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S AWOMIR BOBOWSKI 
U n i w e r s y t e t  W r o c a w s k i  

Adaptowa , czyli zarabia  i indoktrynowa .  
O s ynnym Ostatnim Mohikaninie  

Jamesa Fenimore’a Coopera  
i jego licznych adaptacjach filmowych 

Powie  Ostatni Mohikanin (1826) Coopera, jedna z cz ci s ynnego Pi cio-
ksi gu Sokolego Oka, by a pierwszym znacz cym utworem literackim dotyka-
j cym zagadnienia zderzenia kultur, jakie rozegra o si  na kontynencie pó -
nocnoameryka skim. Reprezentuje ona klasyk  ksi ki przygodowej, ale 
jednocze nie urzeczywistnia ameryka sk  mitologi . W ca ej tradycji litera-
tury ameryka skiej – a tak e, czy te  zw aszcza, filmu ameryka skiego – nie 
ma w a ciwie utworu mówi cego w jakikolwiek sposób o tym zderzeniu, 
pozbawionego odniesie  do Ostatniego Mohikanina. 

W latach dwudziestych XIX wieku w literaturze ameryka skiej nast pi  
swego rodzaju boom na historie india skie. Nie by a to literatura wysokiego 
lotu. Dzie a Coopera stanowi y w tym wzgl dzie wyj tek, szczególnie je li 
we miemy od uwag  do  powa ne potraktowanie przez pisarza india skich 
bohaterów. Oto trafnie charakteryzuj cy powie  Coopera cytat ze szkicu 
Alicji Helman, która stwierdza, i  

by a ona na owe czasy [lata 20. XIX wieku – S.B.] zjawiskiem wysoce orygi-
nalnym, osi gni ciem literackim wysokiej próby, barwnym eposem z ycia 
india skich plemion, opowie ci  tragiczn  i pos pn . Nie pomy lan  by-
najmniej jako powie  przygodowa ani tym bardziej ksi ka dla m odzie y1. 

                                                           

1 A. Helman, Analiza kulturowych uwarunkowa  procesu adaptacji. „Ostatni Mohikanin” J.F. Coo-

pera i jego dwie adaptacje filmowe, w: tej e, red., Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, Wyd. U , 

Katowice 1986, s. 27. 
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Krytycy z czasów Coopera podkre lali jego mistrzostwo w oddaniu specy-
fiki, fenomenu ycia i kultury tubylczych Amerykanów2. Indianie Coopero-
wscy znajduj  si  w centrum fabu y i s  kluczowymi postaciami. Znacz ce 
zdarzenia rozgrywaj  si  w scenerii tubylczej (np. w wiosce Delawarów). 
Pisarz z wyj tkow  na jego czasy staranno ci  d y  do rzetelno ci w pre-
zentacji india skich obyczajów. 

Czy Cooper by  jednak przyjacielem Indian? Na to wskazywa aby tradycja 
interpretowania jego dzie . Utar o si , e by  to jeden z pierwszych pisarzy 
ujmuj cych si  za tubylczymi mieszka cami Ameryki Pó nocnej. Rzeczywi-
cie s  powody, by przychyli  si  do takich interpretacji. Pisarz cz sto pod-

kre la cnoty swoich czerwonoskórych bohaterów, ich szlachetno , spój-
no  ich kultury. Nawet przecie  „ li” Huroni nie s  sko czenie li (cho  
wspó pracuj  z Francuzami!) – to pod wp ywem Maguy stali si  bezwzgl dni 
i skorumpowani. Ale wszak e i sam Magua nie jest po prostu sko czon  
kanali , gdy  zakochuje si  z Korze i na ko cu ginie w a ciwie z mi o ci do 
niej. Ponadto pisarz pod koniec powie ci podkre la, i  jego „z y Huron” by  
nietuzinkowym wodzem. Zauwa a te  niejednokrotnie w Pi cioksi gu, e biali 
cz sto post powali wobec tubylców nikczemnie, nie dotrzymuj c obietnic, 
nie respektuj c umów i uk adów, manipuluj c Indianami (np. antagonizuj c 
ich), brutalnie przesuwaj c frontier (pogranicze), rozprzestrzeniaj c w ród 
Indian choroby zaka ne (np. tyfus czy osp  w kocach – darowanych!). 

Mo na mie  mimo wszystko wra enie, e Cooper troch  bezdusznie po-
strzega  tubylców ameryka skich jako ras  skazan  na zag ad , ras /kultur , 
która nie ma innego wyj cia, jak tylko ust pi  bia ej cywilizacji. Taki jest po 
prostu moment historyczny. Zgodnie z romantyczn  historiozofi  Cooper 
widzia  ludzkie dzieje jako seri  wzrostu i schy ków kultur, cywilizacji, naro-
dów. Dlatego bez zbytniego sentymentalizmu ujmowa  los czerwonoskó-
rych jako przes dzony3. Wyra a to w ostatnim zdaniu powie ci wódz Dela-
warów, Tamenund: 

Blade twarze w adaj  ziemi , a czas czerwonoskórych jeszcze nie nad-
szed . Dzie  mego ywota trwa  za d ugo. Rankiem spogl da em na sy-

                                                           

2 J. Walker, Deconstructing an American Myth: „The Last of the Mohicans”, w: P.C. Rollins, 

J.E. O’Connor, red., Hollywood’s Indian. The Portrayal of the Native American in Film, The Univer-

sity Press of Kentucky, Lexington 1999, s. 171. 
3 Podkre laj  to ameryka scy autorzy: M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans. Histo-

ry of an American Myth, University Press of Mississippi, Jackson 1995, s. 21–22. W moim arty-

kule wielokrotnie odwo uj  si  do tej ksi ki. 
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nów ó wia4 szcz liwych i silnych, a zanim noc zakry a moje oczy, wi-
dzia em ostatniego wojownika z m drego plemienia Mohikanów5. 

Jest raczej pewne, e Cooper nie mia  adnego problemu z zaakceptowa-
niem pora ki czerwonoskórych w konfrontacji z cywilizacj  europejsk . 
W Ostatnim Mohikaninie s  wyra ne oznaki jego paternalistycznego, wyra aj c 
si  ogl dnie, stosunku do Indian: 

– Wyra na opozycja – z y i dobry Indianin (Magua i Unkas), li i dobrzy 
Indianie (Huroni i Mohikanie) – wskazuje na nieumiej tno  ponad-
uprzedzeniowego i pozapolitycznego postrzegania tubylców (Huroni 
s  li, gdy  wspó pracowali z Francuzami, za  Mohikanie dobrzy, po-
niewa  sprzyjali Anglikom). Podczas lektury powie ci mo e si  nasu-
n  wniosek, e tak naprawd  jedynym dobrym Indianinem jest mar-
twy Indianin6, gdy  zarówno Magua, jak i Unkas gin . 

– Cooper w narracji nieustannie nazywa Indian „dzicy” i podkre la ich 

nieucywilizowanie, brak dyscypliny, uleganie „niepohamowanym na-

mi tno ciom”, krwio erczo , nieobliczalno , zdradliwo . 

– G ówny bohater, Sokole Oko, cho  przecie  yj cy po ród Indian, 

zaprzyja niony z nimi, w ród nich wychowany, permanentnie, jakby 

wr cz obsesyjnie podkre la, e jest bia y, e nie ma w sobie adnej 

domieszki krwi india skiej. 

– Kusz  pisarza mi dzyrasowe w tki mi osne, ale ukazuje ich fantazma-

tyczno , nierealno , Kora i Unkas maj  si  ku sobie, ale oboje gin  

na ko cu powie ci; poza tym Kora wyra a niepohamowan  groz  

w obliczu zagro enia bycia kobiet  Maguy-Indianina, po wyroku Ta-

menunda, pozwalaj cego wodzowi Huronów zabra  ze sob  Kor  ja-

ko nagrod , dziewczyna u ywa s owa „degradacja”. A wi c nie wcho-

dzi tu w gr  groza samego faktu bycia brank  cz owieka nikczemnego, 

lecz rasowo odmiennego. I jeszcze jedno – protagonista Coopera 

pewnie wyra a porte parole pisarza, gdy mówi, e rasy nie powinny si  

miesza . 

                                                           

4 ó w wyst puje w powie ci jako totem Mohikanów. 
5 J.F. Cooper, Ostatni Mohikanin, prze . T. Evert, Wyd. Iskry, Warszawa 1988, s. 296. 
6 Autorem tej cynicznej sentencji by  genera  Philip Sheridan (1831–1888), znakomity do-

wódca wojny secesyjnej, s yn cy z surowo ci i bezdusznego stosunku do kwestii india skiej 

w okresie walk z Indianami Równin (od ko ca wojny secesyjnej do roku 1890). Sam wielo-

krotnie zaprzecza , aby kiedykolwiek wypowiedzia  te s owa, ale tak wielu autorów nie ma co 

do tego w tpliwo ci, e zaiste trudno mu wierzy . 
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Ali ci usprawiedliwienie Coopera – jak najbardziej – nie wydaje si  rzecz  
trudn : 

– Pisarz y  w czasach wzmo onej niech ci do Indian i rozbudzonych 
u bia ych Amerykanów emocji rasowo-nacjonalistycznych, których 
wiadectwem by a idea „boskiego przeznaczenia”, przejawiaj ca si  

w usilnym d eniu do skolonizowania ca ego obszaru mi dzyocea-
nicznego (w parciu na Zachód – dziki!). Roztropne obja nienie czy-
tamy w analizie Jeffreya Walkera: 

– Coopper wiedzia , jak wa ne s  stanowiska Johna Marshalla (Ministra 
Sprawiedliwo ci) z 1823 roku i prezydenta Jamesa Monroe z 1824 ro-
ku, g osz ce, i  Indianie musz  si  cywilizowa 7. 

– Szanowa  Indian na pewno znacznie bardziej ni  wielu wspó czesnych 
mu Amerykanów, w tym pisarzy. 

– Wielokrotnie atakowano go za ich romantyzowanie i idealizowanie. 
W centrum powie ci jest Nathaniel Bumppo / Sokole Oko – Anglik wy-

chowany w ród Indian – niepi mienny, ale szlachetny i uczciwy. Stanowi 
niejako esencj  bia ego cz owieka bez cywilizacyjnego przybrania. Uosabia 
naturalne prawo moralne i wiar  w sprawiedliwo  bez dekretów i jakich-
kolwiek zapisów formalnych. Jest cz owiekiem natury. Nie da si  nie zauwa-
y , e jego „naturalno ” nie jest tej samej kategorii, co „naturalno ” In-

dian. Ci gle podkre la wszak e, e jest „czystym” bia ym. Skoro tak, to ów 
status rasowy sytuuje go automatycznie po stronie zwyci zców, je li powie  
traktuje o wzro cie i upadku ras (wzro cie rasy bia ej i schy ku czerwonej). 
Przeniesie on w sobie (wi c te  symbolicznie w bia ych zwyci zcach) 
wszystkie cnoty Indian (np. opanowanie, umiej tno ci retoryczne, znajo-
mo  natury, zw aszcza umiej tno  tropienia zwierz t) i Anglików ku przy-
sz o ci8. Inaczej mówi c, Natty Bumppo mo e by  postrzegany jako figura 
literacka reprezentuj ca marzenia o idealnym nowym cz owieku Ameryki, 
„nowym Amerykaninie”. Uosabia on ducha pionierskiego jak jego pierwo-
wzór – legendarny Daniel Boone9, dzielno , twardo  i bycie za pan brat 
z natur . Nieod czn  cz  jego mitu stanowi  – karabin i mistrzowskie 
umiej tno ci strzeleckie, którym zawdzi cza przydomki La Longue Carabine 
i Sokole Oko. Jak w staro ytnych czy redniowiecznych mitologiach i legen-
dach miecze mia y swoje imiona, tak te  bro  Natty’ego równie  nie jest 

                                                           

7 J. Walker, Deconstructing an American…, s. 178. 
8 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 23–24. 
9 Daniel Boone (1734–1820) to s ynny ameryka ski podró nik, osadnik i traper, którego 

ycie sta o si  kanw  wielkiego mitu, u Coopera inkarnowanego przez posta  Sokolego Oka. 



S AWOMIR BOBOWSKI: Adaptowa , czyli zarabia  i indoktrynowa … 251 

bezimienna – nazywa si  Kill-deer (w polskim t um. powie ci – Postrach 
zwierz t). Samotnik z karabinem to prawzór bohaterów wi kszo ci opowie-
ci westernowych zarówno literackich, jak i filmowych. Stanowi te  znako-

mity symbol przywi zania Amerykanów do prawa posiadania broni palnej. 
Biali w powie ci Coopera nie s  bynajmniej anielscy, nie odró niaj  si  

specjalnie moralnie od Indian. Na przyk ad markiz Montcalm, który wie, e 
Anglicy padn  ofiar  napa ci Maguy, a nie stara si  temu zapobiec. Wszyscy 
s  w jaki  sposób ska eni moralnie. Mo e tylko poza Kor , która – zaiste – 
kryje w sobie jak  tajemnic . Jeffrey Walker widzi w tej postaci utajon  
ekspresj  przeprosin Coopera pod adresem czarnoskórych mieszka ców 
Stanów Zjednoczonych. Znacz ce jest po danie tej dziewczyny przez 
dwóch Indian – Unkasa i Magu , których wabi ciemna karnacja Kory, to, e 
jest po cz ci i nie wiadomie Mulatk . Wszyscy j  kochaj , jest dobra, silna 
i szlachetna. Ona jedna przejawia przywi zanie do warto ci chrze cija skich, 
kiedy heroicznie opiekuje si  m odsz  siostr , kiedy b aga pokornie india -
skiego wodza o lito  dla siostry oraz towarzyszy i kiedy, wprawdzie pe na 
przera enia, godzi si  ofiarnie na los bycia brank  Maguy. Wed ug Walkera 
Kora stanowi niejawny symboliczny wyrzut dotycz cy krzywd wyrz dzo-
nych przez bia ych Amerykanów Afroamerykanom i Indianom10. 

Takie, jak powy sza, zajmuj ce interpretacje mo na snu , ale warunkowo, 
przes anki dla nich, je li znajduj  si  w ksi ce Coopera, to w postaci pod-
progowej. Powie  jest niejednoznaczna, wymagaj ca interpretacyjnego do-
pe nienia. Mi dzy innymi dlatego, e – jak s usznie konstatuj  Barker i Sabin 
– brakuje jej artystycznej kompletno ci, akuratno ci, wydaje si  niedopraco-
wana. Jest w niej na przyk ad niespójno  mi dzy moralnym, nieco morali-
stycznym nawet tonem narracji a faktami – Chingachgook jest pomnikowy, 
ale bez namys u zabija zb kanego Francuza tylko dlatego, e to wróg; ba-
jecznie wspania y Sokole Oko nienawidzi Huronów, jakby nie byli lud mi 
(zreszt  to tylko jedna z jego s abostek); Francuzi na czele z Montcalmem s  
lud mi honoru, ale nie przeszkadzaj  Huronom mordowa  – pokonanych 
ju  przecie  i formalnie z honorami oddaj cymi pole – Anglików. Zjawiaj  
si  w narracji od czasu do czasu jakie  próby zasugerowania problematyki 
wy szej ponad przygody bohaterów, ale awanturnicza akcja zbyt dominuje 
nad wszelkimi innymi elementami. Odczuwa si  chwiejno  gatunkow  po-
wie ci (mi dzy przygod  i awantur  a umoralniaj c  powiastk ); dodatkowo 
trzeba przyzna , e ywo  narracji pozostawia wiele do yczenia (gadulstwo 

                                                           

10 J. Walker, Deconstructing an American…, s. 182. 
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narratora!), co stoi w sprzeczno ci z dominant  kompozycyjn  (akcj ); charakte-
rystyki postaci s  do  u omne, powierzchowne; w tki romansowe ledwie sy-
gnalizowane, konwencjonalne, pozbawione jakiejkolwiek temperatury. 

Wszystkie opowie ci o Dzikim Zachodzie stworzone po Cooperze w jaki  
sposób odnosz  si  do jego dzie a. Daniel Boone i jego literackie wcielenie 
Natty Bumppo „streszczaj  sprzeczn  natur  ameryka skiego do wiadczenia”11, 
ycie mi dzy dwiema ró nymi kulturami i „kursowanie” mi dzy nimi, ycie 

w przestrzeni pogranicza, która okre la a charaktery ludzi; bycie okupantem 
pogranicza i jednocze nie reprezentowanie go (bohater cz cy cechy obu 
zderzonych kultur jest metafor  tej sytuacji zderzenia); osobowo ciowe roz-
darcie (naturalno  dziko ci i sztuczno  cywilizacji); dziko  i cz owiecze -
stwo; wolno  natury i restrykcje kulturowe); ucieczka od cywilizacji i jedno-
czesne u atwianie tej e cywilizacji wdzierania si  w natur , oswajania natury12. 

Cooperowski cz owiek pogranicza ma w filmie ameryka skim liczn  pro-
genitur . Na przyk ad O’Meara – by y Po udniowiec nieuznaj cy przegranej 
trafia w swoich w drówkach do Siuksów i przez d ugi czas yje po ród nich 
(Run of the Arrow, 1957, re . Samuel Fuller); lord angielski Morgan znudzony 
cywilizacj , porwany przez Siuksów, sp dza u nich cz  swego ycia (Cz o-
wiek zwany koniem, 1970, re . Elliot Silverstein); Jack Crabb – bohater Ma ego 
Wielkiego Cz owieka (1970, re . Arthur Penn), który du  cz  swego ycia 
sp dzi  naprzemiennie po ród bia ych i Czejenów; John Dunbar – bohater 
Ta cz cego z Wilkami Kevina Costnera (1990) – by y o nierz Pó nocy 
w wojnie secesyjnej, zniech cony do cywilizacji, otrzymuje rozkaz udania 
si  na g boki Zachód i za o enia placówki wojskowej, gdzie zapoznaje 
si  ze Siuksami i – jak poprzednio wymienieni bohaterowie – sp dza 
u nich kilka lat ycia. Mo na by, oczywi cie, takich przyk adów filmo-
wych bohaterów yj cych dok adnie i dos ownie „na rozdro u” kultur, 
wymieni  bardzo wielu. 

Filmowe adaptacje powie ci Coopera 

Kino od pocz tku swego istnienia by o medium, poprzez które Ameryka 
mog a rozmawia  sama ze sob . Hollywood sta  si  „fabryk  snów” w po-

                                                           

11 J. Belton, American Cinema / American Culture, McGraw-Hill, New York 2005, s. 253–255. 
12 Tam e. 
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dwójnym sensie – tam by y produkowane celuloidowe sny, a po wtóre – 
sam by  odbiciem ameryka skiego Marzenia/Snu13. 

Filmy hollywoodzkie odzwierciedla y Marzenie, ale te  je modelowa y. 
Nieustannie wracano w nich do tematu nowych pocz tków, demokracji, 
indywidualizmu i pogranicza. Nieuchronnie zatem poruszano kwesti  tubyl-
czych Amerykanów, Obcego/Innego w tym Marzeniu, a czyniono to w gatun-
ku, który mia  sta  si  fundamentem filmowego przemys u – westernie. 
U Barkera i Sabina czytamy, e wraz z Ostatnim Mohikaninem Coopera we-
stern sta  si  medium par excellence ameryka skim, poprzez które mog a od-
zwierciedli  swoje skryte ja, „Ameryka”14. 

Prób ekranizacji Cooperowskiej ksi ki w kinie ameryka skim do roku 
1992 by o oko o dwunastu15. Pierwsz  jej adaptacj  by  pi tnastominutowy 
film „ojca ameryka skiego kina” – Davida Warka Griffitha – The Leatherstoc-
king (Skórzana Po czocha) z 1909 roku. Potem pojawi y si  kolejne. Jedn  
z najwa niejszych by a hollywoodzka, wysokobud etowa produkcja z wielk  
gwiazd , Randolphem Scottem, w roli Sokolego Oka i wielkimi pretensjami 
estetyczno-ideologicznymi – obraz George’a B. Seitza, oparty na scenariuszu 
Philipa Dunne’a, z 1936 roku pod tytu em Ostatni Mohikanin (The Last of 
the Mohicans). By a to najdro sza adaptacja Coopera a  do roku 1992, kiedy 
powsta  film Michaela Manna, który notabene oparty by  na scenariuszu 
z roku 1936. Film Seitza „by  takim sukcesem, e dla ca ego pokolenia sta  
si  wzorcowym odczytaniem fabu y Coopera”16. Ale w istocie by o to rady-
kalne przepracowanie dzie a Coopera i jest to jedna z jego najbardziej inte-
resuj cych wersji. Los india skich plemion nie liczy si  w niej, a dzika natura 
w ogóle nie istnieje. W zamian film oferuje trzy amplifikacje stylistyczno-
-ideologiczne, pomno enie konwencji westernowych, uwydatnienie relacji 
brytyjsko-ameryka skich oraz niezbyt subtelne gloryfikowanie kapitalizmu. 
Odpowiedzialnym za zmiany by  scenarzysta Dunne, zdolny literat, ale te  
cz owiek polityki, który pisa , na przyk ad, przemówienia Johnowi Kenne-
dy’emu. Jednak e w rzeczywisto ci Dunne by  tylko cz ciowo odpowie-

                                                           

13 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 57. 
14 Tam e, s. 57. 
15 W moim artykule wymieniam i omawiam tylko kilka najwa niejszych. Powsta y te  wer-

sje europejskie, zachodnioniemiecki – Ostatni Mohikanin (1965, re . Harald Reinl – autor tak e 

kilku obrazów z bohaterem Winnetou) oraz rumu sko-francuski Unkas – Ostatni Mohikanin 

(1968, TV, re . Pierre Gaspard-Huit, Jean Dreville i Sergiu Nicolaescu). Pisze o nich Alicja 

Helman w cytowanym przeze mnie artykule. 
16 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 83. 
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dzialny za film, poniewa  dla pewnych racji wynikaj cych z polityki Holly-
woodu w ostatnim momencie scenariusz zosta  odebrany pisarzowi i dany 
do wyko czenia oraz przemodelowania jakiemu  innemu, anonimowemu 
zespo owi17. Scenariusz zosta  zbanalizowany, a to musia o oznacza  banali-
zacj  ca o ci. Re yseria, cho  poprawna, cierpi z powodu sztuczno ci licz-
nych scen kr conych w studiu. Film nie daje adnego poczucia bycia na 
zewn trz. Seitz próbowa  stworzy  wra enie plenerowo ci poprzez sceny 
t umne i odpowiedni  muzyk , ale efekt pozosta  p aski. Podobnie ak-
torstwo wydaje si  fachowe, lecz w adnym razie nie inspiruj ce. Jest to 
przegadany i rozwlek y film, wymodelowany na ekranow  lekcj  historii 
po czonej z rozrywk . Podtytu  – Klasyczna powie  Coopera o pocz tkach 
Ameryki – sugeruje widzowi, e powinien przyj  ogl dane rzeczy sto-
sunkowo powa nie. 

S abo ci wynika y z nadmiernej ideologizacji filmu, co z kolei by o efek-
tem klimatu politycznego, w jakim powstawa . Ameryka by a wie o po 
Wielkim Kryzysie, bieda zagl da a w oczy wielu obywatelom. W powietrzu 
wisia y dwie polityczne ekstremy – faszystowska i komunistyczna. Przemys  
filmowy zmieni  si . Hollywood by  królestwem rozrywki, ucieczki od rze-
czywisto ci, snów. W latach trzydziestych system gwiazd stanowi  g ówny 
ekonomiczny mechanizm przemys u filmowego. Pierwszym krokiem przy 
produkcji filmu by o zapewnienie sobie udzia u gwiazdy, której wszystko 
by o podporz dkowane. Wymagania marketingowe doprowadzi y do 
usztywnienia kategoryzacji gatunków. Produkowano ju  tylko filmy gatun-
kowe – thrillery horrory, westerny, melodramaty czy komedie, a pewni akto-
rzy czy re yserzy byli kojarzeni z okre lonymi gatunkami. Wierno  wobec 
formu y gatunkowej sta a si  zasad  produkcji wszystkich wielkich studiów; 
w a ciwe nazwiska na plakacie mog y oznacza  sukces albo pora k . Jed-
nak e najwi ksz  rol  odgrywa a cenzura. Biuro Haysa w latach trzydzie-
stych nabra o si y i znaczenia. Coraz cz ciej pe ni o polityczn  rol , przej-
muj c si  w a ciwie tylko dwiema kwestiami, wykluczaniem czegokolwiek, 
co mog oby urazi  zamorskie rz dy18 oraz podkre laniem izolacjonizmu 

                                                           

17 Dunne by  przera ony zmianami. W swojej autobiografii z roku 1980 wspomina , „[Mo-

hikanin] by  tylko bladym duchem tego, co John i ja oryginalnie napisali my. Nasz scenariusz 

odmalowywa  autentyczny obraz kolonialnej Ameryki osiemnastego wieku… [Natomiast] 

film by  odpychaj cy… Postacie nawet mówi  ze sob  przy pomocy dwudziestowiecznych 

kolokwializmów, a ka da z nich zosta a niewiarygodnie zbanalizowana”, tam e, s. 84. 
18 Ambasada niemiecka potrafi a u y  Biura Haysa do zablokowania niemal wszystkich 

filmów krytycznych wobec narodowego socjalizmu a  do roku 1939. Nawet potem filmowe 
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w polityce Ameryki – nie mog o by  pokazane na ekranie cokolwiek, co 
kojarzy oby si  z propagowaniem zaanga owania Ameryki w konflikty mi -
dzynarodowe. Amerykanie wówczas dzielili si  na izolacjonistów i interwen-
cjonistów. Echo tego sporu pobrzmiewa ca kiem dono nie w adaptacji po-
wie ci Coopera z roku 1936. 

Film Seitza by  w znacznym stopniu odbiciem nowego porz dku. Fabu  
uformowano ci le wed ug prawide  westernu. Sokole Oko w wykonaniu 
Scotta przypomina raczej prawego szeryfa ni  szorstkiego trapera, Indianie 
natomiast s  – konsekwentnie – Indianami „czysto” westernowymi, z okrzyka-
mi wojennymi, piórami na g owach. Muzyka natomiast jest zdominowana 
przez poszarpane motywy india skie wraz z plemiennymi b bnami urozma-
iconymi przez romantyczn  sekcj  smyczkow . Dunne narzeka , „Odnie li 
sukces w przekszta ceniu naszego autentycznego osiemnastowiecznego 
obrazu w trzeciorz dny western”19. Scenariusz zosta  „zmanipulowany” nie 
tylko dla celów komercyjnych, ale tak e politycznych. Zwraca uwag  sposób 
ukazania relacji brytyjsko-ameryka skich, co wi za o si  z przegrupowania-
mi na szachownicy politycznej wiata. Wzrost ameryka skiej pot gi by  wy-
zwaniem dla brytyjskiej hegemonii w wiecie od czasu pierwszej wojny. 
Rozwój faszyzmu w Europie w latach trzydziestych jedynie uwydatni  po 
obu stronach relatywne si y i s abo ci. „Szczególne pokrewie stwo” Amery-
ki i Wielkiej Brytanii przechodzi o przez okres napi tej próby i by o na no-
wo definiowane w obliczu owego bezprecedensowego zagro enia. Widz c 
prawdopodobie stwo kolejnej europejskiej wojny, Amerykanie musieli pod-
j  decyzj  dotycz c  ewentualnego anga owania si . Film Seitza zdaje si  
równie  zadawa  to pytanie i dostarcza  odpowiedzi. Bardzo wyrazi cie 
zosta y zarysowane ró nice mi dzy Brytyjczykami a ameryka skimi osadni-
kami. Napi cie pomi dzy nimi jest sygnalizowane ju  bardzo wcze nie, kiedy 
obie partie wojsk jednocze nie wymaszerowuj  z fortu, melodia, któr  pie-
waj , zmienia si  z The British Grenadiers na Yankee Doodle Dandy. Ponadto 
Brytyjczycy s  ukazani jako ludzie ograniczeni, imperiali ci, nierozumiej cy 
ziemi, któr  podbili. Sokole Oko, symbol nowej kolonialnej populacji, 
o wiadcza z pewn  pogard , e on ma wi cej rozumu, „ni  eby nosi  czer-
won  kurtk  w lesie”; a kiedy Kora sugeruje ultraangielskiemu Heywardowi, 
e Chingachgook i Unkas s  inni od pozosta ych Indian, oficer odpowiada 

jedynie, e nie ufa adnemu z nich. 

                                                                                                                                   

wytwórnie stara y si  nie ura a  Niemców, co atwo zrozumie , je li si  zwa y, i  przychód 

zagraniczny wytwórni mia  ogromny udzia  w ich dochodach ogólnych. Zob. tam e, s. 86. 
19 Tam e, s. 90. 
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Jednak e Brytyjczycy nie zostali po prostu pot pieni w czambu . Bywaj  
ograniczeni, ale nie brak im honoru, dzi ki czemu mo liwe jest w ko cu 
zbli enie mi dzy Amerykanami i nimi. Obie strony ucz  si  wzajemnego do 
siebie szacunku i u wiadamiaj  sobie, e maj  wspólny interes w podbijaniu 
ziemi Indian, którzy w ko cówce filmu wydaj  si  po prostu reprezentowa  
to, co niesprawiedliwe, nieprawe (w domy le – komunizm i faszyzm). 
W finale Sokole Oko ciska r k  Heywarda i zapisuje si  do brytyjskiej armii. 
„W ko cu – mówi – walczymy o t  sam  spraw ”. W kontek cie sytuacji 
politycznej w wiecie w po owie lat trzydziestych ten podprogowy przekaz 
jest jasny. Czy zagro eniem jest faszyzm, czy komunizm, oba kapitalistyczne 
narody musz  dzia a  razem. 

By  mo e najbardziej uderzaj cym akcentem w tej wersji Mohikanina jest 
obraz urbanistycznego oraz przemys owego rozwoju. Sokole Oko umiesz-
czony jest w centrum nowej wizji dotycz cej przysz o ci, w której ma o jest 
miejsca dla dziczy. Jej warto  tkwi jedynie w tym, czym mo e si  sta . To, 
co widzimy z dziewiczych lasów, jest ju  oswojone, jak park. Sokole Oko 
mówi do Kory, jak bohater socrealistycznej agitki, e przeszed  ten wielki 
kraj wzd u  i wszerz i e wyobra a sobie miasta budowane na ko cu ka dej 
drogi, jak  przeszed . 

Wyj tkowo wa nym dla Hollywoodu okresem, a równie  dla ekranowej 
kariery fabu y Cooperowskiej, by y lata siedemdziesi te. Przemys  filmowy 
przeszed  wówczas istotne przeobra enia. Z powodu konkurencji telewizji 
wiele wytwórni przystosowa o si  do produkcji seriali, powstawa y te  ma e 
wytwórnie telewizyjne. Z drugiej strony nast pi a intensyfikacja dzia alno ci 
ruchów india skich. Efektem by y westerny rewizjonistyczne, zw aszcza 
takie, jak: Ma y Wielki Cz owiek, Niebieski o nierz (1970, re . Ralph Nelson) 
czy By  tu Willie Boy (1969, re . Abraham Polonsky). W tym te  czasie ukaza-
a si  s ynna ksi ka Dee Browna Pochowaj me serce w Wounded Knee (1972) – 

rzetelna opowie  o konfrontacji bia ych i Indian Wielkich Równin 
w XIX wieku. W 1977 roku, jakby automatycznie wskutek dwu wymienio-
nych czynników przekszta caj cych kino USA, powsta a, w niewielkiej wy-
twórni TV Schick Sunn, kolejna wersja Ostatniego Mohikanina (The Last of the 
Mohicans) w re yserii Jamesa Conwaya. Znaczenie dla powstania tego filmu 
mia a dwusetna rocznica za o enia Stanów w 1976 roku, 

nieuchronnie olbrzymia cz  materia u nakr cona zosta a, aby przypomnie  
ludziom to, co tworzy o „Ameryk ”, w sposób bezkrytyczny i celebruj cy20. 

                                                           

20 Tam e, s. 102. 
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Film realizowano przy udziale NBC. Powsta o, jak to ujmuj  ameryka scy 
autorzy, „mi e, niskobud etowe movie”21. Brak w nim dramatycznej scenerii 
i porywaj cej akcji. W ca o ci adresowany jest do dzieci – poprzez aktor-
stwo, sceneri  i styl. Pomini to, z powodów oszcz dno ciowych i cenzural-
nych, wszystkie mocne sceny zwi zane z akcj  w forcie, negocjacje, obl e-
nie oraz masakr . Nie zatrudniono znanych aktorów. Film budzi uczucie 
swojsko ci, które w wa nych momentach narracji staje si  samym sednem 
jego przes ania. Sokole Oko jest dobrodusznym si aczem, a jego ubiór ze 
skóry jeleniej jest zawsze czysty i schludny. Fabu a utworu Conwaya stanowi 
alteracj  Cooperowskiej historii – jest jej „politycznie poprawn ” wersj . 
Kora nie umiera, a mier  Unkasa jest samopo wi ceniem (zas ania sob  
Kor , gdy Magua do niej strzela). Chocia  pojawiaj  si  pewne oznaki libi-
dalnego przyci gania mi dzy Unkasem i Kor , s  one marginalne. Nieco 
paradoksalnie miesza si  na ekranie bardzo „poprawna” postawa bia ych 
wobec Indian z dziwnie nostalgiczn , rycersk  postaw  wobec kobiet. Cen-
trum ideologiczne narracji stanowi d enie do oczyszczenia Indian z wszel-
kich zarzutów. Magua jest z y, ale dlatego, e nie jest „w a ciwym” Indiani-
nem. Zaraz po tym, jak dowiadujemy si  o mistycznym znaczeniu dla Unka-
sa jego „zawini tka ycia”, Magua profanuje je. Jest przy tym znacz co 
brzydki, co uwydatnia si  na tle opadaj cych pukli Unkasa i jego mia ej, 
m odej twarzy – esencji prostej szlachetno ci. Magua jest po prostu z ym 
Indianinem, ale nie wiemy tak naprawd  dlaczego, oprócz tego, e w sposób 
umotywowany nienawidzi bia ych. G ównym obro c  Indian jest Sokole 
Oko, który mówi w rozmowie z Heywardem, e „znaczenie s owa »dziki« 
zale y od tego, kto go u ywa”. Z jego deklaracji wynika, e Anglicy i Francuzi 
s  bardziej dzicy od Indian. Film stanowi disnejowsk  wersj  mohika skiego 
toposu, upi kszon  przez polityczn  poprawno . Barker i Sabin pisz : 

Disnejowski, dziecinnie czysty jest Sokole Oko, disnejowskie jest wykorzy-
stanie zwierz t, które tylko upi kszaj  krajobraz; nie ma w ogóle dziczy 
w tym filmie. Przyroda po prostu czeka grzecznie na nasze przybycie22. 

Ci sami autorzy przenikliwie wskazuj  na ukryte, mo e nawet nie wiadome, 
uprzedzenie rasowe obecne w strukturach g bokich fabu y. Sk d ten staro-
modny stosunek do kobiet przenikaj cy ca y film? – pytaj . Kobiety s  jakby 
po to, eby wydobywa  z m czyzn to, co w nich najlepsze; s  obiektem 

                                                           

21 Tam e. 
22 Tam e, s. 107. 
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chronienia. Ale przed czym? Jedyne niebezpiecze stwo to porwanie. Ale, 
wed ug Barkera i Sabina, kryje si  za tym co  g bszego, niewypowiedzianego: 

Ta wersja dla skautów, dobrze zrobiona i miejscami poruszaj ca, ma pod-
skórne, nie adne przes anie. Na wierzchu g osi: nale y wspó czu  India-
nom za to, co zrobili my im w przesz o ci, ale uwa ajcie na swoje siostry23. 

Adaptacja Michaela Manna 

Utwór Manna z 1992 roku, zrealizowany na okoliczno  pi setlecia „od-
krycia” Ameryki, jest niew tpliwie najlepsz  adaptacj  Cooperowskiej po-
wie ci. Zdoby  wiele nagród, m.in. Oscara za d wi k. Zosta  znakomicie 
obsadzony aktorsko, Daniel Day-Lewis jako Sokole Oko, Wes Studi w roli 
Maguy, pi kna Madeleine Stowe jako Kora, s ynny dzia acz india ski i aktor 
– Russell Means – w roli Chingachgooka i inni. Obraz by  z rozmachem 
kr cony w górach Pó nocnej Karoliny, których pejza e znacz  wizualnie 
film w sposób prze wietny. Na ich tle rozgrywaj  si  bardzo dramatyczne 
sceny przygód i – zw aszcza – walk, pysznie, sugestywnie sfilmowanych. 
Obraz od razu sta  si  sukcesem kasowym. Cz  krytyków jednak mia a mu 
wiele do zarzucenia. Niektórzy postrzegali go jako po prostu film przygody 
i romansu rzuconych na t o spektaklu grozy i chaosu wojny24. Ale byli te  
tacy, którzy widzieli w nim co  wi cej ni  tylko kolejn  wersj  klasycznej 
fabu y25, to oni w a nie z ymali si  na Manna za to, e przejawi  wi kszy 
rasizm w swoim filmie ni  Cooper w powie ci, przesuwaj c na przyk ad 
romans z pary – Unkas i Kora, na par  – Sokole Oko i Kora, pozwalaj c 
pi knemu Mohikaninowi26 jedynie na ukradkowe spojrzenia w kierunku… 
Alicji27. A przecie  Mohikanin Manna by  odbierany w kontek cie innych 
rewizjonistycznych filmów o Indianach, zw aszcza Ta cz cego z Wilkami czy 
tak e Czarnej Sukni (1991) Bruce’a Beresforda, jako jeden z oddaj cych tu-
bylczym Amerykanom sprawiedliwo . A oprócz tego realizowany by  przez 

                                                           

23 Tam e, s. 108. 
24 Zob. tam e, s. 114, przyp. 12. 
25 Przyczyni  si  do tego m.in. Mannowski sposób filmowania, polegaj cy na – rzadkim 

w kinie mainstreamu, a zw aszcza w nurcie przygody – eksponowaniu intensywnych zbli e  

twarzy wszystkich postaci zarówno „dobrych”, jak i „negatywnych”. 
26 W istocie rol  Unkasa gra urodziwy Eric Schweig z oko opolarnych Inuitów. 
27 Zob. M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 115. 
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re ysera niegdy , w latach siedemdziesi tych, bardzo liberalnego i niepokor-
nego, zanurzonego w ferment kontestacji. 

Adaptacja Manna zosta a oparta na scenariuszu Philipa Dunne’a z 1936 r., 
do którego re yser kupi  prawa w 1989. Zachowa  on wiele ze zmian, które 
Dunne i inni scenarzy ci z roku 1936 wprowadzili do fabu y powie ci. Losy 
Kory i Alicji zosta y odwrócone, a m czyzn , który dostaje kobiet  na ko -
cu, jest – jak ju  wspomina em – Sokole Oko28. Znacz ce transmutacje do-
tycz  przede wszystkim Sokolego Oka. On „wygrywa” serce Kory, ale istot-
ne jest to, i  widzimy go na ekranie od pocz tku nie jako trapera, ale Mohi-
kanina. Po tym, jak zosta  ocalony przez Indian po mierci jego rodziców, 
którzy zgin li w masakrze, sta  si  – dusz  i sercem – Indianinem. Mówi 
i my li jak czerwonoskórzy, identyfikuje si  z nimi. Scena w wiosce Delawa-
rów sugeruje nawet co  wi cej, je li chodzi o stosunek re ysera do kwestii 
opozycji biali – Indianie. Ró nica mi dzy Indianami i bia ymi prawie si  nie 
liczy. Wa niejsza jest ró nica mi dzy prostymi lud mi walcz cymi o prze-
trwanie i przesadnie cywilizowanymi Anglikami czy Francuzami. Wida  tu 
uk on Manna w kierunku romantycznego zaci cia antywesternów z lat sie-
demdziesi tych, odpowiadaj cych na g os kontestacji m odych. Mann obok 
Indian stawia pozytywnych bohaterów rebelii lat 60. i 70., tzw. „zwyk ych 
Amerykanów” reprezentowanych przez rolniczych osadników. Wrogiem 
zwyk ych ludzi – Amerykanów czy Indian – jest cywilizacyjna ekspansja, 
zach anno  i wojna – s u ka cywilizacji. St d w filmie sceny wojny s  wy-
j tkowo okrutne, mro ce krew w y ach. 

Podobnie jak re yserzy „etnograficznych” antywesternów z lat kontestacji, 
Mann wykona  staranne badania, przygotowuj c si  do filmu. Gdy nie móg  
znale  informacji o Mohikanach29, pos u y  si  znamionami kulturowymi 
irokeskich Mohawków, którzy d ugo byli s siadami Mohikanów. W filmo-
wym opisie india skiego ycia wida  ewidentne d enie do autentyzmu. 
W wielu fragmentach Indianie mówi  w asnym j zykiem, który jest t uma-

                                                           

28 Oto lista g ównych rozbie no ci mi dzy fabu  powie ci i filmu Manna, Sokole Oko za-

kochany jest w Korze z wzajemno ci  (u Coopera w ogóle nie romansuje, a Kor  przyci ga 

Unkas), Unkas kocha Alicj  (u Coopera smag olic  Kor ), Heyward kocha Kor  (w powie ci 

– Alicj ), Heyward ginie m cze sko (u Coopera yje i by  mo e po lubi Alicj ), Kora yje 

i b dzie on  Sokolego Oka (w powie ci ginie zabita przez Hurona), Alicja ginie (u Coopera 

yje), Chingachgook zabija Magu  (u Coopera dokonuje tego Sokole Oko). 
29 Warto mo e wspomnie , e sam Cooper, cho  bardzo chcia  by  rzetelnym „etnografem”, 

nie unikn  b dów, prezentuj c niektóre motywy kulturowe jako mohika skie, a w istocie 

pochodz ce z kultury innych Indian – Moheganów, na przyk ad samo imi  Unkas. 
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czony napisami ekranowymi. Sokole Oko u ywa india skiego j zyka, gdy 
chce zamanifestowa  swoj  odr bno  od bia ych Anglików. Staranno  
etnograficzna Manna przejawia si  w detalach kostiumów czy sposobu ycia, 
a jego kontestowanie cywilizacji najbardziej widoczne jest w nieustannym 
uwydatnianiu dystansu kulturowego mi dzy Kor  i Sokolim Okiem. W ko -
cu czar natury uciele niany przez Day-Lewisa zwyci y i Kora, pokochuj c 
go, wykracza poza cywilizacj . Pochwa a n a t u r a l n e g o  [podkre l. – S.B.] 
wybrzmiewa dono nie w filmie. Jest w nim sporo scen, uj , sekwencji cele-
bruj cych to, co naturalne. Oprócz zwyk ych uj  panoramicznych, rozpo-
czynaj cych czy wie cz cych scen , znajduj  si  tak e takie, w których uka-
zana jest harmonia Sokolego Oka i Mohikanów z natur . Zabijaj  jelenia 
i b ogos awi  go na mod  india sk  za to, e daje im si . Posiadaj  naturalny 
spokój i wdzi k, jak dzikie istoty w dzikich miejscach. Gdy Sokole Oko denun-
cjuje Magu  przed wodzem Delawarów – Tamenundem, przemawia g osem 
i autorytetem cz owieka natury. Liczy si  nie to, czy jest bia ym b d  Indiani-
nem, lecz to, i  cieszy si  on harmoni  i respektem naturalnego rodowiska. 

Mann kszta towa  swoje pogl dy polityczne w tyglu protestów przeciwko 
wojnie w Wietnamie, w radykalnym fermencie lat 60. zwróconym przeciwko 
establishmentowi. W roku 1992 chcia  powróci , jak si  wydaje, do idea ów 
tamtych czasów. Si gn  po pewne motywy z Coopera dla swojej radykalnej 
wizji. Kluczowy jest tu antyangielski w tek filmu. Wszyscy Anglicy w nim s  
wynio li, aroganccy i podst pni, gdy trzeba. Przeciwstawione s  im proste, 
bezpo rednie warto ci zwyk ych kolonistów, którzy w wa nych momentach 
jednocz  si  z Indianami. U Coopera Anglicy s  „swoi”, „nasi”, a wi c 
i Mohikanie – ich sojusznicy – tak e s  mili autorowi. Natomiast u Manna 
opozycjonowanie ich wobec „prostych Amerykanów” i Indian jest bardzo 
znacz ce. Anglicy symbolizuj  tradycj , arystokratyzm, a wi c i opresje cywi-
lizacyjne. W sfilmowanej przez Manna wojnie francusko-angielskiej nie licz  
si  racje której  z dwu stron konfliktu, nie licz  si  te  racje india skie, lecz 
wy cznie ameryka skie. Brytyjczycy s  „ li”, gdy  dr cz  osadników – nie 
ma tego motywu w powie ci. Nie ma w niej tak e masakry dokonanej przez 
któr  ze stron konfliktu na osadniczej rodzinie zamieszkuj cej pi knie po-
o ony w górach dom i zaprzyja nionej z Sokolim Okiem. On sam sympa-

tyzuje w a nie z osadnikami, reprezentuje ich interesy, kiedy na przyk ad 
pomaga im uciec z Fortu William Henry, obleganego przez Francuzów 
i Huronów, za co zostaje skazany na mier  przez pu kownika Munro. 
Mann kompromituje Brytyjczyków, za  Francuzi nie maj  swojej wyrazistej 
reprezentacji, poza osob  grzecznego Montcalma. 
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Je li chodzi o Indian, mimo staranno ci w portretowaniu ich kulturowej 
odr bno ci i to samo ci czy suwerenno ci, trzeba zauwa y , i  s  pozba-
wieni osobowo ci, przedstawieni – na mod  klasycznych westernów z epo-
ki przedrewizjonistycznej – zbiorowo jako gro na, wyj ca t uszcza. To prze-
de wszystkim – Huroni. Dwaj Mohikanie odró niaj  si  od nich, s  pi kni 
i pomnikowi, ale stanowi  tylko t o dla g ównego bohatera – Sokolego Oka 
(cho  walcz  pi knie, zw aszcza Chingachgook, gdy w finale m ci mier  
syna i z wdzi kiem pozbawia Magu  tchnienia. W powie ci dwaj Mohikanie 
s  ostatnimi z królewskiej/totemicznej dynastii, która wygin a wraz z ca ym 
plemieniem, kiedy opowiedzia o si  ono po stronie Anglików w ich wojnie 
z Indianami Wampanoagami i Narragansettami30. Biali oznaczaj  w powie ci 
zag ad  dla czerwonoskórych. Unkas i Kora (utajona Mulatka) odchodz , 
gin , ust puj  bia ym. W filmie Michaela Manna Unkasa prawie nie wida . 
Nawet jego mier  jest przy miona przez bardzo efektowne, heroiczne, 
pe ne godno ci samobójstwo Alicji. Chingachgook, jak w powie ci, jest 
ostatnim Mohikaninem. Jednakowo  obu Mohikanów i tak dystansuje 
„pierwszy Amerykanin” – Nathaniel Poe (Mann zmieni  nazwisko Coope-
rowskiemu bohaterowi), m ody i pi kny (w powie ci starzeje si , zaczyna 
narzeka , e wzrok mu si  psuje) i na tyle wykszta cony, e potrafi wie  
konwersacj  z damami (jego literacki pierwowzór jest niepi mienny). U Coo-
pera Sokole Oko jest przewodnikiem, a u Manna protagonist . W zasadzie 
jego mi o  do Kory stanowi g ówny temat filmu. On i Kora to ozdrowie -
cza mieszanka b kitnej krwi (ona – córka genera a, bez najmniejszej skazy 
rasowej) i dziarskiej plebejsko ci (Nathaniel wychowany przez Indian), starej 
tradycji i braku tradycji, kultury i natury. I tak dzie o, które mia o by  wyra-
zem solidarno ci wobec Indian na pi setlecie, jest w gruncie rzeczy bardziej 
rasistowskie ni  klasyczna opowie  Coopera. „Indianie – pisze Alicja Hel-

                                                           

30 By a to tzw. Wojna Króla Filipa (tak zosta  nazwany wódz Wampanoagów – Meta-

com), która mia a miejsce w pierwszej po owie XVII wieku w Nowej Anglii. Wówczas 

wodzem Mohikanów by  Indianin o imieniu Unkas. Tak w ka dym razie podaje Stanis aw 

Grzybowski w swojej pracy pt. Tomahawki i muszkiety. Z dziejów Ameryki Pó nocnej XV–

XVIII wieku, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 36. Oczywi cie, Cooper prze-

sadza , mitologizowa  sytuacj  Mohikanów, których potomkowie yj  nadal w stanach 

Zjednoczonych i jest ich oko o 2000. (Zob. np. has o Mohikanie w Wikipedii). Ponadto 

zarówno on, jak i Grzybowski prawdopodobnie mylili si , uznaj c Unkasa za wodza mohi-

ka skiego – wszystko wskazuje, e historyczny Unkas by  sachemem Indian Moheganów 

(dok adnie grupy Pequotów), którzy stanowili wobec Mohikanów odr bne plemi , cho  

mogli by  z nimi spokrewnieni. Zob. Aleksander Sudak: Leksykon 300 najs ynniejszych Indian, 

Wyd. Akcydens, Pozna  1995, s. 208. 
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man w swojej analizie filmu Manna – przegrali raz jeszcze”31. By  mo e jest 
tak, jak to uj  Jeffrey Walker, i  niepowodzenia w adaptowaniu powie ci 
Coopera wynikaj  st d, e Hollywood nigdy nie traktowa  tego autora po-
wa nie, co mu si  – oczywi cie – nie nale a o. adna adaptacja nie czyni a 
tak naprawd  Indian, nawet owych tytu owych Mohikanów, prawdziwymi 
bohaterami. A to oni – jak przekonuje sugestywnie ameryka ski filmoznaw-
ca – reprezentanci „tubylczej rasy poddawanej wyniszczeniu” s  prawdzi-
wymi protagonistami dzie a Coopera32. 
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To Adapt I.E. To Earn Money and Indoctrinate. On Famous „The Last of the Mohicans”  
by James F. Cooper and Its Numerous Film Adaptations 

The famous Cooper’s novel has been adapted in American cinema twelve times and at least 

twice in European cinema. The causes of such popularity of the book are: adventures and 

romance, wilderness, wild Indians, and the main hero – Hawkeye, a real frontiersman, an 

ideal American having some virtues of the white and some of the natives. The most interest-

ing in all the adaptations is how their authors treat some ticklish matters, e.g. the portrayals of 

Indians or – the most ticklish question – the relations between white women (Alice and 

                                                           

31 A. Helman, Pierwszy Amerykanin („Ostatni Mohikanin”), w: tej e, Twórcza zdrada. Filmowe 

adaptacje literatury, Wyd. Ars Nova, Pozna  1998, s. 173. 
32 J. Walker, Deconstructing an American Myth…, s. 184, 173–174. 
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Cora) and white men (Heyward and Hawkeye) and red men (Uncas and Magua). Among all 

the adaptations of Cooper’s book there is no one in which his vision would have been treated 

seriously. The famous writer was not deprived some racialist, or rather cultural, prejudices, 

but he also frankly admitted the white’s faults in their relations with the native Americans. 

His sympathy for them was visible especially in his honest efforts to describe some of the 

fascinating phenomena of their culture. Meantime the filmmakers, depending on their aims – 

earning money, getting wider audience, political and sociological indoctrination – played with 

motives from Cooper’s plot like with puzzles. 

Keywords: adaptation, conflict of cultures, racism, indoctrination, Native Americans, white 

(man), historical novel 


