
 



 

Adam Piekarski 

Andrzej Wala – wspomnienie o zasłużonym Polaku – indianiście 

 
Dnia 13 marca 2018 r. polski ruch indianistyczny doznał dużej straty. Odszedł od nas bowiem 

Andrzej Wala, wybitny przedstawiciel amerykańskiej Polonii i zasłużony członek Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian. 

 

              

           Andrzej Wala,  Ventnor, New Jersey, 11 czerwca 2016  (z prawej autor, Adam Piekarski) 

 



 
 

Andrzej wyjechał do USA w 1973 r. Historyk z wykształcenia, był założycielem w 1976 r. oraz 

motorem napędowym wieloletnich działań Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego 

PAES/PATE. Od 1985 r. pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Towarzystwa. Co roku entuzjastycznie 

przystępował do organizowania naukowych seminariów, do których teksty pisało też wielu przedstawicieli 

polskiej indianistyki. Andrzej sam był autorem 15 referatów wygłoszonych na seminariach, a także 

współredaktorem trzech tomów zawierających referaty wygłoszone przez ich uczestników od pierwszego 

seminarium w 1990 r. do roku 2014. 

Andrzeja poznałem wiele lat temu. Jego przymioty pozwoliły mi dostrzec w nim prawdziwego 

Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć. Nasze długie rozmowy dawały okazję dostrzeżenia w nim 

człowieka ciepłego, pełnego polotu, godnego podziwu rozmówcy, któremu nieobcy był inteligentny 

dowcip. Wymieniając poglądy, pomimo polemicznych treści zderzałem się z podejściem osoby 

wypowiadającej swoje racje w sposób spokojny i zrównoważony, która potrafiła bronić wyznawanych 

zasad z wielkim przekonaniem. Niezachwiany w swoich zapatrywaniach umiał jednak przyznawać słuszność 

adwersarzom.  

Zafascynowany dziejami amerykańskich Indian Andrzej zawsze wykazywał zainteresowanie tubylczą 

tematyką, stając się z czasem, jak pisał „coraz bardziej radykalny w ocenie stosunków «biało-indiańskich»".  

Pomimo pragmatyzmu nie brakowało mu jednak romantyzmu. Według mnie miał poetycką duszę, może 

nieco ukrytą za zasłoną człowieka kierującego się zdrowym rozsądkiem. Świadczą o tym nie tylko pisane 

przez niego wiersze. Ważne były jego radiowe felietony, które ukazywały się w latach 1998-2004 w 

polonijnym Radiu Kalejdoskop i Radiu Zbliżenia w Filadelfii. W tekstach i wypowiedziach nie obawiał się 

niepokojących tematów, do których podchodził śmiało i bez uprzedzeń. Krytykował jednak tych, którzy jak 

twierdził „zmierzali utartym szlakiem ślepawego etnocentryzmu”. Indianie nie byli dla niego wyłącznie 

obiektem etnograficznych badań, tylko żywą materią, z której czerpał garściami przejmując od nich 

filozoficzną wizję otaczającego nas świata. W zamian oddawał prawdziwy obraz tubylczych kultur, 

pozbawiony stereotypu i fałszywej interpretacji. Dla wielu osób stanowił autorytet w tym zakresie, poparty 

rzetelną wiedzą i godnymi zaufania opiniami. Był również kimś wyjątkowym dla indianistów z Polski. Jego 

Głos z Scheyechbi przez długi czas rozlegał się głębokim echem w polskim piśmie przyjaciół Indian 

„Tawacin”. Wsłuchiwałem się w niego z uwagą, gdyż stanowił dla mnie istotny krok do rozumienia 

skomplikowanych relacji dotyczących tubylczych Amerykanów, tym cenniejszy, że pochodził z perspektywy 

człowieka mieszkającego w Kraju Indian. Gdy przebywaliśmy razem w Stanach Zjednoczonych na powwow 

było widać jak dobrze czuje się pośród tubylczych Amerykanów. I chociaż sam uważał, że jest na ich ziemi 

intruzem, śpiewy i bębny miały dla nas obu coś w sobie niezwykłego. 

Andrzej odszedł od nas tak jak żył, nagle, bez zapowiedzi i hałasu. Indianie często zawiadamiają o 

odejściu używając w nekrologach frazy he walks on – idzie dalej, nie zatrzymuje się, kontynuuje. Wierzę 

więc, że Andrzej tylko poszedł dalej. Często mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Może dla niektórych 

to prawda, ale mnie uderza świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki, która tak nagle pojawiła się 

wokół i której nie da się wypełnić ot, tak sobie. Snuliśmy bowiem plany, które dzisiaj nie mogą już być 

realizowane wspólnie. Pozostaje jednak dzieło Andrzeja i pamięć o spędzonych razem chwilach. A 

ponieważ dzisiaj brakuje słów, mogę tylko powiedzieć – dziękujemy Ci Andrzeju za wszystko. 
 



 

Stanisław Mozoła 

Mapucze (Mapuche) – indiański lud z Chile i Argentyny 
W styczniu 2018 r. papież Franciszek odwiedził Chile i Peru. Niektóre drobne incydenty w tym czasie wiązano z wywodzącą się z 

tych terenów ludnością indiańską Mapuczów, zwanych też Araukanami.                               

Kim są Mapucze? Mapucze (Mapuche) - indiański lud z Chile i Argentyny liczący około 1,2 mln osób 

wyróżnia się wśród innych tubylców Ameryki Południowej tym, że nie podzielił „standardowego” losu 

Indian po odkryciu ich przez hiszpańskich konkwistadorów, ale potrafił powstrzymać ich pochód. Z czasem 

mogli nawet na nich napadać, zmuszając do oddalenia hiszpańskich ośrodków administracyjnych i 

respektowania tubylczych praw na terytorium tych zaskakująco silnych Indian. Zwykły pochód 

konkwistadorów przebiegał według jednego schematu: po 2-5 minutach bitwy Indianie rzucali się do 

ucieczki, by ratować życie, a Hiszpanie ćwiczyli na nich sztukę walki. Zbroje i konie czyniły Hiszpanów 

nietykalnymi. Na czym więc polega wyjątkowość Indian Mapuche? Początkowo byli bezradni, jak inni 

Indianie, następnie uznali, że mogą robić to samo, co Hiszpanie. Poprzez szpiegów wykradli im sztukę walki 

i zarządzania, poprzez napady na pojedynczych rycerzy zdobyli konie i zorganizowali państwo wojskowe, w 

którym chłopiec w wieku 16 lat musiał wybrać sobie ulubioną broń, aby wejść w skład specjalistycznego 

oddziału. Powstały oddziały lansjerów, łuczników, procarzy, wojowników uzbrojonych w bolasy oraz szybka 

jazda. Niepodległość tych Indian była uznawana przez króla Hiszpanii, a później przez Republikę Chile, co 

zakończyło się „Pacyfikacją Araukanii” w końcu XIX w.  Wtedy pozostawiono Araukanom po ok. 6 ha ziemi 

na osobę przystępując do eksploatacji lasów i minerałów. Dlaczego doszło do tej aneksji? Mapucze 

zatrzymali się, a technologia i uzbrojenie cywilizowanego świata stale się udoskonalały. Wielkim wodzom 

nie pozostało bardziej rozsądne wyjście niż wpuszczenie tysięcy chilijskich żołnierzy, którzy przyjechali 

pociągami, mając karabiny Remingtona. Była to plaga przeczesująca ich terytorium na podobieństwo tego, 

co wcześniej przeżyli Czirokezi w USA.  

 

    

Wojownicy Araukanów uzbrojeni w bolas (wszystkie ilustracje otrzymane od autora) 

 



 

Uważa się, że nazwę Mapuche wprowadził pewien brytyjski ekolog ok. roku 1968, aby używać tych 

Indian jako symbolu-ikony ludzi związanych z ziemią (Mapu-Ziemia, Che-Ludzie), jednak oni sami nazywali 

siebie Reche. Może to pochodzić od Raq-che - Ludzie Glinki. Hiszpanie nazwali ich Araukanami (araucanos), 

gdyż mieszkali za rzeką Rauco. Ich byt opierał się na rolnictwie i polowaniu, a nad Pacyfikiem także na 

„owocach morza” pod kierunkiem męskiej głowy rodu.  

Historia Mapuczów. W wyniku walk z Hiszpanami lub epidemii, zginęła połowa narodu. W tym czasie 

niektórzy zaczęli uchodzić na stepy Argentyny, by znaleźć spokój dla siebie, albo szybko się wzbogacić 

polując na zdziczałe krowy i konie. Były one podstawą bytu Indian, dotąd aż biały człowiek zniszczył je dla 

swej masowej produkcji mięsa na eksport. Calfucura, zwany przez argentyńskich Araukanów Ojcem 

Narodu, niezbyt chlubnie rozpoczął swoją karierę – podstępnie wymordował cały obóz Voroganów (400 

osób), aby obalić ich hegemonię na Pampie. Od tamtego czasu pampascy Indianie cały czas utrzymywali 

sojusz z Argentyną, starając się o ochronę przy fortach. Araukanie podbijali tych Indian, zamieniając ich w 

ludność wasalną i włączając do swoich państw-kacykatów. Indianie ci byli zmuszani do wypraw w celu 

porywania bydła, a także do dawania wojowników na wojnę. Język araukański stał się językiem 

międzynarodowym od środkowego Chile do Atlantyku, co stopniowo spowodowało zaginięcie miejscowych 

języków Indian lub powstanie dialektów z lokalnym wsadem słownictwa. To Araukanów obwinia się o 

upadek kultury Tehuelchów, na których co roku napadali. Atakowali także Chono i Alakalufów, uważając ich 

za dzikich. Indianom Serranos pozwalali polować w zamian za usługi wojenne. Po  1780 roku dokonała się 

„araukanizacja” Pampy i Patagonii. Istniała wojskowa sieć dowódców, którzy w razie potrzeby mieli 

obowiązek osiodłać i uzbroić wojowników i oddać ich do dyspozycji większemu wodzowi. Powstało pięć 

kacykatów: Salinas Grandes (ze stolicą w Carhue, 2000 skórzanych namiotów, zwykle o wymiarach 4x6 m), 

Baigorrita, Ranquelche, Purran i Shayhueque. Każdy kacykat prowadził osobną politykę z rządem 

Argentyny. Wodzowie mieli sekretarza, tłumacza i utrzymywali regularną korespondencję z Buenos Aires. 

Pomimo stanu pokoju ciągle odbywały się wyprawy, by porywać setki tysięcy sztuk bydła, o czym wielcy 

kacykowie „nie wiedzieli”, dlatego wyprawy wyruszały z najdalszego krańca kacykatu. Powstała swoista 

ekonomia polegająca na sprzedaży porwanego bydła w Chile: Na przełęczy Andów płacono Pehuenchom 

podatek (ich źródło dochodu), następnie odstępowano Chilijczykom bydło za bezcen. Za cielaka 

otrzymywano nóż, pistolet lub butelkę taniej jałowcówki, za krowę poncho. Dzięki temu procederowi 

Araukanie w Argentynie posiadali potrzebne przedmioty i towary, pozwalające skromnie przeżyć. Po 1863 

roku przeciętny Indianin ubierał się tam jak gaucho i zaczęła się kształtować elita kacyków, którzy coraz 

częściej nosili garnitur, kapelusz, krótkie włosy i zarost oraz mieli skarbce ze srebrem i banknotami.  

                      

                                                                                                       Wielka narada wodzów                                                                                                                                                                                                   



 

Kacykat Salinas Grandes był najsilniejszym w historii indiańskim państwem, które mogłoby zniszczyć 

Argentynę, jednak nie uczyniło tego z przyczyn praktycznych: z Argentyny co roku płynęła danina w zamian 

za pokój. Ponadto upadek Argentyny oznaczałby upadek sieci handlowej Araukanów. Szlak, którym pędzili 

bydło na sprzedaż jest zwany Szlakiem Chilijczyków. Sami Araukanie w Argentynie byli nazywani 

Chilijczykami, ponieważ przybyli z Chile. Ten fakt jest teraz wykorzystywany, gdy domagają się pewnych 

ziem. Odpowiedź brzmi: Nie jesteście tutaj tubylcami, jesteście imigrantami. „Podbój Pustyni” złożony z 

pięciu kampanii eksterminacyjnych (1880-1885) był zwrócony przeciw Araukanom, który nie zaniechali 

porywania bydła, a nie przeciw pampaskim tubylcom, którzy czasami służyli wojsku jako zwiadowcy. Zanim 

się rozpoczął, Araukanie już 6 lat wcześniej stopniowo ewakuowali się w Andy i przechodzili do Chile, 

przeczuwając konflikt. Wojsko schwytało ok.17 tysięcy Indian i rozesłało ich do pracy w różne strony kraju. 

W ten sposób grupy-plemiona przestały istnieć, a 65% współczesnych Argentyńczyków wygląda jak 

Indianie. Osobną sytuację miał kacykat Shayhueque, położony z dala, otoczony rzekami i Andami, który 

przyjął flagę Argentyny i zachowywał pokój: został zdradziecko napadnięty przez wojsko, co spowodowało 

ucieczkę Indian na południe, poddanie się i otrzymanie ziemi w prowincji Chubut. Po najpotężniejszym 

kacykacie, Salinas Grandes, pozostał piaszczysty trójkąt między rzekami, rezerwat Indian Namuncury, 

potomka Calfucury. Przyznano mu stopień generała, aby nie myślał o powstaniu, ten zaś wysłał dwóch 

synów po wykształcenie, aby jego lud w przyszłości stał się tak silny, jak biali ludzie. Jednak jego synowie 

zmarli w szkołach, nie mając odporności na choroby starego świata. Teraźniejszość zachowanych grup 

Araukanów w Argentynie to rolnictwo, hodowla bydła, wcielenie do państwa-narodu, nawrócenie na 

chrześcijaństwo, Cerferino - zmarły syn Namucury - uznany za świętego i pierwsza indiańska zakonnica w 

Patagonii.  

   

                                                                       Namucura i jego rodzina 

 



 
Wierzenia Araukanów. „Pacyfikacja Araukanii” w Chile i „Podbój Pustyni” w Argentynie są punktem 

wyjściowym do analizowania mentalnego podporządkowywania tubylców. Cios, jaki zadały te kampanie  

jest na poziomie indywidualnym, na poziomie rodziny, czy zbiorowości zgromadzonej wokół wodza. 

Obecnie w Araukanii niewiele jest misji prowadzonych przez jezuitów. Członkowie wspólnot biorą udział w 

kulcie, jednak zachowują wiele z tradycji przodków. I tak uważa się, że zmarli idą do górnej ziemi, gdzie 

przebywają z bogami. Rytuał jednoczy i zwołuje lud Araukanów aż do dzisiaj. Najważniejszym jest 

nguillatun, odpowiednik powwow z Ameryki Północnej. Co najmniej połowa chilijskich Araukanów mieszka 

w dużych miastach, gdzie nguillatun podtrzymuje ich tożsamość, daje przestrzeń i okazję, aby przez dwa 

dni być Indianinem, radować się z festynu, być wśród swoich. Poza tymi „festynami” istnieją znacznie 

poważniejsze nguillatun, rytuały religijne, w których składa się w ofierze owcę (dawniej guanaco). Wymaga 

to zbudowania ołtarza i postępowania według przepisu, czemu towarzyszy trans machi (szamanki) i 

tłumaczenie jej mowy. W Argentynie szczegóły tej corocznej ofiary są inne. Tam ofiarowuje się klacz, aby 

nakarmić Ziemię i nie ma tłumacza słów wypowiedzianych w transie. Natomiast u górali Pehuenche co roku 

rytualnie sadzi się młode drzewko araukarii – z jej nasion żyje ta grupa. Uważa się, że koncepcja najwyższej 

istoty została zaczerpnięta od Hiszpanów, chociaż sami Araukanie nie zechcą się do tego przyznać, 

usprawiedliwiając istnienie wielu bogów na sposób panteistyczny – są to narzędzia Jedynego. Ostatnio 

pewien malinao, starszy wspólnoty w Argentynie oświadczył: Nasza kultura nie potrzebuje Boga, aby 

wyjaśnić funkcjonowanie świata. Wiemy o tym, że działają różne części składowe i energie. 

Można stwierdzić, że religia Araukanów podziela trzy cechy charakterystyczne dla większości 

indiańskich religii: jest kosmiczna, animistyczna i szamańska. Przyroda jest ożywiona przez moce ukryte w 

elementach. Moce te mogą być kontrolowane przez szamanów, których zadaniem jest przywrócenie 

równowagi. Istnieje ciągłe napięcie między światem przodków a siłami zła, dlatego konieczna jest ofiara. W 

rytuale znajduje się podstawa rzeczywistości i jest on sposobem walki z siłami zła, które są duszami 

zmarłych lub duszami schwytanymi przez czarodziejów (kalku) w drodze do górnej ziemi. To zdarza się, 

kiedy krewni zaniedbali rytuały i nie zamienili zmarłego w prawdziwego przodka. Nguillatun kontaktuje 

zbezczeszczony świat ze świętym światem w celu utrzymania równowagi. Ziemi nie można oddzielić od 

górnej ziemi, dlatego ziemia musi być własnością całej wspólnoty, nie jednostki. Współczesnym zwyczajem 

Araukanów jest chrześcijański chrzest i przyjmowanie zachodnich imion, co miało wielkie konsekwencje – 

powstała podwójna tożsamość Araukanów, a to, co tradycyjne traktuje się z poczuciem winy lub odrzuca 

się. Jednakże ostatnio w Argentynie prawo pozwala tubylcom posiadać oryginalne imiona w ich języku, z 

czego rodziny nieśmiało korzystają. Tożsamość indiańska przekształciła się w metyską o niższym poczuciu 

wartości. 

            Araukanie                Kacyk Pincen 



 
 

 

Jeśli chodzi o chrystianizację Araukanów, to badania nie są zgodne ze sobą. Niektórzy twierdzą, że 

ewangelizacja nie działała w znaczący sposób na symbole ani na rytuały, jak również na rytualną 

wspólnotę. Jednakże inni twierdzą, że chrześcijańskie elementy włącza się do tradycyjnych ceremonii 

Araukanów, albo że na cmentarzach dawne wizerunki zastępuje się przez krzyże. Te włączone elementy 

Araukanie objaśniają na bazie własnej tradycji, widząc w nich obecność żywej siły (animizm), która 

towarzyszy świętości. Pewni Araukanie odrzucają własną kulturę i przyjmują odmienną religię, której nie 

zrozumieli, jak ma to miejsce np. w Pentecostalizmie, gdzie odrzuca się rytuał wspólnoty.  

Współczesność Araukanów. Tendencją, jaka pojawia się od początku XXI wieku, jest pragnienie powrotu 

do przeszłości i do tradycji, które zostały zmienione przez obcego-białego człowieka, wywołując przez to 

kosmiczny chaos. Do tego dołącza się naturalne katastrofy i powodzie, obwiniając o nie białego człowieka, 

bo to on rozluźnił związek Araukanów z górną ziemią. Przepowiednie ogłaszały nadejście tych katastrof, 

jako kary za to rozluźnienie. Odpowiedź Araukanów nie kazała długo na siebie czekać. Wszędzie zaczęto 

praktykować z odnowionymi siłami takie rytuały, jak nguillatun, doprowadzając do odjęcia od nich 

jakiegokolwiek powiązania z białymi ludźmi. 

     Mapuc         Namucura i jego ludzie 

Ponieważ biały człowiek symbolizuje wszystko co nieczyste, powinien się trzymać z dala od 

wspólnoty. Tym wyjaśnia się wymagany rygor w rytualnym zachowywaniu się: czystość odzieży, napojów i 

ofiar. Przez symboliczną ofiarę z białego człowieka, którą niesie się na końcu w nguillatun, wyraża się 

konieczność usunięcia tego, kto wdarł się do Araukanów. Takie podejście sprawia, że kultura dogmatyzuje 

się i rytualizuje, staje się skrajnie konserwatywna. Araukanin z dużego miasta pyta: „Czym dzisiaj jest 

Mapuche?” Zjawiskiem stało się „żyć kulturą”. Chodzi o coś więcej niż sentyment. Mapucze czuje się 

Mapuczem albo jest pustym ciałem. Z drugiej strony ktoś nie może być Mapucze, jeśli nie jest wpisany  w 

religię. Mówi się: „jeśli giną korzenie, już jesteśmy niczym”. W każdym spisie ludności coraz więcej 

Araukanów deklaruje się jako ateiści. To pociąga za sobą całkowicie inne rozumienie nguilatun, który jest 

łączony z cyklem rolniczym i religijnością diaspory (ok. 50% Araukanów mieszka w stolicy Chile). Święte 

miejsce jest tam, gdzie odprawia się rytuał. Ok. 15% Araukanów uważa się za „czystych”, tj. są poganami, 

zachowując kulturę w najwyższym stopniu. Mieszkają w dwóch zacofanych regionach górskich, gdzie trzeba 

rozmawiać przez tłumacza. W sumie ok. 44 % jest ludnością dwujęzyczną, a reszta mówi po hiszpańsku. 

Skrajna organizacja domaga się autonomii lub kraju Mapuczów i uznania własnej flagi. 



 

Jacob Devaney  

Wielkie Prawo Pokoju – korzenie demokracji 
Tekst źródłowy: What is the Great Law of Peace? (https://upliftconnect.com/great-law-of-peace/) 

Tłumaczenie: Tomasz Nakonieczny. Artykuł pochodzi z bloga poświęconego ludom tubylczym całego świata, który prowadzi 

Tomasz Nakonieczny: http://ludyziemi.blogspot.com/) 

 „Politycy wymachują flagą  i posyłają żołnierzy na wojnę bez żadnego prawdziwego zrozumienia lub 

szacunku dla rzeczywistej historii i celów demokracji. Gorące tematy podczas wyborów zawsze obejmują 

kwestie kobiet, imigrację i środowisko, ale tematy te były z nami od pokoleń. Okazuje się, że Rady Irokezów 

dyskutowały na temat wielu podobnych problemów już prawie 300 lat, zanim Ameryka ogłosiła swoją 

niepodległość w 1776 r. Konfederacja Irokezów opierała się na Wielkim Prawie Pokoju, a wiele z tych 

pierwotnych nauk zostało zaadaptowanych i włączonych do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a później 

przez ONZ. Teraz jest dobry moment, aby rozważyć Wielkie Prawo Pokoju w świetle palących problemów 

naszego dnia.  

„System Irokezów wyrażony w ich konstytucji zwanej <Wielkim Prawem Pokoju> opierał się na 

założeniach obcych wobec ówczesnych europejskich monarchii: uważał przywódców za sługi ludu, a nie 

swoich panów i przewidywał możliwość  odsuwania ich od władzy za błędne zachowania. Prawa i zwyczaje 

Irokezów podtrzymały wolność wypowiedzi w sprawach politycznych i religijnych, a także zabraniały 

nieuprawnionego wejścia do domów. Zapewniały polityczne uczestnictwo kobiet i stosunkowo sprawiedliwy 

podział bogactwa.” 

- Bruce Johansen, Forgotten Founders 

Rozszerzenie wolności i udziału w życiu politycznym kobiet, które wyznaczały mężczyzn jako 

przywódców, było również ważną częścią Wielkiego Prawa Pokoju od 1400 r. Tymczasem, w tym samym 

stuleciu, w którym na Północnym Wschodzie Haudenosaunnee (Irokezi) ustanowili Wielkie Prawo Pokoju, 

Krzysztof Kolumb przybył jako imigrant do Nowego Świata. Dzisiaj wielu ludzi woli nazywać Dzień Kolumba 

„Dniem Rdzennych Amerykanów”, aby uhonorować wiele tysięcy tubylców, którzy żyli w Ameryce, zanim 

została „odkryta” 

                                 
                                                                                      Zebranie Rady Haudenosaunnee   

http://upliftconnect.com/great-law-of-peace/
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Papież Mikołaj V wydał Bullę, która dawała chrześcijańskim odkrywcom „prawo” do ziem nie 

zamieszkałych przez chrześcijan, aby mogli je legalnie „odkrywać” i eksploatować. Stwierdzała ona również, 

że „Poganie” mogą być nawracani, zniewalani lub zabijani, podczas gdy ziemia i łupy będą należeć do 

katolickich monarchów w Europie. Wielu ludzi twierdzi obecnie, że Ameryka została zbudowana na 

„chrześcijańskich wartościach”, chociaż historia pokazuje, że warunki „odkryć” Kolumba i konkwistadorów 

były dalekie od zasad miłości i przebaczenia nauczanych przez Chrystusa i zapisanych w Nowym 

Testamencie. 

Obecnie Ameryka wydaje dziesięć razy więcej pieniędzy na zbrojenia i wojnę niż na opiekę 

zdrowotną, budownictwo mieszkaniowe i edukację. Jest również jednym z największych na świecie 

producentów i eksporterów broni do krajów z całego świata. Jednak to nie tylko amerykański problem, ale 

kwestia globalna, ponieważ na politykę zagraniczną mają wpływ lobbyści broni. Słyszymy czasem, jak 

niektórzy narzekają na podatki idące na opiekę zdrowotną, mieszkania i edukację, tak jakby to był 

socjalizm, ale nigdy nie słyszeliśmy o wojnie jako socjalistycznym spisku lub prawie.  

Niezależnie od tego, jak oddaliliśmy się od fundamentów demokracji, musimy zwrócić nasze oczy ku 

szlachetnej obietnicy wolności i pokoju. Co zatem możemy zrobić, aby powrócić do korzeni? 

 

 
                                Tancerz Jerry Hunter z  Terytorium Mohawków Kahnawake (fot. Alonso Bovini) 

 
„Artykuł 24 Wielkiego Prawa Pokoju głosi: wodzowie Ligi Pięciu Narodów będą mentorami ludu 

przez cały czas. ... będą niepodatni na gniew, agresywne poczynania i cenzurę. Ich serca będą pełne pokoju i 

dobrej woli, a ich umysły przepełnione będą pragnieniem dobra narodu Ligi. Z nieskończoną cierpliwością 

wykonają swój obowiązek. Ich stanowczość zostanie złagodzona czułością dla ludu. Ani gniew, ani złość nie 

znajdą miejsca w ich umysłach, a wszystkie ich słowa i czyny będą cechowały się spokojną rozwagą." 

- Akwesasne Notes, 1977 



 
 

Oczywistym jest, dlaczego Ben Franklin i Ojcowie Założyciele mieli tak głęboki szacunek dla tych 

tubylczych nauk, ponieważ odzwierciedlały one chrześcijańskie nauki. Jak wyglądałby dziś świat, gdyby 

polityka zagraniczna opierała się na takim szacunku, honorze i metodach kierowania państwem? 

W charakterze Indian tkwił zaciekły indywidualizm, który odrzucił podporządkowanie, wraz z 

komunalizmem stawiającym dobro całej rodziny, plemienia lub narodu ponad dobrobyt jednostek. Ameryka 

jest ziemią jednostki i powinna pozostać na tej drodze, ale nie kosztem całej rodziny, plemienia, narodu czy 

planety."  - Bruce Johansen, Forgotten Founders 

 

                     
                                                                      Długi dom Irokezów (fot. Alonso Bovini) 

 

Jesteśmy częścią globalnej społeczności. Widzimy skutki nieudanej polityki powodującej poważne 

cierpienia ludzi na całym świecie. Nasze zanieczyszczone powietrze i woda przepływają przez granice 

państw bez ograniczeń, a złe praktyki bankowe wstrząsają fundamentem światowej gospodarki. Czy 

możemy ponownie spojrzeć na naszą planetę z szacunkiem dla przeszłości, jednocześnie włączając pokój 

jako osiągalny cel dla naszej przyszłości? Prawdziwe ideały wolności obejmują również odpowiedzialność 

wobec większej społeczności (lokalnie, narodowo i międzynarodowo). Społeczna, środowiskowa i 

gospodarcza odpowiedzialność za całość byłaby wyrazem wartości etycznych niezależnie od konkretnej 

religii, korporacji lub państwa narodowego, które uważa się za cnotliwe. 

Nici tubylczej mądrości pozostają i nadal są silne w obu Amerykach. Czy świat jest gotowy do jej 

przyjęcia? Stawianie zdrowia całości ponad jednostką i zabieganie o nasze środowisko to prawdziwe 

wartości kultur, warte naśladowania.  

Niedoinformowane społeczeństwo na pewno upadnie. Możesz również przeczytać tę informację u 

Grace Li Xiu Woo. Narasta ruch ludzi, którzy zajmują się tworzeniem pokoju od wewnątrz i wydostaniem go 

na świat. Czasami czujemy się wezwani do powrotu do korzeni i właśnie teraz nadszedł ten czas! Obyśmy 

nauczyli się przyjmować, że nasze odmienne historie płyną jak wiele strumieni do jednego oceanu. 

http://upliftconnect.com/great-law-of-peace/www.ratical.org/many_worlds/6Nations/FF.html


 

Z życia PSPI 

Szkolne spotkania Pawła Szpyry  

8 stycznia 2018 r. w ZS im. M. Kopernika w Bełżycach odbył się wykład pt.  „Indianie – prawdy i 

mity” przeprowadzony przez Pawła Szpyrę. Zorganizowano go w ramach odbywającego się w tej szkole 

Tygodnia Amerykańskiego. Celem spotkania było zaprezentowanie rdzennej ludności Ameryki Północnej i 

jej dorobku kulturowego poprzez pryzmat mitów krążących w naszej świadomości. Uczestnicy wykładu 

poznali  elementy życia codziennego tubylczych mieszkańców Ameryki, a także mieli możliwość obejrzenia 

zrekonstruowanych strojów, ozdób i broni indiańskiej. Spotkanie odbyło się pod patronatem PSPI. 

Kolejne spotkanie poświęcone prezentacji kultury rdzennej ludności Ameryki Północnej odbyło się 

19 marca 2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bełżycach.  Zamierzeniem Pawła Szpyry było 

przedstawienie najciekawszych z punktu widzenia dziecka wybranych elementów kultury indiańskiej. Co 

więcej, dzieci miały możliwość aktywnego uczestniczenia w pokazie. Słuchając opowieści o życiu Indian 

odpowiadały na pytania, oglądały przedmioty codziennego użytku oraz przymierzały stroje. Nie zabrakło 

również muzyki i tańca. Żywiołowa postawa uczniów sprawiła, że spotkanie przebiegło w twórczej 

atmosferze, a prowadzący został poproszony o ponowną wizytę.  

                              

„Bajki Międzykulturowe” w  warszawskim Staromiejskim Domu Kultury 

W Warszawie 6 lutego 2018 r. kolejny raz dzieci ze szkoły podstawowej wysłuchały indiańskiej bajki 
w ramach cyklu „Bajki Międzykulturowe” w  warszawskim Staromiejskim Domu Kultury. Tym razem była to 
bajka ludu Seneka opowiedziana przez Małgorzatę Juszczyk. Dzieci usłyszały też informacje o dawnym i 
obecnym życiu tubylczych Amerykanów, śpiewały, tańczyły oraz robiły ilustracje do wysłuchanej bajki. Jak 
co roku Staromiejski Dom Kultury zamierza wydać książkę z treścią opowiadanych bajek różnych narodów 
oraz wybranymi ilustracjami wykonanymi przez słuchające bajek dzieci. W ubiegłych latach te bardzo 
ciekawe książeczki były nagrodą na niektórych imprezach indianistycznych.   

                



 
XVI Powwow w Uniejowie  

Na Wiosenne Powwow w Uniejowie zaprasza Szina Sarnecka 

 

Powwow już za parę chwil! To doskonała okazja by spotkać się na arenie tańca z tancerzami i 

tancerkami z Polski. Uniejów zaskarbił sobie sympatię naszych przyjaciół z  Czech, Niemiec, Szwecji czy 

Anglii, z którymi również będziemy mogli się spotkać na arenie tańca.  Po raz kolejny nasze nogi będą 

tańczyć w rytm bicia serca Matki Ziemi, czyli bębnów, z których na żywo będzie płynąć muzyka podczas 

kwietniowego Festiwalu. Tancerze i tancerki będą prezentować się w różnych stylach tańca:  tańcu 

tradycyjnym mężczyzn i kobiet, tańcu fantazyjnym, tańcu dzwoneczków, tańcu trawy oraz widowiskowym 

tańcu z obręczami. Do konkursów przystąpią także dzieci i młodzież w specjalnie przeznaczonych dla nich 

konkurencjach. Poza konkursami będzie także część społeczna, w której każdy będzie mógł brać udział 

każdy uczestnik – należy jednak pamiętać o tym, że na arenę tańca nie wolno wchodzić pod wpływem 

alkoholu czy innych używek. Podczas Powwow zagrają dla nas zespoły: Makha Sapa(Polska), Iyasica 

(Niemcy), Wanbli Ohitika (Czechy) oraz Star Horse Singers (Polska). Podczas tegorocznego Powwow po raz 

kolejny naszym gościem będzie Robert Soto, Indianin z plemienia Lipan Apache, który jest jednym z 

głównych przedstawicieli swojego plemienia oraz przewodnikiem  duchowym swojej społeczności. W 

trakcie Powwow zaprezentuje dla nas taniec Hoop  Dance oraz taniec Fancy Feather. Po raz kolejny 

Uniejowskiemu Powwow będzie towarzyszył Bieg na Rzecz Ziemi Ta edycja będzie się odbywać 40 lat po 

rozpoczęciu Świętego Biegu. Święty Bieg był inspiracją do rozpoczęcie indiańskiego biegania w Polsce. 

 Zapraszamy do Uniejowa już 7 kwietnia!  

 

                                   



 

Dariusz Morsztyn 
czyli Biegnący Wilk, gospodarz Republiki Ściborskiej na Mazurach uhonorowanej przez Zarząd Certyfikatem Jakości PSPI.  

Kim jest Biegnący Wilk? Rekonstruktorem? Wychowawcą? Indianistą? Ekologiem? Sportowcem? 

Może tylko harcerzem?  

Oto, co sam napisał:  

Jak połączyć: harcerstwo, puszczaństwo, ruch franciszkański, wegetarianizm, prawa zwierząt, 

abstynencję, indianizm, maszerstwo, zdrowy styl życia, badania naukowe, pszczelarstwo, morsowanie, 

rolnictwo ekologiczne, permakulturę, działalność społeczną i jeszcze trochę innych rzeczy…? Właśnie tak 

jest w moim i naszym ( w sensie rodzinnym i Republiki) przypadku.  

Osią mojego życia jest harcerstwo. To stare, w archaicznym stylu, czyli wręcz  PUSZCZAŃSTWO.  To 

pacyfistyczny ruch w pewnym przeciwieństwie do militarnego skautingu i harcerstwa. To intelektualno-

wychowawczy nurt oparty na kontakcie z przyrodą i kulturami tubylczymi. Na świecie jego twórcą jest 

Ernest Thomson Seton – ojciec woodctraftu – światowego odpowiednika puszczaństwa. Swój ruch oparł  

głównie na tradycji Indian północnoamerykańskich. W Polsce analogiczny ruch rozwinął się po 1920 roku, a 

pierwszy impuls  stworzyła powieść Marii Rodziewiczówny – „Lato Leśnych Ludzi”. Ten nowy kierunek 

wychowawczy praktycznie zdominował przedwojenne harcerstwo, a wielu instruktorów doświadczyło 

zaszczytu otrzymania puszczańskiego miana (Biegnący Wilk to także miano puszczańskie) – symbolu 

osiągnięcia wysokiego wtajemniczenia w życiu z przyrodą. Uważam, że puszczaństwo to najlepszy system 

wychowawczy. Niestety po 1945 roku harcerstwo w Polsce zostało zdelegalizowane, a puszczaństwo 

szczególnie. Bardzo wielu z tych, którzy próbowali ocalić tą piękną tradycję zginęło lub trafili do obozu w 

Jaworznie, który zamknięto dopiero w 1956 roku. Z tej tradycji pozostały tylko szczątki, a samo określenie 

„puszczaństwo” jest nadużywane i mylnie stosowane.  

W 1986 r. wystąpiłem z ZHP i stworzyłem odrębną organizację harcerską - ekologiczną – Harcerski 

Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu. Do tej pory mu przewodzę. Jest to organizacja 

właśnie puszczańska, ale dostosowana do współczesnych potrzeb i zdecydowanie ekologiczna. Przez 32 

lata istnienia podejmujemy setki najróżniejszych działań i  służb. Od blokad dużych, zagrażających 

przyrodzie inwestycji,  po wszechstronną działalność edukacyjną. 

  

        



 
Ruch puszczański nierozłącznie związanych jest z kulturami tubylczymi, a szczególnie rdzennymi 

mieszkańcami Ameryki, dlatego też już w latach osiemdziesiątych dotarłem do rodzącego się ruchu 

indianistycznego w Polsce. Osobą, która mnie wprowadzała do Ruchu był Mirek Bogusz. Spotkania i bardzo 

wysoko postawiona poprzeczka przy przyjmowaniu nowych członków do PSPI pozostawiły niezwykle 

pozytywne wspomnienia.  Marek Długosz w gronie kilku „wodzów” wielokrotnie „wałkował” mnie na 

rozmowach kwalifikacyjnych…  Od samego początku tworzyłem, jeśli mogę tak powiedzieć, odrębną 

enklawę w Ruchu indianistycznym, która była  związana z moją działalnością edukacyjną. I tak jak 

woodcraft nie był wprost indiański, a z tej tradycji bardzo głęboko czerpał, tak dla mnie niezwykle ważny 

był kontakt z PSPI, a przez to także oddziaływał na polskie harcerstwo – brzmi górnolotnie ale de facto tak 

jest. Jestem za to wielu osobom niezmiernie wdzięczny. Może nawet wielu Indianistów nie zdaje sobie 

sprawy jak ich wpływ był i jest ważny dla mojej harcerskiej organizacji.   

HROŚ (skrót nazwy mojego Ruchu) jako organizacja  ekologiczno-puszczańska zawsze była mocno 

„indiańska”. Mieszkaliśmy w tipi, a stroje indiańskie, nazywane u nas obrzędowymi, były równoległe z 

harcerskimi. Kręgi, Rada Wodzów, poziom wojowników w Ruchu, tarcze, oznaczenia stopni wtajemniczenia 

i funkcji piórami, miana puszczańskie, itp. Wszystko  było zawsze dla nas czymś przemyślanym i głębokim. 

Nie było w tym powierzchowności. Indianizm jest istotnym elementem ścieżki wychowawczej w naszym 

Ruchu.  

W historii HROŚ były też wydarzenia szczególne związane z tradycją, kulturą i historią Indian. 

Współorganizowaliśmy Święty Bieg w 1990 roku, biegi na rzecz uwolnienie Leonarda Peltiera, 

uczestniczyliśmy w kilku zlotach. Bywało, że w indiańskim stroju prowadziłem zajęcia w szkole (jestem z 

wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego). Nawet  na zawodach psów zaprzęgowych biegałem w 

indiańskim stroju. Udało się zorganizować kilkudniowe warsztaty  Sat Okha  w ważnym zlocie harcerskim, a 

na jubileuszowym zlocie ZHP w Zegrzu zorganizowaliśmy duży indiański wieczór. Na pierwszych 3 Dniach 

Ziemi w Polsce (byliśmy tego święta prekursorami w latach 1990-1993) program indiański był bardzo 

wyeksponowany. Czyli, z jednej strony dużo czerpaliśmy z Ruchu Indianistycznego, ale też uczciwie 

przyznam, że izolowałem udział bezpośredni moich wychowanków w spotkaniach indianistów z powodu 

….alkoholu, który kłóci się z harcerskimi zasadami.  

 

           



 
Moje życie od lat zupełnie zespoliło się z prowadzoną działalnością społeczną  na wielu frontach. 

Jest ono od wielu lat zogniskowane wokół Republiki Ściborskiej – tak nazywa się nasza ekologiczna osada 

położona pomiędzy Gołdapią, a Węgorzewem. Jest tu kilka muzeów, a kilkanaście kolejnych w trakcie 

tworzenia.  

Jest  tu muzeum  indiańskie, eskimoskie (to moja perełka, której poświęcam dużo czasu). Powstaje 

skansen replik chat traperskich, m.in. z Yukonu – np. replika chaty Normana Wintera z filmu „Ostatni 

traper”. Niebawem rusza budowa chaty z filmu „Jeremiah Johnson”. Mamy Muzeum Marii Rodziewiczówny 

i książki Lato Leśnych Ludzi, czyli początków Ruchu Puszczańskiego w Polsce, ponieważ od 10 lat prowadzę 

badania na Polesiu. W lecie mamy tu wioskę indiańską do zamieszkiwania. Republika zajmuje 3 

gospodarstwa , których zabudowania pochodzą z roku  1778, 1840 i z 1844. Mamy około 15 ha ziemi 

położonej w totalnie dzikiej okolicy. Mamy tu stale wilki, rysie, mnóstwo rzadkich ptaków i borealne lasy 

nieużytkowane od  1945 r. Prowadzę zabytkową pasiekę założoną w 1935 r., uprawiamy ekologiczne 

gospodarstwo, produkujemy żywość itd.  Od 2017 r. mamy przedsiębiorstwo społeczne specjalizujące się w  

budowie chat traperskich i domów metodami tradycyjnymi – po to, aby sprawniej budować kolejne muzea. 

Już prawie od 30 lat prowadzimy rodzinne schronisko dla zwierząt (konie, psy, koty). No i oczywiście psy 

zaprzęgowe. Mamy ich 60. Ja jeżdżę zaprzęgami złożonymi nawet z 20 psów. Uczestniczę w północnych 

długodystansowych wyścigach, np. Finnmarkslopet. Psy towarzyszą mi od dzieciństwa. Wychowałem się na 

leśniczówce dziadka, gdzie w indiańskim stroju, pomalowany biegałem po lesie zawsze z psem u boku. Psy 

zaprzęgowe stały się kolejną osią życia. Jest w nich niezwykła magia, a także archaiczność – możliwość 

robienia czegoś, co Eskimosi robią od tysięcy lat, a co wpisuje się w moją potrzebę przeżywania czegoś w 

sposób prawdziwy. Nie zadawalało mnie nigdy samo czytanie o czymś – muszę tego doświadczać, aby 

zrozumieć.  

                                                     

Żyjemy skromnie i pracowicie. Rodzina liczy 5 osób. Świat, który tu stworzyliśmy jest w naszym 

stylu. Zarabiamy tak, żeby było to zgodne z naszymi przekonaniami. Z całych sił pracujemy nad tym aby Ci, 

którzy nas odwiedzają, wynieśli coś pozytywnego. Teren Republiki jest wolny od tytoniu, alkoholu, 

wulgarnego słownictwa i wegetariański.  

Mam nadzieję, że choć trochę wyjaśniłem czytelnikom czym jest HROŚ i Republika Ściborska i jaki 

mamy związek z indianizmem. 

Serdecznie zatem pozdrawiam i zapraszam do naszej osady. 



 

Cezary Cieślak 

Wokół Little Big Horn 1876 Grzegorza  Swobody 
Kontrowersyjną nowość/wznowienie opisuje Cezary Cieślak, redaktor pisma Indigena 

indigena.edu.pl/category/czasopismo/. 

Polski czytelnik z końcem roku 2017 dostał do ręki wznowienie głośnej książki, wydanej w 1998 r. a 

dotyczącej najsłynniejszej klęski wojsk amerykańskich z rąk wojowników indiańskich. Książki, wobec której 

należy mieć wiele zastrzeżeń warsztatowych, historycznych, antropologicznych, etc. o których będzie 

mowa w kolejnym numerze Indigeny, a tutaj nakreślę główne wątki polemiczne. 

                                                                       
Autora, Grzegorza Swobodę, można zaklasyfikować jako osobę niechętną, nie otwartą na 

zrozumienie kwestii indiańskich. Jeszcze raz przytacza swoje wypowiedzi sprzed prawie dwudziestu lat. Jak 

sam przyznaje o sobie: „nie pretenduje do obiektywizmu, nie uważa bowiem, że rok 1492 zapoczątkował 

pasmo nieszczęść. Stada bizonów były z pewnością piękne, a pędzący za nimi łowcy w barwnych 

pióropuszach godni podziwu. Ubolewanie z powodu ich braku ma jednak podobny sens jak ubolewanie, że 

(…) żubry spacerują po małym skrawku puszczy” (s. 15).  Na drodze białych ludzi, rzeczników cywilizacji 

stanął — „posępny lud, pół diabły i pół dzieci” (s. 17). W postępowaniu swym ludzie ci kierują się dwoma 

nastrojami: „dumps - depresją, podczas której nie reagują na bodźce zewnętrzne, i notions - postępowanie 

nierozumne, od którego jednak Indianie nie dawali się odwieść. Zdarzało się, że przechodziło ono w 

podniecenie i  morderczy amok - rampage. Prawdopodobnie była to psychoza maniakalno-depresyjna, 

spowodowana okresami nieróbstwa w przerwach pomiędzy pełnymi napięcia wyprawami wojennymi i 

polowaniami” (s. 20-21). 

Inne wywody autora to insynuacje, ze Siedzący Byk to wielokrotny gwałciciel (s. 32), a Góry Czarne 

(Paha Sapa): „W rzeczywistości dla konnych nomadów lesiste góry były interesujące tylko jako miejsce 

pozyskiwania drągów do tipi.” (s. 58). 

Pytanie, czy można polemizować z takimi opiniami? To już każdemu Czytelnikowi Biuletynu PSPI 

pozostawiam do wyboru. Jedno jest pewne, ze prezentowana publikacja – z racji popularności serii Bitwy 

Historyczne – zdobywa wielkie grono odbiorców.  



 

Literatura indianistyczna polskich autorów: 

        książki:                                                      

                                                  
 

                                                                              

            czasopisma:                                                  książeczka dla dzieci pod honorowym patronatem PSPI: 

                                                         


