Najważniejsze, najbliższe wydarzenie, to

XLI Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian,
który odbędzie się w dniach

29.07-6.08.2017 nad rzeką Brdą w Konigorcie, 3 km na

północny-zachód od Rytla.
Szczegóły na stronie organizatora: http://zlotprpi2017.pl/wp/
Podczas zlotu Członków naszego Stowarzyszenia zapraszamy na

spotkanie poświęcone rozwijaniu działalności PSPI,
które odbędzie się w niedzielę 30 lipca o godzinie 12.00 w pobliżu głównego ognia.

Z życia PSPI:
- Wiosną 2017 w Warszawie PSPI zostało zaproszone do akcji opowiadania bajek wielu
kultur w Staromiejskim domu Kultury w Warszawie. W ubiegłym roku opowiadana była
bajka Nawaho, a dzieci, które jej wysłuchały, wykonywały do niej ilustracje. Przy okazji
dowiedziały się wielu rzeczy na temat kultury tego narodu. Podsumowaniem całej akcji było
wydanie książki z bajkami wielu narodów i dziecięcymi ilustracjami. Treść bajek zwykle była
podana w języku danego narodu i po polsku. Kilka egzemplarzy książki z tymi bajkami
będzie nagrodą dla zwycięzców konkursów dla dzieci podczas najbliższego zlotu. (fot. J.P.)
- Współpracę z naszym Stowarzyszeniem nawiązało Muzeum Powstania Warszawskiego.
Indianiści gościli tam w ramach cyklu spotkań ze starymi filmami. Tym razem oglądano film
„I ty zostaniesz Indianinem”, po którym była długa i miła dyskusja z dziećmi i dorosłymi na
temat Indian i indianistów.
- Znów zaproszono nas na Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej w Kutnie – tym razem
indianistów reprezentowały tylko 4 osoby, ale pasją do Indian zarazili oni wielu
zwiedzających teren zlotu, a także innych rekonstruktorów. (fot. J.W.)

- Na początku 2017 roku PSPI zostało poproszone o pomoc w napisaniu książeczki na temat
Indian, przeznaczonej dla małych dzieci. W wyniku wielu konsultacji, wielokrotnych zmian
tekstu oraz zmian ilustracji powstała bardzo piękna i wartościowa książeczka dla dzieci,
której wydanie Zarząd Stowarzyszenia postanowił objąć Honorowym Patronatem PSPI. Na
okładce znajdzie się logo Stowarzyszenia, a wszystkich indianistów prosimy o propagowanie
tej pozycji:
Tytuł: „Paweł i Indianie”, autor: Agata Hryniewicz, wydanie w VIII 2017 r.
http://datapremiery.pl/agata-hryniewicz-pawel-i-indianie-premiera-ksiazki-16955/

BENEFIS ADAMA PIEKARSKIEGO
Dnia 7 września (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Modraczek w Bydgoszczy
(ul. Ogrody 15) odbędzie się benefis Adama Piekarskiego. To już 5 lat minęło, od kiedy
Adam Piekarski prowadzi w Domu Kultury stałe, comiesięczne spotkania z kulturami Indian
obu Ameryk. Jest to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, gdzie miłośnicy Indian mogą
systematycznie spotykać się, aby wysłuchać prelekcji, obejrzeć film, wymienić poglądy,
wziąć udział w konkursach czy warsztatach tematycznie związanych z indiańskimi kulturami.
Spotkania odbywają się zazwyczaj w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18, podobnie
jak i sam benefis. Wszystkie szczegóły dotyczące spotkana stronie www.walker.org.pl
Podczas benefisu, na który wszystkich zapraszamy 7 września do Bydgoszczy nie zabraknie
wielu indiańskich i indianistycznych niespodzianek.
Na zdjęciu: Warsztaty Corn Husk Doll. 4 maja 2017.

Śladami Lewisa i Clarka raz jeszcze

Niektórzy pamiętają zapewne niedawną wystawę Adama Piekarskiego zatytułowaną Droga
ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki. Wystawa
miała miejsce w 2016 roku w Bydgoszczy, ale znów będzie kolejna okazja dla tych, którzy
nie mogli lub nie zdążyli jej odwiedzić. Tym razem gospodarzem wystawy będzie szacowny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a wernisaż odbędzie się na Uniwersytecie w drugiej
połowie września 2017 roku. Wystawa potrwa do grudnia, więc będzie dobra okazja, aby ją
odwiedzić, tym bardziej, że zostanie wzbogacona o kolejne indiańskie artefakty. Wszystkie
szczegóły www.walker.org.pl.

Na zdjęciu: grupa indianistów na wystawie w Bydgoszczy, 24 września 2016 r.

Standing Rock
Z końcem lipca 2016 roku zakończył się XL Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian w
Uniejowie. Jeszcze nie ochłonęliśmy po Zlocie, napełnieni dobrym duchem i sporą dawką dobrej
energii, po tygodniowym spotkaniu w przyjacielskim, indianistycznym gronie, a już za drzwiami,
czekała na nas wiadomość o „protestujących” Indianach z Rezerwatu Standing Rock.
Pierwsze wiadomości zza oceanu, które do nas docierały to słowa klucze; #waterislife,
#mniwiconi, i #NoDAPL czyli NIE dla jednej z największych inwestycji, prowadzonej od kilku lat w
Stanach, a mianowicie projektu rurociągu Dakota Access Pipeline (DAPL), którym będzie płynąć od
470 do 540 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia o jakich liczbach
przedstawianych przez koncerny paliwowe mówimy, dlatego też przeliczę to na auta i na drogę, co
finalnie przedstawia się takim oto obrazem:
2500 cystern samochodowych, wypełnionych po brzegi ropą, ustawionych wężykiem o
długości 32 km, wyjeżdżających codziennie z Warszawy do Rzymu i tamże docierających, tego
samego dnia! Codziennie! Taka inwestycja robi wrażenie!
Ponieważ rura ma przecinać rzekę Missouri, nieopodal granicy z rezerwatem Standing Rock,
to powstał protest przeciwko naruszaniu ziem świętych, zagrożeniu ekologicznemu dla obszarów
ziem traktatowych, bezczeszczeniu cmentarzy indiańskich położonych na trasie budowy całej
instalacji itd. O tym wszystkim czytaliśmy wiele razy….
W sierpniu 2016 informacje o proteście w Standing Rock zaczęły roznosić się po całej
indianistycznej Polsce, to w sieci, to na portalach społecznościowych, to w przekazie ustnym. Ludzie
wysyłali do siebie linki grup i stowarzyszeń indiańskich, oraz linki do zagranicznych stron podziemia
informacyjnego. Dosłownie z godziny na godzinę wiedzieliśmy coraz więcej o grupie kilku tysięcy
wówczas protestujących, przeciwko tajemniczej nazwie DAPL. Przede wszystkim musieliśmy sobie
przybliżyć wiele faktów dotyczących tego największego po Idle No More, protestu rdzennych
mieszkańców Ameryki Północnej. Tymczasem mainstreamowe massmedia siedziały cicho… aż do
końca października 2016.
Dwa podstawowe pytania, które się nasuwały każdemu, kto zetknął się z NoDAPL:
Dlaczego ludzie protestują przeciwko tejże inwestycji?
Odpowiedź jest prosta: Ponieważ rurociąg ten jest realnym zagrożeniem dla środowiska. To w takim
razie, dlaczego Stany budują ten prawie 2000 kilometrowy rurociąg paliwowy?

Odpowiedź jest jeszcze prostsza. Niezależność energetyczna i pieniądze.
To właśnie m.in. ropa w postaci łupków formacji Bakken jest jedną z amerykańskich „Żył Złota” XXI
wieku. Damian Żuchowski pisał: „(…) Najważniejsze złoża znajdują się na terytoriach stanów
Montana oraz Dakota Północna, w obrębie basenu Willistona, w formacji Bakken. Są to morskie
osady wieku dewońskiego do wczesnego karbonu. Formacja swoim zasięgiem obejmuje również
terytoria Kanady (regiony Saskatchewan i Manitoba). Występujące w tym regionie złoża są obecnie
jedynymi eksploatowanymi na skalę przemysłową złożami ropy łupkowej na świecie.(…)”
Wraz z rozwojem technologii, gospodarki, przemysłu i transportu wzrasta zapotrzebowanie na
paliwo. Nic w tym dziwnego, że zaproponowano inwestycję w rurociąg o długości 1889 km z tejże
formacji łupkowej Bakken w Północnej Dakocie, przez Południową Dakotę, Iowa aż do stanu Illinois, z
którego następnie surowce mają być przesyłane wprost do Zatoki Meksykańskiej. Te baryłki ropy to
tylko jedna z wielu odpowiedzi Stanów na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców paliw.
Przecież to nie powinno nikogo dziwić. Jest to absolutnie normalny ruch gospodarczy pod względem
ekonomicznym i pod względem rozwojowym (m.in. oferty miejsc pracy, obniżenie cen za baryłki
ropy), rozsądne i wręcz książkowe podejście inwestycyjne, czyli wykorzystanie własnych zasobów
paliwowych a nie ich importowanie.
Jednakże w całym obrazie tego projektu jest jedno wielkie ALE.
Jest to normalne podejście ale normalne dla Wašíču.
Wašíču XXI wieku to panowie z akcjami w bankach, liczący słupki zysków w systemach
operacyjnych, wydajności i wskaźniki wszelakich eksploatacji i zwrotów kosztów inwestycji wraz z
profitami dla korporacji oraz akcji. Ci sami, którzy zawładnęli kilkaset lat temu terenami, należącymi
do ludów rdzennych. Ci sami, tyle, że zamiast rewolwerów z Biblią w ręku, trzymają laptopa z wi-fi,
„sfokusowani” na zyski, w dalszym ciągu kierujący się maksymą „Boskiego Przeznaczenia” (Manifest
Destiny) pod przykrywką Rozwoju Technologii i Przemysłu, niezależności i dominanty Stanów
Zjednoczonych na światowym rynku paliwowym.
Drugą stroną konfliktu są, ludzie (nie tylko Indianie), którym nie przyświeca zysk i mamona, a
dobro miejsca w którym żyją, czyli Ziemi. I to oni stają do walki w obronie Wody, która jest oczywiście
Święta, ale która daje życie, każdemu z nas. Daje życie, Indianinowi, Europejczykowi, Afrykańczykowi
czy Azjacie, chrześcijaninowi, buddyście, muzułmaninowi czy ateiście.
Ścierają się zatem dwie potężne logiki: „ Mieć” versus „Być”. Odwieczny konflikt, tak dobrze
znany nam wszystkim z historii.
Logika „Być” obawia się jednego - wysokiego prawdopodobieństwa wycieku takiego
rurociągu. Najtrafniejszym wydaje się być pytanie Przewodniczącego Rady Plemiennej Sioux ze
Standing Rock Dave’a Archambault’a II : „Nie pytajcie, CZY dojdzie do wycieku, zadajcie sobie
pytanie KIEDY dojdzie do wycieku!” Co wtedy? Kto będzie dokonywał na oczach wszystkich słynnego
piłatowego lavare manus?

Cała trasa rurociągu DAPL jest kontrowersyjna, ponieważ stanowi zagrożenie ekologiczne dla
ziemi, nie tylko ziemi rezerwatowych spisanych w traktatach z Laramie z 1868, ale jeśli dojdzie do
wycieku ropy, to „przyprawi” ona znacząco wody gruntowe, okoliczne zbiorniki wodne, dostęp do
wody pitnej dla ludzi i zwierząt zamieszkujących tereny sąsiadujące z DAPL, nie wspominając o
dalekosiężnym impakcie możliwego wycieku w obszarze przecięcia rury z rzeką Missouri. Budowniczy
zapewniają o wykonaniu jak największej ilości wysokiej klasy zabezpieczeń odcinających w przypadku
awarii rurociągu, ale z doświadczenia każdy z nas wie, że jak rura pęka to wyciek jest zawsze. Czy
krótko, czy długo, ale jest zawsze! Jest to jednoznaczne z bardzo prawdopodobnym skażeniem
środowiska.
Kolejna kontrowersja to zmiana trasy DAPL. Pierwotnie miała biec w pobliżu miasta Bismarck,
oddalonego ok 60 km od granicy z rezerwatem, zamieszkałego w większości przez białych.
Biali się nie zgodzili na pierwszą propozycję trasy, uzasadniając iż „ jest potencjalnym
zagrożeniem dla ujęcia wody pitnej miasta Bismarck”. Wytoczono zatem nową trasę , oddaloną o
niecałą milę od granic rezerwatu Indian. Z założenia, że Indianom nie zaszkodzi to zagrożenie.
Stwierdzenie to brzmi tak abstrakcyjnie, jak abstrakcyjnym i jednocześnie faktycznym ruchem jest!
Zatem, z której strony byśmy nie spojrzeli na cały ten projekt, to jest on workiem
niespodzianek pełnych kontrowersji.
Dlatego właśnie ludzie zaczęli protestować, a raczej bronić zasobów wodnych i własnych
terenów, które mogą być potencjalnie skażone przez przyszłościowe defekty instalacji.

Zdjęcie: Protestujący ze Standing Rock z banerem „Obrona Świętości”

Zdjęcie: Aleja Flag Rdzennych Narodów w obozie Sacred Stone, solidaryzujących się z protestem
#NoDAPL
W czerwcu 2016 protest zaczął przybierać kształt wielkiego, zorganizowanego obozowiska na
terenie zwanym Sacred Stone, nieopodal rzeki Cannon Ball. Rozpościerały się tam setki Tipi,
Lodge’ów i namiotów. Z obozową policją, prawnikami i lekarzami były rady plemienne, wysłannicy i
oficjalne delegacje ponad 300 rdzennych narodów oraz osób publicznych, solidaryzujących się z
Siouxami, jednym słowem wszyscy ludzie, wszystkich ras na świecie, w imię Obrony Wody.
Z tygodnia na tydzień przyjeżdżało co raz więcej ludzi pomagających w pokojowym
prowadzeniu obozu jak i protestu. Doszło wtedy do wielu cudów. Chwile, które mam do teraz przed
oczami, to wejście Aleją Flag Narodów, do obozu, Indian Pueblo, oraz historyczny moment powitania
przez Siouxów Apsaalooke, a także złożenie daru Przewodniczącemu Rady Plemiennej Standing Rock,
D.Archambaultowi II przez trzy Laponki w geście solidarności z Obrońcami Wody.

Zdjęcie: Delegacja Narodu Hopi w Standing Rock, w obozie Sacred Stone.

Monitorując przez cały czas protest z Polskie ciągle nasuwało mi się na myśl pytanie, jak
możemy pomóc, albo chociaż napisać im, że jesteśmy z nimi duchem. I w ten sposób narodził się
pomysł wykonana kolażu #We Stand With Standing Rock – Poland. To był czas zrobienia czegoś
wspólnie w naszym ruchu.
Nie mając pojęcia jak to wszystko się potoczy i czy w ogóle wypali, poszłam na żywioł.
Skontaktowałam się najpierw z artystą Ernesto Yerena oraz fundacją Amplifier Foundation, którzy
udostępnili grafiki do wykonania wydruków. Wydrukowałam te grafiki, przy których dopisałam
spontanicznie #We stand with Standing Rock ~ Poland. Wykonałam sobie zdjęcie z plakatem, po czym
poprosiłam Was o wykonanie Waszych zdjęć i spięłam wszystko w całość. Cały wrzesień 2016
przeznaczyliśmy na akcję zdjęciową. Następnie usiadłam do obróbki i końcowy efekt dosłownie
„powalił mnie z nóg”. Wyszedł przepiękny kolaż stworzony przez polskich Indianistów, kolaż naszego
polskiego wsparcia dla działań Obrońców Wody z Sacred Stone Camp. Patrząc dzisiaj na Was
wszystkich, którzy wzięliście udział w stworzeniu kolażu, wzruszam się za każdym razem. Niczym
Narody Rdzenne, pomimo różnych poglądów, zjednoczyliśmy się w imię jednego celu #MniWiconi.
Ponad 100 osób wzięło udział w akcji #We stand With Standing Rock – Poland.
Aby podnieść rangę akcji poprosiłam Bogdana Płonkę o pomoc w zorganizowaniu Akcji Honor The
Treaties na Pow Wow w Pszczynie. Rozmawiałam także z fotografem Aaron’em Huey’em, dzięki
któremu mogliśmy skorzystać z materiałów dokumentalnych dotyczących HTT. Z profesjonalnym
komentarzem Marka Nowocienia i Krzysztofa Mączkowskiego, zostały wyemitowane dwa filmy
dokumentalne: America’s Native Prisoners of War z prezentacji Aaron’a Huey’a – TED, oraz film
Honor The Treaties. Przygotowałam dla uczestników koszulki: The Black Hills Are Not For Sale i Honor
The Treaties.

Zdjęcie: Kolaż #WeStandWithStandingRock~Poland na biurku u Przewodniczącego Rady Plemiennej
Sioux w Standing Rock –Dave’a Archambaulta II.

Zdjęcie: Zdjęcie uczestników finału akcji Honor The Treaties na Pow Wow w Pszczynie 2016.

Dzięki ogromnemu wsparciu Bogdana, pomocy niezastąpionego Darka Lipeckiego, absolutnie
najwyższego poziomu merytoryki Marka Nowocienia i Krzysztofa Mączkowskiego, udało się scalić
dwie akcje na Pow Wow w Pszczynie i tym samym rozbudować świadomość w naszych głowach,
dotyczącą permanentnego łamania traktatów, zawartych między Rządem Stanów Zjednoczonych a
Indianami (akcja Honor The Treaties Poland 2016). Pokazaliśmy także efekt naszego wsparcia dla
Obrońców Wody, kolaż #We stand With Standing Rock – Poland, który finalnie, w grudniu 2016
znalazł się na biurku u Przewodniczącego Rady Plemiennej Sioux w Standing Rock – Pana Dave’a
Archambaulta II.

Chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim za wsparcie i udział w obu akcjach. Nasz głos
wsparcia został usłyszany po drugiej stronie oceanu.

Dzisiaj w pół roku po siłowym zamknięciu obozu Sacred Stone, moglibyśmy krótko stwierdzić:
Kolejna przegrana z Wašíču, z Czarnym Wężem. Przegrana z dochodową i ekspansywną rurą
paliwa, z korporacjami, z nowym Prezydentem…
Ludzie zostali wykurzeni z Sacred Stone Camp. Musieli wracać do swoich obowiązków, do
swoich ognisk domowych, musieli uciekać przed groźną preryjną zimą, a ostatni z Obrońców Wody,
przed szturmem Hummerów.
Jednak z perspektywy czasu nie mówi się o ich przegranej.
Mówi się o czymś zupełnie innym, nowym.
Narody indiańskie, pomimo różnych języków, pomimo różnic je dzielących, pomimo
kilkusetletnich konfliktów i zaszłości, pokazały całemu światu, że istnieją, i że potrafią się zjednoczyć
w imię obrony najważniejszej, obrony Matki Ziemi, Unci Maka. Obrony miejsca, w którym mają żyć,
oddychać i pić wodę nadchodzące po nich pokolenia … To te pokolenia będą niosły pieśń o
Przodkach, którzy bronili Źródła Życia…
Nawet jeśli nie wygrają tej bitwy, to przynajmniej w chwili zamknięcia swych oczu na zawsze,
będą wiedzieli, że szczerze i z całych sił bronili prawdy.

Magdalena ‘Madzia Lenka’ Karvonen

Nowości (i odkrycia) wydawnicze między XL a XLI Zlotem PRPI
Od ostatniego Zlotu PRPI na rynku wydawniczym ukazało się co najmniej dwanaście książek i trzy
artykuły, mniej lub bardziej przybliżających tematykę tubylców obydwu Ameryk. Możemy je podzielić
na pięć grup:
1.Naukowe rozprawy, rzeczowo przedstawiające tematykę danego ludu czy areału kulturowego.
Publikacje te dotyczą głównie tubylców na południe od Rio Grande:
- Ulmer Andrzej, Cywilizacja Majów. Osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna,
NapoleonV, Oświęcim.
- Gawrycki Marcin Florian (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
- Olszycki Mirosław, Świat kolonialnej Ameryki Łacińskiej. Sztuka, Bóg, społeczeństwo, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
- Szykulski Józef, Chrystianizacja na obszarze Imperium Tawantinsuyu (Inków). Synkretyzm kulturowy i
dylematy walki z idolatrią, w: 19 „Funeralia Lednickie”.
Częściowo do tej kategorii należy zaliczyć III Tom PATE/PAES Indianie Lenni Lenape i inni (red.
Andrzej J. R. Wala, Ewa Dżurak, PAES/PATE, 2017), który zawiera w teksty naukowe,
popularno-naukowe, eseje i reportaże z obydwu Ameryk. Mamy w nim artykuły np. o
szejeńskich zwiadowcach polskiego szejenologa – Mirosława Sprengera.
2.Książki reportażowe, napisane przez dziennikarzy z żywym i barwnym językiem, przepełnionym np.
dosadnymi opisami zbrodni. Merytorycznie nie wnoszą zbyt wiele do indianistyki, pojawia się w nich
sporo błędów, przeinaczeń czy uproszczeń, a tytuły, jak można się domyślać, mają przede wszystkim
przyciągnąć czytelnika. Najlepszym przykładem jest tytuł biografii jednego z najsłynniejszych wodzów
Lakotów: Nieznana historia Czerwonej Chmury. Jest to ewidentne przeinaczenie w historiografii. O roli
tego przywódcy możemy przeczytać w każdej publikacji dotyczącej wojen na Północnych Równinach w
II poł. XIX w. czy biografii autorstwa Roberta W. Larsona.
Ta kategoria jest reprezentowana przez następujące pozycje:
- Clavin Tom, Drury Bob: Serce wszystkiego, co istnieje. Nieznana historia Czerwonej Chmury,
wodza Siuksów, tłum. z ang. A. Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
- Sides Hampton, Krew i burza. Historia Dzikiego Zachodu, przeł. z ang. T. Ulanowski,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

3.Pozycje z historii wojskowości, gdzie wojny indiańskie pełnią główną rolę lub gdzie tubylcy nie zawsze
mają pierwszoplanowe znaczenie. W przypadku pierwszego i trzeciego autora należy mieć zastrzeżenia
do warsztatu indiańskiego (m.in. nazewnictwo ludów tubylczych):
- Czarnecki Rafał Tomasz, Wojna Małego Żółwia. 1786-1795. Masakra w lasach Ohio,
Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze – Tarnowskie Góry.
- Dobrzelewski Jarosław, Wojna Paragwaju z Potrójnym Przymierzem 1864–1870,
Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze – Tarnowskie Góry.
- Toporowski Tomasz, Generał Stand Watie i Organizacja Pięciu Cywilizowanych Plemion w
służbie Skonfederowanych Stanów Ameryki, w: „De re Militari” nr 4, Wydawnictwo
Inforteditions, Zabrze – Tarnowskie Góry.
4.Publikacje na marginesie poruszające sprawy tubylcze, wobec których pojawiają się zarzuty jak u
wcześniej wspomnianych autorów:
- Bieluk Halina, Historia ostatniego pogranicza. Zasiedlenie Wielkich Równin, w: IV Tom „Czas
wojny, czas pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”, Ł.
Niewiński (red.), Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim.
- Stocka Anna, Oblicza Ameryki. Stany Zjednoczone w świetle prasy warszawskiej z lat 18651877, NapoleonV, Oświęcim.
5.Pozycje popularne:
- Wojtczak Jarosław: Indianie i blade twarze. Starcie cywilizacji, Bellona SA, Warszawa.
- Hook Jason: Apacze, tłum. z ang. J. Wojtczak, NapoleonV, Oświęcim.
- Pohl John, Konkwistador 1492-1550, NapoleonV, Oświęcim.
Osobna kategoria książek, o których warto wspomnieć to „odkrycia” wydawnicze. Otóż przede
wszystkim w wydawnictwach akademickich, często niszowych, można natrafić na ciekawe teksty.
Przytoczę jeden przykład. Kilka lat temu Wydawnictwo Naukowe UMK wydało dwie książki poruszające
małe znane w polskojęzycznej indianistyce zagadnienia: Wikingowie na ziemi Indian (P. Urbańczyk,
Zdobywcy północnego Atlantyku) i o Innuitach (A. Lubowicka, W sercu Ultima Thule. Reprezentacje
Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena.)
Podsumowując - rynek wydawniczy dostarczający literaturę indianistyczną z takich dziedzin jak
historia czy antropologia jest bogaty w liczbie tytułów, ale o bardzo nierównomiernej wartości. Można
zauważyć dominację określonych trendów w czytelnictwie: coraz większa przewaga publikacji
dziennikarskich, w przeciwieństwie do tak wartościowych pozycji jak np. Wilki niebieskich żołnierzy czy
biografia Czerwonej Chmury autorstwa R. Larsona lub Quanaha Parkera pióra Williama T. Hogana.
Cezary Cieślak
wiceredaktor czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność
Tubylczych Kultur Amerykańskich.”

„GŁOS WILKA” – rozważania przed zlotem
Dawno, dawno temu, a może wczoraj… mieszkańcy jednej z wiosek narodu Irokezów postanowili
przenieść swoje tereny łowieckie w górę rzeki, nad którą mieszkali.
Pierwsi zostali tam wysłani zwiadowcy – stwierdzili oni, że teren jest piękny, pełen zwierzyny i
niezamieszkany. Rada wioski wysłała tam grupy myśliwych i wtedy okazało się, że ten obszar jest
miejscem polowań wilków. Mężczyźni nie chcieli zrezygnować przewidywanych zdobyczy i tak
rozpoczął się konflikt. Ginęły wilki i ginęli ludzie. Walki przenosiły się coraz bliżej wioski. Zwołano
naradę wojenną. Większość jej uczestników przybrała barwy wojny, lecz stary wódz czekał, aż każdy
zabierze głos.
W pewnej chwili wstał młody wojownik: „Jesteśmy silni –powiedział z mocą - możemy wygrać!
Lecz co to będzie za zwycięstwo, w którym pokonamy broniących swojej ziemi? Wilki bronią jedynie
swojego bytu, ziemi swych przodków. Jakimi ludźmi będziemy po takim zwycięstwie?”
Zmieszali się uczestnicy rady. Postanowiono poszukać innych terenów łowieckich.
Od tego czasu, do dnia dzisiejszego, rady Irokezów rozpoczynają się wezwaniem: „Kto dziś będzie
głosem wilka?”
Dziękuję Wydawcom, a szczególnie Czytelnikom Biuletynu, że mogę być w tym momencie
„głosem wilka”, również dosłownie.
Zebrałem dane z pięciu ostatnich lat, które niezbicie świadczą iż Organizatorzy Zlotów PRPI cieszą
się zasłużonym szacunkiem i poważaniem w naszym środowisku, a na po zlocie mogą sobie pozbierać
tyle śmieci ile dusza zapragnie…
Przyjmując nawet, że zostały rozwłóczone przez zwierzęta i wiatr, to przecież był to teren oddany
nam pod opiekę, część Ziemi, której deklarujemy szacunek. Od kilku osób, których zdanie jest dla
mnie istotne, usłyszałem, że przed zlotem należałoby od każdego uczestnika pobrać czytelny podpis
pod regulaminem, etykietą, deklaracją itd. Może taka przyszłość nas czeka? Deklaratywność i
relatywizm dzisiejszych czasów nie skłaniają do szacunku dla słowa. Lecz nie musi tak być!
Kultura Indian, z której tak wiele czerpiemy, to świat słowa i to słowa mówionego! Oczywiście:
Sekwoja, wampumy, to też jest ważne, czy jednak wyobrażamy sobie brak poważania słów, obietnic,
ciągłe usprawiedliwienia, wymówki w Ich świecie?
Zagadnienie to jest tak wieloaspektowe i obszerne, że przekracza ramy tego artykułu. Może będzie
jeszcze kiedyś tematem do rozważenia.
W tym momencie chciałbym podjąć sprawę miejsc naszych zlotów: to ZAWSZE jest czyjś dom!
Tegoroczne spotkanie w pobliżu Konigortu jest krainą wilka, łosia, orła, bobra, pstrąga i innych
stworzeń – pamiętajmy o tym!
Rozważania są cenne, o ile idą w ślad za nimi działania:
O konkretnych pomysłach opowiem, dzięki uprzejmości Johnnego, na rozpoczęciu Zlotu.
Wspomnę jedynie, że w temat zaangażowało się już wielu wspaniałych ludzi – przygotowania trwają.
Nie podaję szczegółów, by nie ograniczać wyobraźni Czytelników.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie nieco miejsca w swoim sercu aby zadbać o Dom/Ziemię.
MITAKUYE OYASIN!
- Piotr Jaskółowski

WSPOMNIENIA TADEUSZA PIOTROWSKIEGO (Spisała J.P.)
Jak zostałem indianistą
W latach siedemdziesiątych XX wieku byłem w Galerii Le Pasage w Warszawie na
wystawie poświęconej różnym ludom, w tym Indianom. Grała tam muzyka z różnych stron
świata i w pewnej chwili usłyszałem muzykę indiańską. Przedstawiciel organizatorów
twierdził, że to płyta indyjska, lecz nie dałem za wygraną. Do dyskusji przyłączył się niejaki
Sławek i powiedział, że są to płyty Indian Dakota, a jeśli interesuję się Indianami, to mam iść
do Babci, która pisze listy do Indian. Podał mi adres przy ulicy Mickiewicza, schodkami na
prawo, długim balkonem na 3 piętrze itd. Poszedłem, a tam na ścianach były same znajome
twarze indiańskich wodzów i starsza pani z papierosem. Od tamtej pory wielokrotnie
bywałem u Babci. Było tam zawsze wielu ludzi, rozmawiających na różne tematy, najczęściej
o Indianach. Mieszkał tam także wnuczek i mąż pani Antoniny, również bardzo ciekawe
osobowości.
Spotkania u Babci
Babcia miała około 64 lat, gdy postanowiła nauczyć się języka angielskiego. Pisała listy do
Indian osadzonych w amerykańskich więzieniach. Czasami odpowiedzi przychodziły
ocenzurowane, z wyciętymi nożem fragmentami. Czasem w listach były fotografie,
prawdopodobnie przemycone do więzień.
W dwupokojowym mieszkaniu Babci zawsze było wielu młodych ludzi, ale jednego dnia
padł rekord – było tam jednocześnie 15 osób. Czasem był problem, co by tu zjeść – każdy
sprawdzał co ma ze sobą i wszyscy się dzielili.
Babcia paliła papierosy, więc odwiedzająca ją młodzież często przynosiła je w prezencie.
Szczególnie cenione były „Radomskie”, które jeden z kolegów przynosił ze sklepu
zakładowego, więc były lepsze, niż te z kiosku. C.d.n…

