Aborygeni i ich świat
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Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas):
O tym, że istnieje poezja aborygeńska dowiedziałam się z Pani artykułu
opublikowanego w piśmie „Poezja dzisiaj” w 2014 r. Literatura ta nie
funkcjonuje powszechnie, Mieszkając w Europie czy w Ameryce, mamy
zaledwie strzępy informacji na temat ludów tubylczych Australii. Co
spowodowało, że zainteresowała się Pani tak egzotyczną literaturą?
Teresa Podemska-Abt (Australia)
Kilka czynników, silne poczucie sprawiedliwości społecznej, ciekawość i chęć
poznania literatury, o której nie wiele wiedziałam, a o twórcach której czytałam

niestworzone historie, łącznie z tym, a co już na pierwszy rzut oka było wiadome, że
medialne przekazy lat osiemdziesiątych szerzą negatywną, skierowaną przeciwko
tubylcom, propagandę. Pracując w owym czasie w szkolnictwie australijskim,
widziałam też alienujące się i przestraszone grupy aborygeńskich dzieci i młodzieży.
Chciałam sama sprawdzić jak to z tymi tubylcami jest i co jest prawdą, która nie była
łatwa do rozpoznania, ponieważ nie wiedziałam nawet, który z pisarzy czy
akademików jest tubylcem, a który nie. W tamtych czasach, ciągle w wyniku opresji,
tubylcy nosili nazwiska nadane im w czasach kolonizacji, czyli masowej
chrystianizacji, procederu dziś powszechnie już opisywanemu.
Poza tymi pobudkami kierowała mną chęć znalezienia sobie miejsca w literaturze
australijskiej. Zaczęłam więc swoje poszukiwania od tego co mnie zaintrygowało
najbardziej, owszem, literatura okresu osadnictwa czy opowieści irlandzkich sierot
były ciekawe, ale to były historie „białych” (osadników, najeźdźców, emigrantów),
które w mniejszym czy większym stopniu znałam już z przekazów innych literatur,
natomiast tubylcy (i ich losy, te autentyczne, historyczne, jak i te przedstawione w
literaturze) stanowili dla mnie tajemnicę, która prowadziła do poszerzenia wiedzy, a
nawet wymagała wypracowania nowych narzędzi badawczych. Zaczęłam oczywiście
od „namiętnego” czytania, szukałam pierwszych zapisów, źródeł, czytałam historię
pisaną przez tubylców, uczyłam się mitu rozumianego jako historia.
Później przyszły analizy, także porównawcze. W pierwszym bowiem rzędzie
zauważyłam niezmierne podobieństwa aborygeńskiej literatury oporu ze światową
literaturą protestu, w tym oczywiście – z polską. Krytyka australijska tego okresu
nie była zainteresowana przenoszeniem wartości światowych na literaturę
aborygeńską, bo uznawano ją wtedy za literaturę mniejszości, na dodatek ukrytą pod
nazwiskami anglosaskimi. Innym moim polem zainteresowania był oczywiście mit;
oprócz jego oryginalności widziałam też tak zwane podobieństwa w różnicy (albo
różnice w podobieństwach). Naturalnie ważnym aspektem moich zawodowych wtedy
poszukiwań była totalna niechęć do zmiany profesji, a język polski i nasza literatura
były i są poza jakąkolwiek szansą na zawodowe urealnienie. Literatura aborygeńska
stała się więc nie tylko szansą na pracę, ale pewnie jedyną szansą na rozwój, bo w
tamtych czasach na uniwersytetach australijskich królowała głównie anglistyka,
podczas gdy literatura australijska dopiero „raczkowała”, nie wspominając nawet o
tym, że teorię literatury wykładano w bardzo wybiórczy sposób. Z tych i wielu innych

względów, znalezienie dla siebie niszy, która pomieści moje zainteresowania,
umiejętności i aspiracje, a także pozwoli egzystować, stało się moim celem i
priorytetem, którym z pasją się oddałam, zwłaszcza, że praca w szkolnictwie
australijskim, nie przynosiła mi z różnych powodów satysfakcji. To przyszło później,
gdy zajęłam się ponownie pracą akademicką.

Teresa Podemska-Abt (w środku) wśród ludności tubylczej, 1999 r., fot. arch. T.
Podemskiej-Abt
Jak zdobywała Pani zaufanie Aborygenów, aby poznać ich kulturę i język?
Myślę, że zainteresowałam pisarzy aborygeńskich tym, że zajęłam się przede
wszystkim aspektami artystycznymi ich twórczości, bez nacisku na wartości
społecznopolityczne, którymi głównie zajmowali się Australijczycy, a które stanowią
podstawę analiz postkolonialnych. Mnie ciekawiło to, czego nie dostrzegała tutejsza
krytyka literacka, która niewiele uwagi poświęcała treściom i środkom artystycznym,

nie dokonywała analiz komparatystycznych. Szukałam w literaturze aborygeńskiej
tego co było porównywalne do literatur, które znałam, lub nieznanego czytelnikowi
polskiemu czy europejskiemu. Poza tym, zaintrygowały mnie środki przekazu i
obrazowania językowego, które pozwalały lub nie na tłumaczenie utworów na język
polski.
Był jeszcze jeden ważny powód, dla którego tubylcy ze mną współpracowali, co,
mówiąc szczerze, nawet trochę mnie początkowo zdziwiło, ponieważ nie miało to nic
wspólnego z moją wiedzą czy umiejętnościami, a… pochodzeniem. Otóż tubylcy
widzą mnie jako Inną, wprawdzie „białą”, ale, zażartuję, „białą inaczej”, czyli osobę o
nie-anglosaskim pochodzeniu, jako tę nie-Australijkę, która także musi ulegać
australijskiej kulturze jednego nurtu i także zmaga się z innością. Założyli, Ruby
Langford Ginibi jako pierwsza, że — będąc córką ofiary koncentracyjnych obozów i
eksperymentów nazistowskich, znając reżim socjalistyczny, tudzież doświadczając w
Australii dyskryminacji jako imigrantka nie należąca do uprzywilejowanych grup
społecznych (anglosaskich i zachodnioeuropejskich) — potrafię zrozumieć problemy
związane z niesprawiedliwością społeczną i prześladowaniami w kolonialnej i
postkolonialnej Australii.
To była prawda, ale ta prawda o mnie, mnie zaskoczyła, bowiem myślę, że każdy
człowiek, zwłaszcza zaś krytyk, tłumacz czy pisarz, epatuje z ludzkim cierpieniem
(każdym, nie tylko tubylców) i odpowiednio się sytuuje w kontekście. Ten kontekst to
przecież środowisko, historia, stosunki międzyludzkie, z czym zawsze musi iść
zrozumienie i umiejętność dokonywania wszelkich analogii. Taka szeroka
perspektywa spojrzenia na literaturę jest niezmiernie ważna, wymaga zastosowania
odpowiednich narzędzi, aby doświadczenia motywujące powstawanie literatury móc
ustawić względem wszelkich literackich zjawisk tzw. literatury światowej.
Tożsamości pisarzy nie biorą się znikąd.
I tu właśnie moja wiedza o literaturze, wyniesiona ze studiów filologicznych na
Uniwersytecie Wrocławskim, wiedza z teorii i socjologii literatury czy interpretacji,
miała duże znaczenie w kwestii, o którą Pani pyta. Po prostu potrafiłam, dzięki innej
edukacji i innemu, stosowanemu przeze mnie instrumentarium teoretycznoliterackiemu wskazać pisarzom aborygeńskim jakieś nowe rozwiązania na ich
zaistnienie w świecie. Myślę, że tym także to zaufanie zyskałam. Naturalnie nie

można wykluczyć w takich budujących się relacjach między krytykiem/tłumaczem i
pisarzem zwykłej zawodowej i artystycznej interesowności. Każdy pisarz chce
zaistnieć nie tylko w innym języku, ale także w naukowej krytyce literackiej. Moja
współpraca z pisarzami aborygeńskimi to w tym względzie nie tylko kwestia
zaufania, ale – a może przede wszystkim (?), taki swoisty mariaż: mnie potrzebna
była literatura aborygeńska, aby w Australii zaistnieć w swoim zawodzie i „trwać” w
moim powołaniu oraz w środowisku literackim w Polsce, pisarzom tubylczym
natomiast potrzebne były moje krytyczne, translacyjne i akademickie umiejętności,
inne spojrzenie na ich twórczość, a także – tzw. siła przebicia manifestująca się w
promowaniu ich twórczości w translacji oraz możliwości międzynarodowej publikacji.
Pyta Pani o język; po obszarze tubylczych kultur poruszam się poprzez
aborygoangielski i angielski. To są po prostu języki pisarzy aborygeńskich.

Sztuka aborygeńska, mural, fot. APY Women’s Council Aboriginal Corporation.
Na ile podmiot liryczny w poezji aborygeńskiej zaznacza swoją odrębność
kulturową w opozycji do narzuconej mu kultury białego człowieka?
I w prozie i w poezji, także w dramacie i sztukach wizulano-muzycznych mamy do
czynienia z niezwykle silną tożsamością. Podmioty te zaznaczają swoją inność,
wykazują postawy buntu przeciwko dominacji i klasyfikacjom „białego” człowieka,
podkreślają wartości wspólnotowe wynikające z tubylczych podstaw filozoficznych, w

nich, przede wszystkim – holistyczne rozumienie świata i istnienia wszystkich (i
każdej) istot na Ziemi we wszelkich powiązaniach z Kosmosem. Uznając mit za
historię autorzy tubylczy podkreślają go jako źródło, prawdę niepodważalną o
stworzeniu, istnieniu, egzystencji, Początku ludzkiej historii, a także
współzależnościach Natury i człowieka, który jest jedynie częścią Ziemi, a nie jej
właścicielem, tudzież – naturalnych sił istnienia (tych także, które są ponad
zrozumienie dane człowiekowi). Pięknie to przekazuje podmiot wiersza Jestem
Imarbara – Generacja Egzystencji, Lionela Fogarty’ego. Oprócz prezentacji
tubylczych wartości filozoficznych i rozumienia Istnienia, poeta przeciwstawia się i
pejoratywnie nacechowuje systemy myślenia, działania i języka, „białego”. Język
podmiotu, jego użycie, neologizmy (uznane też za zniekształcenia, rebelię przeciw
gramatyce i językowi angielskiemu jako takiemu) podkreśla nie tylko wspólnotowość
wszelkiej istoty życia i Ziemi (w tym terytorium ziemi, którym zgodnie z
przekonaniami tubylców, człowiek się jedynie opiekuje będąc naturalną częścią
składową Ziemi), ale także języka samego w sobie, w tym – języka okupanta (ziemi
australijskiej i jej Pierwszych Mieszkańców).
Jestem żywym istnieniem, należysz do mnie. Ja jestem.
Jestem z ziemi i przestrzeni
(…)
Jestem świętym prawem
Jestem krewnym wszelkiego stworzenia
Jestem krewnym tej kreacji
Świat jest moim narodem
Ziemia jest moją matką
Czarny człowiek jest z tej ziemi
Czerwony człowiek jest z tej ziemi
żółty człowiek jest z tej ziemi

Ale gdzie jest dom białego obłąkanego człowieka
On ma na myśli zadawanie gwałtu swojej własnej matce ziemi
Muszę walczyć z drzewami
Muszę walczyć z rzekami i skałami
Droga matko ziemio przyjmij moją miłość
(…)
Odbierz sobie ból, którego zaznajesz, by być częścią mnie
Proszę Cię matko uwierz – cierpię i jest mi przykro, że taki jest naturalny bieg rzeczy
Jestem ptakami, kture* umierają
Jestem wężami kture* umierają
Jestem stworzeniami morskimi skazanymi na śmierć
Oczywiście człowiek, my jestem* ale dlaczego musimy uderzać i rozbijać się o
ziemię?
Jestem twoim rodowitym w niewoli
Jestem twoim rodowitym w stanie buntu
Jestem tubylcem żeby przywieść wszystkich
białych ludzi do nowego świata
gdzie rządzisz matko ziemio ty.
Wiem ze możesz właśnie tyle wytrzymać
Dlatego jestem Źródłem tożsamości ziemi.
Ty matka ziemia wyposaża* mnie w potrzeby fizyczne

i moje duchowe potrzeby
Jesteś święta i sakralna i ja jestem odnowieniem
historii i kontynuacją twojego życia
Jestem początkiem i to gdzie my zmierzamy*

Sztuka aborygeńska, Słońce we śnie, autor nieznany, fot. Adventures in Aboriginal
Dreamtime
Jaki jest Bóg, czy Bogowie tubylców?
Nie można wskazać na jednego boga w kulturach aborygeńskich. I nie myślę, aby w
kontekście kultur aborygeńskich słowo „bóg” było odpowiednie, ponieważ każda
społeczność ma swoje istoty stworzenia z „czasu przed czasem”, potocznie zwanym
Dreamtime. Tubylcy uważają, że to te istoty stworzyły (natchnęły życiem, dały
początek istnieniu ludzkiemu) ludzi i wszelkie inne formy życia i usytuowały ludzkie i
każde inne istnienie czy życie „w” i „na” konkretnym terytorium, gdzie to istnienie
ludzkie (czy człowiek/ludzie) stało się zarówno częścią, jak i niejako przedłużeniem

tego terytorium. Z tego powodu ziemia (land) jest pełna znaków i symboli
upamiętniających, przypominających i stale urzeczywistniających istoty życia, siły
życia, prastworzycieli, kreatorów czy może sił kreacji wszelkiego prapra(s)tworzenia.
Cokolwiek te istoty stworzyły lub pozostawiły po sobie na Ziemi (w Naturze) jest
ciągle, do dziś i wiecznie żywe, i w każdej chwili materializuje się oraz ukazuje
ludziom (i innym stworzeniom). Z tego powodu Ziemia (w swej naturalnej postaci)
jest pełna duchów tych mitycznych istot życia i stworzenia, co manifestuje się w
postaci przeróżnych śladów: skał, koryt rzek, kształtów powierzchni Ziemi, ale też
takimi zjawiskami natury jak na przykład błyskawica.
Sumując, w tradycyjnych wierzeniach, oryginalna czy pierwotna Ziemia była
ukształtowana i zaludniona przez istoty mityczne, a nie bogów; przez istoty, które
dodały do Ziemi (i wszelkiego stworzenia na niej) własną istotę (esencję, siłę)
stwórczą, aby znalazło się na niej wszystko co jest potrzebne do życia i egzystencji
(także ludziom). Istoty mityczne przemieszczały się z miejsca na miejsce przez
ziemskie terytorium, od wody do wody, i zostawiały wszędzie zgrupowane zaczątki
(atomy?, jaja?, jądra) życia, które stawały się ogniskiem spirytualnych, duchowych
asocjacji. Przemieszczając się istoty mityczne, takie jak na przykład Tęczowy Wąż,
Baiame, zostawiały ślady w postaci koryt rzek czy dolin. Śladem bywają też skały,
groty czy pagórki, które były dziełem kreacji istot mitycznych. W ten sposób cała
ziemia (ląd, wody, góry, równiny, itd.) stawały się święte, przy czym i jako że istota
życia ludzi, roślin i zwierząt jest identyczna, istoty mityczne mogą być i Przodkami
Przodków wielkich zwierząt i Przodkami Przodków, ale zawsze i na zawsze
związanymi z ziemią, ziemskim terytorium. Taka mityczna wizja świata ziemskiego i
pozaziemskiego (tego sprzed powstania Ziemi także) oraz wizja Początku Ziemi i
wszelkiego stworzenia daje wyjaśnienie nadzwyczajnemu powiązaniu tubylców z
ziemią, na której się znaleźli (urodzili i mieszkają). Naturalnie każda osoba ma także
wielce indywidualne połączenie z mitycznymi istotami żyjącymi na terytorium jej
przyjścia na świat (stąd totemizm) i dlatego każdy tubylec jest spirytualnie
zintegrowany z ziemią, co więcej, płód zostaje natchnięty życiem przez istotę
mityczną, zostaje po prostu ożywiony.
Jakie są święta tubylców australijskich i jak je obchodzą?
Największym, tradycyjnym świętem tubylców jest corroboree (junba, yanda), czyli

spotkania tubylców z różnych okazji. Tubylcy, najogólniej mówiąc, celebrują
Dreaming (i Dreamtime), czyli życie w tradycji, obyczaju i prawie (wiecznym), które
pozostawili im Wielcy Przodkowie. W czasie corroboree tubylcy rytualnie tańczą,
śpiewają i przekazują sobie i swoim dzieciom i młodzieży „stories” (opowieści), ucząc
w ten sposób historii własnej ziemi i ludzi, zasad i norm życia, relacji
międzyludzkich, w tym ról, jakie poszczególnym członkom społeczności nakazuje
wspólnotowy system społeczny, powinowactwo, pokrewieństwo, totemizm.
Spotkania obejmują inicjacje, śluby, „przejścia” związane ze śmiercią i obrządkami
pogrzebowymi. W związku z podziałem ról, kobiety i mężczyźni czasami świętują
oddzielnie; starsi uczą młodsze pokolenia przez inicjacje, przygotowując ich do
następnej fazy życia. Jedną z inicjacji jest np. walkabout, droga, na której dzieci i
młodzież zdobywają nowe doświadczenia, uczą się historii własnego rodu czy historii
naturalnej. Walkabout jest też dla społeczeństw tubylczych rytuałem odnowienia
drogi przodków i indywidualnej. Ciekawą celebracją jest wspominanie i oddawanie
czci przodkom, w czasie której tubylcy palą tzw. strusi busz (krzew trędownika), aby
uleczyć siebie oraz pozbyć się (czy odgonić, jak kto woli), złej energii duchów, istot
spoza zasięgu zmysłów ludzkich. Mowa oczywiście o ceremoniach oczyszczenia.

Uluru – święta góra Aborygenów, fot. Stefan Schüler z Pixabay
Zapisana poezja aborygeńska, o czym wiem z pani artykułu, jest stosunkowo
młoda. Pierwszy tomik poezji aborygeńskiej poetki Oodgerooo p.t. „We are
Going” ukazał się dopiero w 1964 r. Zapewne w dużej mierze była to poezja
przekazywana ustnie, a więc niezwykle ulotna. Jakie podejmuje się działania,
aby zachować tę unikalną twórczość i kulturę?
Jest ich wiele, począwszy od wielkich sum pieniędzy przyznawanych przez rząd
australijski na rewitalizację języków i wspomaganie artystycznych działań tubylców,
poprzez subsydia dla tubylczych organizacji kulturalnych, skończywszy na wielkich
instytutach badawczych, takich jak AIATSIS, z którym współpracuję od lat, a który
prowadzi niezliczoną liczbę programów i badań, w ramach których wydawane są
książki, słowniki języków aktywnych, nagrywane i reaktywowane są języki zagrożone
zanikiem. Instytut prowadzi też doskonałą bibliotekę tubylczych manuskryptów,
opowieści audio, manuskryptów wszelkich prac na temat kultury czy języków
tubylczych. Oczywiście bardzo ważna jest praca taka jak zapisywanie dziejów rodzin,
tworzenie alfabetu dla transkrybowania ustnych przekazów językowych czy

literackich. Na uniwersytetach są oczywiście wydziały kultury tubylczej, gdzie uczy
się języków tubylczych i literatury aborygeńskiej. Trochę smutne, że literatura
aborygeńska nie stanowi samodzielnej dziedziny uniwersyteckiej, ale jest jednym z
tzw. jednostek literatury australijskiej.
Jak już wspominała Pani wcześniej, ukończyła Pani polonistykę na
Uniwersytecie Wrocławskim. Potem obroniła Pani doktorat z literatury
aborygeńskiej na Uniwersytecie Australii Południowej. Czy widzi Pani punkty
wspólne pomiędzy literaturą aborygeńską, a polską?
Częściowo odpowiedziałam na to pytanie wcześniej, więc dodam tylko, że temu
zagadnieniu poświęciłam dużo uwagi i analiz w książce o literaturze aborygeńskiej
zatytułowanej Spaces of literary Wor(l)ds and Reality. Mówię w niej w ujęciu
komparatystycznym o tendencyjności, tematach, motywach, poetykach protestu i
oporu, o uniwersalności, sposobach zapisu i obrazowania językowego, stosowanych
środkach, aplikacjach folkloru i mitu, płynności gatunków, destabilizacji norm
literackich i językowych, wreszcie – o życiopisaniu, znaczeniu prawdy w powieści i
autobiografii, itp. Naturalnie wszelkie przytoczone przeze mnie porównania,
asocjacje i konotacje wyznacza tzw. różnica czy różnica w podobieństwie, ale jak
najbardziej, wymienione zagadnienia stanowią punkty wspólne, o które Pani pyta,
niezbitym jest aborygeńska „biała książka”, która wyraźnie się konotuje z polskimi
„białymi plamami”.

Książki Teresy Podemskiej-Abt

