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AdaptowaÂ, czyli zarabiaÂ i indoktrynowaÂ.
O synnym Ostatnim Mohikaninie
Jamesa Fenimore’a Coopera
i jego licznych adaptacjach filmowych
Powieœý Ostatni Mohikanin (1826) Coopera, jedna z częœci sâynnego Pięcioksięgu Sokolego Oka, byâa pierwszym znaczĊcym utworem literackim dotykajĊcym zagadnienia zderzenia kultur, jakie rozegraâo się na kontynencie póânocnoamerykaľskim. Reprezentuje ona klasykę ksiĊůki przygodowej, ale
jednoczeœnie urzeczywistnia amerykaľskĊ mitologię. W caâej tradycji literatury amerykaľskiej – a takůe, czy teů zwâaszcza, filmu amerykaľskiego – nie
ma wâaœciwie utworu mówiĊcego w jakikolwiek sposób o tym zderzeniu,
pozbawionego odniesieľ do Ostatniego Mohikanina.
W latach dwudziestych XIX wieku w literaturze amerykaľskiej nastĊpiâ
swego rodzaju boom na historie indiaľskie. Nie byâa to literatura wysokiego
lotu. Dzieâa Coopera stanowiây w tym względzie wyjĊtek, szczególnie jeœli
weŭmiemy od uwagę doœý powaůne potraktowanie przez pisarza indiaľskich
bohaterów. Oto trafnie charakteryzujĊcy powieœý Coopera cytat ze szkicu
Alicji Helman, która stwierdza, iů
byâa ona na owe czasy [lata 20. XIX wieku – S.B.] zjawiskiem wysoce oryginalnym, osiĊgnięciem literackim wysokiej próby, barwnym eposem z ůycia
indiaľskich plemion, opowieœciĊ tragicznĊ i posępnĊ. Nie pomyœlanĊ bynajmniej jako powieœý przygodowa ani tym bardziej ksiĊůka dla mâodzieůy1.
A. Helman, Analiza kulturowych uwarunkowaľ procesu adaptacji. „Ostatni Mohikanin” J.F. Coopera i jego dwie adaptacje filmowe, w: tejůe, red., Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, Wyd. UŒ,
Katowice 1986, s. 27.
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Krytycy z czasów Coopera podkreœlali jego mistrzostwo w oddaniu specyfiki, fenomenu ůycia i kultury tubylczych Amerykanów2. Indianie Cooperowscy znajdujĊ się w centrum fabuây i sĊ kluczowymi postaciami. ZnaczĊce
zdarzenia rozgrywajĊ się w scenerii tubylczej (np. w wiosce Delawarów).
Pisarz z wyjĊtkowĊ na jego czasy starannoœciĊ dĊůyâ do rzetelnoœci w prezentacji indiaľskich obyczajów.
Czy Cooper byâ jednak przyjacielem Indian? Na to wskazywaâaby tradycja
interpretowania jego dzieâ. Utarâo się, ůe byâ to jeden z pierwszych pisarzy
ujmujĊcych się za tubylczymi mieszkaľcami Ameryki Póânocnej. Rzeczywiœcie sĊ powody, by przychyliý się do takich interpretacji. Pisarz często podkreœla cnoty swoich czerwonoskórych bohaterów, ich szlachetnoœý, spójnoœý ich kultury. Nawet przecieů „ŭli” Huroni nie sĊ skoľczenie ŭli (choý
wspóâpracujĊ z Francuzami!) – to pod wpâywem Maguy stali się bezwzględni
i skorumpowani. Ale wszakůe i sam Magua nie jest po prostu skoľczonĊ
kanaliĊ, gdyů zakochuje się z Korze i na koľcu ginie wâaœciwie z miâoœci do
niej. Ponadto pisarz pod koniec powieœci podkreœla, iů jego „zây Huron” byâ
nietuzinkowym wodzem. Zauwaůa teů niejednokrotnie w Pięcioksięgu, ůe biali
często postępowali wobec tubylców nikczemnie, nie dotrzymujĊc obietnic,
nie respektujĊc umów i ukâadów, manipulujĊc Indianami (np. antagonizujĊc
ich), brutalnie przesuwajĊc frontier (pogranicze), rozprzestrzeniajĊc wœród
Indian choroby zakaŭne (np. tyfus czy ospę w kocach – darowanych!).
Moůna mieý mimo wszystko wraůenie, ůe Cooper trochę bezdusznie postrzegaâ tubylców amerykaľskich jako rasę skazanĊ na zagâadę, rasę/kulturę,
która nie ma innego wyjœcia, jak tylko ustĊpiý biaâej cywilizacji. Taki jest po
prostu moment historyczny. Zgodnie z romantycznĊ historiozofiĊ Cooper
widziaâ ludzkie dzieje jako serię wzrostu i schyâków kultur, cywilizacji, narodów. Dlatego bez zbytniego sentymentalizmu ujmowaâ los czerwonoskórych jako przesĊdzony3. Wyraůa to w ostatnim zdaniu powieœci wódz Delawarów, Tamenund:
Blade twarze wâadajĊ ziemiĊ, a czas czerwonoskórych jeszcze nie nadszedâ. Dzieľ mego ůywota trwaâ za dâugo. Rankiem spoglĊdaâem na syJ. 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 University Press of Kentucky, Lexington 1999, s. 171.
3 PodkreœlajĊ to amerykaľscy autorzy: M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans. History of an American Myth, University Press of Mississippi, Jackson 1995, s. 21–22. W moim artykule wielokrotnie odwoâuję się do tej ksiĊůki.
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nów Ůóâwia4 szczęœliwych i silnych, a zanim noc zakryâa moje oczy, widziaâem ostatniego wojownika z mĊdrego plemienia Mohikanów5.

Jest raczej pewne, ůe Cooper nie miaâ ůadnego problemu z zaakceptowaniem poraůki czerwonoskórych w konfrontacji z cywilizacjĊ europejskĊ.
W Ostatnim Mohikaninie sĊ wyraŭne oznaki jego paternalistycznego, wyraůajĊc
się oględnie, stosunku do Indian:
– Wyraŭna opozycja – zây i dobry Indianin (Magua i Unkas), ŭli i dobrzy
Indianie (Huroni i Mohikanie) – wskazuje na nieumiejętnoœý ponaduprzedzeniowego i pozapolitycznego postrzegania tubylców (Huroni
sĊ ŭli, gdyů wspóâpracowali z Francuzami, zaœ Mohikanie dobrzy, poniewaů sprzyjali Anglikom). Podczas lektury powieœci moůe się nasunĊý wniosek, ůe tak naprawdę jedynym dobrym Indianinem jest martwy Indianin6, gdyů zarówno Magua, jak i Unkas ginĊ.
– Cooper w narracji nieustannie nazywa Indian „dzicy” i podkreœla ich
nieucywilizowanie, brak dyscypliny, uleganie „niepohamowanym namiętnoœciom”, krwioůerczoœý, nieobliczalnoœý, zdradliwoœý.
– Gâówny bohater, Sokole Oko, choý przecieů ůyjĊcy poœród Indian,
zaprzyjaŭniony z nimi, wœród nich wychowany, permanentnie, jakby
wręcz obsesyjnie podkreœla, ůe jest biaây, ůe nie ma w sobie ůadnej
domieszki krwi indiaľskiej.
– KuszĊ pisarza międzyrasowe wĊtki miâosne, ale ukazuje ich fantazmatycznoœý, nierealnoœý, Kora i Unkas majĊ się ku sobie, ale oboje ginĊ
na koľcu powieœci; poza tym Kora wyraůa niepohamowanĊ grozę
w obliczu zagroůenia bycia kobietĊ Maguy-Indianina, po wyroku Tamenunda, pozwalajĊcego wodzowi Huronów zabraý ze sobĊ Korę jako nagrodę, dziewczyna uůywa sâowa „degradacja”. A więc nie wchodzi tu w grę groza samego faktu bycia brankĊ czâowieka nikczemnego,
lecz rasowo odmiennego. I jeszcze jedno – protagonista Coopera
pewnie wyraůa porte parole pisarza, gdy mówi, ůe rasy nie powinny się
mieszaý.
Ůóâw występuje w powieœci jako totem Mohikanów.
J.F. Cooper, Ostatni Mohikanin, przeâ. T. Evert, Wyd. Iskry, Warszawa 1988, s. 296.
6 Autorem tej cynicznej sentencji byâ generaâ Philip Sheridan (1831–1888), znakomity dowódca wojny secesyjnej, sâynĊcy z surowoœci i bezdusznego stosunku do kwestii indiaľskiej
w okresie walk z Indianami Równin (od koľca wojny secesyjnej do roku 1890). Sam wielokrotnie zaprzeczaâ, aby kiedykolwiek wypowiedziaâ te sâowa, ale tak wielu autorów nie ma co
do tego wĊtpliwoœci, ůe zaiste trudno mu wierzyý.
4
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Aliœci usprawiedliwienie Coopera – jak najbardziej – nie wydaje się rzeczĊ
trudnĊ:
– Pisarz ůyâ w czasach wzmoůonej niechęci do Indian i rozbudzonych
u biaâych Amerykanów emocji rasowo-nacjonalistycznych, których
œwiadectwem byâa idea „boskiego przeznaczenia”, przejawiajĊca się
w usilnym dĊůeniu do skolonizowania caâego obszaru międzyoceanicznego (w parciu na Zachód – dziki!). Roztropne objaœnienie czytamy w analizie Jeffreya Walkera:
– Coopper wiedziaâ, jak waůne sĊ stanowiska Johna Marshalla (Ministra
Sprawiedliwoœci) z 1823 roku i prezydenta Jamesa Monroe z 1824 roku, gâoszĊce, iů Indianie muszĊ się cywilizowaý7.
– Szanowaâ Indian na pewno znacznie bardziej niů wielu wspóâczesnych
mu Amerykanów, w tym pisarzy.
– Wielokrotnie atakowano go za ich romantyzowanie i idealizowanie.
W centrum powieœci jest Nathaniel Bumppo / Sokole Oko – Anglik wychowany wœród Indian – niepiœmienny, ale szlachetny i uczciwy. Stanowi
niejako esencję biaâego czâowieka bez cywilizacyjnego przybrania. Uosabia
naturalne prawo moralne i wiarę w sprawiedliwoœý bez dekretów i jakichkolwiek zapisów formalnych. Jest czâowiekiem natury. Nie da się nie zauwaůyý, ůe jego „naturalnoœý” nie jest tej samej kategorii, co „naturalnoœý” Indian. CiĊgle podkreœla wszakůe, ůe jest „czystym” biaâym. Skoro tak, to ów
status rasowy sytuuje go automatycznie po stronie zwycięzców, jeœli powieœý
traktuje o wzroœcie i upadku ras (wzroœcie rasy biaâej i schyâku czerwonej).
Przeniesie on w sobie (więc teů symbolicznie w biaâych zwycięzcach)
wszystkie cnoty Indian (np. opanowanie, umiejętnoœci retoryczne, znajomoœý natury, zwâaszcza umiejętnoœý tropienia zwierzĊt) i Anglików ku przyszâoœci8. Inaczej mówiĊc, Natty Bumppo moůe byý postrzegany jako figura
literacka reprezentujĊca marzenia o idealnym nowym czâowieku Ameryki,
„nowym Amerykaninie”. Uosabia on ducha pionierskiego jak jego pierwowzór – legendarny Daniel Boone9, dzielnoœý, twardoœý i bycie za pan brat
z naturĊ. NieodâĊcznĊ częœý jego mitu stanowiĊ – karabin i mistrzowskie
umiejętnoœci strzeleckie, którym zawdzięcza przydomki La Longue Carabine
i Sokole Oko. Jak w staroůytnych czy œredniowiecznych mitologiach i legendach miecze miaây swoje imiona, tak teů broľ Natty’ego równieů nie jest
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 sâynny amerykaľski podróůnik, osadnik i traper, którego
ůycie staâo się kanwĊ wielkiego mitu, u Coopera inkarnowanego przez postaý Sokolego Oka.
7
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bezimienna – nazywa się Kill-deer (w polskim tâum. powieœci – Postrach
zwierzĊt). Samotnik z karabinem to prawzór bohaterów większoœci opowieœci westernowych zarówno literackich, jak i filmowych. Stanowi teů znakomity symbol przywiĊzania Amerykanów do prawa posiadania broni palnej.
Biali w powieœci Coopera nie sĊ bynajmniej anielscy, nie odróůniajĊ się
specjalnie moralnie od Indian. Na przykâad markiz Montcalm, który wie, ůe
Anglicy padnĊ ofiarĊ napaœci Maguy, a nie stara się temu zapobiec. Wszyscy
sĊ w jakiœ sposób skaůeni moralnie. Moůe tylko poza KorĊ, która – zaiste –
kryje w sobie jakĊœ tajemnicę. Jeffrey Walker widzi w tej postaci utajonĊ
ekspresję przeprosin Coopera pod adresem czarnoskórych mieszkaľców
Stanów Zjednoczonych. ZnaczĊce jest poůĊdanie tej dziewczyny przez
dwóch Indian – Unkasa i Maguę, których wabi ciemna karnacja Kory, to, ůe
jest po częœci i nieœwiadomie MulatkĊ. Wszyscy jĊ kochajĊ, jest dobra, silna
i szlachetna. Ona jedna przejawia przywiĊzanie do wartoœci chrzeœcijaľskich,
kiedy heroicznie opiekuje się mâodszĊ siostrĊ, kiedy bâaga pokornie indiaľskiego wodza o litoœý dla siostry oraz towarzyszy i kiedy, wprawdzie peâna
przeraůenia, godzi się ofiarnie na los bycia brankĊ Maguy. Wedâug Walkera
Kora stanowi niejawny symboliczny wyrzut dotyczĊcy krzywd wyrzĊdzonych przez biaâych Amerykanów Afroamerykanom i Indianom10.
Takie, jak powyůsza, zajmujĊce interpretacje moůna snuý, ale warunkowo,
przesâanki dla nich, jeœli znajdujĊ się w ksiĊůce Coopera, to w postaci podprogowej. Powieœý jest niejednoznaczna, wymagajĊca interpretacyjnego dopeânienia. Między innymi dlatego, ůe – jak sâusznie konstatujĊ Barker i Sabin
– brakuje jej artystycznej kompletnoœci, akuratnoœci, wydaje się niedopracowana. Jest w niej na przykâad niespójnoœý między moralnym, nieco moralistycznym nawet tonem narracji a faktami – Chingachgook jest pomnikowy,
ale bez namysâu zabija zbâĊkanego Francuza tylko dlatego, ůe to wróg; bajecznie wspaniaây Sokole Oko nienawidzi Huronów, jakby nie byli ludŭmi
(zresztĊ to tylko jedna z jego sâabostek); Francuzi na czele z Montcalmem sĊ
ludŭmi honoru, ale nie przeszkadzajĊ Huronom mordowaý – pokonanych
juů przecieů i formalnie z honorami oddajĊcymi pole – Anglików. ZjawiajĊ
się w narracji od czasu do czasu jakieœ próby zasugerowania problematyki
wyůszej ponad przygody bohaterów, ale awanturnicza akcja zbyt dominuje
nad wszelkimi innymi elementami. Odczuwa się chwiejnoœý gatunkowĊ powieœci (między przygodĊ i awanturĊ a umoralniajĊcĊ powiastkĊ); dodatkowo
trzeba przyznaý, ůe ůywoœý narracji pozostawia wiele do ůyczenia (gadulstwo
10

J. Walker, Deconstructing an American…, s. 182.
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narratora!), co stoi w sprzecznoœci z dominantĊ kompozycyjnĊ (akcjĊ); charakterystyki postaci sĊ doœý uâomne, powierzchowne; wĊtki romansowe ledwie sygnalizowane, konwencjonalne, pozbawione jakiejkolwiek temperatury.
Wszystkie opowieœci o Dzikim Zachodzie stworzone po Cooperze w jakiœ
sposób odnoszĊ się do jego dzieâa. Daniel Boone i jego literackie wcielenie
Natty Bumppo „streszczajĊ sprzecznĊ naturę amerykaľskiego doœwiadczenia”11,
ůycie między dwiema róůnymi kulturami i „kursowanie” między nimi, ůycie
w przestrzeni pogranicza, która okreœlaâa charaktery ludzi; bycie okupantem
pogranicza i jednoczeœnie reprezentowanie go (bohater âĊczĊcy cechy obu
zderzonych kultur jest metaforĊ tej sytuacji zderzenia); osobowoœciowe rozdarcie (naturalnoœý dzikoœci i sztucznoœý cywilizacji); dzikoœý i czâowieczeľstwo; wolnoœý natury i restrykcje kulturowe); ucieczka od cywilizacji i jednoczesne uâatwianie tejůe cywilizacji wdzierania się w naturę, oswajania natury12.
Cooperowski czâowiek pogranicza ma w filmie amerykaľskim licznĊ progeniturę. Na przykâad O’Meara – byây Poâudniowiec nieuznajĊcy przegranej
trafia w swoich wędrówkach do Siuksów i przez dâugi czas ůyje poœród nich
(Run of the Arrow, 1957, reů. Samuel Fuller); lord angielski Morgan znudzony
cywilizacjĊ, porwany przez Siuksów, spędza u nich częœý swego ůycia (Czâowiek zwany koniem, 1970, reů. Elliot Silverstein); Jack Crabb – bohater Maâego
Wielkiego Czâowieka (1970, reů. Arthur Penn), który duůĊ częœý swego ůycia
spędziâ naprzemiennie poœród biaâych i Czejenów; John Dunbar – bohater
TaľczĊcego z Wilkami Kevina Costnera (1990) – byây ůoânierz Póânocy
w wojnie secesyjnej, zniechęcony do cywilizacji, otrzymuje rozkaz udania
się na gâęboki Zachód i zaâoůenia placówki wojskowej, gdzie zapoznaje
się ze Siuksami i – jak poprzednio wymienieni bohaterowie – spędza
u nich kilka lat ůycia. Moůna by, oczywiœcie, takich przykâadów filmowych bohaterów ůyjĊcych dokâadnie i dosâownie „na rozdroůu” kultur,
wymieniý bardzo wielu.

Filmowe adaptacje powieyci Coopera
Kino od poczĊtku swego istnienia byâo medium, poprzez które Ameryka
mogâa rozmawiaý sama ze sobĊ. Hollywood staâ się „fabrykĊ snów” w po11
12

J. Belton, American Cinema / American Culture, McGraw-Hill, New York 2005, s. 253–255.
Tamůe.
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dwójnym sensie – tam byây produkowane celuloidowe sny, a po wtóre –
sam byâ odbiciem amerykaľskiego Marzenia/Snu13.
Filmy hollywoodzkie odzwierciedlaây Marzenie, ale teů je modelowaây.
Nieustannie wracano w nich do tematu nowych poczĊtków, demokracji,
indywidualizmu i pogranicza. Nieuchronnie zatem poruszano kwestię tubylczych Amerykanów, Obcego/Innego w tym Marzeniu, a czyniono to w gatunku, który miaâ staý się fundamentem filmowego przemysâu – westernie.
U Barkera i Sabina czytamy, ůe wraz z Ostatnim Mohikaninem Coopera western staâ się medium par excellence amerykaľskim, poprzez które mogâa odzwierciedliý swoje skryte ja, „Ameryka”14.
Prób ekranizacji Cooperowskiej ksiĊůki w kinie amerykaľskim do roku
1992 byâo okoâo dwunastu15. PierwszĊ jej adaptacjĊ byâ piętnastominutowy
film „ojca amerykaľskiego kina” – Davida Warka Griffitha – The Leatherstocking (Skórzana Poľczocha) z 1909 roku. Potem pojawiây się kolejne. JednĊ
z najwaůniejszych byâa hollywoodzka, wysokobudůetowa produkcja z wielkĊ
gwiazdĊ, 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 tytuâem Ostatni Mohikanin (The Last of
the Mohicans). Byâa to najdroůsza adaptacja Coopera aů do roku 1992, kiedy
powstaâ film Michaela Manna, który notabene oparty byâ na scenariuszu
z roku 1936. Film Seitza „byâ takim sukcesem, ůe dla caâego pokolenia staâ
się wzorcowym odczytaniem fabuây Coopera”16. Ale w istocie byâo to radykalne przepracowanie dzieâa Coopera i jest to jedna z jego najbardziej interesujĊcych wersji. Los indiaľskich plemion nie liczy się w niej, a dzika natura
w ogóle nie istnieje. W zamian film oferuje trzy amplifikacje stylistyczno-ideologiczne, pomnoůenie konwencji westernowych, uwydatnienie relacji
brytyjsko-amerykaľskich oraz niezbyt subtelne gloryfikowanie kapitalizmu.
Odpowiedzialnym za zmiany byâ scenarzysta Dunne, zdolny literat, ale teů
czâowiek polityki, który pisaâ, na przykâad, przemówienia Johnowi Kennedy’emu. Jednakůe w rzeczywistoœci Dunne byâ tylko częœciowo odpowieM. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 57.
Tamůe, s. 57.
15 W moim artykule wymieniam i omawiam tylko kilka najwaůniejszych. Powstaây teů wersje europejskie, zachodnioniemiecki – Ostatni Mohikanin (1965, reů. Harald Reinl – autor takůe
kilku obrazów z bohaterem Winnetou) oraz rumuľsko-francuski Unkas – Ostatni Mohikanin
(1968, TV, reů. 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.
13
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dzialny za film, poniewaů dla pewnych racji wynikajĊcych z polityki Hollywoodu w ostatnim momencie scenariusz zostaâ odebrany pisarzowi i dany
do wykoľczenia oraz przemodelowania jakiemuœ innemu, anonimowemu
zespoâowi17. Scenariusz zostaâ zbanalizowany, a to musiaâo oznaczaý banalizację caâoœci. Reůyseria, choý poprawna, cierpi z powodu sztucznoœci licznych scen kręconych w studiu. Film nie daje ůadnego poczucia bycia na
zewnĊtrz. Seitz próbowaâ stworzyý wraůenie plenerowoœci poprzez sceny
tâumne i odpowiedniĊ muzykę, ale efekt pozostaâ pâaski. Podobnie aktorstwo wydaje się fachowe, lecz w ůadnym razie nie inspirujĊce. Jest to
przegadany i rozwlekây film, wymodelowany na ekranowĊ lekcję historii
poâĊczonej z rozrywkĊ. Podtytuâ – Klasyczna powieœý Coopera o poczĊtkach
Ameryki – sugeruje widzowi, ůe powinien przyjĊý oglĊdane rzeczy stosunkowo powaůnie.
Sâaboœci wynikaây z nadmiernej ideologizacji filmu, co z kolei byâo efektem klimatu politycznego, w jakim powstawaâ. Ameryka byâa œwieůo po
Wielkim Kryzysie, bieda zaglĊdaâa w oczy wielu obywatelom. W powietrzu
wisiaây dwie polityczne ekstremy – faszystowska i komunistyczna. Przemysâ
filmowy zmieniâ się. Hollywood byâ królestwem rozrywki, ucieczki od rzeczywistoœci, snów. W latach trzydziestych system gwiazd stanowiâ gâówny
ekonomiczny mechanizm przemysâu filmowego. Pierwszym krokiem przy
produkcji filmu byâo zapewnienie sobie udziaâu gwiazdy, której wszystko
byâo podporzĊdkowane. Wymagania marketingowe doprowadziây do
usztywnienia kategoryzacji gatunków. Produkowano juů tylko filmy gatunkowe – thrillery horrory, westerny, melodramaty czy komedie, a pewni aktorzy czy reůyserzy byli kojarzeni z okreœlonymi gatunkami. Wiernoœý wobec
formuây gatunkowej staâa się zasadĊ produkcji wszystkich wielkich studiów;
wâaœciwe nazwiska na plakacie mogây oznaczaý sukces albo poraůkę. Jednakůe największĊ rolę odgrywaâa cenzura. Biuro Haysa w latach trzydziestych nabraâo siây i znaczenia. Coraz częœciej peâniâo politycznĊ rolę, przejmujĊc się wâaœciwie tylko dwiema kwestiami, wykluczaniem czegokolwiek,
co mogâoby uraziý zamorskie rzĊdy18 oraz podkreœlaniem izolacjonizmu
Dunne byâ przeraůony zmianami. W swojej autobiografii z roku 1980 wspominaâ, „[Mohikanin] byâ tylko bladym duchem tego, co John i ja oryginalnie napisaliœmy. Nasz scenariusz
odmalowywaâ autentyczny obraz kolonialnej Ameryki osiemnastego wieku… [Natomiast]
film byâ odpychajĊcy… Postacie nawet mówiĊ ze sobĊ przy pomocy dwudziestowiecznych
kolokwializmów, a kaůda z nich zostaâa niewiarygodnie zbanalizowana”, tamůe, s. 84.
18 Ambasada niemiecka potrafiâa uůyý Biura Haysa do zablokowania niemal wszystkich
filmów krytycznych wobec narodowego socjalizmu aů do roku 1939. Nawet potem filmowe
17
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w polityce Ameryki – nie mogâo byý pokazane na ekranie cokolwiek, co
kojarzyâoby się z propagowaniem zaangaůowania Ameryki w konflikty międzynarodowe. Amerykanie wówczas dzielili się na izolacjonistów i interwencjonistów. Echo tego sporu pobrzmiewa caâkiem donoœnie w adaptacji powieœci Coopera z roku 1936.
Film Seitza byâ w znacznym stopniu odbiciem nowego porzĊdku. Fabuâę
uformowano œciœle wedâug prawideâ westernu. Sokole Oko w wykonaniu
Scotta przypomina raczej prawego szeryfa niů szorstkiego trapera, Indianie
natomiast sĊ – konsekwentnie – Indianami „czysto” westernowymi, z okrzykami wojennymi, piórami na gâowach. Muzyka natomiast jest zdominowana
przez poszarpane motywy indiaľskie wraz z plemiennymi bębnami urozmaiconymi przez romantycznĊ sekcję smyczkowĊ. Dunne narzekaâ, „Odnieœli
sukces w przeksztaâceniu naszego autentycznego osiemnastowiecznego
obrazu w trzeciorzędny western”19. Scenariusz zostaâ „zmanipulowany” nie
tylko dla celów komercyjnych, ale takůe politycznych. Zwraca uwagę sposób
ukazania relacji brytyjsko-amerykaľskich, co wiĊzaâo się z przegrupowaniami na szachownicy politycznej œwiata. Wzrost amerykaľskiej potęgi byâ wyzwaniem dla brytyjskiej hegemonii w œwiecie od czasu pierwszej wojny.
Rozwój faszyzmu w Europie w latach trzydziestych jedynie uwydatniâ po
obu stronach relatywne siây i sâaboœci. „Szczególne pokrewieľstwo” Ameryki i Wielkiej Brytanii przechodziâo przez okres napiętej próby i byâo na nowo definiowane w obliczu owego bezprecedensowego zagroůenia. WidzĊc
prawdopodobieľstwo kolejnej europejskiej wojny, Amerykanie musieli podjĊý decyzję dotyczĊcĊ ewentualnego angaůowania się. Film Seitza zdaje się
równieů zadawaý to pytanie i dostarczaý odpowiedzi. Bardzo wyraziœcie
zostaây zarysowane róůnice między Brytyjczykami a amerykaľskimi osadnikami. Napięcie pomiędzy nimi jest sygnalizowane juů bardzo wczeœnie, kiedy
obie partie wojsk jednoczeœnie wymaszerowujĊ z fortu, melodia, którĊ œpiewajĊ, zmienia się z The British Grenadiers na Yankee Doodle Dandy. Ponadto
Brytyjczycy sĊ ukazani jako ludzie ograniczeni, imperialiœci, nierozumiejĊcy
ziemi, którĊ podbili. Sokole Oko, symbol nowej kolonialnej populacji,
oœwiadcza z pewnĊ pogardĊ, ůe on ma więcej rozumu, „niů ůeby nosiý czerwonĊ kurtkę w lesie”; a kiedy Kora sugeruje ultraangielskiemu Heywardowi,
ůe Chingachgook i Unkas sĊ inni od pozostaâych Indian, oficer odpowiada
jedynie, ůe nie ufa ůadnemu z nich.
wytwórnie staraây się nie uraůaý Niemców, co âatwo zrozumieý, jeœli się zwaůy, iů przychód
zagraniczny wytwórni miaâ ogromny udziaâ w ich dochodach ogólnych. Zob. tamůe, s. 86.
19 Tamůe, s. 90.
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Jednakůe Brytyjczycy nie zostali po prostu potępieni w czambuâ. BywajĊ
ograniczeni, ale nie brak im honoru, dzięki czemu moůliwe jest w koľcu
zbliůenie między Amerykanami i nimi. Obie strony uczĊ się wzajemnego do
siebie szacunku i uœwiadamiajĊ sobie, ůe majĊ wspólny interes w podbijaniu
ziemi Indian, którzy w koľcówce filmu wydajĊ się po prostu reprezentowaý
to, co niesprawiedliwe, nieprawe (w domyœle – komunizm i faszyzm).
W finale Sokole Oko œciska rękę Heywarda i zapisuje się do brytyjskiej armii.
„W koľcu – mówi – walczymy o tę samĊ sprawę”. W kontekœcie sytuacji
politycznej w œwiecie w poâowie lat trzydziestych ten podprogowy przekaz
jest jasny. Czy zagroůeniem jest faszyzm, czy komunizm, oba kapitalistyczne
narody muszĊ dziaâaý razem.
Byý moůe najbardziej uderzajĊcym akcentem w tej wersji Mohikanina jest
obraz urbanistycznego oraz przemysâowego rozwoju. Sokole Oko umieszczony jest w centrum nowej wizji dotyczĊcej przyszâoœci, w której maâo jest
miejsca dla dziczy. Jej wartoœý tkwi jedynie w tym, czym moůe się staý. To,
co widzimy z dziewiczych lasów, jest juů oswojone, jak park. Sokole Oko
mówi do Kory, jak bohater socrealistycznej agitki, ůe przeszedâ ten wielki
kraj wzdâuů i wszerz i ůe wyobraůa sobie miasta budowane na koľcu kaůdej
drogi, jakĊ przeszedâ.
WyjĊtkowo waůnym dla Hollywoodu okresem, a równieů dla ekranowej
kariery fabuây Cooperowskiej, byây lata siedemdziesiĊte. Przemysâ filmowy
przeszedâ wówczas istotne przeobraůenia. Z powodu konkurencji telewizji
wiele wytwórni przystosowaâo się do produkcji seriali, powstawaây teů maâe
wytwórnie telewizyjne. Z drugiej strony nastĊpiâa intensyfikacja dziaâalnoœci
ruchów indiaľskich. Efektem byây westerny rewizjonistyczne, zwâaszcza
takie, jak: Maây Wielki Czâowiek, Niebieski ůoânierz (1970, reů. Ralph Nelson)
czy Byâ tu Willie Boy (1969, reů. Abraham Polonsky). W tym teů czasie ukazaâa się sâynna ksiĊůka Dee Browna Pochowaj me serce w Wounded Knee (1972) –
rzetelna opowieœý o konfrontacji biaâych i Indian Wielkich Równin
w XIX wieku. W 1977 roku, jakby automatycznie wskutek dwu wymienionych czynników przeksztaâcajĊcych kino USA, powstaâa, w niewielkiej wytwórni TV Schick Sunn, kolejna wersja Ostatniego Mohikanina (The Last of the
Mohicans) w reůyserii Jamesa Conwaya. Znaczenie dla powstania tego filmu
miaâa dwusetna rocznica zaâoůenia Stanów w 1976 roku,
nieuchronnie olbrzymia częœý materiaâu nakręcona zostaâa, aby przypomnieý
ludziom to, co tworzyâo „Amerykę”, w sposób bezkrytyczny i celebrujĊcy20.
20

Tamůe, s. 102.
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Film realizowano przy udziale NBC. Powstaâo, jak to ujmujĊ amerykaľscy
autorzy, „miâe, niskobudůetowe movie”21. Brak w nim dramatycznej scenerii
i porywajĊcej akcji. W caâoœci adresowany jest do dzieci – poprzez aktorstwo, scenerię i styl. Pominięto, z powodów oszczędnoœciowych i cenzuralnych, wszystkie mocne sceny zwiĊzane z akcjĊ w forcie, negocjacje, oblęůenie oraz masakrę. Nie zatrudniono znanych aktorów. Film budzi uczucie
swojskoœci, które w waůnych momentach narracji staje się samym sednem
jego przesâania. Sokole Oko jest dobrodusznym siâaczem, a jego ubiór ze
skóry jeleniej jest zawsze czysty i schludny. Fabuâa utworu Conwaya stanowi
alterację Cooperowskiej historii – jest jej „politycznie poprawnĊ” wersjĊ.
Kora nie umiera, a œmierý Unkasa jest samopoœwięceniem (zasâania sobĊ
Korę, gdy Magua do niej strzela). Chociaů pojawiajĊ się pewne oznaki libidalnego przyciĊgania między Unkasem i KorĊ, sĊ one marginalne. Nieco
paradoksalnie miesza się na ekranie bardzo „poprawna” postawa biaâych
wobec Indian z dziwnie nostalgicznĊ, rycerskĊ postawĊ wobec kobiet. Centrum ideologiczne narracji stanowi dĊůenie do oczyszczenia Indian z wszelkich zarzutów. Magua jest zây, ale dlatego, ůe nie jest „wâaœciwym” Indianinem. Zaraz po tym, jak dowiadujemy się o mistycznym znaczeniu dla Unkasa jego „zawiniĊtka ůycia”, Magua profanuje je. Jest przy tym znaczĊco
brzydki, co uwydatnia się na tle opadajĊcych pukli Unkasa i jego œmiaâej,
mâodej twarzy – esencji prostej szlachetnoœci. Magua jest po prostu zâym
Indianinem, ale nie wiemy tak naprawdę dlaczego, oprócz tego, ůe w sposób
umotywowany nienawidzi biaâych. Gâównym obroľcĊ Indian jest Sokole
Oko, który mówi w rozmowie z Heywardem, ůe „znaczenie sâowa »dziki«
zaleůy od tego, kto go uůywa”. Z jego deklaracji wynika, ůe Anglicy i Francuzi
sĊ bardziej dzicy od Indian. Film stanowi disnejowskĊ wersję mohikaľskiego
toposu, upiększonĊ przez politycznĊ poprawnoœý. Barker i Sabin piszĊ:
Disnejowski, dziecinnie czysty jest Sokole Oko, disnejowskie jest wykorzystanie zwierzĊt, które tylko upiększajĊ krajobraz; nie ma w ogóle dziczy
w tym filmie. Przyroda po prostu czeka grzecznie na nasze przybycie22.

Ci sami autorzy przenikliwie wskazujĊ na ukryte, moůe nawet nieœwiadome,
uprzedzenie rasowe obecne w strukturach gâębokich fabuây. SkĊd ten staromodny stosunek do kobiet przenikajĊcy caây film? – pytajĊ. Kobiety sĊ jakby
po to, ůeby wydobywaý z męůczyzn to, co w nich najlepsze; sĊ obiektem
21
22

Tamůe.
Tamůe, s. 107.
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chronienia. Ale przed czym? Jedyne niebezpieczeľstwo to porwanie. Ale,
wedâug Barkera i Sabina, kryje się za tym coœ gâębszego, niewypowiedzianego:
Ta wersja dla skautów, dobrze zrobiona i miejscami poruszajĊca, ma podskórne, nieâadne przesâanie. Na wierzchu gâosi: naleůy wspóâczuý Indianom za to, co zrobiliœmy im w przeszâoœci, ale uwaůajcie na swoje siostry23.

Adaptacja Michaela Manna
Utwór Manna z 1992 roku, zrealizowany na okolicznoœý pięýsetlecia „odkrycia” Ameryki, jest niewĊtpliwie najlepszĊ adaptacjĊ Cooperowskiej powieœci. Zdobyâ wiele nagród, m.in. Oscara za dŭwięk. Zostaâ znakomicie
obsadzony aktorsko, Daniel Day-Lewis jako Sokole Oko, Wes Studi w roli
Maguy, piękna Madeleine Stowe jako Kora, sâynny dziaâacz indiaľski i aktor
– Russell Means – w roli Chingachgooka i inni. Obraz byâ z rozmachem
kręcony w górach Póânocnej Karoliny, których pejzaůe znaczĊ wizualnie
film w sposób przeœwietny. Na ich tle rozgrywajĊ się bardzo dramatyczne
sceny przygód i – zwâaszcza – walk, pysznie, sugestywnie sfilmowanych.
Obraz od razu staâ się sukcesem kasowym. Częœý krytyków jednak miaâa mu
wiele do zarzucenia. Niektórzy postrzegali go jako po prostu film przygody
i romansu rzuconych na tâo spektaklu grozy i chaosu wojny24. Ale byli teů
tacy, którzy widzieli w nim coœ więcej niů tylko kolejnĊ wersję klasycznej
fabuây25, to oni wâaœnie zůymali się na Manna za to, ůe przejawiâ większy
rasizm w swoim filmie niů Cooper w powieœci, przesuwajĊc na przykâad
romans z pary – Unkas i Kora, na parę – Sokole Oko i Kora, pozwalajĊc
pięknemu Mohikaninowi26 jedynie na ukradkowe spojrzenia w kierunku…
Alicji27. A przecieů Mohikanin Manna byâ odbierany w kontekœcie innych
rewizjonistycznych filmów o Indianach, zwâaszcza TaľczĊcego z Wilkami czy
takůe Czarnej Sukni (1991) Bruce’a Beresforda, jako jeden z oddajĊcych tubylczym Amerykanom sprawiedliwoœý. A oprócz tego realizowany byâ przez
Tamůe, s. 108.
Zob. tamůe, s. 114, przyp. 12.
25 Przyczyniâ się do tego m.in. Mannowski sposób filmowania, polegajĊcy na – rzadkim
w kinie mainstreamu, a zwâaszcza w nurcie przygody – eksponowaniu intensywnych zbliůeľ
twarzy wszystkich postaci zarówno „dobrych”, jak i „negatywnych”.
26 W istocie rolę Unkasa gra urodziwy Eric Schweig z okoâopolarnych Inuitów.
27 Zob. M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 115.
23
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reůysera niegdyœ, w latach siedemdziesiĊtych, bardzo liberalnego i niepokornego, zanurzonego w ferment kontestacji.
Adaptacja Manna zostaâa oparta na scenariuszu Philipa Dunne’a z 1936 r.,
do którego reůyser kupiâ prawa w 1989. Zachowaâ on wiele ze zmian, które
Dunne i inni scenarzyœci z roku 1936 wprowadzili do fabuây powieœci. Losy
Kory i Alicji zostaây odwrócone, a męůczyznĊ, który dostaje kobietę na koľcu, jest – jak juů wspominaâem – Sokole Oko28. ZnaczĊce transmutacje dotyczĊ przede wszystkim Sokolego Oka. On „wygrywa” serce Kory, ale istotne jest to, iů widzimy go na ekranie od poczĊtku nie jako trapera, ale Mohikanina. Po tym, jak zostaâ ocalony przez Indian po œmierci jego rodziców,
którzy zginęli w masakrze, staâ się – duszĊ i sercem – Indianinem. Mówi
i myœli jak czerwonoskórzy, identyfikuje się z nimi. Scena w wiosce Delawarów sugeruje nawet coœ więcej, jeœli chodzi o stosunek reůysera do kwestii
opozycji biali – Indianie. Róůnica między Indianami i biaâymi prawie się nie
liczy. Waůniejsza jest róůnica między prostymi ludŭmi walczĊcymi o przetrwanie i przesadnie cywilizowanymi Anglikami czy Francuzami. Widaý tu
ukâon Manna w kierunku romantycznego zacięcia antywesternów z lat siedemdziesiĊtych, odpowiadajĊcych na gâos kontestacji mâodych. Mann obok
Indian stawia pozytywnych bohaterów rebelii lat 60. i 70., tzw. „zwykâych
Amerykanów” reprezentowanych przez rolniczych osadników. Wrogiem
zwykâych ludzi – Amerykanów czy Indian – jest cywilizacyjna ekspansja,
zachâannoœý i wojna – sâuůka cywilizacji. StĊd w filmie sceny wojny sĊ wyjĊtkowo okrutne, mroůĊce krew w ůyâach.
Podobnie jak reůyserzy „etnograficznych” antywesternów z lat kontestacji,
Mann wykonaâ staranne badania, przygotowujĊc się do filmu. Gdy nie mógâ
znaleŭý informacji o Mohikanach29, posâuůyâ się znamionami kulturowymi
irokeskich Mohawków, którzy dâugo byli sĊsiadami Mohikanów. W filmowym opisie indiaľskiego ůycia widaý ewidentne dĊůenie do autentyzmu.
W wielu fragmentach Indianie mówiĊ wâasnym językiem, który jest tâumaOto lista gâównych rozbieůnoœci między fabuâĊ powieœci i filmu Manna, Sokole Oko zakochany jest w Korze z wzajemnoœciĊ (u Coopera w ogóle nie romansuje, a Korę przyciĊga
Unkas), Unkas kocha Alicję (u Coopera smagâolicĊ Korę), Heyward kocha Korę (w powieœci
– Alicję), Heyward ginie męczeľsko (u Coopera ůyje i byý moůe poœlubi Alicję), Kora ůyje
i będzie ůonĊ Sokolego Oka (w powieœci ginie zabita przez Hurona), Alicja ginie (u Coopera
ůyje), Chingachgook zabija Maguę (u Coopera dokonuje tego Sokole Oko).
29 Warto moůe wspomnieý, ůe sam Cooper, choý bardzo chciaâ byý rzetelnym „etnografem”,
nie uniknĊâ bâędów, prezentujĊc niektóre motywy kulturowe jako mohikaľskie, a w istocie
pochodzĊce z kultury innych Indian – Moheganów, na przykâad samo imię Unkas.
28
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czony napisami ekranowymi. Sokole Oko uůywa indiaľskiego języka, gdy
chce zamanifestowaý swojĊ odrębnoœý od biaâych Anglików. Starannoœý
etnograficzna Manna przejawia się w detalach kostiumów czy sposobu ůycia,
a jego kontestowanie cywilizacji najbardziej widoczne jest w nieustannym
uwydatnianiu dystansu kulturowego między KorĊ i Sokolim Okiem. W koľcu czar natury ucieleœniany przez Day-Lewisa zwycięůy i Kora, pokochujĊc
go, wykracza poza cywilizację. Pochwaâa n a t u r a l n e g o [podkreœl. – S.B.]
wybrzmiewa donoœnie w filmie. Jest w nim sporo scen, ujęý, sekwencji celebrujĊcych to, co naturalne. Oprócz zwykâych ujęý panoramicznych, rozpoczynajĊcych czy wieľczĊcych scenę, znajdujĊ się takůe takie, w których ukazana jest harmonia Sokolego Oka i Mohikanów z naturĊ. ZabijajĊ jelenia
i bâogosâawiĊ go na modâę indiaľskĊ za to, ůe daje im siâę. PosiadajĊ naturalny
spokój i wdzięk, jak dzikie istoty w dzikich miejscach. Gdy Sokole Oko denuncjuje Maguę przed wodzem Delawarów – Tamenundem, przemawia gâosem
i autorytetem czâowieka natury. Liczy się nie to, czy jest biaâym bĊdŭ Indianinem, lecz to, iů cieszy się on harmoniĊ i respektem naturalnego œrodowiska.
Mann ksztaâtowaâ swoje poglĊdy polityczne w tyglu protestów przeciwko
wojnie w Wietnamie, w radykalnym fermencie lat 60. zwróconym przeciwko
establishmentowi. W roku 1992 chciaâ powróciý, jak się wydaje, do ideaâów
tamtych czasów. SięgnĊâ po pewne motywy z Coopera dla swojej radykalnej
wizji. Kluczowy jest tu antyangielski wĊtek filmu. Wszyscy Anglicy w nim sĊ
wynioœli, aroganccy i podstępni, gdy trzeba. Przeciwstawione sĊ im proste,
bezpoœrednie wartoœci zwykâych kolonistów, którzy w waůnych momentach
jednoczĊ się z Indianami. U Coopera Anglicy sĊ „swoi”, „nasi”, a więc
i Mohikanie – ich sojusznicy – takůe sĊ mili autorowi. Natomiast u Manna
opozycjonowanie ich wobec „prostych Amerykanów” i Indian jest bardzo
znaczĊce. Anglicy symbolizujĊ tradycję, arystokratyzm, a więc i opresje cywilizacyjne. W sfilmowanej przez Manna wojnie francusko-angielskiej nie liczĊ
się racje którejœ z dwu stron konfliktu, nie liczĊ się teů racje indiaľskie, lecz
wyâĊcznie amerykaľskie. Brytyjczycy sĊ „ŭli”, gdyů dręczĊ osadników – nie
ma tego motywu w powieœci. Nie ma w niej takůe masakry dokonanej przez
którĊœ ze stron konfliktu na osadniczej rodzinie zamieszkujĊcej pięknie poâoůony w górach dom i zaprzyjaŭnionej z Sokolim Okiem. On sam sympatyzuje wâaœnie z osadnikami, reprezentuje ich interesy, kiedy na przykâad
pomaga im uciec z Fortu William Henry, obleganego przez Francuzów
i Huronów, za co zostaje skazany na œmierý przez puâkownika Munro.
Mann kompromituje Brytyjczyków, zaœ Francuzi nie majĊ swojej wyrazistej
reprezentacji, poza osobĊ grzecznego Montcalma.

SAWOMIR BOBOWSKI: AdaptowaÂ, czyli zarabiaÂ i indoktrynowaÂ…

261

Jeœli chodzi o Indian, mimo starannoœci w portretowaniu ich kulturowej
odrębnoœci i toůsamoœci czy suwerennoœci, trzeba zauwaůyý, iů sĊ pozbawieni osobowoœci, przedstawieni – na modâę klasycznych westernów z epoki przedrewizjonistycznej – zbiorowo jako groŭna, wyjĊca tâuszcza. To przede wszystkim – Huroni. Dwaj Mohikanie odróůniajĊ się od nich, sĊ piękni
i pomnikowi, ale stanowiĊ tylko tâo dla gâównego bohatera – Sokolego Oka
(choý walczĊ pięknie, zwâaszcza Chingachgook, gdy w finale mœci œmierý
syna i z wdziękiem pozbawia Maguę tchnienia. W powieœci dwaj Mohikanie
sĊ ostatnimi z królewskiej/totemicznej dynastii, która wyginęâa wraz z caâym
plemieniem, kiedy opowiedziaâo się ono po stronie Anglików w ich wojnie
z Indianami Wampanoagami i Narragansettami30. Biali oznaczajĊ w powieœci
zagâadę dla czerwonoskórych. Unkas i Kora (utajona Mulatka) odchodzĊ,
ginĊ, ustępujĊ biaâym. W filmie Michaela Manna Unkasa prawie nie widaý.
Nawet jego œmierý jest przyýmiona przez bardzo efektowne, heroiczne,
peâne godnoœci samobójstwo Alicji. Chingachgook, jak w powieœci, jest
ostatnim Mohikaninem. Jednakowoů obu Mohikanów i tak dystansuje
„pierwszy Amerykanin” – Nathaniel Poe (Mann zmieniâ nazwisko Cooperowskiemu bohaterowi), mâody i piękny (w powieœci starzeje się, zaczyna
narzekaý, ůe wzrok mu się psuje) i na tyle wyksztaâcony, ůe potrafi wieœý
konwersację z damami (jego literacki pierwowzór jest niepiœmienny). U Coopera Sokole Oko jest przewodnikiem, a u Manna protagonistĊ. W zasadzie
jego miâoœý do Kory stanowi gâówny temat filmu. On i Kora to ozdrowieľcza mieszanka bâękitnej krwi (ona – córka generaâa, bez najmniejszej skazy
rasowej) i dziarskiej plebejskoœci (Nathaniel wychowany przez Indian), starej
tradycji i braku tradycji, kultury i natury. I tak dzieâo, które miaâo byý wyrazem solidarnoœci wobec Indian na pięýsetlecie, jest w gruncie rzeczy bardziej
rasistowskie niů klasyczna opowieœý Coopera. „Indianie – pisze Alicja HelByâa to tzw. Wojna Króla Filipa (tak zostaâ nazwany wódz Wampanoagów – Metacom), która miaâa miejsce w pierwszej poâowie XVII wieku w Nowej Anglii. Wówczas
wodzem Mohikanów byâ Indianin o imieniu Unkas. Tak w kaůdym razie podaje Stanisâaw
Grzybowski w swojej pracy pt. Tomahawki i muszkiety. Z dziejów Ameryki Póânocnej XV–
XVIII wieku, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 36. Oczywiœcie, Cooper przesadzaâ, mitologizowaâ sytuację Mohikanów, których potomkowie ůyjĊ nadal w stanach
Zjednoczonych i jest ich okoâo 2000. (Zob. np. hasâo Mohikanie w Wikipedii). Ponadto
zarówno on, jak i Grzybowski prawdopodobnie mylili się, uznajĊc Unkasa za wodza mohikaľskiego – wszystko wskazuje, ůe historyczny Unkas byâ sachemem Indian Moheganów
(dokâadnie grupy Pequotów), którzy stanowili wobec Mohikanów odrębne plemię, choý
mogli byý z nimi spokrewnieni. Zob. Aleksander Sudak: Leksykon 300 najsâynniejszych Indian,
Wyd. Akcydens, Poznaľ 1995, s. 208.
30
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man w swojej analizie filmu Manna – przegrali raz jeszcze”31. Byý moůe jest
tak, jak to ujĊâ Jeffrey Walker, iů niepowodzenia w adaptowaniu powieœci
Coopera wynikajĊ stĊd, ůe Hollywood nigdy nie traktowaâ tego autora powaůnie, co mu się – oczywiœcie – nie naleůaâo. Ůadna adaptacja nie czyniâa
tak naprawdę Indian, nawet owych tytuâowych Mohikanów, prawdziwymi
bohaterami. A to oni – jak przekonuje sugestywnie amerykaľski filmoznawca – reprezentanci „tubylczej rasy poddawanej wyniszczeniu” sĊ prawdziwymi protagonistami dzieâa 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 interesting 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

A. Helman, Pierwszy Amerykanin („Ostatni Mohikanin”), w: tejůe, Twórcza zdrada. Filmowe
adaptacje literatury, Wyd. Ars Nova, Poznaľ 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

