowuje się wewnętrzny konflikt jednostki
związany z niezrozumieniem ze strony dawnych współtowarzyszy37. Dwoistość
percepcji kulturowej wobec homoseksualizmu stanowi interesujące studium
wpływów kolonizacji na przestrzeni wieków. Wartości utrzymane w duchu protestantyzmu, w procesie stopniowej socjalizacji zastępowały wcześniejsze poglądy
Indian na ten temat. Wiele źródeł i podań wyraźnie podkreśla, że w niektórych
plemionach homoseksualiści cieszyli się wysoką pozycją społeczną, służyli radą,
jak również doceniano ich wyjątkowość38. Jednak wskutek chrystianizacji stopniowo zmieniała się postawa Indian wobec odmiennej orientacji, postrzegano
ją jako coś złego, wynaturzenie niezgodne z wolą Boga. Z drugiej strony, wielu
rdzennych mieszkańców pozostało neutralnymi wobec tej kwestii. Ma to jednak
związek z brakiem wypracowania konceptu homoseksualizmu w ich świadomości
i nie uwzględnianiu go w indywidualnej percepcji rzeczywistości. Za przykład
służyć może przytoczona przez Seymoura Polatkina humorystyczna anegdota
o jego babci, która próbowała wytłumaczyć sobie w dostępnych jej ramach poznawczych, czym w ogóle jest odmienna orientacja seksualna, stosując między
innymi opowiadanie o kogucie niezainteresowanym kurami. W tym momencie
uwidacznia się jeden z powodów fascynacji bohatera światem białych Amerykanów – z ich strony może liczyć na przynajmniej częściową tolerancję. To właśnie
w nim odnalazł miłość i poczucie bezpieczeństwa u boku swego partnera – Stevena, który jednak nie pojmuje w całości kwestii związanych z pochodzeniem
i tożsamością Seymoura: „To jest coś indiańskiego, czego nigdy nie zrozumiesz
[…] Oni nie są już twoim plemieniem, ja jestem Twoim plemieniem”39. Podświadomość poety nie daje o sobie zapomnieć, wpływając na fantasmagoryczne wizje
odwzajemnionego uczucia ze strony jego przyjaciela z rezerwatu, Aristotle’a Josepha. Może być to wyraz nieuświadomionego pragnienia życia w zgodzie ze swoją naturą i jednocześnie dopełnienia elementów kształtujących jego tożsamość
w obszarze seksualności poprzez relację uczuciową z osobą będącą w podobnej
sytuacji, dzielącej to samo pochodzenie i dziedzictwo40.
Rozdźwięk pomiędzy dwiema kulturami, których wpływy implikują zagubienie w obrębie tożsamości widoczne jest również w postrzeganiu roli twórcy przez
37
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Ibidem.
S. Lang, Various Kind of Two-Spirit People: Gender Variance and Homosexuality in Native American Communities, [w:] Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Sexuality, and Spirituality, red. S. E. Jacobs, W. Thomas, S. Lang, Urbana-Champaign 1997, s. 103–107.
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Ibidem.
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głównego bohatera filmu: „Jestem poetą, ponieważ jestem patologicznym kłamcą
[…] Wydaje mi się, że coś staje się prawdą kiedy to napiszę, wierzę w to”41. Uderzająca staje się próba poszukiwania swojego własnego miejsca na styku kultur
poprzez tworzenie specjalnej przestrzeni wewnątrz swojego umysłu. Zawiera ona
w sobie wszystkie marzenia i kłamstwa poety – staje się czymś w rodzaju bezpiecznego schronienia, w którym możliwe staje się przetrwanie i tworzenie. Stąd
właśnie wynika porównanie do „wielorybiego brzucha”, który pozwala na izolację
ciała od ducha42. Podobną wymowę mają ostatnie sceny filmu – Seymour widzi
siebie stojącego obok samochodu, którym odjeżdża wracając do miasta – świata
białych. Może świadczyć to jeszcze wyraźniej o wewnętrznym konflikcie, w którym bohater nie potrafi pogodzić dwóch porządków światopoglądowych. Powoduje to, że najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje mu się wybór tylko jednego
z nich. Do tego nawiązuje też symboliczne ściągnięcie kostiumu tancerza fancy
dance przez poetę43. Gest ten wyrażać również może pożegnanie ze światem dzieciństwa, który „metaforycznie opuścił”44 już w wieku sześciu lat, kiedy śmiertelnie
postrzelono jego siostrę. Mimo to, nadal pozostaje „więźniem rezerwatu”45, który
nie opuszcza go ani w życiu, ani w twórczości.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania, warto odwołać się raz jeszcze do myśli Louisa Owensa, który twierdzi, że literatura indiańska dąży do stworzenia
samodzielnego bytu tożsamościowego, nieuwzględniającego postulatów postmodernistycznych46. Postmodernizm zakłada koncepcję fragmentaryzacji „ja”
podmiotowego, stojąc w opozycji do nurtu indiańskiego, który skupia się na
przeświadczeniu o możliwości odzyskania rozbitej tożsamości i zespolenia jej
fragmentów w istotną całość, mimo wielości elementów składających się na nią.
By lepiej zrozumieć w jaki sposób odbywa się ów proces warto przytoczyć nieco
osobliwą opowieść zaprezentowaną w filmie The Business of Fancydancing, któ41
42
43
44

45

46

Ibidem, tłum. własne ze słuchu.
Ibidem.
Ibidem.
Seymour Polatkin wskutek traumatycznego wydarzenia jakim była dla niego śmierć siostry,
a także otrzymania od matki prezentu bożonarodzeniowego w postaci słownika, podjął decyzję
o kształceniu się i osiągnięciu sukcesu, równoznacznego z wyjazdem z rezerwatu. W tym kontekście warto przytoczyć słowa głównego bohatera filmu The Business of Fancydancing wypowiedziane podczas wywiadu na temat motywacji wpływających na jego twórczość: „Jedyne, co
otrzymałem od swojej matki, to dar życia i słownik”.
Główny bohater filmu The Business of Fancydancing ze względu na dylematy w obrębie tożsamości nie potrafi odciąć się od swoich korzeni, indiańskiego dziedzictwa. Implikuje to również
tematykę tworzonej poezji, która koncentruje się na przeżyciach związanych z doświadczeniem
indiańskości, życia w rezerwacie.
L. Owens, op.cit., s. 18–19.
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ra dotyczyła drzewa w ogrodzie babci głównego bohatera historii47. Dzieci, który
wspinały się na jabłoń, by zerwać pyszne owoce z jak najwyższych gałęzi, mimo
wyraźnych zakazów, stają się przykładem beztroskiej dziecięcej wolności, nieskrępowanej ograniczeniami wynikającymi z trudów codziennego życia w rezerwacie. Ale obraz wykreowany przez Shermana Alexiego służy nie tylko przypomnieniu dawnych chwil, lecz staje się swoistym bytem istniejącym poza rzeczywistym
porządkiem, jak i świadomością. Sposób kreacji tej sceny może przywodzić na
myśl obrazowanie biblijne z zakazanym drzewem w rajskim ogrodzie, które staje
się przyczyną zguby pierwszych ludzi. Tutaj jednak prowokuje refleksję nad kwestią nieukształtowanej tożsamości dzieci. Paradoksalnie wskutek działania wpływów dwóch kultur staje się ona konstrukcją o charakterze hybrydycznym. Jednak
w dorosłym życiu jednostki tracą umiejętność rozróżniania elementów kształtujących ich tożsamość. Alexie w jednej z wypowiedzi zaprzecza takiej interpretacji
wspomnianej historii, która, opierając się na wątkach autobiograficznych, ukazuje
tęsknotę za utraconą krainą dzieciństwa, nie mającą nic wspólnego z kontekstem
starotestamentalnym48. Jednak czy tak jest na pewno? Jako autor silnie związany
z tworzonymi przez siebie postaciami, również znajduje się „na rozdrożu, zawieszony”49 pomiędzy indiańskim pochodzeniem a światem kultury popularnej oraz
literatury postmodernistycznej, której, jak sam podkreśla, jest wielbicielem. Jak
pokazano, w koncepcjach związanych z nurtem postmodernistycznym niezwykle trudno jest wyodrębnić elementy składowe własnego „ja”, a ich synkretyzm
i współistnienie wykluczają się. Widać to wyraźnie w zmieniających się akcentach
tematycznych występujących w dziełach pisarza, które szczególnie po atakach
z 11 września 2001 roku przybrały charakter wewnętrznego konfliktu bohaterów
(na przykład Zits w powieści Flight). Stoją oni w opozycji do kultury indiańskiej
lub też do świata białych, ale nie potrafią już, jak postać Victora z The Lone Ranger
and Tonto Fistfight in Heaven, odnaleźć swojej tożsamości na styku dwóch kultur50. Kwestia ta podlega jednak indywidualnej interpretacji, gdyż Sherman Alexie
w swojej twórczości nie udziela jednoznacznych odpowiedzi, a te, które wydają
się w zasięgu poznania jednego czytelnika, mogą być dla drugiego „ulotne niczym
duchy, którymi mają stać się Indianie w idealnej indiańskiej opowieści”51.
47
48
49

50
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The Business of Fancydancing.
S. Alexie, The Unauthorized..., s. 12–13.
Sherman Alexie ze względu na swoje pochodzenie i dziedzictwo, łączące elementy kultury Indian Spokane, jak również białych Amerykanów, od dzieciństwa zmagał się z piętnem mieszanego statusu. Miało ono destrukcyjny wpływ na kształtującą się tożsamość twórcy. Autor,
podobnie jak Seymour Polatkin z filmu The Business of Fancydancing, wyjechał z rezerwatu, by
zdobywać kolejne szczeble edukacji. Spotkał się jednak z silnym ostracyzmem ze strony dawnych towarzyszy. Zarzucano mu zaprzedanie indiańskiej duszy na rzecz białych odbiorców oraz
dowolność przy wyborze przedstawianych motywów charakterystycznych dla kultury rdzennych Amerykanów.
J. Johnson, op.cit., s. 230, 233–234.
The Business of Fancydancing, tłum. własne ze słuchu.
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Summary
„Always at the corssroads”, or about the impact of cultural
syncretism in shaping the identity of characters in the works
of Sherman Alexie

The search for self-identity in the context of Amerindity, but also of increasingly strong cultural duality is one of the themes of the works of Sherman Alexie.
Based on the analysis of i.a. the Indian Killer book from 1996 and the The Business
of Fancydancing film from 2002, it is worth noticing that the characters fail to
identify their ethnicity; they use only simple expressions for each of its components. The characters are aware that they themselves are unable to comprehend
and, much less, create a basis for building selves. By presenting Ghost Dance and
Vision Quest there are connoted the forms of rituals and expressions of emotion, characteristic for the Indian culture, but, clearly, there are also influences
of American popular culture. This percolation of the different cultural elements
is also reflected in the phenomenon of story telling, which argues with the Indian
tradition of weaving stories, often using the white man’s point of view, symbols
and metaphors. The characters use given narrative patterns, implanted into their
inner world on the basis of plates taken from films, books or comics. Another
element worth noting is a slightly personal approach of the author to the created
characters, resulting from his biography and personal experience, which confirms
the proposed thesis. Sherman Alexie highlights the free existence of syncretic
identity formations present in the childhood, which, over time, become a stigma.
The author, however, does not provide clear answers to the question what is the
correct way to define one’s „self ”.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maciej Smółka
•••

Synkretyzm w amerykańskiej muzyce
rozrywkowej na przykładzie
zydeco, western swing i rap rocka
Wstęp
Amerykańska scena muzyczna od samego początku swojego istnienia była
znana z tego, że rozwijała się nielinearnie, łamiąc wszelkie konwencje i zasady.
Począwszy od XIX wieku można było zauważyć zapożyczenia, wpływanie na siebie różnych gatunków i elementów kultury, często na pierwszy rzut oka bardzo
sprzecznych. Stany Zjednoczone, ze swoją bardzo specyficzną strukturą kulturową były i są nadal idealnym miejscem dla rozwoju sztuki, będącej wyjątkową mieszanką różnych stylów, nurtów, zwyczajów i tradycji.
Bardzo dobrym przykładem na obserwowanie takich zjawisk jest muzyka, której rozwój na terenie Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku przyjął wręcz
galopujące tempo. Mając na uwadze sprzyjające warunki do mieszania się różnych wpływów kulturowych, można dzisiaj bez problemu wyróżnić wiele przykładów synkretyzmu muzycznego, rozumianego najogólniej jako łączenie elementów różnych gatunków, często skrajnie odmiennych, i tworzenia z nich nowej,
jednolitej całości, która funkcjonowała jako odrębny twór. Warto tu przytoczyć
definicję synkretyzmu kulturowego Ewy Nowickiej, dla której zjawisko to „polega
na wiązaniu w jednorodne całości elementów pochodzących z różnych, genetycznie i historycznie odrębnych kultur”1.
Nie sposób omówić wszystkich przykładów tego zjawiska. Wiąże się to między
innymi ze specyfiką amerykańskiej sceny muzycznej, której jedną z cech charakterystycznych jest ogromna różnorodność, wielość gatunków, podgatunków, nurtów, co sprawia, że byłoby niemożliwe rzetelne zbadanie ich wszystkich w ramach
jednego artykułu. Chcąc jednak ukazać pewne trendy zaistniałe w amerykańskim
synkretyzmie muzycznym, jego motywacje, przejawy, rozwój i funkcjonowanie,
można skupić się na kilku reprezentatywnych przykładach. W takim celu omó1

J. Pytlasińska, Dyfuzjonizm w pigułce, Etnolodzy.pl, [on-line:] http://etnolodzy.pl/artykuly/
item/74-dyfuzjonizm-w-pigu%C5%82ce [ 21.10.2014]..

54

Synkretyzm Nowego Świata
•••

wione zostaną trzy specyficzne twory muzyczne, które powstały właśnie z zestawienia ze sobą znacząco różniących się od siebie elementów, tworzących ostatecznie jednolitą całość – zydeco, western swing oraz rap rock.
Przed rozpoczęciem analizy wymienionych wyżej gatunków należy wspomnieć kontekst historyczny, który w tym wypadku będzie miał kluczowe znaczenie w odkrywaniu przyczyn i przebiegu synkretyzmu w muzyce amerykańskiej.
Dlatego artykuł rozpoczyna się ogólnym spojrzeniem na historię amerykańskiej
muzyki i jej początkowy rozwój, po czym następuje omówienie konkretnych
przykładów. Kończy się natomiast próbą odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ miał
synkretyzm na amerykańską muzykę i co było jego głównym celem.
Historia muzyki amerykańskiej a synkretyzm
Nie ma jednej daty, którą można wskazać jako oficjalny początek muzyki rozrywkowej czy muzyki popularnej. Co więcej, ciężko zdefiniować, co tak naprawdę
można by nazwać muzyką rozrywkową na początku jej istnienia. Na potrzeby
tego artykułu można przyjąć, że miało to miejsce w połowie XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych2. Do analizy przejawów synkretyzmu muzycznego w tym kraju
nie uznaję za konieczne odwoływanie się do konkretnych dat ani nazwisk. O wiele
istotniejsze jest wskazanie pewnych trendów, które są charakterystyczne dla narodzin muzyki amerykańskiej, w celu pokazania, z jakich podstawowych elementów
składają się synkretyczne twory muzyczne.
Kiedy podejmuje się próbę ogólnego opisu trendów na początku istnienia
amerykańskiej muzyki, zwykle bierze się pod uwagę trzy zasadnicze gatunki, które w pierwszych dekadach XX wieku funkcjonowały już w amerykańskiej kulturze, były bardzo często wykonywane i chętnie słuchane.
Pierwszym z nich jest muzyka folkowa, którą można uznawać za najwcześniejszą formę muzyki amerykańskiej. Wykonywali ją imigranci przybywający z Europy,
posiadający konkretną tradycję, także muzyczną3. Brali ze sobą instrumenty i, mającw pamięci utwory wykonywane w swoim ojczystym kraju, adaptowali te elementy kultury do nowej rzeczywistości. Muzyka ta to absolutna podstawa wszystkich
kolejnych gatunków, które powstawały na terenie Stanów Zjednoczonych. Odcisnęła ona na nich piętno nieporównywalne do znaczenia żadnego innego gatunku4.
Blues i jazz to dwa gatunki, które wbrew pozorom mają ze sobą wiele wspólnego i powinny być analizowane wspólnie. Były one zdecydowanie najważniejszymi
2

3

4

J. Spitzer, R. G. Walters, American Popular Song: A Brief History [w:] Making Sense of
American Popular Song, History Matters: The U.S. Survey Course on the Web, [on-line:] http://
historymatters.gmu.edu/mse/songs/songs.pdf [30.10.2014].
S. Whelan, The Unlimited Flavors of American Pie: How Immigration and Emigration Have
Shaped American Music, New Music Box, [on-line:] http://www.newmusicbox.org/articles/
The-Unlimited-Flavors-of-American-Pie-How-Immigration-and-Emigration-have-ShapedAmerican-Music/[15.12.2014].
L. Starr, Ch. Waterman, American Popular Music: From Minstrelsy to MTV, Oxford University
Press, 2003, s. 10‒13.
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rozwiniętymi gatunkami należącymi do muzyki popularnej początku XX wieku.
Odegrały one niebagatelną rolę w rozwoju muzyki rozrywkowej, nie tylko poprzez ewolucję w swoich własnych ramach, ale także przez oddziaływanie na inne
gatunki. Co więcej, blues i jazz wzajemnie na siebie wpływały i kształtowały się, co
widać bardzo wyraźnie w początkowych fazach istnienia rozwiniętych form tych
gatunków. Przejawem tego może być chociażby kobiecy classic blues, w którym
wykorzystywano zespół jazzowy do akompaniowania, czy też zapożyczenie struktury bluesowej w wielu odmianach jazzu5.
Ostatnim gatunkiem, na który należy zwrócić uwagę, jest muzyka country.
Była ona pod niezwykle dużym wpływem muzyki folkowej, z której się wywodziła, przybierając jednak bardziej dystyngowaną formę. Na pierwszy rzut oka może
wydawać się, że country rozwijało się niezależnie od pozostałych najważniejszych
gatunków, lecz nie jest to prawda. Country jest złudnie odrębnym elementem
amerykańskiej muzyki, który był i wciąż jest pod ogromnym wpływem innych
gatunków, a na samym początku jej istnienia – w dużej mierze bluesa, co wyraźnie
słychać w twórczości wielu czołowych artystów country6.
Te trzy elementy muzyki amerykańskiej obrazują trzy główne nurty i kierunki
jej ewolucji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w jej historii zachodzi ciągłe przenikanie się danych nurtów, które powoduje powstawanie nowych tworów. Duży
wpływ na takie procesy ma oczywiście kultura i tradycja danych społeczności,
w których rozwijały się konkretne gatunki muzyczne. Grupy te można podzielić
nie tylko ze względu na narodowość, region zamieszkania, ale także – rasę. Każdy z tych gatunków był tworzony, słuchany i skierowany do kogoś innego. Przy
tak znaczącej liczbie elementów, wpływających na ogólny obraz danej muzyki,
badając nie tylko cechy charakterystyczne samych dźwięków i jej strukturę, ale
także z perspektywy socjologicznej, można stwierdzić, że istnieje ogromne pole
do tworzenia wszelkiego rodzaju konfiguracji i mieszanek, sprzyjających zaistnieniu synkretyzmu. Stany Zjednoczone były i wciąż są krajem wielu różnorodności – społecznych, kulturowych oraz wielu innych mogących wpłynąć na kształt
muzyki. Warto zaznaczyć, że te wszystkie elementy nie tworzą mieszanki kilku
niezależnych części składowych, lecz adaptują swoje części, wpływają na siebie,
a ostatecznie tworzą nową jakość. W muzyce można to zaobserwować na prostym
przykładzie wykorzystywania przez białych muzyków folkowych instrumentu
banjo, który przywieźli ze sobą niewolnicy z zachodniej Afryki jako swoje dziedzictwo kulturowe7.
5
6

7

G. Tivis, Jazz and Blues – Who Knew!, gregtivis.com, [ on-line:] http://www.gregtivis.com/articles/Jazz-and-Blues.php [30.10.2014].
L. Starr, Ch. Waterman, op.cit., s. 14. Należy także wspomnieć o adaptowaniu struktury
bluesowej do utworów country, co również widać w tytułach popularnych utworów country.
Przykładem może być Lovesick Blues Hanka Williamsa, Weary Lonesome Blues Roy’a Acuffa
i wiele innych utworów, jak również powstanie odrębnego podgatunku o nazwie country blues.
Bringing The Banjo From ‘Africa To Appalachia’, NPR.org, [on-line:] http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=95607716 [30.10.2014].
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Gatunki muzyczne wzajemnie na siebie oddziaływały w ten właśnie sposób,
przez co praktycznie każdy z nich był i jest mieszanką zastanych wpływów lub wariacją na ich temat. Mając to na uwadze, można dojść do wniosku, że Stany Zjednoczone są miejscem nieustannego synkretyzmu w muzyce rozrywkowej, który
można rozumieć jako połączenie kilku gatunków/nurtów/stylów/wpływów muzycznych w jeden, w ramach którego można wyodrębnić poszczególne komponenty, lecz jako taki tworzy nową, odrębną całość. W myśl tej zasady można zanalizować wybrane przykłady synkretyzmu muzycznego w Stanach Zjednoczonych,
by wykazać czym był on powodowany, jak funkcjonował i jaką rolę odgrywał.
Zydeco
Pierwszym przykładem, na którym warto się skupić jest bardzo specyficzny
gatunek muzyczny o nazwie zydeco. By zrozumieć przyczyny, dzięki którym powstał, należy przyjrzeć się nie tylko jego charakterystyce, ale także warunkom
społecznym jego genezy.
Gatunek ten jest bardzo silnie związany z konkretnym regionem – dzisiejszymi terenami amerykańskiej Luizjany. Począwszy już od XVII wieku tereny te były
zasiedlane przede wszystkim przez Francuzów, którzy byli właścicielami tamtejszych ziem. Przez kolejne wieki tereny te były jednak miejscem spotkań ogromnej
liczby ludności, pochodzącej z przeróżnych kręgów kulturowych. Spowodowało
to zasiedlenie tamtejszych ziem przez wspomnianych wcześniej Francuzów, a także Kreoli, Amerykanów, Hiszpanów, ludności z Afryki, a także Akadyjczyków8.
Niezwykle bogata i skomplikowana pod względem społecznym historia tego
regionu jednoznacznie wskazuje na to, że istniała tam ogromna szansa na powstawanie synkretycznych tworów kultury. W ten sposób powstała właśnie muzyka zydeco. Nie sposób ustalić datę powstania gatunku. Zamiast tego, jako jego
oficjalny początek uznaje się premierę pierwszych nagrań tej muzyki, co nastąpiło
dopiero w latach dwudziestych XX wieku9.
Zydeco powstało przede wszystkim ze względu na potrzebę lokalnych społeczności wiejskich podzielenia się historiami o swojej biedzie. Z drugiej strony jednak, bardzo często występujący radosny i swobodny charakter utworów świadczy
o tym, że skupiano się na pragnieniu oderwania się od szarej rzeczywistości i oddaniu się zabawie. Zydeco zwykle grane jest w szybkim tempie, wykorzystując jednocześnie 12-taktową strukturę bluesową. To wskazuje jednoznacznie na wpływy
płynące ze strony czarnych społeczności Południa Stanów Zjednoczonych, które
były najlepiej widoczne w wiejskich terenach, gdzie zydeco się rodziło. Nieodłącznym elementem tego gatunku są również dwa bardzo charakterystyczne instru8
9

People of Louisiana, Infolouisiana, Division of Administration of the State of Louisiana, [on-line:]
http://doa.louisiana.gov/about_people.htm [10.12.2014].
C. Poindexter-Sylvers, The Music of Louisiana: Cajuns, Creoles and Zydeco, University of Houston,
[on-line:] http://www.uh.edu/honors/Programs-Minors/honors-and-the-schools/houston-teachers-institute/curriculum-units/pdfs/2002/ethnic-music/poindexter-sylvers-02-music.pdf [30.10.2014].
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menty. Pierwszym z nich jest akordeon, uważany za niemiecki instrument, ale tak
naprawdę obecny też w kulturze muzycznej Luizjany. Drugim z nich jest tarka,
której oficjalna nazwa to vest frottoir, czyli instrument perkusyjny, który muzyk
zakłada na siebie jak kamizelkę przez głowę, gra na niej łyżkami, bądź innymi metalowymi obiektami, nadając rytm kompozycji10. W zydeco bardzo często używa
się także skrzypiec charakterystycznych dla stylu muzyki o nazwie Cajun, czyli
granej przez potomków przesiedleńców z Akadii11.
Zdecydowanie najważniejszą postacią jeśli chodzi o zydeco jest Clifton Chenier,
nazywany również „Królem zydeco” lub „Królem Południa”. Był on jednym z pierwszych najpopularniejszych wykonawców tego gatunku. Mimo to, że zydeco jako takie istniało w świadomości mieszkańców Luizjany już kilkadziesiąt lat wcześniej,
a swoją karierę Chenier zaczął dopiero w połowie lat pięćdziesiątych, to właśnie on
stworzył podstawy tego gatunku, a jego twórczość uznawana jest za absolutny kanon.
Swoje największe sukcesy odnosił w latach osiemdziesiątych, kiedy to w 1983 roku
został uhonorowany nagrodą Grammy za album I’m Here. Był pierwszym kreolskim
wykonawcą, który otrzymał tę nagrodę. W 1987 roku zmarł w związku z licznymi
chorobami. Po śmierci Cliftona Cheniera, jego syn – C. J. Chenier – kontynuuje
dzieło ojca, kierując jego dawnym zespołem – the Red Hot Louisiana Band12.
Bazując na tych obserwacjach, można bez wątpienia stwierdzić, że zydeco to
gatunek, który scala w sobie kilka czynników, pochodzących z różnych tradycji
kulturowych, co czyni go gatunkiem synkretycznym. Słuchając tej muzyki, można usłyszeć, że jest to połączenie takich elementów jak francuskie oraz akadyjskie
tańce ludowe, polka, walce z południowo-zachodniej Luizjany, jak również rhythm
and blues, Texas blues, czy big-band jazz13. Najważniejsze jest połączenie wpływów
bluesa, jazzu i kultury lokalnej Kreoli oraz ludności Cajun, co tworzy niezwykle
wyjątkową mieszankę, nie występującą nigdzie indziej. Objawia się to w rytmie,
strukturze utworów, tonacjach, jak również instrumentach, które są w niej używane.
Analizując zydeco, można więc bez problemu zauważyć, że to ścisłe współistnienie oraz mieszanie się wielu kultur obecnych na jednym terenie było główną przyczyną synkretyzmu. Zawiła historia Luizjany sprawiła, że obok siebie mieszkali reprezentanci tak wyrazistych tradycji kulturowych jak Kreole, Francuzi, byli niewolnicy
czy Cajun. Poskutkowało to stworzeniem tak synkretycznego gatunku jak zydeco.
Western Swing
Western swing, w odróżnieniu od zydeco, nie jest osobnym gatunkiem, a podgatunkiem muzyki country. Jest to kolejny, bardzo charakterystyczny przykład na
10
11
12
13

J. C. Fine, Zydeco Music: Spicy Cajun-Creole Flair, Epoch Times, [on-line:] http://printarchive.
epochtimes.com/a1/en/us/bos/2011/07-Jul/07/B4_070711.pdf [30.10.2014].
C. Poindexter-Sylvers, op.cit.
C. Harris, Clifton Chenier: Artist Biography, [on-line:] http://www.allmusic.com/artist/cliftonchenier-mn0000159337/biography [28.10.2014].
Ibidem.
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to, jak w amerykańskich warunkach mogło dojść do utworzenia unikatowej, synkretycznej odmiany muzyki. Kolejnym aspektem, który odróżnia western swing
od zydeco, jest fakt, iż to nie bezpośrednie zetknięcie się i współżycie kilku kultur
na niewielkim terenie miało największe znaczenie przy jego stworzeniu. Odpowiedziąna pytanie, co wpłynęło na jego powstanie, jak również na to, z czego składa się ten podgatunek, są jego początki w pierwszej połowie XX wieku.
W późnych latach dwudziestych, a w dużej mierze w latach trzydziestych, koneserzy muzyki country zaczęli zauważać powszechny trend, który po II wojnie
światowej zaczęto nazywać „western swing”. Jego korzeni można doszukiwać się
wśród muzyków, grywających przede wszystkim na terenach wiejskich, którzy
wyrośli na tradycji muzyki granej na skrzypcach, przeznaczonej do tańca. Stało
się tak, gdyż część artystów, tworzących podstawę tego podgatunku, była potomkami pracowników ze stanów tak zwanego Starego Południa USA. Drugie najważniejsze źródło przedstawicieli western swing to południowy zachód Stanów
Zjednoczonych, gdzie stykały się takie kultury muzyczne jak Cajun, Tex-Mex,
muzyka niemiecka oraz, przede wszystkim, western. To wszystko sprawiało, że
artyści z tego kręgu byli w stanie wykonywać wiele gatunków i grywać przed różnorodną publicznością podczas wszelkiego rodzaju zabaw czy potańcówek. Warto także dodać, że to właśnie wtedy muzycy nabywali niezwykle ważną zdolność
improwizacji, która przyczyniła się do ukształtowania ostatecznej formy western
swing. Ten bardzo często pomijany wątek jest kluczowy w celu podkreślenia silnych wpływów muzyki country w western swing14.
Dodatkowo należy przypomnieć, że lata dwudzieste i trzydzieste to okres niezwykle gwałtownego rozwoju najważniejszych gatunków muzycznych w Stanach Zjednoczonych. To wtedy ogólnokrajową sławę zyskuje blues, powstaje show Grand Ole
Opry, które rozsławia muzykę country, jazz staje się jednym z najważniejszych gatunków, zyskując nieprawdopodobną popularność. Powstają nowe gatunki i podgatunki, które dzięki ogromnemu rozwojowi radia zaczynają trafiać do coraz dalszych
zakątków USA. Te warunki sprzyjają przenikaniu się różnego rodzaju gatunków.
Tego typu przypadkiem był właśnie western swing. Podgatunek ten był wynikiem przenikania muzyki jazzowej do muzyki country. W latach dwudziestych
i trzydziestych XX wieku, na południu Stanów Zjednoczonych w stacji radiowej
można było usłyszeć jedynie muzykę popularną, religijną i jazz, największą zaś
popularnością cieszyły się audycje, które nadawały muzykę przeznaczoną do tańca. Młodzi muzycy (będący w większości skrzypkami), żyjący w południowych
Stanach, stracili ochotę na granie tradycyjnych utworów folkowych na rzecz tych,
które słyszeli w radiu. Tak też rozwijano techniki gry, gitarzyści i skrzypkowie
nabierali umiejętności, wzorując się na muzykach jazzowych. Niezwykle ważną,
wręcz rewolucyjną zmianą było coraz częstsze sięganie po elektryczne instrumenty oraz przede wszystkim perkusję, która nigdy wcześniej nie była używana w muzyce country. Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że muzyka country i jazz wywodzą się z dwóch zupełnie różnych kręgów i regionów. Za początki jazzu można
14
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uznawać Nowy Orlean, Chicago i inne ośrodki miejskie, co stoi w kontrze do
wiejskich regionów Starego Południa w przypadku country. Dlatego tak ważnym
aspektem w rozwoju western swing jest także urbanizacja i przeprowadzka znaczącej ilości artystów do miast, gdzie mogli usłyszeć najnowsze trendy15.
Przy charakterystyce western swing trzeba wyszczególnić jej kilka bardzo znaczących elementów. Przede wszystkim, muzycznie podgatunek ten nosi znamiona
pochodzące z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest tradycyjna muzyka country
oraz jej lokalne wariacje. Przejawem tego było wykorzystanie skrzypiec oraz tematyka piosenek osadzona w atmosferze western. Z drugiej strony bardzo wyraźnie widać oddziaływanie jazzu, które ujawnia się w postaci bardzo charakterystycznego dla swingu i jazzu rytmu, jak również w rozmiarach samych zespołów,
które potrafiły liczyć nawet do kilkunastu osób. Czasami western swing określa
się nawet mianem muzyki big band z użyciem skrzypiec. Niesamowicie ważną
rolę w tym podgatunku odgrywały również improwizacje, które stoją u podstawy
znaczącej ilości odmian jazzu16.
Za najważniejszych przedstawicieli western swing uważa się przede wszystkim dwóch muzyków wraz z ich zespołami, a byli nimi Bob Wills and His Texas
Playboys oraz Milton Brown and His Musical Brownies. Obydwoje w ogromnej
mierze przyczynili się do jego rozwoju i popularyzacji; obaj byli także uważani
za niezwykle wyraziste osobowości muzyczne, które w znaczący sposób wywarły wpływ na połączenie najpopularniejszej wówczas muzyki z tradycyjną formą,
wywodzącą się z ich rodzimej kultury. To działanie sprawiło, że zainspirowały się
nimi kolejne pokolenia muzyków, tworzących jeden z najważniejszych podgatunków we wczesnej historii country17.
W przypadku western swing przyczyny synkretyzmu muzycznego tkwiące
w bezpośrednim kontakcie i starciu się kultur są jedynie tłem dla całego zjawiska.
Poszczególne części składowe podgatunku – zróżnicowane i specyficzne country
oraz jazz – były same w sobie synkretyczne pod względem kulturowym. Dopiero
jednak niezwykła popularność jazzu i chęć zaadaptowania go do muzyki country,
parcie na wprowadzenie nowych rozwiązań, rozwój gatunku i dotarcie do szerszej
publiki były tu najważniejszymi czynnikami. Stąd można wnioskować, że to popularność była w tym przypadku przyczyną synkretyzmu muzycznego.
Rap Rock
Ostatnim przykładem, który warto poddać analizie jest rap rock. Określenie
jego charakteru jest o wiele trudniejsze od zydeco czy western swingu, ponieważ
nie mieści się on w ramach gatunku ani podgatunku. Jest to raczej hybryda dwóch
gatunków (ang. cross-genre), w której bardzo widoczne są części składowe każde15
16
17
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go z nich. Taka definicja od razu przywodzi na myśl główne założenie synkretyzmu
w muzyce, czyli łączenia kilku czasami skrajnie różnych elementów w nową całość.
W przypadku rap rocka jest to o wiele bardziej złożone, ponieważ poza czynnikami stricte artystycznymi niezwykle ważną rolę odgrywają także te społeczne.
Aby określić charakter tego gatunku będzie potrzebne ogólne zarysowanie
wczesnej historii amerykańskiego rapu. Jego powstanie datuje się na wczesne lata
siedemdziesiąte w nowojorskim okręgu Bronx. To tam narodziła się muzyka rapowa, związana z kulturą hip-hopu. Gatunek ten był utożsamiany z kulturowym
podziemiem, gdyż nie przebijał się do szerszej grupy publiczności. Rap miał bardzo wąski krąg odbiorców, którymi byli w przytłaczającej większości mieszkańcy
czarnych osiedli, ludzie przeważnie biedni. Czerpali oni wzorce głównie z muzyki
afroamerykańskiej, takiej jak soul, funk, blues czy rhythm and blues. Rap funkcjonował przez wiele lat jako element kultury występujacy wyłącznie w niewielkiej
społeczności. Nie publikowano żadnych płyt, nie sprzedawano ich na rynku ogólnokrajowym. Zmieniło się to dopiero pod koniec dekady, kiedy w 1979 roku opublikowano kompozycję Rapper’s Delight zespołu Sugar Hill Gang. Był to pierwszy
przebój w tym gatunku, lecz wśród samej społeczności pierwotnych odbiorców
nie miał zbyt dobrej opinii – był on bowiem skierowany przede wszystkim do
białej publiczności w celach komercyjnych. Mimo to, rap w dalszym ciągu nie
funkcjonował na amerykańskiej scenie muzycznej w ramach głównego nurtu18.
Zmiana nastąpiła za sprawą rap rocka, a dokładniej – dzięki dwóm przedstawicielom. Pierwszym był zespół Run-D.M.C., który jako pierwsza grupa wykonująca ten gatunek zyskała ogromną sławę. Stało się to w dużej mierze dzięki ich trzem
pierwszym albumom – Run-D.M.C., King of Rock, oraz Raising Hell. Zwłaszcza
drugi z nich stanowił znaczące wydarzenie dla rapu jako takiego, będąc jednocześnie początkiem rap rocka. Przełom ten nastąpił w 1986 roku, kiedy swoją premierę miały albumy Raising Hell oraz Licensed to Ill „białego”, nowojorskiego zespołu
Beastie Boys, którego członkowie jako drudzy obok Run-D.M.C. są uznawani za
najważniejszych twórców rap rocka. Nie można także pominąć niezwykle ważnej
roli producenta Ricka Rubina, który stał za największymi sukcesami obydwu grup
i był jednocześnie inicjatorem połączenia muzyki rockowej z rapem19.
Oczywiście najważniejszymi cechami charakterystycznymi rap rocka jest wykorzystywanie rockowego, momentami nawet metalowego podkładu muzycznego do specyficznego rapującego sposobu recytacji tekstu. To legitymizuje nowy
gatunek, dzięki czemu można mówić o synkretyzmie muzycznym. Nie jest to
jednak najważniejsza cecha, która warunkuje istnienie tego zjawiska. W przypadku rap rocka kluczowe są kwestie społeczne. Kultura hip-hopowa i muzyka
rap są bowiem stworzone przez afroamerykańskie społeczności i do nich przede
wszystkim skierowane. Z drugiej strony, rock od początku swojego istnienia był
18
19
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tworzony i skierowany do ludności o białym kolorze skóry. Mimo teoretycznie
wspólnych źródeł jak blues i rhythm and blues, to społeczności, w których się
rozwijały i były prezentowane są zgoła odrębne. Dlatego właśnie rap i rock uważano za dwa różne światy. Przełamanie tej bariery było rewolucyjne, co najlepiej
jest ukazane w teledysku do utworu Walk This Way, nagranego przez Run-D.M.C.
wraz z zespołem Aerosmith. W wideoklipie widać, jak w dwóch różnych pokojach
grają dwie różne formacje – rockowa i rapowa. W połowie utworu ściana dzieląca
dwa pokoje (odrębne światy) jest zburzona, a w finale Run-D.M.C. występuje na
scenie wraz z Aerosmith, co obrazuje syntezę dwóch gatunków. Jest to wizualne
przedstawienie synkretyzmu w muzyce amerykańskiej20.
Kiedy jednak zbada się przyczyny synkretyzmu w przypadku rap rocka, to
okazuje się, że nie były nimi ani chęć przełamania barier między społecznością
afroamerykańską a białymi Amerykanami, ani nawet chęć zrewolucjonizowania muzyki rozrywkowej. Główną przyczyną była raczej chęć otwarcia rapu na
kolejną grupę odbiorców, klientów, którzy mogliby kupić nagrania. Album King
of Rock jest uważany za pierwszą rapową płytę, która odniosła sukces komercyjny21, Raising Hell pokryła się potrójną platyną22, co jak na kulturę hip-hopu było
niewiarygodnym wręcz sukcesem, a Licensed to Ill stało się pierwszym rapowym
albumem, który osiągnął szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard23, mimo
tego, że był nagrany przez „białą” grupę w charakterystycznym dla „czarnych”
grup gatunku muzycznym. Stąd też można wnioskować, że zainicjowana przez
Ricka Rubina hybryda rapu i rocka24 mogła być powodowana chęcią zapełnienia
niszy i osiągnięcia w ten sposób sukcesu komercyjnego.
Podsumowanie
Na podstawie powyższych przykładów można bez wątpienia stwierdzić, że
muzyka rozrywkowa, zwłaszcza na terenie Stanów Zjednoczonych, jest bardzo
szerokim polem dla synkretyzmu. Analizując zydeco, western swing oraz rap
rock, można wyciągnąć wnioski na temat przyczyn zachodzenia tego zjawiska na
terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku zydeco jest to typowe mieszanie się
kultur, które współistnieją na tym samym terenie geograficznym, zapożyczanie
wzorców innych tradycji, adaptowanie ich do swojej i tworzenie w ten sposób
nowych standardów. Western swing to natomiast przykład tego, jak za pomocą
przemian społecznych i rozwoju mediów może dochodzić do synkretyzmu, gdyż
20
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do powstania tego podgatunku przede wszystkim przyczyniła się chęć zaadaptowania do muzyki country elementów najpopularniejszego wówczas gatunku, czyli
jazzu. W przypadku rap rocka to potencjał komercyjny i chęć zapełnienia niszy
przez producenta muzycznego stała się motorem napędowym stworzenia nowego, synkretycznego tworu, łamiącego ówczesne konwencje i bariery społeczne.
Stany Zjednoczone są wyjątkowo podatnym miejscem na synkretyzm kulturowy, w tym także muzyczny. Jest to kraj dużej ilości czasami bardzo różniących
się od siebie kultur, gdzie mogą one na siebie oddziaływać na wszelkie sposoby: przez bezpośredni kontakt media i tym podobne. To powodowało w historii
XX-wiecznej muzyki popularnej w USA ogromny jej rozwój, ewolucję, powstawanie kolejnych gatunków. Sprzyjał temu ogromny i bardzo rozwinięty przemysł
muzyczny. Przykładów na synkretyzm w amerykańskiej muzyce rozrywkowej jest
mnóstwo, natomiast zydeco, western swing i rap rock najlepiej oddają charakter
i różnorodność tego zjawiska.
Synkretyzm nie był oczywiście jedynym czynnikiem, który wpływał na rozwój
amerykańskiej muzyki, ale na pewno istotnym aspektem jej różnorodności. Jednym z jego największych zalet było to, iż wzmacniał on potencjał na ewolucję muzyki w kierunkach, które mogły się wydawać nieprawdopodobne, jak na przykład
wprowadzenie perkusji do country, czego dokonał western swing, czy połączenie „białego” rocka z „czarnym” rapem w przypadku rap rocka. Poprzez łamanie
barier gatunkowych, społecznych oraz kulturowych, synkretyzm bezsprzecznie
przyczynił się także do napędzania machiny biznesu i przemysłu muzycznego.
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Summary
Syncretism in american popular music on the example of Zydeco,
Western Swing and Rap Rock

American music scene have always been known for its innovation and experimentation. Specific cultural structure of the country helped mix genres, borrow
patterns, adapt radically different elements, and create new, innovative solutions.
Many of them are the examples of musical syncretism, which is combining elements of different genres, and creating new whole. For the purposes of this paper
I would like to focus on three examples: Zydeco, Western Swing, and Rap Rock,
which reflects characteristics of this trend.
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With my paper, I would like to point out the various causes of syncretism in
American music, focusing on the ethnic, social, and commercial reasons for this
phenomenon. I want to show ways of functioning and the impact of these syncretic genres had on the subsequent development of American music, the audience,
and the artists themselves.

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Paulina Zamęcka
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Czarne jest piękne?
O związkach między kolorem skóry
a kanonem piękna w Ameryce Łacińskiej
na przykładzie Brazylii

Dziejów regionu Ameryki Łacińskiej nie da się analizować w oderwaniu od
zjawiska synkretyzmu – rozumianego jako przenikanie się i łączenie elementów
pochodzących z różnych kultur – którego istotą jest najczęściej silna konfrontacja połączona z dominacją jednej strony1. W niniejszym artykule termin ten
stosowany będzie wymiennie z określeniem „hybrydyzacji kulturowej”, obejmującej w szerszy sposób elementy, w obrębie których dokonują się fuzje2. Jedną
z kategorii, będącej produktem wymienionych procesów, jest rasa, definiowana
w niniejszej pracy jako konstrukt społeczny, służący hierarchizacji społeczeństw
latynoamerykańskich. Funkcjonujące współcześnie koncepcje, wydzielające poszczególne grupy mieszkańców Ameryki Łacińskiej wywodzą się ze społeczeństwa kolonialnego, w którym stosowano precyzyjne skale pochodzenia, wskazujące stopień czystości rasowej: rasy „białej” (odnoszącej się do Kreolów, czyli
urodzonych w Ameryce Łacińskiej potomków europejskich kolonizatorów), „indiańskiej” (odnoszącej się do Indian) oraz „czarnej” (odnoszącej się do ludności pochodzenia afrykańskiego). Pomiędzy nimi funkcjonowało wiele kategorii
mieszkańców: Metys (potomek Kreola i Indianina), Mulat (potomek Kreola i Murzyna), Zambo (potomek Indianina i Afroamerykanina). Kategorie te stały się
podstawą w budowaniu hierarchii społecznej wśród mieszkańców regionu, aktualnej także współcześnie3. Szczególny charakter stosunków rasowych w Ameryce
Łacińskiej przekłada się na związek pomiędzy kolorem skóry a postrzeganiem
i konstruowaniem piękna, który będzie przedmiotem niniejszego artykułu.
1
2
3

Z. Staszczak, Słownik antropologiczny – terminy ogólne, Warszawa 1987, s. 17‒20.
A. Hummel, A. Wądołowska, K. Wołoszczak, Hybrydyzacja tożsamości i kultury, [w:] Dzieje kultury
latynoamerykańskiej, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2009, s. 459.
Ibidem, s. 461.
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Choć część zachodnich przedstawicieli teorii feministycznych wpisuje w koncepcję piękna pierwszorzędną rolę patriarchalnej opresji, podkreślając prymat
męskiego spojrzenia w definiowaniu i określaniu kobiecej atrakcyjności, coraz
częściej zwraca się uwagę na silny związek między dyskursem piękna a dyskursem rasowym. Różnice rasowe są podstawą w budowaniu kanonów urody, a samo
piękno staje się narzędziem rasistowskiego i seksistowskiego podporządkowywania kobiety. Strategie nie-białych kobiet związane z dążeniem do „zachodniego
ideału” nie mogą być traktowane jako trywialne, gdyż tak naprawdę pokazują
jak głębokie są rasowe uprzedzenia, które stoją na przeszkodzie pełnej realizacji
kobiecości, a tym samym osiągnięciu przez kobiety poczucia własnej wartości.
Analizowane w artykule przykłady pokażą, jak kolor skóry czy rodzaj włosów sprawiają, że dążenie do piękna staje się codziennym doświadczeniem rodzącym głębokie, negatywne skutki w życiu kobiet4. Do kwestii tej nawiązywała Clare Colebrook
w jednym ze swoich artykułów, twierdząc, że dla teorii feministycznych zagadnienie
piękna nie jest kwestią moralną – piękna nie ocenia się w kategoriach dobra i zła.
Znacznie ważniejsze jest podejście pragmatyczne, czyli to, jak piękno jest definiowane, uzasadniane, sprzedawane, manipulowane oraz w jaki sposób strategie te korespondują z zagadnieniem gender i wartości5. Nie zatem stawiamy pytania o to,
czym jest piękno, ale raczej jakie pociąga za sobą konsekwencje dla kobiety.
System kolonialny ustanowił prymat białej skóry oraz utrwalił zależność
między rasą a klasą społeczną: im jaśniejsza skóra, tym wyższy status społeczny
i odwrotnie. Sztywny podział na rządzących białych i podporządkowanych nie-białych został zastąpiony w wielu państwach latynoamerykańskich koncepcją
metysażu, czyli mieszania się ras, wokół której koncentrował się latynoamerykański projekt niepodległościowy. W myśl tej koncepcji, kształtowanie się narodów
w tej części świata było oparte na mieszaniu się trzech ras lub – bardziej precyzyjnie – białego kolonizatora i rdzennej Indianki bądź czarnoskórej niewolnicy
z Afryki. Koncepcja ta niosła ze sobą trzy poważne konsekwencje. Po pierwsze,
metysaż wraz z hierarchią opartą na kolorze skóry z czasów kolonializmu wiódł
ku ideologii wybielania rasowego i kulturowego, która funkcjonowała na poziomie indywidualnym, dając szanse na przechodzenie ku jaśniejszej kategorii (tak
zwany passing) na przykład poprzez awans materialny i edukacyjny. Odbywało się
ono także na poziomie całego społeczeństwa. Wybielanie poprzez krzyżowanie
ras było postrzegane bowiem jako oznaka postępu w tworzeniu jedności narodowej. W efekcie ludność rdzenna oraz czarnoskóra klasyfikowana była na dole
hierarchii w wyłaniającym się metyskim narodzie6. Po drugie, w przeciwieństwie
do ludności Stanów Zjednoczonych, społeczeństwa latynoamerykańskie nie były
dzielone na białych i czarnych, ale raczej na bielszych i ciemniejszych. Powstał
4
5
6

M. G. Moreno Figueroa, M. Rivers Moore, Beauty, race and feminist theory in Latin America and
the Caribbean, „Feminist Theory” 2013, s. 133.
C. Colebrook, Introduction: Special Issue on Beauty and Feminist Theory, „Feminist Theory”,
2006, nr 7(2), s. 132.
B. Liscoka-Jaegermann, Czarne Ameryki, [w:] Dzieje kultury..., s. 163‒174.
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tym samym złożony system hierarchii społecznej w zależności od domieszki
„białej” krwi7. W kontekście Wenezueli badaczka Elizabeth Nicols metaforycznie
opisuje, że ideą metysażu było stworzenie obywatela o kolorze skóry porównywalnym do café con leche, czyli do kawy z mlekiem, jednak, jak podkreśla, zawsze podświadomie rozumiano, że pożądany stan to więcej mleka niż kawy8. Po
trzecie, wszechobecność metysażu oraz wielokulturowości pogłębiły przekonanie
Latynoamerykanów o tym, że rasa stanowi centralny punkt w kontekście oceny
fizycznego wyglądu oraz stosunków społecznych, w tym genderowych9. Struktura rasowa i kulturowa jest prawdopodobnie najbardziej znamiennym i trwałym
dziedzictwem epoki kolonialnej, które stanowi główny czynnik nadający kształt
tożsamości Ameryki Łacińskiej10. Jak zauważa Anibal Quijano, historia państw
Ameryki Łacińskiej dostarcza nam przykładu na to, że hierarchiczna konstrukcja
społeczeństw wokół idei rasy jest bardziej trwała niż sam kolonializm, a idea rasy
wciąż stanowi oś, wokół której kształtuje się społeczna klasyfikacja ludności, a co
za tym idzie, także władza11. Na ciągłość mechanizmów kolonialnych zwraca także uwagę Ewa Domańska, charakteryzując postkolonializm. Zdaniem badaczki
podejście to uwypukla „kolonialne następstwa”, trwałość kolonialnego systemu
i piętno kolonialnej przeszłości, która rezonuje we współczesnej kulturze niepodległych już państw i stanowi poważny problem dla ich tożsamości, oraz na przejawy nowych, neokolonialnych form podporządkowania, wywołanych ekspansją
kapitalizmu i procesami globalizacji12.
W przypadku Brazylii, jednym z kluczowych elementów w budowie tożsamości narodowej, poruszanych przez rodzimych myślicieli społecznych XX wieku
była kwestia przeformułowania kwestii rasowej13. Jej interpretacja była silnie uzależniona od myśli europejskiej, ówcześnie zdominowanej przez tezy tak zwanego
rasizmu naukowego14. W efekcie, różnice poglądów odnośnie stosunków rasowych i kulturowej roli metysażu stały się jedną z ważniejszych kwestii polaryzu7
8
9
10
11
12
13
14

M. G. Moreno Figueroa, Displaced looks: The lived experience of beauty and racism, „Feminist
Theory” 2013, nr 14(2), s. 139.
E. G. Nichols, „Decent girls with good hair”: Beauty, morality and race in Venezuela, „Feminist
Theory” 2013, nr 14(2), s. 173.
M. G. Moreno Figueroa, M. Rivers Moore, op.cit., s. 132.
M. C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej – zderzenie kultur, Kraków 2009, s. 385.
A. Quijano, Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America, „Nepantla” 2000, t. 1(3), s. 533.
E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie
krytyczne, Poznań 2008, s. 362.
M. Malinowski, W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX
wieku, Warszawa 2011, s. 54.
Rasizm naukowy opierał się na koncepcji nierówności ras i był rozwijany przez takich myślicieli jak
Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain i Gustaw Le Bon, którzy, czerpiąc z teorii darwinizmu, zakładali, że różnice między ludźmi o charakterze psychologicznym, kulturowym czy społecznym są wynikiem dziedziczenia cech biologicznych, wyodrębnionych na podstawie różnic somatycznych (zob. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 294).
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jących brazylijską myśl społeczną15. W latach trzydziestych XX wieku w książce
zatytułowanej Casa – grande e Senzala (Panowie i niewolnicy) socjolog i antropolog kultury Gilberto Freyre jako jeden z pierwszych teoretyków poddał krytyce
rasizm naukowy i w sposób pozytywny zinterpretował proces metysażu, co rozwinął w postaci koncepcji luzotropikalizmu. Zdaniem Freyre’a naród brazylijski
opierał się na mieszance ras, a Indianie oraz czarnoskórzy niewolnicy mieli swój
kulturowy wkład w budowanie „cywilizacji” kolonizacyjnej, co przyczyniło się do
powstania mitu Brazylii jako „demokracji rasowej”. Jednocześnie Freyre nie negował faktu, że Brazylia była produktem kultury portugalskiej, a luzytańscy koloniści
odgrywali kluczową rolę w procesie budowania nowej brazylijskiej przestrzeni na
odkrytym lądzie16. Koncepcja Freyre’a wpisuje się zatem we wspomnianą już definicję synkretyzmu, zgodnie z którą proces ten charakteryzuje się dominacją jednego
porządku kulturowego nad pozostałymi. Co ciekawe, rzadko wspomina się o tym,
że Freyre odnosił się także bezpośrednio do piękna, w tym i kobiecego. Twierdził bowiem, że w drodze mieszania się ras stopniowo poprawiał się wygląd całej populacji,
oraz wykształcił się pewien typ urody Brazylijek o brązowym kolorze skóry, który
stanowił według niego swoiste narodowe dziedzictwo. Powstała tym samym ikona
zmysłowej moreny, której wygląd charakteryzuje się ciemną, opaloną skórą, długimi, lśniącymi włosami oraz „pełnymi” kształtami, zwłaszcza dolnej partii ciała17.
We współczesnej Brazylii, zamieszkiwanej przez jedną z najliczniejszych populacji czarnoskórych poza Afryką, dyskryminacja rasowa jest zjawiskiem powszechnym, choć publicznie zaprzecza się jej istnieniu18. Mimo haseł o rasowej
demokracji, w Brazylii obecne są nierówności na tym tle, także w odniesieniu do
kobiecego piękna. W badaniach na temat uprzedzeń rasowych, jakie przeprowadzono na Uniwersytecie Sao Paulo, aż 97% ankietowanych deklarowało, że nie odczuwa żadnych uprzedzeń rasowych. Zarazem 98% twierdziło, że osobiście styka
się z ludźmi manifestującymi w ten czy inny sposób postawy rasistowskie19. Oznacza to, że niemal każdy Brazylijczyk uważa się za tolerancyjnego, choć z każdej
strony otaczają go rasiści. W świetle brazylijskiego prawa obowiązuje zakaz dyskryminacji z powodów rasowych, ale powielane przez lata stereotypy są silniejsze
niż zakazy. Szczegółowe przepisy pokazują pośrednio, jak głęboko zakorzenione
są postawy rasistowskie w Brazylii. Za przykład może posłużyć zakaz dyskryminacji w salonach fryzjerskich i masażu, co potwierdza obecność nierówności na
tle rasowym także w kontekście kobiecego piękna20.
15
16
17
18
19
20

M. Malinowski, op.cit., s. 375‒377.
Ibidem, s. 307‒312.
D. Gordon, A beleza abre portas: Beauty and the racialised body among Black middle-class women
in Salvador, Brazil, „Feminist Theory” 2013, nr 14, s. 210.
K. Hoffman, M.A. Centeno, The Lopsided Continent: Inequality in Latin America, „Annual
Review of Sociology” 2003, nr 23, s. 379.
A. Pluta, [Brazylia przed Mundialem] Rasizm w Brazylii, „Kultura liberalna” 2014, nr 265, [on-line:]
http://kulturaliberalna.pl/2014/02/06/brazylia-mundialem-rasizm-brazylii/ [25.04.2014].
L. Migliora, C. Pereira, Brazil, [w:] Ius Laboris, Discrimination Law in the Americas, Bruksela 2012, s. 32.
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Współcześnie kobiety na całym świecie podejmują różnego rodzaju działania,
często bolesne lub szkodliwe dla zdrowia, po to, by sprostać kanonom narzucanym
przez szeroko rozumiany „przemysł piękna”. Zgodnie z jego podstawową zasadą,
kobieta może, a wręcz powinna zmieniać i udoskonalać swoje ciało za pomocą produktów do makijażu, kolorowych soczewek, poprzez koloryzację włosów, depilację i tym podobne, tak, by zwiększać swój kapitał piękna21. Zmiany niepożądanych
elementów wyglądu są możliwe dzięki popularnym w Brazylii i innych państwach
Ameryki Łacińskiej operacjom plastycznym. Na chirurgiczną poprawę wyglądu
może pozwolić sobie coraz większa część społeczeństwa, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy rozwój gospodarczy Brazylii zacznie przyśpieszył. Co zatem poprawiają
Brazylijki? Okazuje się, że w kontekście różnic rasowych, problematyczny jest nie
tyle kolor skóry, co pewne cechy charakterystyczne, które świadczą o genetycznych
związkach z przodkami z Afryki22. Popularność zyskuje zabieg nazywany „korektą
negroidalnego nosa”, który ma na celu jego zwężenie i zaakcentowanie czubka23. Już
sama nazwa zabiegu jednoznacznie wskazuje, jakiej cechy ma dotyczyć ów korekta.
Kolejnym istotnym elementem wyglądu Brazylijek są włosy. W wielu kulturach, nie wyłączając tej brazylijskiej, są one bardzo silnym i ważnym symbolem
kobiecości. Długie, faliste lub wyprostowane włosy w Brazylii utożsamiane są
z „europejskim” wyglądem, a co za tym idzie, są na ogół bardziej pożądane. Na
pozytywny odbiór wskazuje ich potoczna nazwa – są to tak zwane cabelo bom,
czyli dobre włosy. Z kolei społeczna ocena mocno skręconych włosów, zdradzających afrykańskie korzenie, jest skrajnie negatywna. Określenia cabelo ruim – „złe”,
„trudne” czy „brzydkie” jednoznacznie wskazują, ze taki typ włosów jest uznawany przez Brazylijczyków za nieatrakcyjny i niekobiecy24. Co ważne, szacuje się, że
około 70% czarnoskórych Brazylijek posiada taki typ włosa25. W Brazylii włosy
przyjmują bardzo ważną funkcję społeczną – w związku z procesem mieszania
się ras, osoba posiadająca korzenie afrykańskie na pierwszy rzut oka nie musi być
kategoryzowana jako czarna. To „trudne włosy” stały się wyznacznikiem i podstawą rasowej oraz społecznej kategoryzacji Brazylijczyków; innymi słowy, to rodzaj
włosów pozwala określić czy ktoś jest „czarny” czy „biały”26. W efekcie, Brazylijki
przyjmują wiele strategii, by zmienić wygląd swoich włosów na bardziej „europejski”. Chemiczne prostowanie, odpowiednie czesanie, stosowanie specjalnych żeli
i kremów pozwalają uzyskać taki właśnie efekt. Nic zatem dziwnego, że popularny
21
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M. L. Hunter, Light, bright, and almost white: The advantages and disadvantages of light skin, [w:]
Skin Deep: How Race and Complexion Matter in the „Color-Blind” Era, red. C. Herring V. M. Keith,
H. D. Horton, Chicago, 2004, s. 31.
D. Gordon, op.cit., s. 208.
A. Edmonds, Beauty, health and risk in Brazilian plastic surgery, „Medische Antropologie” 2009,
nr 21 (1), s. 31.
K. L. Caldwell, „Look at Her Hair”: The Body Politics of Black Womanhood In Brazil, „Transforming
Anthropology” 2004, Vol.11, nr 2, s. 20‒21.
C. de Anca, Beyond Tribalism, Identities in a Diverse World, Palgrave Macmillian, 2012, s. 58.
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na całym świecie zabieg trwałego prostowania włosów przyjął nazwę metody brazylijskiej. Z drugiej strony, włosy przyjmują funkcję kulturową, służąc kobietom
jako symbol oporu wobec dyskryminacji rasowych. Doreen Gordon wskazuje, że
mieszkanki brazylijskiego Salvadoru chętnie noszą warkoczyki, dredy oraz fryzury typu afro, ale jednocześnie podkreśla, że wiele z nich to lekarki, prawniczki,
a więc przedstawicielki wyższych klas społecznych, którym stosunkowo łatwo jest
kwestionować zjawisko wykluczenia rasowego. Kobietom znajdującym się na dole
drabiny społecznej o wiele trudniej stawiać opór wobec dyskryminacji27.
Rasizm w kontekście kobiecego piękna w Brazylii jest widoczny i powielany
przez kulturę popularną. W 1996 roku brazylijski piosenkarz, komik i polityk Tiririca nagrał piosenkę pod tytułem „Patrz na jej włosy!” Oto fragment utworu:
Gdy przechodziła, zwróciła moją uwagę, ale jej włosy?! Nie było szans.
Jej catinga (zapach ciała) powodował, że prawie zemdlałem.
Słuchaj, nie mogę znieść jej zapachu. Popatrz, popatrz, popatrz na jej włosy!
Wyglądają jak szczotka do szorowania garnków. Już jej powiedziałem, żeby się umyła.
Ale ona upierała się i nie chciała mnie słuchać.
Ta śmierdząca Negra, cuchnące zwierzę, która pachnie gorzej niż skunks28.

Choć tekst przepełniony jest rasistowskimi stereotypami o czarnej kobiecie, to piosenka zyskała dużą popularność wśród Brazylijczyków, co wskazuje na to, że część
społeczeństwa nie dostrzegała rasistowskiego podtekstu utworu, odczytując go jako
niewinny żart. W 2011 roku zapadł wyrok w sprawie utworu Tiririci. Wytwórnia
Sony, która w 1997 roku wydała album, musiała zapłacić 1,2 mln realów, po tym, jak
pozew złożyło 10 brazylijskich organizacji pozarządowych, walczących z rasizmem29.
Podobną strategię, wykorzystującą karykaturalne przedstawienie cech wyglądu typowych dla czarnoskórej ludności, zastosowała brazylijska firma Cadiveu
Brasil, produkująca kosmetyki do pielęgnacji włosów. W kampanię reklamową
firma zaangażowała białych modeli i modelki, którym założono duże peruki imitujące fryzurę afro i wręczono tablice z napisem „potrzebuję Cadiveu”. Po licznych
skargach, firma zdecydowała się na opublikowanie dodatkowych zdjęć, chcąc
zbagatelizować całą sprawę. Bardzo ciekawa była odpowiedź brazylijskiego ruchu
na rzecz czarnych włosów o nazwie Meninas Black Power, którego przedstawicielki zmobilizowały posiadaczki cabelo ruim, aby te publikowały swe zdjęcia na
stronie organizacji, dając wyraz dumy ze swoich włosów, a tym samym ze swojej
tożsamości. Odzew był ogromny, a kobiety masowo umieszczały zdjęcia także na
oficjalnej stronie producenta30. Ze względu na wspomniane wyżej kulturowe znaczenie, włosy posłużyły kobietom jako symbol oporu wobec jawnego rasizmu.
27
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D. Gordon, op.cit., s. 214.
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Ibidem, s. 18‒19.
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Black Women of Brazil [on-line:] http://blackwomenofbrazil.co/2013/01/16/black-brazilian-wom-
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Analiza społeczeństwa brazylijskiego dostarcza szerokiego pola do badań nad
synkretyzmem w wymiarze etnicznym, ukazując złożoność tego procesu i doniosłe znaczenie w kontekście budowy tożsamości brazylijskiej, oraz szerzej: całej
Ameryki Łacińskiej. Postępujące od czasów kolonializmu zjawisko hybrydyzacji
kulturowej i społecznej przejawia się na różnorodnych płaszczyznach, w tym także odnosi się do postrzegania i konstruowania piękna, będącego przedmiotem
niniejszego artykułu. Kobiece ciało jako konstrukt społeczny od zawsze podlegało
potrzebie transformacji tak, by spełniać kulturowe wymogi odnośnie kobiecości.
Kiedyś były to ciasne gorsety, dziś są to często bolesne operacje plastyczne. Kobiety są w stanie poświęcić wiele dla piękna, gdyż daje ono większe szanse na udane życie – lepszą pracę lub zamążpójście gwarantujące wyższy status społeczny
i ekonomiczny. Z pewnością też, mówiąc o pięknie, nie można pozbawiać kobiet
sprawczości i obwiniać jedynie opresyjnego systemu, w którym przyszło im żyć.
Kobiety nieraz świadomie wykorzystują piękno jako narzędzie i dążą do niego,
by osiągnąć wyznaczone sobie cele. Jednak, jak wykazano, w kontekście różnic
rasowych występujących między innymi w Brazylii, nie można pominąć faktu,
że lansowane kanony piękna pogłębiają dyskryminację rasową i utrudniają wielu
kobietom czerpanie radości z własnej kobiecości.
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Summary
Black is beautiful? About the relationship between race and beauty
in Latin America – the example of Brazil

This article explores the link between women’s beauty and racial discourse in
Brazil. The author will examine the source of it, resulting from the historical and
cultural nature of Latin America, especially the heritage of colonialism and slavery and the concept of métissage, including the theory of Gilberto Freyre. Then the
question of beauty will be discussed in the context of racial discourse, especially
including issues such as skin tone, color and texture of hair, plastic surgeries and
the means of creating the image of the perfect woman in contemporary media.
The purpose of this article is to characterize one of dimensions of racial discrimination, which is the sphere of the female body, which, though it is often trivialized, need the further examination, also in the field of science.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Teodor Klincewicz
•••

Zombie. Nieumarłe korzenie popkultury
Dlaczego zombie?
Zombie mogą nie wydawać się poważnym polem akademickich poszukiwań.
Nie jest to jednak pole jałowe, a temat ten wymaga pewnego usprawiedliwienia
i wprowadzenia. Zombie posiadają wiele cech, które odróżniają je od innych filmowych straszydeł. Nie może ich zabraknąć szczególnie w trakcie dyskusji o synkretyzmie kulturowym, którego są żywym przykładem.
Interesująca jest ich droga do sławy i fakt, że jako jedne z niewielu potworów
przeniknęły bezpośrednio z folkloru na ekrany kinowe, pomijając tym samym
literackich poprzedników. Zombie idealnie nadają się do analiz zakorzenionych
w socjologii Rolanda Barthesa (1915–1980). Dla tego francuskiego semiologa
mitem może być wszystko, co coś znaczy – każda synteza znaczeniowa, słowna
czy wizualna. Znak zostaje wyrwany ze swojej historyczności i zawłaszczony na
potrzeby mitu, gdzie staje się kolejnym znaczącym wtórnego systemu semiologicznego1. Tak na przykład salutujący czarnoskóry żołnierz, skomplikowany jako
znak sam w sobie, staje się znaczącym dla francuskiego kolonializmu2.
Wyrwanie zombie z pierwotnego środowiska wierzeń voodoo i natychmiastowe zawłaszczenie ich przez popkulturę i kinematografię amerykańską powoduje,
że są barthesowskim mitem, który mógł być prawie dowolnie kształtowany przez
mechanizmy oraz logikę rządzącą tą kulturą. Innymi słowy, zombie to tabula rasa
dla lęków amerykańskiego społeczeństwa.
Synkretyczność od samego początku była cechą charakterystyczną nieumarłych. Powstali oni na Karaibach w społeczeństwie niewolników w amalgamacie
wierzeń, jakim było voodoo. Była to mieszanka religii afrykańskich o rozmaitym
pochodzeniu z elementami lokalnych karaibskich rytuałów oraz religii chrześcijańskiej, narzucanej przez kolonizatorów. Jacques H. Kamstra uznaje synkretyzm
za element dynamiki religijnej i traktuje go jako „koegzystencję elementów sobie obcych wewnątrz konkretnej religii, niezależnie od tego, czy elementy te pochodzą z in1
2

R. Barthes, Mit Dzisiaj [w:] idem, Mitologie, Warszawa 2008, s. 239–246.
R. Barthes op.cit., s. 260–262.
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nych religii czy na przykład ze społecznych struktur”3. Voodoo idealnie wpisują się
w tę definicję – tak samo jak zombie – jako element wyżej wspomnianych wierzeń.
Poza tym synkretyczność wyraża się także w połączeniu zróżnicowanych motywów religii, medycyny, polityki i władzy. Zombie powstawały w wyniku manipulacji duszą ludzką za sprawą medycyny – w postaci neurotoksyn (uważanych
za magiczne substancje)4. Natomiast strach przed zombifikacją był narzędziem
politycznej kontroli, a sama ich monstrualna natura wyrażała lęki związane z niewolnictwem i utratą autonomii.
Zombie można uznać za jednego z najbardziej amerykańskich potworów – do
Stanów Zjednoczonych dostał się prosto z Karaibów i tam ulegał kolejnym przekształceniom. Jako jeden z niewielu nie posiadał swoich korzeni w europejskiej
literaturze bądź folklorze, jak to miało miejsce w przypadku Draculi, wilkołaków
i innych5.
Kto stworzył Zombie?
Skąd więc przyszli zombie? Gdzie byli, nim pojawili się na ekranach naszych
kin, w internetowych memach, komiksach i języku potocznym? Nie ma żadnej
fabularnej „pramatki” zombie, wszystkie dotyczące ich narracje są wtórne, to znaczy nie zostały stworzone przez praktykujących voodoo, ale przez badaczy lub
ludzi nim zafascynowanych6.
W związku z tym w momencie ich pojawienia się w popkulturze otrzymaliśmy gotową postać nowego potwora. Nie było jednak archetypu historii o zombie i aż do lat siedemdziesiątych nie istniał żaden niekwestionowany paradygmat
„historii o zombie”. Wszystko to, co możemy teraz określić klasycznym, typowym
(lub sztampowym) filmem o zombie, jest produktem zachodniej kultury, chociaż
opartym o motywy zrodzone w innych regionach (co też jest przykładem synkretyczności tego mitu).
Interesujący się tematem zombie szukają korzeni tych wierzeń w najróżniejszych starożytnych podaniach i tekstach, od Eposu o Gilgameszu przez Biblię po
chińską mitologię7. Próbujący dotrzeć do źródeł tego słowa lingwiści wskazują na
francuskie ombres (cień), zachodnio-indyjskie jumbie (duch), język bona zonbi
3

4
5
6
7

M. Lubańska, Synkretyzm religijny historia pojęcia i problematyka badań [w:] Synkretyzm
a podziały religijne w bułgarskich Rodopach, Warszawa 2012, s. 42, [on-line:] http://www.academia.edu/4840118/_Synkretyzm_religijny_historia_poj%C4%99cia_i_problematyka_bada%C5%84_w_Synkretyzm_a_podzia%C5%82y_religijne_w_bu%C5%82garskich_Rodopach_M._Luba%C5%84ska_Warszawa_2012 [28.01.2015].
W. Davis, The Serpent and the Rainbow: A Harvard Scientist’s Astonishing Journey into the Secret
Societies of Haitian Voodoo, Zombis, and Magic, Reissue edition, Touchstone 1997, s. 117 i 123.
P. Dendle, The Zombie Movie Encyclopedia, McFarland, 2010, s. 2–3.
K. Bishop, American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking Dead in Popular
Culture, Paperback, McFarland and Company, 2010, s. 39.
History’s Mysteries: Fear Files – Zombies (2010) reż. Jon Alon Walz, eOne Films.
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i kongijskie nzambi (martwy duch), a także zemis, używane przez rdzennych Arawaków, żeby opisać duszę umarłej osoby8.
Folklor Karaibów i religia voodoo są stosunkowo nowe, a zombie, które są
znane teraz, pochodzą właśnie stamtąd. Dlatego można stwierdzić, że dla osób
interesujących się zombie jako elementem zachodniej popkultury afrykańskie,
babilońskie czy biblijne korzenie nie mają tak wielkiego znaczenia, więc za punkt
wyjścia można uznać Haiti9.
Haiti
Kolonialna historia Haiti rozpoczyna się wraz z wtargnięciem na wyspę hiszpańskich kolonizatorów w 1492 roku. Był to w praktyce kulturowy „restart”. Lokalna ludność została prawie zupełnie wytępiona przez kolonizatorów, chociaż
pewnym elementom ich kultury udało się przetrwać. Hiszpanie wyczyścili kulturowe przedpole, na którym mieszkały się wierzenia kolonizatorów oraz niewolników afrykańskich, sprowadzanych na miejsce rdzennej ludności10.
Hiszpanie, zainteresowani bardziej swoimi koloniami w głębi lądu amerykańskiego, przykładali mniejszą wagę przykładali do tego, co dzieje się na Haiti.
W związku z tym miejsce to wkrótce stało się też przytułkiem dla awanturników,
poszukiwaczy przygód, ambitnych bankrutów i piratów11.
W 1697 roku, w ramach Traktatu z Ryswick, Francuzi przejęli od Hiszpanów
zachodnią część wyspy Hispanioli, czyli tereny obecnego Haiti. Francuzi byli dużo
aktywniej zaangażowani w sprawy wyspy. Eksploatowali niewolników w niewiarygodnym stopniu. Wysoka śmiertelność na wyspie zmuszała ich do przysyłania
kolejnych transportów niewolników, pochodzących z coraz dalszych i bardziej
różnorodnych zakątków Afryki. Doprowadziło to do jeszcze większego mieszania
się różnych wierzeń12.
W efekcie liczba niewolników rosła, aż w końcu znacznie przerastała liczbę
kolonizatorów i powstanie było nieuniknione. Rewolucja trwająca od 1791 do
1804 roku była jedyną udaną rewolucją niewolników w historii i w jej efekcie powstało niezależne państwo13. Było ono niestabilne, wiele grup społecznych było
wciąż prześladowanych, a kolejne rewolucje, pucze i społeczne niepokoje stały się
niemalże codziennością.
8
9
10

11
12
13

J. Russell, Book of the Dead: The Complete History of Zombie Cinema, FAB Press 2005.
K. Bishop, op.cit., s.38.
A. Greene, Haiti: Historical Setting [w:] idem, A Country Study: Haiti, Library of Congress,
country studies [on-line:] http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html (adres url jest regularnie
zmieniany, dlatego należy użyć wyszukiwarki na przykład na stronie Biblioteki Kongresu, by
odnaleźć artykuł); S. W. Mintz, Introduction to the Second English Edition [w:] Métraux, Voodoo
in Haiti, Pantheon 1989, s. 1–15.
A. Greene, op.cit.
Ibidem.
Ibidem.
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Kolejnym ważnym momentem jest okres okupacji Haiti przez wojska amerykańskie, rozpoczętej w 1915 roku i zakończonej w roku 1929. Wpłynęła ona
na modernizację kraju, ale przede wszystkim na popularyzację kultury Haiti na
terenie USA – w tym wiedzy dotyczącej religii voodoo14.
Voodoo
Owocem burzliwej historii Haiti jest religia voodoo15 (wyraz zapisywany również jako voudou, voudun). Métraux zdefiniował voodoo jako „synkretyczną religię mieszającą nie tylko różne afrykańskie kulty, ale także niektóre wierzenia
europejskiego folkloru”16. W społeczeństwie niewolników na gruncie religii i kultury konflikt został zastąpiony syntezą. Kolejne grupy niewolników, wciąż przywożone na Haiti, wzbogacały kulturowy tygiel, mieszając się ze sobą. Tak powstał
zespół wierzeń voodoo.
Pomimo różnic, niewolnicy wytworzyli wspólnotę opartą o własną religię. Jej
otwartość umożliwiała łatwe zdobywanie nowych wyznawców, tworząc wyjątkową społeczność. To ona była płaszczyzną porozumienia niewolników, z której wykluczeni byli kolonizatorzy, a tym samym to ona stworzyła tożsamość, która pozwoliła im zorganizować się i w efekcie wywalczyć wolność, wyzwalając się spod
panowania Francuzów17.
Tym sposobem voodoo stało się nieodłącznym elementem haitańskiej tożsamości. Ludzie związani z obrządkami sprawowali rodzaj nieformalnej władzy, często
będąc czymś w rodzaju alternatywnego aparatu sprawiedliwości. To, jak ważne było
voodoo, doskonale ilustruje fakt, że przez długi czas w kodeksie karnym Haiti istniał zapis zakazujący zombifikacji, którą należało rozpatrywać jako zabójstwo18.
Istotna jest realność tego zagrożenia na Haiti. Po pierwsze, zombie jako jeden
z niewielu potworów, faktycznie istniał. Wielu badaczy wskazuje na działanie różnych neurotoksyn, które mogą powodować częściowy paraliż i otępienie upodabniające człowieka do zombie albo stan podobny do śmierci, przez co chory był
grzebany żywcem, a następnie wydostawał się z grobu19.
14
15

16
17
18
19

S. W. Mintz, Introduction to the Second English Edition, [w:] Métraux, Voodoo in Haiti, Pantheon
1989, s. 1–15.
W voodoo istnieje wiara w jednego Boga (Bon Dieu), jednak nie oddaje mu się czci, za to czczone
są różne pomniejsze bóstwa (Loa) - czasami utożsamiane z chrześcijańskimi świętymi. Podstawą
religii są rytuały opętania, w którym dużą rolę odgrywają tańce i bębny. Centralnymi postaciami
we wspólnocie wiernych (socyete) są szamani i szamanki, którzy znają tajemnice życia loa i sposobów kontaktowania się z nimi. M. Deren, Bogowie haitańskiego wudu, Kraków 2000.
Entretiens avec Alfred Métraux (Wywiad z Alfredem Métraux), [on-line:] http://www.persee.fr/
web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1964_num_4_2_366640.
K. Bishop, op.cit., s.52; Entretiens avec Alfred Métraux, op.cit.
W. B. Seabrook, Magic Island, Kessinger Pub. Co., 2003, s. 103.
W. Davis, The Serpent and the Rainbow: A Harvard Scientist’s Astonishing Journey into the Secret
Societies of Haitian Voodoo, Zombis, and Magic, Touchstone 1997 (reissue edition), s. 83.
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Po drugie i najważniejsze, istniał on w takim sensie, że był traktowany jako
realne zagrożenie, aktywnie wpływające na życie polityczne i społeczne wyspy,
a strach przed zombifikacją był narzędziem represji i sprawowania kontroli. Tym
samym pozostawał on żywym świadectwem czasów kolonialnych i niewolnictwa.
Wpływało to zarówno na niższe, jak i na wyższe warstwy społeczeństwa.
W pewnym sensie, dla klas bardziej uprzywilejowanych zombie byli straszniejsi,
ponieważ miały one więcej do stracenia. Podobny, a nawet wzmocniony, mechanizm działa na amerykańską publikę, kiedy zombie trafiają na wielki ekran20.
Zombie
Zombie są fuzją elementów zachodniej cywilizacji, kultury Nowego Świata
i wierzeń afrykańskich. W tym potworze łączą się wierzenia afrykańskie, chrześcijaństwo oraz niewolnicza przeszłość Haiti, a każdy z tych elementów tworzy
kolejną warstwę grozy.
Warto na początku powiedzieć, że nie istnieje żadna pojedyncza „święta księga” voodoo, w której zombie byliby opisani. Podania są zróżnicowane, czasem
nieumarli powstają w wyniku magii, czasem medycyny, po to, by dokonać zemsty
lub pracować dla czarnoksiężnika.
Interakcja pomiędzy elementami chrześcijańskimi i magicznymi21 wyraża się
w tym, że wierzenia voodoo zakładają istnienie duszy. Chrześcijaństwo jednak
traktuje ją jako coś nieuchwytnego, w voodoo zaś jest ona poniekąd materialna
– można ją pochwycić i nią manipulować. Właśnie za sprawą takiej manipulacji może powstać zombie. Chociaż istnieją różne wersje rytuału – czarnoksiężnik
może odprawić go przed lub po śmierci człowieka – jednak efekt jest zawsze podobny. Rytuał przywołuje ciało z martwych22.
Wierzący w voodoo ludzie nie boją się zombie, ale boją się stania się jednym
z nich. Na wzmiankę o zombie większość Haitańczyków reagowała raczej współczuciem, nie strachem23. Cóż więc było przerażającego w tych istotach? Nie były
one agresywne i nie miały nic wspólnego z kanibalizmem. Byli to zmarli przywołani do życia, aby bezwolnie służyć czarodziejowi, zazwyczaj – po prostu niewolniczo pracując na jego plantacjach.
Pierwszym dramatem tego stanu było zaburzenie cyklu życia i śmierci, które w odniesieniu do katolickiej wiary w życie po śmierci było wyjątkowo przerażające jako naruszenie świętego porządku i uniemożliwienie zbawienia. Strach przed zombifikacją
był wzmocniony przez zaadaptowanie praktyk magicznych na grunt chrześcijaństwa.
20
21

22
23

K. Bishop, op.cit., s. 53.
Magię rozumiem tu jako: „[…] zespół działań rytualnych, symbolicznych, których celem jest osiągnięcie
w naturalnym lub społecznym otoczeniu człowieka pożądanych skutków, postrzeganych jako niemożliwe do realizacji przez samo tylko działanie praktyczne”. Encyklopedia PWN, [on-line:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3936032 [28.01.2015]. Choć mamy tu kontakt ze sferą transcendencji, jest ona
bardziej pragmatyczna i zorientowana na osiąganie bardziej doraźnych i praktycznych celów.
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Kolejny przerażający motyw związany jest z czasami kolonialnymi. Dla wielu niewolników śmierć wydawała się jedyną szansą na wolność, swoistą drogą
ucieczki. Przemiana w zombie odbierała jednostce ostatni bastion autonomii.
Zombie to nic innego jak ostateczny niewolnik, pozbawiony nie tylko zewnętrznej wolności, ale też woli i świadomości swojego stanu, niezdolny nawet zbuntować się przeciw niemu. Stać się zombie to najgorszy upadek człowieka. Wyraża się
to także w braku umiejętności mowy, jednej z ludzkich cech charakterystycznych.
Kolonizacja oznacza rezygnację ze społecznego kontraktu, na rzecz relacji dominacji i podległości, innymi słowy – uprzedmiotowienia. Zombie są ostatecznym
wyrazem takiej relacji24.
Chrześcijańska wiara w zbawienie po śmierci oraz pogwałcenie koncepcji wolnej woli czyniła taką ewentualność jeszcze bardziej przerażającą. Dlatego zombie,
chociaż niegroźne same w sobie, uosabiały największe lęki tamtego społeczeństwa.
Samo słowo „zombie” można wyśledzić już w 1792 roku w tekstach francuskiego kolonisty Moreau de Saint-Mery (1750–1819)25, ale koncept został rozpropagowany dopiero przez Williama Seabrooka (1886–1945) w 1929 roku, za
sprawą jego książki Magiczna wyspa. Seabrook opisywał w niej swoje podróże
po Haiti, w tym także wiele rytuałów, w których nieraz sam uczestniczył. Książka była bestsellerem i to w niej po raz pierwszy koncept zombie został szerzej
przedstawiony amerykańskiemu społeczeństwu. Choć autor znał dobrze folklor
europejski, przyznał, że kiedy usłyszał po raz pierwszy o zombie, od razu wydało
mu się to „wyłącznie lokalne”26.
Zombie w USA
Horrory takie jak Dracula (1931), czy Frankenstein (1931) odniosły duży sukces i producenci oraz widzowie oczekiwali nowych straszydeł. Haiti było idealną
ojczyzną dla nowego potwora. Znajdowało się na tyle daleko od Stanów Zjednoczonych, że wciąż pozostawało bardzo egzotyczne i tajemnicze, szczególnie ze
względu na odmienne obyczaje, wierzenia oraz romantyczną aurę, jaką zdobyło
w oczach Amerykanów. Z drugiej jednak strony, nie było ono tak odległe, by być
dla nich abstrakcyjne.
Wczesne filmy o zombie były stylizowane tak samo jak inne gotyckie klasyki horroru: niski klucz oświetlenia, podobne elementy opowieści (na przykład
archetypy postaci: bohater, dama-dziewica, głupi służący i tak dalej), klasyczna
gotycka sceneria (odosobnione zamczyska, opactwa i pałace, przerażające same
w sobie, przygotowują widza na to, co ma się stać). Filmy o zombie wpisywały się
w ten schemat, jednak ich akcja działa się dużo bliżej rodzinnych stron niż akcja
innych horrorów.
24
25
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W tym okresie egzotyka miała pewien wymiar eskapistyczny. Odległe miejsca
przywoływały ideały i emocje, które w innych społeczeństwach zostały stracone w cywilizacyjnym procesie. Podróżowano, aby uciec od chaotycznego współczesnego życia do (wyobrażonej) prostoty pierwotnego życia. Dla Stanów takim
miejscem było między innymi Haiti27.
Hollywood w tym czasie poszukiwało nowego potwora. Wszystkie ekranizacje
legend o popularnych monstrach były wielkimi hitami kasowymi, więc Hollywood potrzebowało nowego klasyka28. Wtedy właśnie pojawiły się zombie, będące
równocześnie odległe i znajome, naruszające tabu śmierci, rasowe i seksualne,
w innowacyjny sposób wplatające w historię czarną magię.
Zombie na wielkim ekranie
Po raz pierwszy amerykańska publika miała okazję zetknąć się z zombie, gdy
w 1932 roku powstała sztuka o wiele mówiącym tytule Zombie (w reżyserii Kennetha Webba). Była ona porażką pod względem finansowym i zebrała druzgoczące
recenzje. Był to jednak kamień milowy w historii tego zjawiska, gdyż wtedy po raz
pierwszy zombie zostali przedstawieni zachodniej publiczności. Pomimo wniesionego przez autora sztuki pozwu sądowego, rok później Amerykanie wreszcie
ujrzeli ich na wielkim ekranie w pierwszym filmie tego gatunku: White Zombie29.
White Zombie było luźno inspirowane sztuką Webba oraz książką Seabrooka,
jednocześnie stylistycznie nieudolnie starając się kopiować Draculę Toda Browninga. Film kusił wizją egzotycznego Haiti, straszył czarną magią i utwierdzał
przekonanie o cywilizacyjnej dominacji Zachodu.
W White Zombie młoda para przyjeżdża na plantację swojego przyjaciela, ten
zakochuje się w pannie młodej, a, nie mogąc zdobyć jej wdzięków, prosi o pomoc
czarownika voodoo, który przemienia ją w zombie. W finale historii pobożna, czysta i niewinna dziewczyna przełamuje siłę zaklęcia, a czarownik zostaje uśmiercony przez inne zombie, które wcześniej wykorzystywał do niewolniczej pracy.
Amerykańscy protagoniści są portretowani jako górujący nad Haitańczykami
na wszystkie możliwe sposoby. Bogactwo i autorytet gospodarza są podkreślane na
każdym kroku przez jego gigantyczne posiadłości, ubrania czy czarną służbę. Doktor Bruner reprezentuje naukowe oświecenie, próbujące wyjaśnić zagadki voodoo.
Magia przegrywa z czystością chrześcijańskiego serca. Warto jednak zauważyć, że
czarownik reprezentuje aspirującego kapitalistę, który dzięki magii voodoo zdobywa siłę roboczą, a zombie są w tym układzie wyzyskiwanymi proletariuszami30.
W kolejnych produkcjach motyw czarowników voodoo przemieniających
w zombie piękne białe kobiety pojawia się nader często. Nic w tym dziwnego,
27
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B. A. Berliner, Ambivalent Desire, University of Massachusetts Press, 2002, s. 4.
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związek między czarnym mężczyzną a białą kobietą był objęty potężnym tabu
w tamtych czasach i chociaż kobiety wychodziły z opresji cało, te filmy niewątpliwie budziły grozę wśród publiki. Dla białych Amerykanów potencjał strachu
filmów zombie wzmocniony był przez moc wywracania struktury społecznej
do góry nogami, jaką nieśli ze sobą nieumarli. Wśród ludzi, których przemienił
i zniewolił czarownik w White Zombie, można było dostrzec wielu miejscowych
notabli, a jego ofiarą mogli stać się także biali ludzie, strąceni tym samym na najniższy szczebel drabiny społecznej, poniżej niewolników (co sprawiało, że cała
sytuacja była dla Amerykanów łatwiejsza do wyobrażenia). Chrześcijanie ulegli
pogańskiej magii, panowie byli pod rządami niewolników. Jest więc to nie tylko
strach związany ze śmiercią i utratą wolności, ale także upokorzeniem oraz cywilizacyjną porażką. Wiedząc, że jego ukochana została zaczarowana, bohater filmu
konstatuje: „Better dead, than that!”, dosłownie wyrażając logikę, w której śmierć
jest lepsza od bycia poddanym czarnego poganina.
Zombifikacja z punktu widzenia Amerykanów była też procesem decywilizacji, ruchem wstecznym na płaszczyźnie kulturowej, odwróceniem starań misjonarzy i kolonizatorów, gdzie zombifikowana grupa zostaje zmarginalizowana
i zdominowana, jednak nikt nie podejmuje się już starań, żeby ją ratować31.
Warto zaznaczyć, że nie wszystkie filmy tamtego okresu takie były. I Walked
With a Zombie (1943)32 traktuje voodoo dużo poważniej. Ludność tajemniczej
wyspy, na którą przybywają bohaterowie, nie jest pokazywana ani jako zacofana, ani zła, zaś rytuały voodoo są przedstawiane realistycznie33. Jest to drugi film
z gatunku zombie i posiada on na dobrą sprawę wiele cech fabularyzowanego
dokumentu, któremu ciężko zarzucić rasizm lub banalność.
Z czasem zombie stają się mitem jeszcze bardziej synkretycznym. Do ich wizerunku, ukształtowanego w ramach wierzeń voodoo zostają dodane cechy budzące
lęk w społeczeństwach Zachodu. Zachowują te, które były im przypisywane poprzednio: poruszają się powoli, są ślepo posłuszne czarownikowi, nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu. Są żywymi trupami. Dodatkowo jednak zaczynają
sobą uosabiać strach przed egzotycznymi „obcymi”, naruszają seksualne tabu. Być
może w latach pięćdziesiątych stanie się zombie mogło być dla białego człowieka
jeszcze bardziej przerażającą wizją niż dla haitańskiego niewolnika.
Amerykańskie Zombie
Tak więc, chociaż to zombie uosabiały strach, adwersarzem w historiach o nich
był pogański, czarnoskóry czarownik. Sam zombie jest figurą tragiczną, ofiarą,
a nie oprawcą. Pewne elementy takiego spojrzenia pozostały w tych filmach do
dziś. Kamera we współczesnych filmach zombie często pokazuje je w taki sposób,
aby podkreślić degradację, jaką przechodzi człowiek zamieniający się w nieumar31
32
33
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łego, na przykład w 28 Dni Później (2002)34, gdy główny bohater przygląda się żołnierzowi zombie, przykutemu łańcuchem, jak pies, do muru. Tak więc, nawet po 70
latach od premiery White Zombie, stanie się jednym z tych potworów wciąż oznacza
upadek i dehumanizację, tak jak oznaczało ją dla pierwszych wierzących w voodoo.
To prowadzi do kolejnego istotnego punktu. Nasi nieumarli, jako jeden z niewielu potworów, nie ewoluowali w kierunku „bycia sexy”, co najłatwiej pokazać,
porównując je z wampirami.
Wampiry, które w podaniach ludowych były krwiożerczymi bestiami, w kulturze popularnej funkcjonują jako postaci tragiczne, świadome swojego stanu,
o bogatym życiu wewnętrznym, nadludzkich mocach, seksowne, wyrafinowane...
stały się naczyniem nie tylko dla lęków, ale też fantazji. W dużej mierze stały się
potworami bardzo erotycznymi. Zombie pozostali odpychający, a ich kondycja
nie jest w żadnym stopniu atrakcyjna. Co ciekawe, jeżeli chodzi o stopień romantyzmu i erotyzmu (jako gatunek filmowy), przeszły ewolucję odwrotną. Pierwsze filmy były głęboko erotyczne, pełne namiętnych emocji, czarnoksiężników
porywających białe damy, naruszały tym samym tabu związków między rasami
i, choć nie było to powiedziane wprost, było to bardzo czytelne. Obecnie pierwiastek erotyczny z filmów o zombie zniknął prawie zupełnie35. Można ironicznie
stwierdzić, że pod tym względem jako jedne z ostatnich filmy zombie nie zostały
zerotyzowane i stają się bastionem moralności.
Do końca lat sześćdziesiątych zombie nie jadły mózgów, właściwie nie posiadały własnych pragnień i nie były specjalnie niebezpieczne. Lęki, jakimi operowały filmy z tamtych lat, opierały się o rasizm, wyraźnie rozbrzmiewało w nich echo
czasów kolonialnych, fascynacja magią i okultyzmem. Akcja tych filmów zazwyczaj rozgrywała się poza terenem Stanów Zjednoczonych. Granice gatunku nie
były wyraźnie zarysowane i wariacji na temat zombie było bardzo wiele – niektóre z haitańskimi zombie łączyła jedynie nazwa potwora w tytule. Kiedy w latach
pięćdziesiątych filmy zombie traciły popularność jako gatunek filmowy, udało się
im przetrwać w komiksach (między innymi seria The Vault of Horrors albo Journeys into Mystery)36, książkach, a także słuchowiskach radiowych (na przykład
Inner Sanctum Mysteries)37.
Filmowy paradygmat nieumarłych ustalił się pod koniec lat sześćdziesiątych,
a zombie powróciły wtedy w wielkim stylu. Stało się to za sprawą legendarnej
Nocy Żywych Trupów George’a Romero (1968)38.
34
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Zombie atakowali już wtedy na amerykańskiej ziemi. Stanowili zagrożenie
same w sobie i nie przewodził im żaden czarnoksiężnik, kierowała nimi niepohamowana żądza pożerania żywych. Ofiarami w filmach nie były już tylko piękne
niewiasty, ale wszyscy, którzy stanęli im na drodze. Tak samo głównymi bohaterami tych filmów przestała być podróżująca amerykańska elita, a stała się grupka
ocalałych z inwazji przeciętnych Amerykanów. W tamtych czasach akcja filmów
rozgrywała się w małych miasteczkach i wiejskich krajobrazach, a w obecnie przeniosła się już do wielkich metropolii. Ludzie ginęli nie tylko z rąk stworów, ale
przede wszystkich z powodu braku umiejętności współpracy, animozji i podziałów w grupie. Obok konfliktu „my kontra oni” pojawił się konflikt „my kontra
my”39. Od czasu Nocy Żywych Trupów filmy zombie stały się filmami apokaliptycznymi i apokalipsa zombie dla nikogo nie jest już terminem obcym.
Podsumowanie
Tak (w olbrzymim skrócie) wyglądały narodziny jednego z najbardziej synkretycznych mitów współczesności, swoimi korzeniami sięgającego Afryki, wykutego w czasach europejskiego kolonializmu, w którym na każdym etapie jego
istnienia rezonują lęki społeczeństwa. Haitańskie wierzenia związane z zombie są
tam ciągle żywe – wciąż są to nieumarli, a zamiana w zombie jest ostateczną dehumanizacją. Co najciekawsze, zombie wciąż posiadają moc straszenia odwracaniem struktury społecznej – kiedyś wyrażało się to w czarowniku przejmującym
kontrolę nad białą niewiastą, teraz – w apokalipsie, która unieważnia „umowę
społeczną” i rozbija podstawową tkankę społeczeństwa, (na masową skalę) przemieniając najbliższych w żądne krwi bestie.
Brak paradygmatu narracyjnego, takiego jakim jest między innymi Dracula
(1987) Brama Stokera, powoduje, że mit jest cały czas wzbogacany o nowe motywy, na przykład obecnie zombifikacja następuje w wyniku zarażenia wirusem, nie
zaś magii. Spotykają się w nim uniwersalne obawy związane ze śmiercią i wolnością, można w nim wyczytać konflikty związane z relacjami władzy, napięciami rasowymi, kryzysem rodziny – listę można by wydłużać w nieskończoność. Zombie
cały czas ewoluują, dostosowują się do odbiorcy, patrzą, czego się boi i lęka, by po
chwili przybrać postać, która będzie przerażać najbardziej.
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Summary
Zombies. The undead roots of pop-culture

Zombies are a perfect example of cultural syncretism. A creature born form
the voodoo religion, which in itself is a syncretic religion mixing african beliefs,
christianity and spiritualism. They were transferred directly from Haitian folklore to cinema screens, thus to american pop-culture, which makes them unique
as they have no european predecessors nor equivalent in literature. They were
a perfect new monster that hollywood, for various reasons, was looking for. As
soon as they arrived in american cinemas they started being translated and transformed by western cultures mirroring its values, beliefs and logics. At first being
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dominated by post-colonial thinking, then reacted to every major social change.
Zombies reflected fears of slavery, loss of autonomy, and those born out of african
religions and christianity. Later on, social anxieties of western world. Those features make them a very good subject of research for anthropologists, sociologist,
and many other.

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bolesław Racięski
•••

Zamaskowani zapaśnicy na granicy
światów. Lucha libre na ringu i w kinie
jako przykład popkulturowego synkretyzmu

María M. Espinosa i Mariana G. Gilyam definiują synkretyzm kulturowy jako
„proces interakcji między kulturami, podczas którego te wzajemnie przyswajają
swoje najbardziej charakterystyczne cechy, dając w ten sposób początek zupełnie
nowym kulturowym manifestacjom”1. Celem tego artykułu jest udowodnienie, iż
za takie właśnie „nowe kulturowe manifestacje” uznać można meksykańskie widowisko zwane lucha libre, a także związany z nim bezpośrednio nurt filmowy, popularny w Meksyku w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Lucha libre to być może najbardziej charakterystyczny element współczesnej
meksykańskiej kultury popularnej i jednocześnie znakomity przykład tego, jak
nowe zjawisko może narodzić się dzięki charakterystycznemu dla synkretyzmu
procesowi mieszania pochodzących z różnych kultur tradycji2. Lucha libre, którego pierwowzór powstał i zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych, szybko
dostosowane zostało do innych kulturowych kontekstów, tworząc w stosunku do
pierwowzoru nową jakość. Interesuje mnie również zjawisko tak zwanego cine de
lucha libre, to znaczy nurtu filmowego powstałego na fali popularności opisywanego widowiska. Reżyserzy i producenci imitowali hollywoodzkie wzorce, łącząc
je jednak z własnymi tradycjami kulturowymi, w tym narracyjnymi i przedstawieniowymi, dzięki czemu pochodzące zza północnej granicy szablony gatunkowe wykorzystywane były do stworzenia zupełnie nowego, synkretycznego w swej
naturze zjawiska kinematograficznego.
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Luchadores na ringu
Lucha libre narodziło się jako odmiana popularnego w Stanach Zjednoczonych professional wrestlingu3, czyli pokazu, podczas którego zapaśnicy (ang. wrestlers) biorą udział w walkach o z góry ustalonym wyniku. Fenomen zapasów
w Europie oraz USA ewoluował powoli: od greckiego pankrationu i walk w tawernach Wielkiej Brytanii i Niemiec, przez obozowe pojedynki toczone między znudzonymi żołnierzami Wojny Secesyjnej, aż po eksplozję popularności w latach
dwudziestych XX wieku, gdy – przede wszystkim w USA – wrestlerzy doczekali
się statusu gwiazd, objeżdżających z pokazami całe kontynenty4. W międzyczasie
prawdziwa rywalizacja między walczącymi odeszła na dalszy plan – promotorzy,
zagrożeni konkurencją ze strony innych masowych rozrywek, zaczęli z góry programować walki, by te nie straciły na atrakcyjności5. Za datę pojawienia się
w Meksyku najpopularniejszej odmiany lucha libre zwykle przyjmuje się 21 grudnia 1933 roku6. Wrestling z USA sprowadzili Salvador Lutteroth i Francisco Ahumado – ten pierwszy stał się później jednym z najważniejszych promotorów widowiska. Na początku na ringu spotykali się głównie zapaśnicy ze Stanów
Zjednoczonych, ale szybko dołączyli do nich rodacy Lutterotha. Pierwsi meksykańscy wojownicy w maskach, dziś najbardziej rozpoznawanym rekwizycie lucha
libre, wybiegli na arenę już w latach trzydziestych – byli to La Maravilla Enmascarada i El Murciélago Velázquez7. Zapaśnicy walczyli nie tylko w stolicy Meksyku,
ale i mniejszych miastach, szybko zyskując popularność. Lucha libre gromadziło
przede wszystkim przedstawicieli porewolucyjnej migracji, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili wsie i małe miasteczka, przenosząc się do wielkich aglomeracji
miejskich. Meksykański wrestling rozwijał się w błyskawicznym tempie – w miastach i miasteczkach wyrastały nowe areny, kolejni zawodnicy pragnęli sprawdzić
się w ringu. Dziś pokazy lucha libre w samej stolicy Meksyku zobaczyć można
minimum cztery razy w tygodniu8, repliki masek wojowników kupić na każdym
straganie, a legalne i nielegalne nagrania walk zdobyć bez żadnego problemu. Lucha libre narodziło się jako bliski krewny amerykańskiego professional wrestlingu,
ale bardzo szybko scaliło się z meksykańskimi tradycjami, stając się istotną – i autonomiczną wobec wersji zza północnej granicy – częścią tamtejszej kultury. Badacze lucha libre często starają się odnaleźć jej pierwowzory w rytuałach prekolumbijskich i szukać podobieństw do ceremonii ludowych, które przetrwały do
dzisiejszych czasów. Meksykański wrestling miałby zatem wywodzić się na przy3

4
5
6
7
8

W języku angielskim wrestling oznacza zapasy, dyscyplinę olimpijską, podczas gdy professional
wrestling to omawiane w tekście widowisko. W Polsce to drugie zwykło się określać po prostu
wrestlingiem i tego właśnie słowa używać będę przy opisywaniu lucha libre.
Por. S. M. Beekman, Ringside: a History of Professional Wrestling in America, London 2006, s. 1‒54.
Por. ibidem.
H. Levi, The World of Lucha Libre, London 2008.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. XII.
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kład z praktykowanej w królestwie Azteków uczty Tlacaxipehualiztli, czyli święta
ku czci boga Xipe Tóteca, podczas którego wyposażeni w prowizoryczną broń
jeńcy wojenni stawali naprzeciw uzbrojonych wojowników9. Najczęściej przywoływanym przykładem rytuału współczesnego jest z kolei tak zwany danza del tigre
(taniec tygrysa), popularny wśród rdzennych społeczności stanu Guerrero, w czasie którego przebrani w maski jaguarów mężczyźni pojedynkują się, by zdobyć
przychylność sił natury10. Co jednak interesujące, noszone przez zapaśników maski, z którymi przede wszystkim kojarzone jest lucha libre, wcale nie są wynalazkiem lokalnym – pierwszym zamaskowanym luchadorem był bowiem Amerykanin, „Cyklon” MacKay, który zlecił jednemu z meksykańskich rzemieślników
wykonanie „kaptura w stylu tych noszonych przez Ku-Klux Klan”11. Próby związania lucha libre z meksykańskimi tradycjami towarzyszyły mu od momentu powstania – działalność Salvadora Lutterotha zbiegła się bowiem z prowadzonym
przez meksykańskie władze porewolucyjnym dyskursem, negującym hiszpańskie
wpływy i promującym dziedzictwo indiańskie i metyskie. Domniemany indiański
rodowód i głębokie osadzenie w ludowości zaczęły jednak szkodzić reputacji zapasów w drugiej połowie XX wieku, kiedy Meksyk wszedł w fazę gwałtownej modernizacji. To wtedy wśród meksykańskich intelektualistów popularny stał się
pejoratywny termin naco, którym pogardliwie określano osoby wiejskiego i indiańskiego pochodzenia, a także manifestacje kultury ludowej. Carlos Monsiváis,
meksykański eseista krytycznie nastawiony do wspomnianego określenia, pisał:
„to słowo izoluje i degraduje, oznacza człowieka bez manier i wykształcenia,
brzydkiego, bezczelnego, zakompleksionego i wulgarnego”12. Do lucha libre owo
określenie również było stosowane, meksykańskie zapasy bowiem były – i nadal
są – bardzo zanurzone w folklorze13 oraz przeznaczone przede wszystkim dla widzów wywodzących się z tak zwanej clase popular. Clifford Geertz, pisząc o walkach kogutów na Bali, zauważa: „jak wiele z tego, czym jest Ameryka, ujawnia się
na boisku, polu golfowym, torze wyścigowym czy przy stole do pokera, tak wiele
z tego, czym jest Bali, ujawnia się na arenie walki kogutów”14. Podobnie wiele
z tego, czym jest Meksyk, ujawnia się na zapaśniczym ringu. Warto przy tym pamiętać, że Balijczycy angażują się w walki kogutów, ponieważ, jak zauważa Geertz, chodzi o coś więcej niż zyski – najważniejsze są związki pomiędzy uczestnikami a otaczającym ich światem15. Gabrielle Murray pisze o lucha libre jako
9
10
11
12
13
14
15

Por. T. R. Roberts, Gods of the Maya, Aztecs, and Incas, New York 1996, s. 52.
Por. H. Levi, op. cit., s. 187.
Ibidem, s. 110.
E. Lieberman, Mask and Masculinity: Culture, Modernity and Gender Identity in the Mexican
Lucha Libre Films of El Santo, „Studies in Hispanic Cinemas” 2009, nr VI/1, s. 8.
Wielu luchadores nosi pseudonimy nawiązujące do tradycji rdzennych cywilizacji meksykańskich,
np. „Aztecki orzeł”.
Por. C. Geertz, Głęboka gra. Walki kogutów na Bali, „Dialog” 2005, nr 7‒8, s. 89.
Por. ibidem, s. 96.
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o „najważniejszym teatrze ludowym Meksyku”16, a Fernández Reyes przypomina
o odpowiednich rekwizytach (maski) i garderobie aktorów–zapaśników17. Tak jak
na paryskich arenach, o których pisał Roland Barthes w eseju Świat wolnoamerykanki, także w Meksyku „od wejścia przeciwników na Ring publiczność ma przed
sobą wyraźnie rozpisane role”18. Meksykańska odmiana wrestlingu to również
„wielkie widowisko Bólu, Porażki i Sprawiedliwości”19, które „wyobraża swego rodzaju walkę dobra ze złem”20. Wojownicy uosabiają znane od wieków typy –
F. Reyes porównuje lucha libre do rytuału, w którym dokonuje się aktualizacja
mitu o walce dobra ze złem21. Na podstawowym poziomie lucha libre najczęściej
odbierane jest właśnie jako manifestacja pojedynku uniwersalnych wartości, niezwiązanych z konkretną sytuacją społeczną. W przeciwieństwie do tradycyjnych
sportów, zauważa Heather Levi22, zawodnicy lucha libre nie reprezentują konkretnych drużyn/klubów/stajni, ale raczej abstrakcyjne kategorie dobra (tak zwani
técnicos) i zła (rudos). Lucha libre to jednak również – a być może przede wszystkim – arena, na której reprezentowane są problemy związane z konkretną rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i polityczną. Badacz wrestlingu kanadyjskiego,
Jim Freedman, zauważa, że wiejska publiczność, doskonale zdająca sobie sprawę
z tego, że wydarzenia na ringu są zaprogramowane, i tak czerpie przyjemność
z widowiska, ponieważ czyta je jako krytykę kapitalistycznej etyki pracy. Cechy
kojarzące się z wrestlingiem – między innymi nieposzanowanie zasad fair play
oraz rozstrzyganie wyniku za zamkniętymi drzwiami – dramatyzują niezgodność
pomiędzy ideologią liberalnego kapitalizmu a jego praktyką, której doświadczają
drobni kanadyjscy farmerzy23. Podobnie lucha libre funkcjonuje jako przestrzeń,
w której widzowie mogą oddawać się krytyce panujących uwarunkowań społecznych. Arena jest przestrzenią transgresji, w której publiczność wykrzykuje hasła
publicznie zabronione. Ów fakt doskonale ilustruje kariera meksykańskich zapasów w mediach masowego przekazu w połowie XX wieku. Lucha libre, popularne
na żywo, szybko trafiło do telewizji. Jednak już w 1954 roku transmisje walk zostały zakazane przez rząd meksykański, który, według oficjalnej wersji, obawiał się
złego wpływu ukazywanej przemocy na dzieci i młodzież. Jak piszą Andrew Syder
i Dolores Tierney, za decyzją władz stały również powody polityczne24. Ówczesny
prezydent kraju, Adolfo Ruiz Cortines, podejmował wysiłki mające na celu kon16
17
18
19
20
21
22
23
24

G. Murray, El Santo: Wrestler, Saint and Superhero,[ w:] Super/Heroes: From Hercules to Superman, red. W. Haslem, A. Ndalianis, C. J. Mackie, Washington 2007, s. 56.
Por. ibidem.
H. Levi, op.cit., s. 33.
R. Barthes, Świat wolnoamerykanki, [w:] idem, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 36.
Ibidem, s. 40.
Por. G. Murray, op.cit., s. 56.
Por. H. Levi, op.cit., s. 17.
Por. ibidem, s. 18.
Por. A. Syder, D. Tierney, Importation/Mexploitation, [w:] Horror International, red. S.
������������
J. Schneider, T. Villiams, Detroit 2005, s. 43.
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trolę poszczególnych grup społecznych, a lucha libre było rozrywką mas pracujących, proletariatu postrzeganego jako potencjalna opozycja wobec elitarnej władzy. Tworzyło własnych bohaterów, którzy funkcjonowali poza obiegiem
narzucanym z góry przez rządową administrację, wymagało zatem, według prezydenta, wzmożonej kontroli ze strony państwa. W dodatku, w samym spektaklu
lucha libre dostrzec można było elementy szydzące z ówczesnej władzy. Z góry
zaprogramowane walki pomiędzy técnicos a rudos parodiowały porewolucyjny reżim, w którym wszelkie decyzje podejmowane były za zamkniętymi drzwiami.
Ponadto przebieg walk i towarzyszących im wydarzeń często pokazywały publiczności, że ci, którzy uchodzą za autorytety (czyli sędziowie), faktycznie okazują się
ich przeciwieństwem25. Dzięki zakazowi pokazywania meksykańskich zapasów
w telewizji Ruiz Cortines mógł przynajmniej w pewnym stopniu kontrolować to
w jakimś sensie kontrkulturowe zjawisko, uwielbiane przez ogromną część mieszkańców kraju. Ten przykład pokazuje, że lucha libre, które narodziło się jako swego rodzaju podróbka amerykańskiego wrestlingu, szybko wrosło głęboko w meksykańską kulturę.
Luchadores na ekranie26
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych luchadores zaczęli podbój ekranów kinowych. Powstałe w okresie kryzysu meksykańskiej kinematografii tak zwane cine
de lucha libre zdobyło ogromną popularność, która trwała mniej więcej do końca
szóstej dekady XX wieku. Te filmy to również znakomite przykłady popkulturowego synkretyzmu, gdyż, obficie czerpiąc z tradycji hollywoodzkiego kina gatunków, kodowały treści właściwe dla kraju, w którym powstały. Uważam, że gatunki
filmowe określić można mianem „miękkich form kulturowych”, to znaczy takich,
które oddzielić można od pierwotnych znaczeń i wartości27. Cine de lucha libre
przekazywało ideologię niezależną od Hollywood, czasem wręcz kodując treści
skierowane przeciwko niemu. Omawiane filmy wzorowały się przede wszystkim
na wczesnym hollywoodzkim kinie grozy, które powstawało głównie w wytwórni Universal. Santo, najsłynniejszy z zamaskowanych zawodników lucha libre, na
ekranie zmagać się musiał z całą gamą potworów przeniesionych z taśm Universalu, między innymi wilkołakami, Frankensteinem i jego monstrum, dusicielem,
czyli rodzimą odmianą upiora z opery, a także Drakulą. Meksykańscy twórcy kopiowali nie tylko postaci, ale także popularne lokacje (opuszczone zamki, skąpane w mroku posiadłości), starali się również naśladować konwencje przedstawieniowe. „Tajemniczy, ekspresjonistyczny w stylu oświetlenia” Drakula (Dracula,
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Por. ibidem.
Problem ten w innym kontekście oraz mniejszym zakresie poruszyłem w artykule Przełamać
obcość... kołem, „Kwadratura koła” 2012, nr 2, s. 129‒135.
Por. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic, tłum. Z. Pucek, Kraków 2005, s. 134.
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1931)28 był inspiracją między innymi dla Czarownice atakują (Atacan las brujas,
1968). Autorzy filmów o luchadores garściami czerpali z hollywoodzkich wzorców, wykorzystywali je jednak, by przemówić własnym głosem.
Jak pisze Robin Wood, powstałe w latach trzydziestych horrory Universalu przenosiły widza na nieznane wyspy i w odległe kraje. Horror na dobre zadomowił się
w USA dopiero przy okazji premiery Psychozy (Psycho, 1960) Alfreda Hitchcocka29.
Meksykański cykl o zamaskowanych wojownikach potworną ikonografię czerpał
z wczesnych filmów Universalu, jednak starcie z monstrami zawsze miało miejsce
na ojczystej ziemi bohaterów – często w samym jej centrum, stolicy kraju.
Hrabia Drakula w hollywoodzkim pierwowzorze grasował w Londynie (tak
jak i bohaterka Córki Drakuli [Draculas`s Daughter, 1936]), by do USA wyruszyć
dopiero w Synu Drakuli (Son of Dracula, 1943). W Santo i Blue Demon kontra
Drakula i wilkołak (Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, 1973)
najsłynniejszy z wampirów odradza się w Meksyku, gdzie trumna z jego szczątkami ukrywana była przez wiele lat. Według Skarbu Drakuli (Santo en el tesoro de
Drácula, 1968) hrabia mieszkał w Meksyku już w XIX wieku. Doktor Frankenstein, pierwotnie działający w Europie (Frankenstein, 1931), w Santo i Blue Demon
kontra doktor Frankenstein (Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein,
1974) zajmuje laboratorium w stolicy Meksyku. Zamaskowani bohaterowie, by
zmierzyć się z najsłynniejszymi filmowymi potworami, praktycznie nie musieli
opuszczać stolicy swojego kraju.
Jednak w omawianym cyklu występują nie tylko monstra przeniesione z hollywoodzkiego panteonu, lecz również grupa potworów i demonów wywodzących
się z mitologii oraz tradycji czysto meksykańskich. Zamiast z mumią egipskiego
faraona (Mumia [The Mummy, 1932]), luchadores zmierzyć się musieli ze słynnymi
mumiami z Guanajuato (Mumie z Guanajuato [Las momias de Guanajuato, 1973])
– faktycznie istniejącymi, dobrze zakonserwowanymi szczątkami ludzi zmarłych
w wyniku epidemii cholery w 1833 roku. Santo stawał również naprzeciw między
innymi la llorony – płaczącej kobiety, bohaterki jednej z najsłynniejszych meksykańskich legend30 (Zemsta la llorony [La venganza de la llorona, 1974]).
Nadnaturalni przeciwnicy zapaśnika w srebrnej masce wywodzą się zatem
z dwóch światów – jednego stworzonego przez Universal i drugiego, powstałego dzięki dziedzictwu narodowych historii, legend i tradycji. Starcia z monstrami
o hollywoodzkim rodowodzie interpretować można jako opór przeciwko dominacji amerykańskiego kina w Meksyku tamtego okresu. Kojarzone z amerykańskim pochodzeniem potwory niemal zawsze, jak było to wspomniane wyżej, na28
29
30

Ł. Plesnar, Hollywood: pod znakiem Wielkiego Kryzysu, [w:] Kino Klasyczne, red. T. Lubelski,
I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011, s. 106.
Zob. R. Wood, An Introduction into the American Horror Film, [w:] Planks of Reason: Essays on
the Horror Film, red. B. K. Grant, Ch. Sharett, Lanham 2004.
La llorona, jako postać o synkretycznych korzeniach, może zainteresować czytelników niniejszego tomu: więcej zob. np. D. R. Perez, There was a woman: La Llorona from folklore to popular
culture, Austin 2008, s. 151.
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wiedzają Meksyk, a zatem rodzinny kraj luchadores i ich fanów. Monstra często
chcą nie tylko bezmyślnie niszczyć, ale i kolonizować, próbując na przykład zamienić Meksykanów w podobne sobie stwory (Santo i Blue Demon kontra Drakula i wilkołak) albo podporządkować ich złowrogiemu Panu Ciemności (Czarownice atakują). Dzielni luchadores jednak stają im naprzeciw.
Z kolei starcia bohaterów z istotami wyjętymi z krajowych tradycji mogą zostać wpisane w dominujący wówczas dyskurs modernizacyjny, nakazujący faworyzować najnowsze osiągnięcia kraju kosztem jego bogatej tradycji. Jak zauważa
Laura Podalsky: „filmy te, wykorzystując konwencje horroru, zaangażowane zostają w nacjonalistyczny projekt modernizacji poprzez podkreślanie zawstydzających fundamentów meksykańskiego dziedzictwa”31.W kontekście synkretycznego
charakteru omawianych produkcji niezwykle interesujące wydają się włączone
w nie sceny pozbawionych fabularnej motywacji pojedynków lucha libre, często
trwające nawet ponad dziesięć minut. Można je co prawda porównać do numerów taneczno-muzycznych w musicalach, nie zmienia to jednak faktu, że w widzu
niezaznajomionym ze specyfiką kina zapaśników wywołać mogą konfuzję. Obalają one bowiem podstawową dla kina stylu zerowego zasadę, iż „film musi być
w każdym momencie zrozumiały”32. Film fabularny to w końcu taki film, w którym „widz na podstawie oglądanego sjużetu dokonuje rekonstrukcji fabuły”33,
a widzowie „najlepiej rozumieją opowiadania, w których wydarzenia od początku
zmierzają ku jasno określonemu celowi”34. Tymczasem włączane w filmy o luchadores nadzwyczaj długie sceny walk na ringu, które nijak nie posuwają fabuły
do przodu (czasem są to po prostu autentyczne nagrania z areny, wmontowane
w gotowy film), zupełnie rozbijają płynność narracji i obalają zasady koherentnego opowiadania. Z jednej strony zatem filmy o zamaskowanych zapaśnikach
posługują się hollywoodzkimi szablonami, z drugiej – radykalnie je przełamują,
tworząc strukturę, którą bez uprzedniego przygotowania pojmie tylko pewien typ
publiczności, osadzony w konkretnym czasie i miejscu. Amerykański wzór kina
zastąpiony zostaje przez rozwiązania stricte lokalne.
Omawiane produkcje spełniają zatem tę rolę, którą Rick Altman przypisywał
kinu gatunków35 – utwierdzają one ideologię dominującą, narzuconą przez filmowego hegemona (Hollywood), a równocześnie działają kontrkulturowo, wprowadzając własne kontr-kody i w samej treści filmu, i sposobach jej przedstawienia
widzowi. Tak pojedynki lucha libre na żywo, jak i przygody luchadores na ekranie,
sąprzykładami obrazującymi efekty procesu synkretycznego na płaszczyźnie kultury popularnej – w obu przypadkach bowiem ze spotkania odmiennych tradycji
narodziły się zupełnie nowe kulturowe manifestacje. Meksykańskie zapasy pierwotnie były przede wszystkim dyskretną wariacją na temat amerykańskiego pro31
32
33
34
35

A. Syder, D. Tierney, op.cit., s. 40.
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fessional wrestlingu, jednak silne oddziaływanie meksykańskich kontekstów i tradycji (między innymi kwestia dziedzictwa prekolumbijskiego, a także przemian
społecznych oraz politycznych) sprawiło, że lucha libre przekształciło się w zjawisko autonomiczne wobec pierwowzoru zza północnej granicy i łączące w sobie
różne wpływy kulturowe. Z kolei twórcy tak zwanego cine de lucha libre wyraźnie
czerpali z bogatego dorobku hollywoodzkiego kina gatunkowego (przede wszystkim wczesnego horroru wytwórni Universal), jednocześnie jednak łączyli go
z własną kulturą ludową i popularną. Oprócz monstrów importowanych zza północnej granicy, na ekranach pojawiały się również postaci silnie związane z meksykańskim folklorem, a znaczenia kojarzone z tymi, które kodują horrory w USA,
zlewały się z ideologiami wywodzącymi się z aktualnej sytuacji Meksyku (między
innymi zjawiska gwałtownej modernizacji). Oba opisane zjawiska potwierdzają
tezę, jaką na temat kultury popularnej w Ameryce Łacińskiej stawia Michael Chanan: jest ona z natury hybrydyczna i łączy w sobie symboliczne dyskursy różnego
pochodzenia, stwarzając nowe, synkretyczne kombinacje36.
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Summary
Masked Wrestlers at the Edge of Two Worlds. Lucha Libre in
the Ring and in the Cinema as an Example of Pop-Cultural Syncretism

The aim of the article is to explore the relations between the Mexican lucha
libre shows and movies and their predecessors from the Unites States – professional wrestling and the early horror cinema. Lucha libre was brought to Mexico
from the USA as a copy of the wrestling performances but it quickly managed to
become the distinctly Mexican form of entertainment, closely related to Mexican
culture and society. Lucha libre movies were principally based on the Hollywood
genres but they also conveyed matters derived from the Mexican contexts and
managed to create anti-Hollywood formulas.
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System polityczny państw
Ameryki Łacińskiej. Europejskie,
północnoamerykańskie i „rdzenne”
pomysły na rozwiązania ustrojowe
w wybranych państwach

Wstęp
Badając przejawy synkretyzmu w różnych dziedzinach życia, zwraca się uwagę
na efekt końcowy procesu synkretycznego, a także na elementy składowe tworzące nową jakość oraz ich wzajemne relacje. Warto również zadać pytanie o to, jak
ma się synkretyzm do polityki, a w szczególności do systemów politycznych, ponieważ termin „synkretyzm”1, pojawia się najczęściej w kontekście filozoficznym,
religioznawczym, właściwie sferę polityki pomijając. Nauki polityczne najczęściej
posługują się pojęciami takimi jak: „łączenie”, „dyfuzja”, „harmonizacja”, „ujednolicanie”, choć żadne z nich nie jest tożsame z pojęciem synkretyzmu.
Na potrzeby niniejszej pracy synkretyzm polityczny określa się jako proces
tworzenia nowej jakości z początkowo różnych, często niepokrywających się ze
sobą, elementów, mający miejsce w szeroko rozumianej sferze polityki. Posługując się takim pojęciem możemy interpretować zagadnienia różnych dziedzin
zainteresowań nauk politycznych: kampanie wyborcze, kształtowanie wizerunku
czy marketing polityczny, ale termin ten ma również zastosowanie w nauce o systemach politycznych. Przykłady synkretyzmu politycznego możemy dostrzec
w rozwiązaniach, jakie ukształtowały się w systemach politycznych we współczesnych państwach Ameryki Łacińskiej.
1

Mamy do czynienia z wieloma różnymi definicjami: [gr. synkrētismós ‘połączenie’], łączenie w jedną, zwykle niespójną całość różnych, niekiedy nawet wzajemnie sprzecznych poglądów religijnych, filozoficznych, społecznych. Inne definicje dostępne również: [on-line:] http://encyklopedia.
pwn.pl/hasło/4011892/synkretyzm.html; http://sjp.pwn.pl/sjp/;2576868; www.definicje.org/Objasnienie-jezykowe/synkretyzm.php; www.definicja.net/co-to-jest-Synkretyzm [23.09.2015].
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System polityczny to ogół organów państwowych, partii politycznych oraz
organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących
w działaniach politycznych w ramach danego podmiotu (państwa) oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi2. Definicja
ta została skonstruowana tak, aby nie wykluczała żadnego przypadku, najszerzej
obejmowała sobą rzeczywistość. W tak szeroko rozumianą definicję możliwe jest
włączenie rozważań na temat synkretyzmu politycznego.
Pojęcie systemu politycznego bywa niekiedy rozumiane jako system rządów,
a ten z kolei to system organów władzy, relacje pomiędzy władzą ustawodawczą
a wykonawczą, ale również relacje wewnątrz władzy wykonawczej, czyli pomiędzy organami egzekutywy3. Właśnie w systemie rządów najłatwiej jest dostrzec
przejawy synkretyzmu politycznego.
Wiele jest płaszczyzn, na których można zaobserwować efekt synkretyzmu politycznego, łączenia różnych elementów będących elementami systemu politycznego. Przykładem może być system wyborczy: w państwach Ameryki Łacińskiej
wykorzystano elementy modeli systemów europejskich i północnoamerykańskich, trafiając na wyjątkowy, lokalny grunt ukształtowały się niespotykane gdzie
indziej formy systemów wyborczych.
Jednomandatowe okręgi wyborcze i większościowy sposób głosowania na
kandydatów to rozwiązanie charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych i Kanady. System ten sprzyja tworzeniu silnej większości, a także silnej władzy, która koresponduje z tradycją caudillismo4. Zastosowanie takich
rozwiązań przez kraje Ameryki Łacińskiej prowadzi do wyłonienia silnej władzy,
tradycyjnie silnego przywództwa politycznego, caudillo (kacyka)5.
Innym przykładem zastosowania europejskich rozwiązań ustrojowych jest tak
zwany obowiązek wyborczy. W różnych państwach Ameryki Łacińskiej jego forma i geneza przedstawia się różnie. Jednak spośród szesnastu państw (Argentyna,
Boliwia, Brazylia, Chile, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj, Wenezuela), które

2
3
4

5

E. Zieliński, Nauka o państwie i prawie, Warszawa 2001.
A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 412-437. Wspomniany rozdział opisuje szczegółowo
tematykę związaną z władzą wykonawczą.
Caudillismo to system politycznej dominacji, oparty na rządach twardej ręki; rozwinięty
w okresie wojen o niepodległość w XIX wieku. Fragment definicji pochodzi z: Encyklopedia
Britannica, [on-line:] http://global.britannica.com/EBchecked/topic/100367/caudillismo, [23
IX 2014].
Hiszpańskie słowo caudillo – wódz, było używane na określenie przywódcy nieregularnych oddziałów zbrojnych sprawujących władzę w oddalonych od centrum regionach kraju. Fragment
definicji pochodzi ze strony Encyklopedii Britannica: [on-line:] http://global.britannica.com/
EBchecked/topic/100367/caudillismo [23 IX 2014]. Por. Dzieje kultury latynoamerykańskiej,
red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2010.
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przymus głosowania przyjęły, tylko pięć z nich (Boliwia, Chile, Ekwador, Peru,
Urugwaj) przewiduje sankcje wynikające z wyborczej absencji6.
Zasada domicylu7 regulująca możliwość startowania w wyborach jest jednym
z kryteriów stosowanym w biernym prawie wyborczym8. Podczas gdy w europejskich systemach wyborczych stosuje się kilkuletnie okresy domicylu, to w Meksyku mamy do czynienia z jednym z najkrótszych okresów (wynosi tylko sześć
miesięcy). Ograniczenia zasady domicylu stosuje się często w sytuacjach dużej
mobilności społeczeństwa; zatem można uznać demokracje latynoamerykańskie
za będące nadal na etapie konsolidacji i stabilizacji. Dla porównania, w Polsce
w okresie transformacji zrezygnowano z zasady domicylu, aby umożliwić Polakom przebywającym za granicą wzięcie biernego udziału w wyborach. W związku
z tym w polskich wyborach prezydenckich mógł startować Stanisław Tymiński
(mieszkający poza granicami kraju, między innymi w USA, Kanadzie i Peru).
Kolejnym przykładem wykorzystania europejskich rozwiązań w latynoamerykańskich systemach wyborczych jest idea cenzusu9. W Brazylii ma zastosowanie
cenzus wykształcenia: wyborca, chcąc oddać swój głos w wyborach, powinien
umieć czytać i pisać oraz wysławiać się w języku ojczystym. Taki zapis w krajach
europejskich już dawno przestał być warunkiem zaporowym, ponieważ w statystykach właściwie nie występuje wskaźnik określający poziom analfabetyzmu.
Brazylia nadal boryka się z tym zjawiskiem, stąd cenzus wykształcenia jest uznany
za jedno z kryteriów korzystania z czynnego prawa wyborczego.
Badając systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej, właściwie we wszystkich państwach mamy do czynienia z systemem prezydenckim. Rozwiązania
zastosowane w Stanach Zjednoczonych są najbliższe założeniom modelowym
powyższej formy organizacji władzy, a państwa latynoamerykańskie, budując instytucje i relacje między nimi w ramach systemu rządów, silnie czerpały z rozwiązań systemu północnoamerykańskiego10. Jednak przeniesienie rozwiązań
zastosowanych w Stanach Zjednoczonych na grunt latynoamerykański nie jest
w stu procentach możliwe, gdyż mamy do czynienia z inną kulturą polityczną,
– ukształtowaną historycznie w inny sposób, to znaczy poprzez dziedzictwo ko6

7
8

9

10

Ł. Żołądek, Przymus wyborczy. Geneza, praktyka funkcjonowania, argumenty za i przeciw, [on-line:]
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/BC99713C83198032C1257A2A0043E090/$file/Strony%20
odBAS_27-2.pdf [23.09.2014].
Domicyl to inaczej cenzus zamieszkania.
Domicyl w prawie międzynarodowym prywatnym to oznaczone na wekslu miejsce jego płatności; w nauce o systemach wyborczych odnosi się do okresu, miejsca pobytu jako warunku umożliwiającego udział w wyborach, zob. m.in. Encyklopedia PWN [on-line:] http://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/3893677/domicyl.html [23.09.2014]; Słownik języka polskiego [on-line:] http://sjp.
pwn.pl/slowniki/domicyl.html [23.09.2014].
Cenzusy wyborcze to ograniczenie praw wyborczych elektoratu (czynnego i biernego prawa
wyborczego), a w szczególności zasady powszechności. Por. Encyklopedia politologii tom II. Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Warszawa 2012, s. 79‒82.
Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich,
red. P. Łaciński, Warszawa, 2013. s. 14‒15.

100

Synkretyzm Nowego Świata
•••

lonialne i władzę monarchii hiszpańskiej11, okres walk o niepodległość12 oraz
ukształtowane w tym okresie podziały socjopolityczne13. Tym samym rozwiązania
zapożyczone ze Stanów Zjednoczonych wyewoluowały w innym kierunku.
Meksyk
Do roku 2000, kiedy władzę, sprawowała Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (Partido Revolucionario Institucional, PRI) różni badacze w różny sposób
przedstawiali cechy charakterystyczne systemu politycznego, jaki ukształtował się
w Meksyku: Według Daniela Moreno najważniejszą cechą systemu meksykańskiego jest dominująca rola egzekutywy. Wynika ona z silnych tradycji autorytarnych,
sięgających korzeniami kultur prekolumbijskich i tradycji kolonialnej, ale również opiera się ona na pozakonstytucyjnych kompetencjach prezydenta i istnieniu
silnej partii semioficjalnej/półoficjalnej, z której to partii prezydent się wywodzi
i aktywnie jest przez nią wspierany14. W okresie poprzedzającym obecność i władze Hiszpanów w Wicekrólestwie Nowego Meksyku, władza w państwie Azteków
miała właśnie charakter autorytarny, ponadto, oprócz władzy politycznej, miała
ona charakter religijny, co wzmacniało pozycję władcy – najbardziej nam znanego
Montezumy. Okres kolonialny był czasem, kiedy to władzę stanowili przedstawiciele monarchii hiszpańskiej. Peninsulares – obywatele Hiszpanii urodzeni na
Półwyspie zawsze mieli wyższą pozycję w społeczeństwie okresu kolonialnego,
przez co często z tego przywileju korzystali. Z kolei konstytucyjne uprawnienia
prezydenta są zapisane w Tytule Trzecim, Rozdziale Trzecim pod tytułem Władza Wykonawcza, konkretnie w artykule 89 Konstytucji obowiązującej od roku
191715. Na władzę pozakonstytucyjną składa się między innymi fakt, że wszyscy
porewolucyjni prezydenci aż do roku 2000 wywodzili się z Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej16. Fakt ten przekładał się na posiadanie przez nią większości
w Kongresie Unii (Congreso de la Unión), a jego decyzje w zasadzie automatycznie były akceptowane przez parlament. Zatem sposób stanowienia prawa przez
11

12

13
14
15
16

Od symbolicznego spotkania kultur europejskiej i prekolumbijskiej w 1942 wraz z przypłynięciem
Krzysztofa Kolumba aż do XIX wieku. Więcej zob. H. Bailey, A. P. Nasatir, Dzieje Ameryki
Łacińskiej, Warszawa 1969.
W wieku XIX rozpoczął się etap wojen o niepodległość, kolejne państwa ogłaszały niepodległość od
metropolii (wskutek rewolucji antylskiej Haiti ogłosiło niepodległość w 1804, jako pierwsze państwo
w Ameryce Łacińskiej). Więcej zob. H. Bailey, A. P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, op.cit.
Mający bardzo duże znaczenie (również dziś) spór pomiędzy liberałami i konserwatystami.
Więcej zob. Państwo i polityka…, s. 11‒12
Państwo i polityka…, s. 19‒33.
Art. 89 Politycznej Konstytucji Stanów Zjednoczonych Meksyku z roku 1917, [on-line:] www.
juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf.
Rewolucja meksykańska rozpoczęła się w 1910 roku, co do daty jej zakończenia wśród badaczy
nie ma zgodności. Niektórzy uważają, że to koniec roku 1917, czyli uchwalenie konstytucji,
niektórzy twierdzą, że jest to nawet 2000 rok, gdyż wtedy właśnie doszło do przerwania okresu
sprawowania władzy przez PRI.
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prawodawcze uprawnienia parlamentu w rzeczywistości był wykonywaniem woli
prezydenta, jako najważniejszej osoby w państwie.
Z kolei Manuel Camacho zaznacza, że meksykański prezydencjalizm funkcjonuje na podstawie szerokiego katalogu uprawnień konstytucyjnych, a pozycja
głowy państwa polega również na sprawowaniu przez niego nieformalnej funkcji
przewodniczącego klasy politycznej i roli arbitra wszelkich konfliktów natury politycznej. Jeśli chodzi jednak w kwestie praktyczne, rola prezydenta jest również istotna ze względu na jego duży wpływ na proces dystrybucji środków publicznych17.
Jak zaznacza inny badacz systemu meksykańskiego, Jorge Carpizo, to, że prezydent jest szefem partii rządzącej, jest tylko jednym z elementów całego systemu. Według niego warto zwrócić uwagę na słabość władzy ustawodawczej,
pochodzącej z tego samego obozu politycznego, co prezydent, co powoduje, że
większość posłów jest wyrazicielami woli prezydenta. Ponadto zwraca uwagę na
słabość Sądu Najwyższego, w którym znajduje się silny czynnik polityczny powiązany z prezydentem18. Co więcej duży wpływ prezydenta na gospodarkę, prawo
do desygnowania swojego następcy oraz gubernatorów poszczególnych jednostek
administracyjnych, a także decydowanie o zaangażowaniu międzynarodowym
państwa, wobec którego Senat nie ma prawa weta, również świadczą o dużej roli
głowy państwa w systemie rządów w Meksyku19. W roku 1996 odebrano prezydentowi bezpośrednie zarządzanie Dystryktem Federalnym, co wcześniej miało
miejsce. Wszystkie te elementy natury prawo-politycznej poparte elementem
psychologicznym, taki jak społeczna akceptacja dominującej roli egzekutywy
i samego prezydenta sprawiają, że pozycja głowy państwa jest szczególnie istotna20. Rozległe uprawnienia prezydenta, wraz z budowaniem osobistego szacunku
i autorytetu w każdym systemie, dają władzy więcej możliwości działania. Jednak
przykład meksykański jest o tyle szczególny, że prezydent nie musi dodatkowo
dbać o swój autorytet – posiadanie autorytetu jest immanentnym elementem posiadania władzy.
Nie ma zatem problemów z dostrzeżeniem elementów synkretyzmu w polityce
Ameryki Środkowej. Porównanie do władców prekolumbijskich jest o tyle adekwatne, że mieli oni również szerokie kompetencje władcze, cieszyli się szacunkiem i poparciem społecznym. Ponadto na takich podstawach trudności z zastosowaniem i wdrożeniem miałby system parlamentarno-gabinetowy – dominujący
w Europie, w której tradycyjnie egzekutywa dzieli swoje uprawnienia pomiędzy
prezesa rady ministrów i prezydenta, oraz parlament, który przejmuje uprawnienia prawotwórcze, a nie jest tylko „maszynką do głosowania”. Zastosowano zatem
model silnej egzekutywy, władzy wykonawczej, skupionej w rękach prezydenta
17
18
19
20

Państwo i polityka…, s. 19‒33.
To prezydent zgłasza kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, a zadaniem Senatu jest ich wybór.
Por. art. 96 Konstytucji Meksyku. Zatem widać wprost znaczenie prezydenta w doborze sędziów.
J. Carpizo, El presidencialismo mexicano, Mexico 2004, s. 25‒26, [on-line:]: books.google.pl/books?id=W
yKyD7on22QC&pg=PA19&hl=pl&source=gbd_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false [23.09.2014].
Państwo i polityka…, s. 19–33.
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i jego administracji, a to z kolei może przypominać rozwiązania importowane
wprost ze Stanów Zjednoczonych, tyle że w USA mamy do czynienia z systemem
checks & balances21 – systemem kontroli i równowagi – rozdziału kompetencji,
tak aby nie dochodziło do nadmiernej koncentracji władzy w rękach jednej osoby
lub instytucji.
Tak było do roku 2000, kiedy to w wyborach prezydenckich w Meksyku zwyciężył Vincente Fox, niebędący członkiem PRI. Nastąpiło przerwanie wieloletnich
rządów Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej. Zwycięstwo Voxa nie przynisło jednak zmian na poziomie praktyki politycznej – co więcej – ani ta, ani kolejne prezydentury nie przyniosły zasadniczych zmian w systemie sprawowania rządów
przez głowę państwa. Także wybór członka Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej
Enriqe Peña Nieto na prezydenta w 2012 roku również nie wpływa na wprowadzenie nowych rozwiązań, które mogłyby być interpretowane poprzez pryzmat
synkretyzmu politycznego.
Peru
Kolejnym z państw, którego system można interpretować jako efekt synkretyzmu politycznego jest Republika Peru. Peruwiański system polityczny ma wiele
cech, które mają swoją genezę w systemach państw europejskich, czyli stosunkowo
silniejsze uprawnienia parlamentu (ale nie tak silne jak na Starym Kontynencie),
czy też w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych (duże uprawnienia prezydenta jako głowy państwa, najwyższy organ władzy wykonawczej i zwierzchnika
sił zbrojnych).
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest wybór prezydenta, a wraz z nim dwóch
wiceprezydentów, którzy zastępują głowę państwa w wypadku śmierci lub stałej
niezdolności do sprawowania urzędu22. Element występujący w tradycji i praktyce systemu politycznego Stanów Zjednoczonych – pozycja wiceprezydenta –
w warunkach peruwiańskich otrzymała swój nowy inny kształt. Jednak w przeciwieństwie do wiceprezydenta w Stanach Zjednoczonych, jego peruwiański
odpowiednik nie ma swoich uprawnień konstytucyjnych, a jego jedyną „funkcją”
jest zastąpienie prezydenta w wyżej wymienionych przypadkach. Jednak wybór
drugiego wiceprezydenta nie jest obligatoryjny i czasami dochodzi do takich sytuacji jak obecnie, kiedy to stanowisko nie jest obsadzone.
W Konstytucji Peru z 1993 roku znajduje się zapisy dotyczące relacji rządu
z parlamentem. Podobnie jak w systemach europejskich, w Peru ministrowie
mogą być członkami parlamentu, czyli mogą brać udział w głosowaniach w parlamencie. Ponadto Rada Ministrów musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu,
jak ma to miejsce w modelach europejskich, które są modelami parlamentarnymi.
21

22

Zasada check & balance wyraźnie określa kompetencję organów federalnych: prezydenta, Kongresu i Sądu Najwyższego. Czytelne przedstawienie w postaci schematu zob. A. Pułło, System
konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997, s. 56.
Państwo i polityka…, s. 195‒214.

P. Dyrda, System polityczny państw Ameryki Łacińskiej...
•••

103

Występuje również odpowiedzialność indywidualna i kolektywna rządu przed
parlamentem w postaci wotum nieufności jako element kontroli parlamentu nad
władzą wykonawczą23.
System rządów w Peru jest systemem pośrednim – na szerokiej skali różnych
wariantów znajduje się pomiędzy amerykańskim systemem prezydenckim, a systemem parlamentarnym obecnym w tradycji europejskiej. Nie jest to już prezydencjalizm w wersji północnoamerykańskiej, ale jeszcze nie jest to parlamentaryzm powszechnie spotykany w systemach politycznych państw europejskich.
Kuba
Kuba jest kolejnym, bardzo dobrym przykładem synkretyzmu politycznego
– w systemie politycznym tegoż państwa po rewolucji 1959 roku i w jej konsekwencji24, na Kubie zaczyna się okres kształtowania systemu rządów na wzór
tych, które miały miejsce w bloku wschodnim, będącym pod wpływami Związku
Radzieckiego, lecz przy zachowaniu pewnych elementów latynoamerykańskich.
Władza wykonawcza skupiona jest w rękach Rady Państwa i Rady Ministrów,
a władzę ustawodawczą posiada Zgromadzenie Narodowe25. Są to tradycyjne
elementy monteskiuszowskiego podziału władzy, warto jednak zaznaczyć, że
połowa z 609 parlamentarzystów jest wybierana przez zgromadzenia wspólnot
dzielnicowych. Pozostali przez ludzi nauki, kultury, robotników i studentów „cieszących się powszechnym szacunkiem społecznym”26. Te rozwiązania w podobnej
formie występowały w reżimach politycznych państw socjalistycznych. Władza
wykonawcza posiadająca większość kompetencji skupiona jest w Radzie Państwa,
czyli kolegialnej głowie państwa, która zastąpiła instytucję prezydenta, zniesioną
w konstytucji z 1976 roku (choć i tak miała funkcje głównie reprezentacyjne)27.
Do 2008 roku przewodniczącym Rady Państwa był Fidel Castro; następnie został
nim Raul Castro, jego młodszy brat.
W przypadku Kuby mamy do czynienia z systemem rad zarządzających krajem, tak jak to miało miejsce w Związku Radzieckim, natomiast praktyka pokazuje silne związki z latynoamerykańską tradycją caudillo, caudillismo. Podczas
rządów Fidela Castro sprawował on następujące funkcje: Przewodniczący Rady
Państwa, Przewodniczący Rady Ministrów, pierwszy sekretarz Komunistycznej
Partii Kuby, głównodowodzący Rewolucyjnych Sił Zbrojnych. Raul Castro przejął prawie wszystkie te funkcje, oprócz funkcji pierwszego sekretarza Komuni23
24

25
26
27

Ibidem.
W okresie po rewolucji kubańskiej osłabiały się relacje Kuby ze Stanami Zjednoczonymi. Wskutek osłabienia połączeń handlowych z blokiem zachodnim, Kuba zwróciła się w stronę bloku
wschodniego. W 1961 roku doszło do inwazji w Zatoce Świń, a w 1962 roku USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Kubą i wprowadziły embargo handlowe.
Państwo i polityka…, s. 48–66.
Ibidem.
Ibidem.
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stycznej Partii Kuby. W konstytucji z 1976 roku pojawił się również zapis o przewodniej roli partii komunistycznej, tak jak w ówczesnym bloku wschodnim,
w ustawach zasadniczych państw satelickich Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich28.
Przejawem synkretyzmu politycznego na Kubie jest system rad inspirowany rozwiązaniami radzieckimi, jednak z silną pozycją przewodniczącego, wodza, która to
pozycja jest już elementem latynoamerykańskiej tradycji polityczno-społecznej.
Wnioski
Podsumowując powyższe komentarze, należy przede wszystkim pokreślić, że
takich przykładów jest znacznie więcej. Te, o których była mowa, to subiektywny wybór spośród wielu specyficznych rozwiązań, z jakimi mamy do czynienia
w każdym z poszczególnych krajów latynoamerykańskich. Meksyk jest interesujący ze względu na bliskość Stanów Zjednoczonych, głównej inspiracji podczas
budowania meksykańskiego systemu politycznego. Ponadto konstytucja Meksyku
jest unikalna w skali Ameryki Łacińskiej, ponieważ zawiera przepisy abstrakcyjne i konkretne jednocześnie, posiada pierwsze zapisy dotyczące praw socjalnych.
Peru jest interesującym krajem ze względu na bardziej od innych państw latynoamerykańskich europejski charakter systemu politycznego. Z kolei Kuba jest
ciekawym przypadkiem ze względu na nieco inne źródła oddziaływania, które
kształtowały system polityczny, to znaczy wpływy Związku Radzieckiego.
Głównym zadaniem tej pracy była próba udowodnienia wielości źródeł, jakie stały u podstaw budowy systemów politycznych państw Ameryki Łacińskiej.
Chociaż zastosowana w tej pracy kategoria synkretyzmu politycznego jako pojęcia definicyjnego nie ma szerokiego zastosowania w naukach politycznych, nie
oznacza to, że owe przejawy łączenia, syntezy różnych elementów i tradycji politycznych nie są widoczne w świecie realnym. Jak można zaobserwować, zastosowanie bardzo podobnych rozwiązań systemowych na innym gruncie powoduje,
iż w efekcie mamy do czynienia z innym systemem, podobnym, lecz często w założeniach różnym. Badanie systemów politycznych z perspektywy synkretyzmu
politycznego jest niezwykle interesującą kwestią, która do tej pory nie była szeroko eksploatowana. Ponadto państwa latynoamerykańskie podlegają obecnie procesowi stabilizacji, co powoduje, że nie następują znaczące zmiany wpływające
na system polityczny. Dzięki temu badacze mają dogodną okazję przyjrzenia się
obecnym systemom z wielu perspektyw i poddania ich wielu interpretacjom.

28

Ibidem.
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Summary
The political system of Latin American countries. Europeans,
northamerican and “indigenous” systemic solutions ideas
of chosen countries

This article analyze political system of chosen countries as a result of political
syncretism. Firstly the author talks about definitions used in this article. Then
moves some of the points of Latin American political systems as an example of
political syncretism. As the most interesting examples, the author chose Mexico,
Peru and Cuba and describe some elements of their political systems. In conclusion, author comes to the thesis that political syncretism is existing but it is not
described enough in the science literature. Even the literature about political systems don’t show that field of study, don’t name it clearly.

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monika Tokarska
•••

Synkretyzm polityczny w Ameryce Łacińskiej
na przykładzie rządów Rafaela Correi

Rozważając zagadnienie synkretyzmu politycznego, napotyka się na problem
metodologiczny – naukowa definicja tego zjawiska nie została dotąd stworzona.
Określenie „synkretyzm polityczny” spotkać najczęściej można w publicystyce,
gdzie odnosi się zwykle do łączenia w poglądach politycznych idei lewicowych
z prawicowymi i ma pejoratywny wydźwięk1. Według objaśnienia ze Słownika
Języka Polskiego PWN synkretyzm to: „łączenie w jedną całość różnych, często
sprzecznych, elementów; też: współistnienie takich elementów, np. w doktrynie
religijnej lub w jakimś utworze”2, zatem przeciwstawność łączonych elementów
nie jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia synkretyzmu. Dla zrozumienia
funkcjonowania synkretyzmu w polityce Ameryki Łacińskiej potrzebne jest szerokie spojrzenie na to zjawisko – jako na kompleksowe, wielopłaszczyznowe,
czerpiące z różnych systemów, ideologii, tradycji i tym podobnych. Latynoamerykański synkretyzm w polityce to przede wszystkim łączenie przez sprawujących
władzę tradycyjnych, dziewiętnastowiecznych3 – ale uwspółcześnionych – modeli
rządzenia z nowożytnymi ideologiami. Synkretyzm przejawiać się może zarówno
w adaptacji zachodnich systemów, jak i osobowości rządzących, które mają niebagatelne znaczenie dla latynoamerykańskiej polityki.
Ameryka Łacińska to region obejmujący kilkadziesiąt państw i autonomii. Pomimo takiej wielości, w charakterystyce rządów poszczególnych krajów można
1

2
3

Por. A. J. Horodecki, Totalna walka z cywilizacją łacińską, cz. I, Polityka i Strategia, „Nowy
Przegląd Wszechpolski” 2002, nr 3‒4, [on-line:] http://npwmag.pl/archiwum/ARCHIWUM_
NPW/2002_03_04/PIS-Horodecki_Totalna-walka-z-CL.htm [27.10.2014]; J. Kostrubiec, Jellinek. Portret polityczny uczonego, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio
G, Ius, Vol. 52/53, Lublin 2006, s. 61‒70, [on-line:] http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plaincontent?id=4872 [27.10.2014].
Synkretyzm, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2007.
XIX wiek jest okresem wyzwolenia Ameryki Łacińskiej spod władz kolonialnych i kształtowania
się pierwszych niepodległych rządów – dlatego dopiero od tej daty można mówić o jakichkolwiek
tradycjach w latynoamerykańskim sposobie rządzenia.
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odnaleźć wspólne elementy. Dla ilustracji synkretyzmu politycznego Iberoameryki w artykule skupiono się na przeglądzie głównych idei, poglądów i nurtów
politycznych (caudillismo, personalismo, populizm, socjalizm XXI wieku, chrześcijańska nauka społeczna), które wpływają na sposób sprawowania władzy we
współczesnym Ekwadorze. Kraj ten uznano za reprezentatywny przykład dla regionu, jako że odnaleźć w nim można wiele składowych życia politycznego występujących w innych państwach, wywodzących się ze wspólnej tradycji. Należy
jednak pamiętać, że nie jest to jedyny możliwy wzór występowania, a w poszczególnych państwach synkretyzm polityczny składać się może z innych elementów.
Aby przybliżyć ideę synkretyzmu politycznego w Ameryce Łacińskiej poddany analizie zostanie sposób prowadzenia polityki w Ekwadorze, w celu oddzielenia i opisania poszczególnych jego składowych.
W wyborach prezydenckich roku 2006 zwyciężył tam charyzmatyczny Rafael Correa (ur. 1963). Przez zewnętrznych obserwatorów posądzany o tendencje
autorytarne4, wśród obywateli zyskał bardzo duże poparcie, wręcz oddanie –
świadczy o tym fakt, że jest on pierwszym prezydentem od 17 lat, który nie został
obalony w wyniku eskalacji niezadowolenia ludności. W stylu rządzenia Correa równolegle z nowymi prądami wykorzystuje techniki mające długą tradycję
w Ameryce Łacińskiej, dopasowując je do współczesności.
Zjawiskiem politycznym mającym najdłuższą historię w regionie, obecnym we
współczesnym Ekwadorze jest caudillismo. Termin pochodzi z XIX wieku i oznacza dominację oraz przywództwo mężczyzny dysponującego silną osobowością
bądź też siłą militarną, która, dzięki silnemu kultowi jednostki wytworzonemu
wokół caudillo5, może przerodzić się we władzę autorytarną6. W Ameryce Łacińskiej w XIX wieku z powodu licznie wybuchających rewolucji i wojujących ruchów niepodległościowych struktury polityczne większości państw były osłabione
i pozbawione stabilności, co stwarzało warunki dogodne dla uzyskiwania władzy
przez caudillos. Mianem caudillo określamy między innymi Juana Manuela de Rosas z Argentyny, Francisco Solano Lópeza z Paragwaju i Andrésa Santa Cruz z Boliwii. Caudillismo jest terminem silnie powiązanym z personalismo, oznaczającym
gloryfikowanie przywódcy, które pociąga za sobą absolutne podporządkowanie
się partii, ideologii i polityce rządzącego7. Oba te nurty stawiają przywódcę państwa, jakim pomimo ustroju republikańskiego, niewątpliwie jest Correa, na najważniejszej pozycji, przyznając mu swobodne prawo do kształtowania polityki.
4
5

6

7

Zob. S. Basabe-Serrano, J. Martinez, Ecuador: Cada vez menos democracia, cada vez mas
autoritarismo... con Elecciones, „Revista de Ciencia Politica” 2014, vol. 34, nr. 1, s. 145‒170.
Można odnaleźć polskie przekłady słowa caudillo jako „kacyk”, tenże jednak dokładnie pochodzi
od hiszpańskiego cacique, który jest innym typem przywódcy. Słowo „kacyk” zatem nasuwać
może błędne skojarzenia.
Zob. Caudillo (military dictator), [w:] Encyklopedia Britannica, [on-line:] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/100372/caudillo [1.09.2013]; Disorder and caudillismo, [w:] History of
Latin America [w:] Encyklopedia Britanica [on-line:] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/331694/history-of-Latin-America/60887/Disorder-and-caudillismo#ref360016 [1.09.2013].
Caudillo (military dictator), [w:] Encyklopedia Britannica, op.cit.
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Badania naukowe wykazują, że od kilku dekad w całej Ameryce Łacińskiej
widoczny jest powrót do praktyk caudillismo8. Przejawia się on w trendzie wybierania byłych prezydentów na następną kadencję oraz równoczesnym zwiększaniu się liczby wygranych kandydatów „znikąd”, nowoprzybyłych, nie mających rozbudowanego, politycznego życiorysu. Oddanie głosu na wcześniej już
rządzącego jest oznaką zaufania, wiary w jego rzetelność, i pokładania nadziei
w odnowę istniejącego kiedyś rządu, głosowanie na nowego człowieka jest natomiast czymś wręcz przeciwnym ‒ wyrażeniem niezadowolenia z dotychczasowych rządów. Wybranie po raz kolejny tej samej osoby często wynika z ubogiej
oferty kandydatów na prezydenta. Oba typy wygrywających wybory – byli prezydenci i nowe twarze – pojawiają się najczęściej w czasach kryzysów politycznych.
W badaniach wykazuje się, że późniejsze rządy obu typów nie sprzyjają systemowi demokratycznemu – pojawienie się byłego prezydenta z powrotem na scenie
politycznej może powodować rozłamy w jego partii, polaryzację oraz trudności
w sprawowaniu rządów; nowa osoba na stanowisku prezydenta najczęściej boryka się z nieprzychylnością rządzących partii, co prowokuje niedemokratyczne
decyzje podejmowane w celu utrzymania rządów. Równocześnie, rządy obu typów elektów noszą znamiona historycznego caudillismo. Prezydenci powracający
na urząd mają pod swoim panowaniem wielkie zasoby polityczne, składające się
z ludzi popierających go lub zależnych od niego. Przywracanie do władzy byłych
prezydentów powoduje rozdrażnienie opozycji i wzmożenie zapotrzebowania na
nową twarz w polityce, zupełnie jak za czasów caudillismo. Natomiast pojawienie
się nowej osoby w polityce powoduje podkreślenie nieprawidłowości w obecnym
stanie rzeczy, co odstrasza wiele organizacji politycznych, które odsuwają się od
nowoprzybyłego, przez co ten zaczyna naśladować taktyki caudillismo, aż w końcu popełnia błędy, które obiecywał wykorzenić z życia politycznego kraju. Caudillo w XXI wieku, pomimo tego, że nie dąży do władzy totalitarnej, osłabia partie
polityczne, powoduje zachwiania równowagi oraz zastrasza przeciwników9.
Wielu dotychczasowych prezydentów Ekwadoru uznawanych jest za caudillo.
Bezsprzecznie w trend latynoamerykańskiego powrotu do caudillismo wpisuje się
także Rafael Correa. Możemy go uznać za kandydata „z nikąd” – nie wywodził się
on z żadnej istniejącej wcześniej partii, która by go wypromowała, a do wyborów
stanął jako były minister finansów – funkcję tę sprawował zaledwie przez 104 dni.
Liczne spotkania z obywatelami czy też przemówienia w radiu i telewizji, adresowane do nich bezpośrednio, w których prezydent przekazuje swój program polityczny i spostrzeżenia na bieżące tematy, podkreślają personalistyczny charakter
władzy oraz wizerunek Correi jako jedynego przywódcy w państwie, w którym
partie polityczne nie mają większego znaczenia. Dowodzą one też jego charyzmy,
umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem, a w efekcie umiejętności
sprawowania nad nim rządów.
8
9

Zob. J. Corrales, Latin America’s Neocaudillismo: Ex-Presidents and Newcomers Running for
President... and Winning, „Latin American Politics and Society” 2008, Vol. 50, No. 3, s. 1‒35.
Ibidem.
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Innym zjawiskiem obecnym we współczesnym życiu politycznym Ekwadoru
jest populizm. Termin ten pochodzi z XIX wieku i określa zespół specyficznych
zachowań politycznych, często definiowanych jako „popieranie lub lansowanie
idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy”10. Jak pisze Carlos de la Torre, w książce Populistyczne pokusy
w Ameryce Łacińskiej, populizm uosabia retorykę dualizmu, przedstawiającą starcie ludu z oligarchią jako nieustanną walkę pomiędzy dobrem a złem. W populizmie bardzo ważna jest postać lidera politycznego, który ucieleśnia możliwość
wyzwolenia się spod jarzma oligarchii. Zwykle przedstawia się go jako zwykłego człowieka, który dzięki swoim niezwykłym cechom, takim jak odwaga, spryt
i inteligencja, był zdolny wybić się ponad przeciętność, aby poprowadzić lud ku
wyzwoleniu. Wrogowie przywódcy uosabiają wszystkie nieszczęścia dotykające
naród, a definiowanie ich jest nader łatwe – każdy, kto nie popiera przywódcy, jest
jego przeciwnikiem. Lider często podkreśla swoją bezinteresowność oraz poświęcenie dla narodu i ojczyzny. W populistycznych rządach możliwe jest dojście do
władzy członków najniższych warstw społecznych. Stosunek populizmu do demokracji jest niejednoznaczny – z jednej strony populistyczni przywódcy dbają
o włączenie wykluczonych dotychczas osób w demokratyczne struktury, z drugiej
bardzo często naruszają jej zasady. Demokracja ogranicza się do masowych akcji,
przeprowadzanych na apel lidera (zgodnie z jego wolą), nie jest faktycznym postępowaniem zgodnym z demokratycznymi strukturami, procedurami i normami11. Populistyczni przywódcy zwykli przemawiać do ludu w celu przekazania
im swoich zamierzeń czy uzyskania poparcia, osobiście, z pominięciem udziału
partii politycznych12. Populizm zwykło się utożsamiać z ideologią lewicową, nie
występuje on jednak wyłącznie w lewicowych rządach, równie możliwe jest pojawienie się populistycznego polityka z prawej strony sceny politycznej13. Zarówno
w marksizmie, jak i populizmie nietolerowana jest pluralność polityczna, a prawa
obywateli są uznawane za przejaw dominacji burżuazji.
Historyczni przywódcy populistyczni z Ameryki Łacińskiej to między innymi
Juan Domingo Perón z Argentyny (prezydent w latach 1946‒1955 i 1973‒1974),
Getulio Vargas z Brazylii (prezydent w latach 1930‒1945 i 1951‒1954), Luis Echeverría (prezydent w latach 1970‒1976) i José López Portillo z Meksyku (prezydent
w latach 1976‒1982) oraz Alan García w Peru podczas swojej pierwszej kadencji (1985‒1990)14. Możemy mówić również o politykach socjalistycznych, którzy
praktykowali populistyczne metody. Wśród nich znajdują się Salvador Allende
z Chile i Daniel Ortega z Nikaragui. Ważnym rysem w historii latynoamerykań10
11
12
13
14

Populizm, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, 2012.
C. De La Torre, Populist Seduction in Latin America, op.cit., s. 58‒59.
S. Edwards, Left Behind: Latin America and the False Promise of Populism, op.cit., s. 187.
Ibidem, s. 188.
S. Edwards, Left Behind..., s. 187.
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skiego populizmu jest podkreślanie siły narodu i identyfikacja z państwem, co
wiązało się zwykle z nacjonalizacją ziemi, zasobów naturalnych i przemysłu15.
Pokolenie populistycznych polityków XXI wieku tym różni się od poprzednich, że zdobyło swoją władzę legalnie, a w aspekcie krytyki globalizacji ogranicza się do piętnowania specyficznych przedsiębiorstw lub organizacji, dostrzegając również pozytywne strony tego zjawiska. Rafael Correa przedstawia przykład
pomieszania tradycyjnej i nowoczesnej kampanii oraz strategii rządzenia. Używa
on starszych populistycznych metod, takich jak klientelizm, protektorstwo i populistyczna retoryka, ale doskonale łączy je z wykorzystywaniem mediów. W celu
wygrania wyborów Correa przedstawiał swoich oponentów jako narodowych
wrogów i przeciwników rewolucji. Celem jego ataków stali się politycy, dziennikarze i biznesmeni16. W wielu jego przemówieniach przedstawia ich jako polityczne zorganizowane grupy („partiokracja”, „mediokracja”), których interesy
stoją w opozycji do interesów państwowych (to jest: jego rządu), nawiązując tym
samym do retoryki dobra i zła17. Innymi wrogami Ekwadoru wyliczanymi przez
Correę są imperializm i neoliberalizm.
Sukcesy polityków-populistów w staraniach o władzę przypisuje się słabym
i skorumpowanym instytucjom demokratycznym istniejącym w państwie, szczególnie partiom politycznym. Kraje doświadczające częstych przewrotów politycznych, kryzysów i zmian władzy nie są na tyle silne, aby wykształcić odpowiednie
procedury zapobiegające dojściu do władzy populistów. Partie polityczne rządzące dotychczas stają się wtedy łatwym celem do oskarżeń dla polityków populistycznych, którzy zjednują sobie elektorat dzięki obietnicom rychłej poprawy.
Ekwador w momencie wyborów prezydenckich w 2006 roku był krajem osłabionym przez wieloletni kryzys ekonomiczny oraz nad wyraz częstą zmianę liderów
politycznych. Obywatele państwa zniechęceni do tradycyjnych przywódców stali
się otwarci na populistyczną retorykę Rafaela Correi, który w swoich przemówieniach używał kolokwialnego języka. Zwłaszcza najbiedniejsi Ekwadorczycy pokładali nadzieję na zmianę w nowym prezydencie i właśnie tym można tłumaczyć
jego zwycięstwo. Correa, aby zbliżyć się do społeczeństwa, publicznie podkreśla
swoje pochodzenie z pracującej klasy średniej oraz często mówi o trudnej sytuacji
rodzinnej w czasach jego dzieciństwa18. Aby podkreślić szacunek i więź z ludnością rdzenną w podstawowym stopniu opanował język Indian Kechua. Ze swoimi
wyborcami najczęściej spotyka się podczas bezpośrednich spotkań, prowadzi też
programy radiowe i telewizyjne, w których przekazuje swoim wyborcom swój
program polityczny oraz komentuje bieżące wydarzenia. Za populistę uważa się
go również z powodu widocznego ukierunkowania jego polityki na poprawę sytuacji najbiedniejszych. Correa, wykorzystując dochody z eksportu ropy naftowej,
15
16
17
18

R. Dornbusch, S. Edwards, The Macroeconomics of populism in Latin America, University of
Chicago Press, Chicago 1991, s. 1.
C. De La Torre, Populist Seduction..., s. 174‒175.
Ibidem.
Ibidem.
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już podczas swojej pierwszej kadencji wprowadził wiele programów socjalnych,
mających na celu ekonomiczną pomoc ludności Ekwadoru.
Synkretyzm polityczny w Ekwadorze przejawia się także w ideologii obranej
przez współczesny rząd. Od momentu objęcia fotela prezydenta przez Rafaela
Correę Ekwador zaczął być określany jako państwo lewicujące. Tym samym wpisał się w bardzo wyraźny trend polityczny w Ameryce Łacińskiej. W regionie tym
od początku XXI wieku do władzy w znaczącej ilości państw doszły osoby z lewej
strony sceny politycznej19.
Konkretyzując – współczesna latynoamerykańska lewicowość to wprowadzanie w życie założeń socjalizmu XXI wieku. Termin ten został wpisany do politologicznego słownika przez socjologa i analityka politycznego Heinza Dietericha
w książce Socjalizm XXI wieku20. Według Dietricha ów socjalizm zbudowany jest
na bazie marksistowskiej idei walki klas, w odróżnieniu od tradycyjnego modelu
odrzuca jednak autorytaryzm oraz koncepcję centralnego planowania. Socjalizm
XXI wieku jest uznawany za typ demokratycznego socjalizmu, ponieważ za swój
priorytet uznaje zachowanie systemu demokracji reprezentatywnej. Staje się on
realną ideą państwową, jeśli wypełnione jest następujące 5 zadań: 1) w państwie
panują rządy prawa, 2) następuje rozwój sił wytwórczych, 3) naród jest zjednoczony i popiera władzę, 4) rządzący wspierają rozwój teorii socjalistycznych, 5) państwo uczestniczy w budowie potęgi regionalnej poprzez uczestnictwo w organizacjach regionalnych21.
Nowe ruchy lewicowe rezygnują z gospodarki wolnorynkowej na rzecz ekonomii równości, która oparta jest na marksistowskiej teorii wartości22, opierają się
na demokracji bezpośredniej, w której naród podejmuje decyzje za pomocą plebiscytów, a jej instytucje są reprezentantami interesów narodowej większości przy
równoczesnej ochronie praw mniejszości. Obywatel w państwie socjalizmu XXI
wieku jest odpowiedzialny, krytyczny i racjonalny23. Idea nowożytnego socjalizmu
19

20
21
22

23

W 2003 roku prezydentem Brazylii został Luiz Inácio Lula da Silva a w Argentynie Nestor Kirchner; w 2004 roku wybory w Panamie wygrał Martin Torrijos; w 2005 roku w Urugwaju Tabare Vazquez; w 2006 roku na fotelach prezydenckich socjaliści zasiedli w Boliwii (Evo Morales
Ayma), Chile (Michelle Bachelet), Peru (Alan Garcia Perez), Hondurasie (Manuel Zelaya), na
Haiti (Rene Preval); w 2007 roku lewicowe rządy powstały w Nikaragui (Daniel Ortega), Ekwadorze (Rafael Correa), w 2008 roku także w Paragwaju (Fernando Lugo); w 2009 roku prezydentem Salwadoru został Mauricio Funes. Wliczając rządzącego na Kubie Raula Castro, jest to
piętnastu prezydentów wybranych w krótkich odstępach czasu, z których pięciu charakteryzuje
się poglądami radykalnymi.
Inkarri: Indigenismo y socialismo del siglo XXI, [w:] „Cuadernos de Pensamiento Político” 2010,
nr 26 FAES, s. 145.
F. I. Leiva, Latin American Neostructuralism: The Contradictions of Post-Neoliberal Development,
University of Minnesota Press, Minneapolis 2008, s. 227.
Inaczej: laborystyczna teoria wartości; teoria ekonomiczna, wedle której prawdziwa wartość
towarów jest związana z pracą potrzebną do ich wyprodukowania; jej autorami byli A. Smith
i D. Ricardo; popularna w Europie do połowy XIX w., leży u podstaw ekonomii makrsistowskiej.
M. F. Gawrycki, Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2008, s. 50‒51.
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rozwinęła się głównie w Wenezueli i na Kubie24. Jej głównym popularyzatorem
w Ameryce Łacińskiej był Hugo Chávez (ur. 1954 r., zm. 2013 r.), który pierwszy raz użył tego terminu podczas wystąpienia na V Światowym Forum Społecznym25, które odbyło się 30 stycznia 2005 roku w Porto Alegre w Brazylii26. Chávez
w trakcie trwania swoich rządów deklarował chęć wprowadzenia w Wenezueli
socjalizmu XXI wieku, co wyrażała konstytucja z 1999 roku. Wenezuelski prezydent nazwał dążenie swojego państwa do takiego ustroju Rewolucją Boliwiariańską (hiszp. Revolución Bolivariana) na cześć Simona Bolivara27. Wyrazem dążenia
połączonych sił Wenezueli i Kuby do rozprzestrzenienia rewolucji socjalistycznej było utworzenie 29 kwietnia 2009 roku Boliwiariańskiego Sojuszu Dla Naszej
Ameryki (hiszp. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, dalej:
ALBA)28. Organizacja ta zdaje się najpełniej realizować idee socjalizmu XXI wieku. To porozumienie gospodarcze miało być alternatywą dla zaproponowanego
przez USA traktatu o wolnym handlu. Założeniem ALBA jest współpraca pomiędzy członkami oparta na solidarności i komplementarności w celu osiągnięcia
wspólnego rozwoju. Organizacja skupia się na walce z ubóstwem, promuje prawa
człowieka, w tym szczególnie te dotyczące kobiet i pracy, oraz ochronę środowiska
i tradycyjnego rolnictwa. Integracji pomiędzy państwami członkowskimi zagrażają takie zjawiska jak długi, ubóstwo, nierówności pomiędzy narodami, medialne monopole, blokowanie dostępu do wiedzy. W celu ich pokonania ALBA wdraża politykę określaną jako lewicową, dążąc do wzmocnienia państw i zachęcania
ich do odrzucania neoliberalnych reform29. Alternatywne reformy proponowane
przez ALBA dotyczą czterech głównych obszarów: mediów, solidarności społecznej, funduszy na rzecz rozwoju oraz udziału społecznego i energii. Najważniejszym posunięciem w obszarze funduszy było utworzenie 9 grudnia 2007 roku
Banku Południa (hiszp. Banco del Sur), który ma być organem wspomagającym
finansowo państwa rozwijające się. Bank ten, którego kapitał pochodzi ze składek
państw członkowskich, ma być alternatywą dla organizacji finansowych ze Stanów Zjednoczonych, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz
Walutowy30. Organizacja neguje zachodnie rozumienie praw patentowych, twierdząc, że stoją one w sprzeczności z prawem do dostępu do lekarstw i żywności
24
25
26

27
28
29
30

Ibidem.
F. I. Leiva, op.cit., 226.
Światowe Forum Społeczne jest alternatywnym spotkaniem wobec odbywającego się co roku
w Davos Światowego Forum Ekonomicznego. Dla uczestników Forum najwyższymi wartościami są m.in. walka z polityką neoliberalną oraz prowadzenie gospodarki społecznej opartej na
solidarności, ochronie środowiska i poszanowaniu różnorodności kulturowej. Zob. V Światowe Forum Społeczne. Jaki program? [on-line:] http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/
70955.html[10.08.2013].
Żył w latach 1783‒1830. Bohater przywódca walki o niepodległość Ameryki Południowej.
Członkami ALBA obecnie są: Antigua i Barbuda, Boliwia, Dominika, Ekwador, Kuba, Nikaragua,
Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wenezuela.
M. F. Gawrycki, Wenezuela i rewolucja…
Ibidem.
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przysługującym państwom rozwijającym się31. Państwa członkowskie docelowo
mają używać jednej waluty – Sucre.
Rafael Correa wielokrotnie deklarował chęć podążania w kierunku socjalizmu
XXI wieku za przykładem Wenezueli. Proces przekształcania Ekwadoru nazwał
Rewolucją Obywatelską (hiszp. Revolución Ciudadana), aby podkreślić, że to obywatele są najważniejsi w państwie. Na Rewolucję Obywatelską ma składać się pięć
pomniejszych rewolucji: polityczna (utworzenie nowej konstytucji), ekonomiczna (wspieranie rozwoju przedsiębiorstw narodowych), etyczna (walka z korupcją), socjalna (bezpłatny dostęp do opieki medycznej i edukacji), niepodległościowa oraz integracja latynoamerykańska (strzeżenie zasady nieinterwencji oraz
uczestniczenie w organizacjach regionalnych). 0d 2009 roku Ekwador należy do
ALBA, w ramach której 7 lipca 2010 roku dokonał pierwszej w historii transakcji
z Wenezuelą w walucie Sucre32.
Czynniki, które sprawiają, że Ekwador możemy zaklasyfikować jako państwo
socjalizmu XXI wieku, to szerzenie nacjonalizmu, rozbudowa centralnego planowania, interwencja rządowa w gospodarkę oraz zwiększenie kontroli nad władzą
sądowniczą. Pomimo tego, iż ekwadorskie dążenie do socjalizmu jest uznawane za
bardziej pragmatyczne niż ideologiczne, w konstytucji państwowej obowiązującej
od 2008 roku znalazło się wiele zapisów świadczących o realnym dążeniu państwa
do wprowadzenia go. Konstytucja ta rozszerza kompetencje prezydenta, między
innymi przyznając mu prawo do reelekcji czy rozwiązania parlamentu w ciągu
trzech pierwszych lat kadencji33. Ważnym punktem owej ustawy zasadniczej jest
wprowadzenie koncepcji „dobrego życia” (hiszp. buen vivir, kecz. sumak kawsay),
która stanowi podstawę rządowych programów mających zapewnić sprawiedliwość społeczną34. Jako podstawę „dobrego życia” konstytucja uznaje rozliczne
prawa dla szerokich grup społecznych, włączając do społeczeństwa grupy dotychczas wykluczone – ludy etniczne, emigrantów, więźniów. Wiele miejsca poświęcono walce z dyskryminacją, obywatelom Ekwadoru gwarantuje się równość
formalną i materialną. Konstytucja przyznaje również prawa naturze35. Nazwana
z języka keczua Matką Ziemią (kecz. Pacha Mama) posiada prawo do reprodukowania się zgodnie ze swoim cyklem życia, państwo ma obowiązek chronienia jej36.
Znalazły się w niej zapisy zabraniające wydobycia zasobów nieodnawialnych na
31
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[1.05.2013].
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obszarach chronionych37. Podkreślono również, że dobra naturalne są własnością
państwa. W konstytucji znalazły się również zapisy o nacjonalizacji kluczowych
gałęzi przemysłu, możliwości anulowania długów zagranicznych, legalizacji małżeństw homoseksualnych czy zakazie stosowania GMO na terenie Ekwadoru.
Ekwadorski socjalizm w rządach Rafaela Correi miesza się z chrześcijańską
nauką społeczną Kościoła38. Correa, widywany na obchodach wszystkich katolickich świąt, w wypowiedziach podkreśla swoją głęboką wiarę i uznanie katolickiej
nauki Kościoła i teologii wyzwolenia za podstawy do tworzenia polityki państwowej39. Połączenie socjalizmu z chrześcijaństwem, niezrozumiałe z perspektywy
zachodnioeuropejskiej, jest częstym zjawiskiem we współczesnych rządach Ameryki Łacińskiej. Teologia wyzwolenia czerpiąca z nauki chrześcijańskiej była narzędziem w rękach wielu spośród komunistycznych rewolucjonistów XX wieku,
gdzie najbardziej znanym przykładem jest Ernesto Che Guevara. Z wypowiedzi
Correi dowiedzieć się możemy, że według tego przywódcy, bycie nowoczesnym
socjalistą oznacza dążenie do sprawiedliwości społecznej oraz działania w kierunku poprawy egzystencji najbiedniejszych grup społeczeństwa40. Z przedstawionych w artykule przykładów wyłania się silnie synkretyczna wizja polityki
Ekwadoru, a z nakreślonego obrazu odczytać można mieszankę tradycji i nowoczesności, redefinicje i połączenie ze sobą zarówno europejskich ideologii, jak
i rodzimie latynoamerykańskich sposobów rządzenia. Nie jest ona wyjątkowa
tylko dla Ekwadoru oraz rządów Correi – wiele z opisanych tendencji pojawia
się także w innych państwach regionu, przez co można mówić o synkretyzmie
politycznym nie tylko ekwadorskim, ale szerzej – latynoamerykańskim.
Na kształtowanie się instytucji państwowych wpływ mają latynoamerykańskie
tradycje polityczne, takie jak caudillismo czy personalismo w nowoczesnej formie,
a także populizm, wykorzystywany na całym świecie, a w Ameryce Łacińskiej nabierający niespotykanej nigdzie indziej siły – o czym świadczyć może liczba populistycznych polityków, którym udało się zdobyć poparcie od początku XX wieku.
Prezydent Rafael Correa wykorzystuje te techniki do wprowadzenia w Ekwadorze
ustroju socjalizmu XXI wieku. Ustrój ten jest sam w sobie przykładem synkretyzmu – przeniknąwszy z Europy, został w Ameryce Łacińskiej zredefiniowany
i dopasowany do warunków regionu tak doskonale, że zdobywa coraz większą
37
38

39
40

Ibidem.
Chrześcijańska nauka społeczna to nauczanie Kościoła katolickiego w kwestiach odnoszących
się do zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludzkości, zatem ma podstawowe
znaczenie przy określaniu stosunków obywatel–państwo. Przyjmuje ona chrześcijański obraz
człowieka, praca jest pierwszorzędną zasadą ładu społecznego, pierwszeństwo mają inicjatywy
prywatne. Jej powstanie związane jest z encykliką Leona XIII Rerum Novarum, która była odpowiedzią na zachodzące w XIX wieku przemiany społeczno-polityczne związane z tworzeniem
się nowoczesnych społeczeństw.
Interview with Rafael Correa: Ecuador’s Path, „New Left Review” 2007, nr 77, [on-line:]
http://www.ratb.org.uk/news/latin-america/303-rafael-correa-ecuadors-path [15.11.2014].
S. Mather, Venezuela Pays for First ALBA Trade with Ecuador in New Regional Currency [on-line:]
http://venezuelanalysis.com/news/5480 [10.04.2013].
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popularność wśród sprawujących władzę na kontynencie. Ta latynoamerykańska
wersja socjalizmu nie stoi w opozycji do religii, jak europejska, a wręcz przeciwnie
– uzupełnia się z takimi ideami chrześcijańskimi (również w wersji latynoamerykańskiej) jak teologia wyzwolenia czy adaptowana na jej potrzeby chrześcijańska
nauka społeczna.
Mimo tak różnorodnych genez powstania poszczególnych, opisanych w artykule elementów życia politycznego wykorzystywanych w Ekwadorze i całej
Ameryce Łacińskiej, po połączeniu ich w osobie i sposobie sprawowania władzy
Rafaela Correi, wyłania się obraz niezwykle spójnej i sprawnej w swym działaniu politycznej strategii. Obraz owej strategii nakreślonej w niniejszym artykule,
może stanowić doskonały punkt wyjścia do próby odpowiedzenia na pytanie czy
– wbrew przytoczonemu we wstępie pejoratywnemu rozumieniu synkretyzmu
politycznego przez publicystów – ekwadorski synkretyzm w sposobie sprawowania władzy jest rzeczywiście projektem niepełnym, politycznie niezdecydowanym
i nietrwałym w swej mieszance. Może okazać się, że taki sposób rozumienia polityki latynoamerykańskiej jest jedynie odbiciem, efektem głęboko zakorzenionego
w sposobie myślenia o tym, jak powinna polityka wyglądać, europocentryzmu.
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Summary
Political Syncretism in Latin America in the times of
Rafael’s Correa government

The article describes political strategy of Rafael Correa, current president of
Republic of Ecuador. Author describes components of Ecuador’s political landscape, showing its origins. Although political syncretism is not an scientific term
yet, the author proves that there are some indications that we can speak about
such phenomena with confidence.
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Conceptual blending as an example
of syncretism in language and thought
What is conceptual blending?
The theory of conceptual blending was developed to account for certain dynamic aspects of meaning construction and has been successfully applied to the
analysis of counterfactuals, irony, novel metaphors and the interaction of text
and image. Fauconnier and Turner1 propose that imagination plays a crucial role
in cognitive processes, and blending, as the creative integration of meaning that
gives rise to more than the sum of its parts2, is one of the most fundamental cognitive operations, and is manifested both linguistically and non-linguistically in
every aspect of human life: in folklore, ritual, art, religious thought and practice,
and sciences3. Thus, being human is being creative, and the theory of blending offers certain tools to describe innovative and novel use of language.
Blending as a linguistic tool
A classic example of a sentence whose meaning has been notoriously difficult
to account for in other linguistic frameworks is: „This surgeon is a butcher.”
Taken literally, this sentence would deliver a simple message about a person
pursuing simultaneously two career paths. However, intuitively (and cognitive
linguistics relies on speakers’ intuitions4) we understand that the speaker intends
to convey a completely different meaning: in fact, this sentence is intended to
convey a negative evaluation of the surgeon’s performance. How can we account
for this kind of emergent meaning?
1
2
3
4

G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York 2002.
V. Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press, 2007, p. 12.
G. Fauconnier, M. Turner, op.cit., p. v‒vi.
V. Evans, M. Green, Cognitive Linguistics. An Introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, p. 16.
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The theory of blending describes such examples in terms of two input spaces
(see: Figure 1): in Input 1 we call for our knowledge of the world concerning the
surgeon’s job, his or her tools, place of work, aims, skills, etc.; in Input 2 we call
for our knowledge of the butchering job, tools, place of work, goals, skills, etc. The
two inputs need to have some common elements (the generic space) for us to be
able to compare them, extrapolate appropriate pieces of information and understand the intended meaning. In this case, the two input spaces have analogous
structure, which facilitates understanding. But the really interesting part of the
process happens in the blended space where chosen elements of the input spaces
are projected to and integrated into one whole to deliver the final message: this
surgeon operates on human patients, but what is wrong with the situation is that
the surgeon brings the wrong skills into the operation theatre, which makes it also
possible to question their goals. This clash of conflicting elements in the blended
space gives rise to the emergent meaning: this surgeon is incompetent.

Figure 1. „This surgeon is a butcher.”
(Based on: V. Evans, M. Green, op.cit., p. 402-406.)

Chimeras as blends
Being a cognitive phenomenon, conceptual blending is amply manifested in
every aspect of human culture, such as a plethora of fantastic creatures that inhabit mythologies of different peoples. In Central America, a prominent figure was
Quetzalcoatl (the Aztec name) or K’uk’ulkan (the Maya name) – the „Feathered
Serpent” exhibiting characteristics of both a snake and a bird5. It was a deity as5

M. J. Macri, G. Vail, The New Catalog of Maya Hieroglyphs. Volume 2. The Codical Texts, University of Oklahoma Press, Norman, 2009, p. 127. A. Stone, M. Zender, Reading Maya Art. A Hiero-
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sociated with water and rain, venerated among others by Olmecs, Teotihuacanos,
Aztecs, the Maya, but also by modern Pueblo peoples of American Southwest6.
Differences in basic-level categorization

However, the bird and the serpent in Quetzalcoatl/K’uk’ulkan are not simply
any kind of a bird and a snake. It has been shown7 that even in modern times Native Americans, as people living close to nature and possessing impressive knowledge of their environment, operate on the level of the genus, so they recognize
birds as quetzals, lovely cotingas, etc. On the other hand, urban Americans lacking in detailed zoological knowledge use the cover term „bird” for any feathered
animal. Thus, the bird and the serpent in K’uk’ulkan are respectively the emerald
plumed quetzal (Pharomachrus mocinno) and possibly the rattlesnake8.
This results in a certain discord when translating such native names as
K’uk’ulkan or Yaxuun Bahlam (the name of several rulers of the Maya city of Yaxchilan) which are traditionally rendered as „Feathered Serpent” and „Bird Jaguar”,
while in fact today we already know that the intended meaning was „Quetzal-Rattlesnake” and „Lovely Cotinga-Jaguar” (Panthera onca). This cultural difference
stems from differences in basic-level categorization, which – in turn – is the result
of differences in the society’s general knowledge of the world.
Names as blends

Thus, the name of the Central American deity Quetzalcoatl/K’uk’ulkan
may be analysed as a blend. In Input 1, there is the k’uk’ „resplendent quetzal”
(Pharomachrus mocinno) – an extremely important bird sought for its exquisite
plumage, a valuable commodity and a precious sacrificial offering9. In Input 2,
there is the kaan – most likely „rattlesnake”10 homophonically linked with the sky,
a symbol of deadly forces of nature and fertility at the same time11. In the generic
space there is the identity size and different qualities characterizing the two animals, while the blended space is a selective mixture of elements from the inputs
leading to the emergence of a new meaning (see below).
Similarly, the name of Yaxchilan kings Yaxuun Bahlam may be analysed as
a blend (see: Figure 2). In Input 1, we have yaxuun – „lovely cotinga”, a small bird
with colourful feathers which were also an appreciated article of trade, frequently
offered to gods12. In Input 2, there is the jaguar, the biggest and most respected

6
7
8
9
10
11
12

glyphic Guide to Ancient Maya Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2011, p. 215.
M. Miller, K. Taube, An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Mexico and the
Maya, Thames & Hudson, London 1993 (2011), p. 141‒142.
V. Evans, M. Green, op.cit., p. 264.
M. Miller, K. Taube, op.cit., p. 141; A. Stone, M. Zender, op.cit., p. 215.
A. Stone, M. Zender, op.cit., p. 93.
M. Miller, K. Taube, op.cit., p. 141.
A. Stone, M. Zender, op.cit., p. 86.
M. J. Macri, G. Looper, op.cit., p. 88.
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Figure 2. The name of Yaxuun Bahlam as a blend

predator of Central America, generally associated with night, hunting, caves and
the underworld, but also by extension with royal power and military valour13.
However, the difficulty lies in the fact that it is impossible to predict with absolute certainty which elements of the input spaces are projected into the blended
space and what the emergent meaning is. Not being participants of the Classic
Maya culture (250–900 AD, Central America), we can only hypothesize about
what kind of image a king might have attempted to project by taking up the name
of Bird Jaguar. The typical royal titles suggest that divinity and origin were of great
importance, since all Maya kings carry the title of k’uhul X ajaw „god-like lord of
X” (where X is a placename or dynastic name). Military valour was an important
merit since Maya kings carry titles such as ucha’n Y „the Captor of Y” (where Y is
a name) or aj Z baak „He of Z Captives” (where Z is a number). This is consistent
with what is known about the role of kings in the Maya society: they were keepers of time responsible for contacts with gods and ancestors and military leaders
who waged wars, and captured prisoners14. Thus, a name such as Yaxuun Bahlam
most likely was supposed to project the image of a strong king, capable priest and
accomplished warrior who will ensure the prosperity of his people.
Therefore, blends which are based solely on the linguistic channel of communication, and rely heavily on the culture-specific knowledge may be problematic
in interpretation. The deeper the knowledge of the culture and language, the easier the task becomes, but in the case of an ancient culture the undertaking may
turn out to be unfeasible.
13
14

A. Stone, M. Zender, op.cit., p. 83.
D. Stuart, The Order of Days. The Maya World and the Truth about 2012, Harmony Books, New
York 2011, p. 254‒255.
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The interaction of language and image
There are, however, blends
which can be analysed with higher certainty, since they are based
on two modes of communication,
and the interaction of linguistic and visual information, both
prompting for the retrieval of our
knowledge of appropriate areas of
life. An interesting example, analysed by Fauconnier and Turner15,
is shown in Figure 3.
If we look at the text alone: Joey,
Katie and Todd will be performing
your bypass, it is a straightforward
statement which does not give rise
to any additional meanings. However, if we read the same sentence
in the context of the photo of three
children dressed as surgeons and
ready to perform a surgery, the
interaction of the image and text
starts the process of analysis and
Figure 3. The bypass blend
searching for deeper meanings.
(G. Fauconnier, M. Turner, op.cit., p. 67.)
What is more, the use of the word
„your” drags the receiver of the message into the blend, because it is no longer any
bypass, but „my own”. By being involved in the situation, we are more likely to react more emotionally to it. As we learn from the small print, the poster promotes
a campaign for better education for children today, so that in 20–30 years, when
we are old and in need of medical help, they will be well-educated professionals.
The text combined with the image deliver a complex message that is intended to
provoke people to act.
Compression of vital relations

This complex result is achieved by compression the vital relations of time,
identity, change and cause-effect16 (see: Figure 4). This allows us to ignore the 20–
30 year gap between now and the future (time compression). We understand that
the children in the photo and our adult doctors in the future are the same people
(identity compression), who from today’s pupils are going to change into doctors
(change compression). It also becomes clear that poor education given to the kids
15
16

G. Fauconnier, M. Turner, op.cit., p. 65‒67, 70.
Ibidem, p. 65‒67, 70.
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Figure 4. The bypass blend (G. Fauconnier, M. Turner, op.cit., p. 65-67, 70.)

today will result in their incompetence as doctors in the future (cause-effect compression). Thus, the bypass blend produces a rather frightening vision of me being
operated by incompetent doctors and urges me to act today to prevent this course
of action. As such, it is a powerful tool of persuasion and a mechanism of exerting
influence on other people.
Composition, completion and elaboration

The process of arriving at the emergent meaning comprises three stages: composition, completion and elaboration17. Firstly, the elements of input spaces are
selectively projected into the blended space to „compose” a scene that is completely new; in the bypass blend, the blended space contains the hypothetical situation of children operating on real patients. Secondly, the blend unconsciously recruits any relevant background information to „complete” the scene; in the bypass
blend, it may be the knowledge of medical procedures which informs us that a bypass surgery is difficult and requires highly skilled professionals to be performed
successfully; the heart condition is caused by such risk factors as unhealthy diet
or the lack of physical activity, etc. Thirdly, the blend may be run as an imaginary
simulation of a possible course of action; for example, it may be I on the operating
table, and I may die. This complex series of (unconscious) cognitive operations
makes us arrive at the conclusion that if we want to avoid problems in the future,
we need to undertake certain actions today.
17

Ibidem, p. 48‒49.
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Maya inscriptions as blends

As Fauconnier and Turner18 posit, conceptual blending is not a new phenomenon, and may have a history as long as 50,000 years – therefore, it is perfectly
viable that it should be manifested in Classic Maya inscriptions. An interesting
example is the unusually long and complex narrative illustrated with rich imagery
found on the tablet from the Temple of the Cross in Palenque (see: Figure 5).

Figure 5. Palenque Temple of the Cross tablet
(drawing by Linda Schele, reproduced with the permission of LACMA)

Figure 6. The organization of the main and auxiliary glyphic texts in Palenque Temple
of the Cross tablet
18

Cf. Ibidem.
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The main text of the TC tablet (see: Figure 6) describes the history of the city
from mythical events thousands of years ago to the historical events of the 4th–7th
centuries AD19. It focuses mainly on dates of births and accessions of rulers, but
it also mentions several important ceremonies, interestingly, omitting the three
„aberrant” reigns of 583–615 – a period of certain dynastic problems20, which
might have been inconvenient for the subsequent ruler. It also does not detail the
reign of the depicted ruler’s father – K’inich Janaab Pakal, who is, however, mentioned in the parentage statement. The text seems to be a continuous narrative
without a division into what is mythical (with lifespans of hundreds of years) and
what is historical (with human-scale lifetimes), since the part referring to Ukohkan Chan’s birth and his accession starts in the left-hand panel, and is continued
in the right-hand panel, linking the two parts and showing they are supposed to
be treated as a whole.
The auxiliary texts are rendered in visibly smaller glyphs, and built-in into
the scene depicting a young man and an adult man standing on both sides of the
world tree growing from a sacrificial bowl21. The auxiliary text next to the youngster mentions his initiation to royal duties (climbing the pyramid to receive royal
titles and descending a year and a half later), as well as the names of his parents.
The text flanking the adult figure describes the king’s accession and certain rituals he performed a few years later. From the glyphic text we learn the two figures
depict the very same man – Palenque’s king K’inich Kan Bahlam II („Sun-like Serpent Jaguar”) at the age of 6, when he was designated as the heir to the throne, and
at the age of 48, when he actually ascended the throne22. The text as a whole proves
the ruler’s right to the throne by enlisting his predecessors, training and appropriate ceremonies. It evidently shows that he is a legitimate and competent ruler.
The propagandistic aim is achieved by combining the three input spaces derived from the image and text, and compressing the vital relations of time, identity, change and cause-effect. In Input 1 we have a long line of legitimate rules
from the mythical beginnings of the dynasty to the 6th century AD. In Input 2 we
have a young boy, the son of the great king K’inich Janaab Pakal and a royal lady
Tz’akbu, who spends a year and half on the pyramid to receive titles necessary to
perform his duties as king. In Input 3 we have the adult K’inich Kan Bahlam II
properly crowned and performing appropriate rituals. The time compression allows us to compress the dynastical history and the king’s lifetime into one. Thanks
to identity compression we understand that the boy and the man (and possibly also
his predecessors) are one and the same person who changes from a boy into the
divine ruler (change compression). It becomes clear that his excellent pedigree and
preparation result in his high competence as a ruler (cause-effect compression).
19
20
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S. Martin, N. Grube, Chronicle of the Maya Kings and Queens. Deciphering the Dynasties of the
Ancient Maya, Thames & Hudson, London 2008, p. 169‒170.
Ibidem, p. 168.
Ibidem, p. 169.
Ibidem.
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At the composition stage, appropriate elements of the input spaces are selected
to be projected into the blended space. At the completion stage, the knowledge
of the world is used to enrich the scene with any relevant information: details of
dynastic history, mythology, religious beliefs, rituals and ceremonies, etc. At the
elaboration stage, we run the blend by envisaging this ruler who can trace his
ancestry back to the mythical founder of the dynasty, who can communicate with
his ancestors, who can ensure the correct flow of time, and bring rain when crops
need it, who knows how to appease gods. All in all, the Temple of the Cross blend
builds the image of Kan Bahlam II as a respectable and effective ruler.

Figure 7. The Temple of the Cross blend

Conclusions
The theory of conceptual blending offers a powerful tool for the analysis of
text and imagery, as well as their interaction, since it is able to account for many
aspects of dynamic meaning construction that have been notoriously difficult to
analyse. However, it has certain limitations, because it is based on culture-specific
knowledge, which in case of an ancient civilization might have been lost to a great
extent. Thus, as for purely linguistic expressions, such as K’uk’ulkan („Quetzal Serpent”) or Yaxuun Bahlam („Cotinga Jaguar”), the decipherment of words alone
may not be sufficient to conclusively hypothesize about the emergent meaning.
However, in case of the interaction of text and image, such as the Temple of the
Cross blend, it is possible to postulate interpretations of the intended meaning of
the blend with reasonably high certainty.
Conceptual blending has been employed to analyse various areas of human
activity. Fauconnier and Turner23 use it, among many others, to explain computer
23

G. Fauconnier, M. Turner, op.cit.
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interfaces, or such cultural phenomena as the Grim Reaper24 – a complex blend
involving the causal personification of death, the image of a merciless killer, the
image of a reaper with a scythe, and a skeleton as a metonymic symbol of death.
(Its Mesoamerican counterpart is also a human-like skeletal creature, but with
hunting, not agricultural, attributes25.) Sweetser26 employs conceptual blending to
explain Christian communion service, certain performative rituals such as carrying an infant upstairs to ensure his or her success in life, or to discuss the significance of a thousand-year-old buffalo hunting painting on a cave wall. Thus, the
theory of conceptual blending may find its uses not only in linguistics but also in
anthropology, cultural and literary studies, etc.
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Summary
One of conceptual mechanisms frequently employed by humans in thinking and
speech is the conceptual blending which allows for dynamic meaning construction and
results in emergent meaning. What is more, being human is being imaginative, thus conceptual blending can be found in various areas of human activity: literature, art, religious
practice, etc. For instance, the sentence This surgeon is a butcher does not deliver factual
information but rather a critical evaluation; it selectively integrates aspects of meaning
to deliver a very precise message in a concise form. Further examples of cultural blends
include talking animals attested in folklore all over the world, religious rituals such as
the Holy Communion, or fictional figures such as the Grim Reaper. The Mesoamerican
culture is also full of fantastic creatures, imaginary characters and elaborate rituals – the
result of ingenious creation of religious narrative and social discourse. The paper aims to
explore the possibility of identifying conceptual blending in the classic Maya culture and
language.

