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12 Bieg na Rzecz Ziemi
Tekst Krzysztof Mączkowski
Zdjęcia Krzysztof Mączkowski, facebook.

Polski Dzień Pamięci Dennisa Banksa
Dennis Banks, Indianin Chippewa z rezerwatu Leech Lake, jest założycielem Świętego
Biegu, który przemierza świat od
1978 r. Sacred Run był
odpowiedzią
na
wezwanie
starszyzny indiańskiej wielu
plemion z 1977 r., która wezwała
nowe
pokolenia
indiańskiej
młodzieży
do
zachowania
plemiennego
dziedzictwa
i
ochrony Ziemi.
W 1990 r. Sacred Run For
The Earth and Life, Święty Bieg
Na Rzecz Ziemi i Życia,
prowadził z Londynu przez
Polskę do Moskwy. Było to pierwsze znaczące spotkanie indianistów z Indianami w Polsce i
początek stałych kontaktów PRPI (i PSPI, powołanego wtedy dla organizacji Świętego Biegu
w Polsce) z poszczególnymi środowiskami indiańskimi z USA i Kanady.
Podczas Świętego Biegu’90 polscy indianiści mieli po raz pierwszy okazję do
poznania indiańskiej filozofii ochrony Matki Ziemi i indiańskich ceremonii. Właśnie wtedy
Dennis mówił: „Podstawą naszego zamiaru jest duchowość. Ona kieruje naszym życiem w
każdej godzinie, każdego dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy
Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl życia na Ziemi. Ten cykl jest święty. Całe życie jest
święte. Każdy gatunek – istota ludzka, ptak, drzewo, roślina, ryba, czy robak – jest święty. I
święta jest Ziemia – Matka wszystkich istot. Bieg koncentrować się będzie na Duchowości,
modlitwie i pokoju. Wiąże się to z warunkami, w jakich żyjemy na Ziemi. Przez stulecia
tubylczy Amerykanie wyrażali swe odczucia w rozmaity sposób. Bieganie jest jednym ze
sposobów ekspresji. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za Matkę Ziemię.
Biegaliśmy przez najgorętsze pustynie świata i najmroźniejsze ziemie Północy. Biegaliśmy
przez najwyższe góry naszych ziem, podczas burz, w dzień i w nocy. Każdy poranek
rozpoczynamy modlitwami, a magię tych modlitw niesiemy ze sobą przez cały dzień, by
wieczorem zakończyć go złożeniem podziękowań i ofiary z tytoniu. W ten duchowy sposób
pragnęlibyśmy ponieść misję biegania przez Europę. Taka jest nasza misja. Chcemy ją
wypełnić”.
To właśnie wtedy narodziła się w Polsce idea „indiańskiego biegania”, która po wielu
biegowych i marszowych przedsięwzięciach po latach zyskała formułę Biegu Na Rzecz
Ziemi, realizowanego w Polsce od 2013 r. Jego wezwanie ze Standing Rock z 2016 r. Gdy
ktoś zagraża środowisku, zagraża też tobie stało się mottem Biegu Na Rzecz Ziemi i
wszystkich polskich indianistycznych biegaczy i maszerujących.
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Dzięki Dennisowi Banksowi kilkoro Polaków trafiło do Ziemi
Indian – na stałe, bądź jako goście Świętych Biegów w Kanadzie i USA w
1991 r. i 1992 r., a także na Longest Walk II w 2008 r. To wszystko
powoduje, że Dennis Banks, zmarły w ubiegłym roku, jest dla Polaków
osobą szczególną. Z tego względu organizatorzy Biegu Na Rzecz Ziemi,
przy okazji 12. edycji Biegu w Poznaniu, zorganizowali pierwszy Polski
Dzień Pamięci Dennisa Banksa w Poznaniu, który uświetnił pokaz zdjęć z
Dennisem i mała wystawka zdjęć z jego najbardziej znanymi cytatami.
Kilkunastu uczestników Biegu przeszło lub przebiegło przez
znaczące dla indianistów miejsca Poznania i spotkało się w kawiarni Czerwone Pióro, gdzie

po odśpiewaniu Sacred Run Song wspominali Dennisa Banksa i Święty Bieg z 1990 r.
Zobaczyli też po raz pierwszy od 1990 r. japoński film o Świętym Biegu z całej europejskiej
trasy!
Podczas
Dnia
Pamięci
zainaugurowano Nr 2 magazynu WYSPA
ŻÓŁWIA, w którym znajduje się między
innymi artykuł wspomnieniowy o
Dennisie Banksie autorstwa Marka
Nowocienia.
Polski Dzień Pamięci Dennisa
Banksa był okazją do zaproszenia na
spotkanie nazwanego „Święty Bieg’90 –
30 lat później” (European Sacred Run’90
Meeting Poland 2020), które odbędzie się
w Polsce jesienią 2020 r. O szczegółach
będziemy informować na bieżąco.
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Moje spotkanie z Dennisem Banksem
Tekst Adam Piekarski.
Zdjęcia z Longest Walk 2 Marek Nowocień.

Rok temu pod koniec października wszyscy pożegnaliśmy Dennisa Banksa. Ten urodzony w
rezerwacie Leech Lake w stanie Minnesota Indianin Ojibwa nie należał do tuzinkowych
postaci. Jego życiowa droga była początkowo naznaczona przeciwnościami losu, tak
charakterystycznymi dla młodych Indian jego pokolenia. Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku
przyniosły jednak wielką zmianę. Był to okres buntu przeciwko systemowi, a nasilający się
ruch Red Power pozwalał na tworzenie tubylczych organizacji, wśród których prym wiódł
Ruch Indian Amerykańskich (American Indian Movement). Jednym z założycieli AIM był
właśnie Banks, który odnajdowywał wtedy swoją drogę politycznego działacza, dającą mu
możliwość uczestniczenia w historycznej okupacji Wounded Knee. Kolejny przełom nastąpił
dekadę później, gdy Banks zorganizował indiański bieg z San Francisco do Los Angeles,
inicjując wtedy idee świętych marszów lub biegów, które zmaterializował w postaci Sacred
Run Foundation. Odegrały one i dalej odgrywają dużą rolę zarówno w świadomości
tubylczych Amerykanów, jak i kontynuatorów tej idei w innych krajach, również w Polsce.
Koniec lat osiemdziesiątych pozwolił Banksowi na zmianę podejścia do życia, gdy po
odbyciu wyroku wyjechał do Pine Ridge rozpoczynając w znanym z biedy i przemocy
rezerwacie pracę u podstaw z trudną młodzieżą, próbując chronić nieletnich Indian od
alkoholowego i narkotykowego uzależnienia, utrwalając w ten sposób cechy społecznika.
Kolejne lata przyniosły mu nie tylko nieco aktorskich sukcesów (jego role, chociaż niewielkie
z pewnością wzbogaciły takie filmy jak War Party, Last of the Mohicans, Thunderheart czy
Older than America). Działał też na
rzecz uwolnienia Leonarda Peltiera,
a gdy w 2001 r. powrócił do Leech
Lake zajmował się zbiorem dzikiego
ryżu i produkcją syropu klonowego
promując
ochronę
tubylczych
tradycji. Szczególnego znaczenia
nabrał rok 2008. To właśnie wtedy
Dennis Banks koordynował The
Longest Walk 2 (Najdłuższy Marsz
2), który miał przypomnieć o idei
Najdłuższego Marszu z 1978 r.
Najdłuższy
Marsz
2
przebiegał z San Francisco do
stolicy USA, Waszyngtonu i trwał
pół roku, od 11 lutego do 11 lipca 2008 r. Zorganizowano go pod hasłami ochrony świętych
dla Indian miejsc oraz Matki Ziemi. Będziemy iść dla Siódmego Pokolenia, dla naszej
młodzieży, dla sprawiedliwości, dla uzdrowienia Matki Ziemi, dla uzdrowienia naszych
ludzi… Całe życie jest święte. Chrońmy święte miejsca. Sprzątnijmy Matkę Ziemię głosiły
hasła Najdłuższego Marszu z 2008 roku. Różniły się one zasadniczo od tych, które stanowiły
siłę napędową poprzedniego marszu sprzed trzydziestu lat, ale od tamtego czasu przeminęło
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ponad całe pokolenie. I chociaż dawne, polityczne cele nie uległy zapomnieniu, nowe hasła
miały swoją nośność i lepiej odzwierciedlały aktualne problemy młodych Indian.
Każdy z nas dokonuje wyboru własnej, życiowej drogi, a taki wybór nie tylko
determinuje później nasze postępowanie, ale powoduje też, że na tej drodze spotykamy ludzi,
z którymi w innej sytuacji los nie pozwoliłby się nam zetknąć. Na moim, osobistym szlaku,
który prowadził w tamtym momencie szlakiem Longest Walk 2 przez bezdroża
amerykańskich stanów Nowego Meksyku, Oklahomy i Teksasu stanęli w Taos uczestnicy
Najdłuższego Marszu 2. Wśród nich znajdowali się ludzie z Japonii, Niemiec, czy Wielkiej
Brytanii, z Polski był tam Marek. Najważniejszymi uczestnikami marszu byli jednak sami
Indianie, wśród których nie brakowało uznanych sław jak np. zasłużony elder Siuksów,
Emmeth Eastman, potomek Charlesa Alexandra Eastmana, czyli sławnego Ohiyesy. Był tam
również Dennis Banks, plemienny lider i nauczyciel, już wtedy człowiek-legenda
indiańskiego ruchu. Pierwszy raz zobaczyłem go jeszcze przed kręgiem, gdy miałem okazję
przywitać się z nim po przyjeździe. Później stał razem z nami w kręgu, gdy przedstawiali się
nowo przybyli, w tym i ja. Byliśmy tam razem i to właśnie wtedy dotarła do mojej
świadomości myśl, jak olbrzymie
znaczenie ma taki krąg. Chociaż dla
wielu osób to tylko kształt, dla mnie
okazał się on czymś więcej. Stojąc
w kręgu bezwiednie zauważasz, że
stałeś się częścią całości, tak samo
ważny jak wszyscy koło ciebie. Nie
ma zupełnie znaczenia, w którym
miejscu się znajdujesz. Dennis
Banks, chociaż przywódca Marszu
stał tam również pośród nas jak
każdy inny jego uczestnik. Lecz
chociaż krąg nikogo nie wyróżnia,
oczy wszystkich i tak skierowane
były na niego. Wybitny, 71-letni,
indiański lider, którego znałem wyłącznie ze słyszenia, literatury czy później z internetu stał
więc przede mną prawie na wyciągnięcie ręki. Tego dnia nie zamieniliśmy już więcej słowa,
ale potem to się zmieniło.
Dennis Banks stanowił przykład człowieka działającego aktywnie na rzecz Indian.
Jego pokiereszowana przeszłość pozwalała mu rozumieć, jak wielkie znaczenie może mieć
wyciągnięta we właściwym momencie pomocna dłoń, o czym przekonali się na marszu dwaj
młodzi Nawahowie Verna i Andra, którzy tylko dzięki jego protekcji nie odbywali swojej
kary w odosobnieniu, ale na Marszu. Banks stanowił symbol walki o prawa rdzennych
Amerykanów i chociaż tak trudno obecnie o prawdziwe autorytety, w oczach indiańskiej
młodzież Banks z pewnością nim był. Podczas Marszu organizował spotkania z młodymi
Indianami, których życiowe ścieżki przebiegały nieraz podobnie do jego własnych z
młodości. Banks umiał słuchać jak nikt inny pozwalając im na wylewanie całej, życiowej
żółci i trudno było nie dostrzec, jak wielkim szacunkiem darzył innych ludzi i ich poglądy.
Potrafił też do nich przemawiać prostymi słowami rozpalając umysły młodych gniewnych,
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włączając ich przy okazji do pożytecznej pracy podczas Marszu, dając do zrozumienia jak są
niezbędni. Wskazywał przy tym właściwy kierunek, gdzie dużą rolę odgrywa wykształcenie i
świadoma rezygnacja z pochyłej drogi, najeżonej niebezpieczeństwem brania narkotyków i
picia alkoholu. Dlatego nawet podczas marszu nie wahał się odsunąć od niego tych, którzy
zawiedli w tym względzie jego zaufanie. Obawę o los rdzennej młodzieży dostrzegałem też w
momentach, np. gdy braliśmy udział w ceremoniach szałasu potu. Już sam fakt wspólnego
udziału pozwalał mi na osobisty, pełen duchowej głębi kontakt, ale ważne było również to, że
Dennis próbował wtedy tłumaczyć współczesnym, lecz zagubionym, młodym
„wojownikom”, że zbieranie śmieci przy drodze jest dzisiaj tak samo ważne jak kiedyś walka
i nie uwłacza to ich godności.
Podobnie było podczas spotkania w Lawrence w stanie Kansas na Uniwersytecie
Haskell Indian Nations, kiedy przemawiał do stojących w wielkim kręgu indiańskich
studentów. Widziałem wtedy Banksa bezkompromisowego w wyrażaniu poglądów, który
potrafił nie tylko porwać słuchaczy ale i wydobyć z nich siłę, a przede wszystkim dumę z
faktu, że są Indianami. Nie inaczej było w rezerwacie Siuksów Yankton w Dakocie
Południowej. Pokonaliśmy wtedy z Banksem prawie 2 tysiące kilometrów tylko po to, by
Dennis mógł tam wesprzeć indiański protest przeciwko budowie farmy tuczu przez Long
View Farm z Iowa. Przy okazji Banks docenił na miejscu postawę młodego Dakoty, który
przypomniał sobie o tradycjach przodków i zrezygnował z pracy w rezerwatowej policji tylko
po to, by bronić słusznej racji lokalnej społeczności Yanktonów. Wręczył mu za jego odwagę
pióro orła pokazując, że dawne, być może nawet zapominane powoli zwyczaje i dzisiaj mogą
mieć cenne znaczenie dla Indian, kształtując ich postawy na przyszłość.
Podczas manifestacji przed parlamentem stanu Kansas w Topece Dennis Banks
pokazał się jako dojrzały działacz, któremu nieobce były meandry politycznych zmagań o
prawa dla Indian. Gdy przemawiał nie
zrażało go to, że słuchało jego głosu tak
niewielu przechodniów. Stałem za nim wraz
z innymi czując siłę jego słów i widać było,
że liczył się każdy słuchacz, który chciał się
zatrzymać i zastanowić chociaż przez chwilę
nad tubylczym losem. Dennis umiał też
zaufać, o czym przekonałem się sam, gdy
mogłem znacząco pomóc przy budowie
nadbudówki na dachu naszego autobusu.
Poza tym Dennis Banks okazał się otwartym
na świat, sympatycznym człowiekiem, z
dużym poczuciem humoru i dystansu do
siebie. Kiedy podczas postojów Kid
pogrywał na gitarze Dennis potrafił
podrygiwać przy jego szybkich melodiach jak nastolatek, a w czasie ceremonii give away
włożył na nos gigantyczne, przeciwsłoneczne okulary, które otrzymał w darze, wygłupiając
się przed swoimi ziomkami. Jak każdy miał też swoje wady, wśród których mogłem dostrzec
zamiłowanie do hazardu, cecha tak charakterystyczna dla indiańskiej braci, co zresztą
wypominali mu nawet sami uczestnicy Marszu. Jednak gdy wchodził do kasyn, zawsze
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witano go tam z szacunkiem, nie jako potencjalnego
gracza, tylko jako ważnego lidera tubylczych
społeczności. Tym niemniej nie pozostawiła mnie
obojętnym wielogodzinna gra stick game, podczas której
w atmosferze gry na bębnach i głośno śpiewanych pieśni
z równym napięciem szły w ruch z rąk do rąk służące do
gry patyczki jak i później dolarowe profity. Tak naprawdę
liczyło się jednak to, że widziałem Banksa, gdy
przemawiał do swoich – indiańskiego wodza,
prawdziwego przywódcę, który nikogo nie mógł
pozostawić obojętnym. Jak niejednokrotnie się
przekonałem zarażał swoimi ideami potrafiąc rozpalać
umysły, szczególnie młodych Indian. Gdy w Texarkana w
Teksasie musiałem już opuścić Longest Walk 2,
rozmawiałem z Dennisem o jego ideach. Nie sądzę, że
były to wyłącznie marzenia. Przekazałem mu wtedy w
darze wyszyty przeze mnie paciorkami według wzoru
Indian Ojibwa woreczek na tytoń. Dennis potrafił przyjąć
skromny prezent jak najcenniejszy dar i w tym też było
widać jego wielkość.
Dziesięć lat to sporo czasu na przemyślenia, dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że moje
osobiste spotkanie z Dennisem Banksem stanowiło dla mnie cenny dar. He walks on – mówią
Indianie, gdy ktoś odchodzi na zawsze. Wierzę więc, że Dennis idzie dalej, kontynuuje swoje
dzieło, a czyni to przez tych, którzy go słuchali i potrafią dzisiaj realizować jego idee,
przekuwając je na konkrety. Mark Banks, brat Dennisa powiedział, że był on człowiekiem
wielkiego ducha. Mark ma rację, o czym mogłem przekonać się sam i właśnie takie podejście
pozwoliło Dennisowi uwierzyć w to, by tubylcze dzieci mogły dorastać jako Indianie.

Indianie na Konferencji ONZ COP24 w Katowicach
Tekst Jolanta Pawlak, Adam Piekarski
Źródło: Tom Goldtooth, http://www.ienearth.org/ , facebook, COP24 Biuro Prasowe, CNN, Cornell Law School

W dniach 3-15 grudnia br. odbyła się w
Polsce 24 sesja konferencji ONZ w
sprawie zmian klimatu COP24. Udział w
obradach brali członkowie kanadyjskoamerykańskiej organizacji Indigenous
Environmental Network (IEN), by kolejny raz bronić środowiska naturalnego ziem
indiańskich. Przedstawiciele rdzennych ludności z różnych kontynentów mieli spotkania w
ramach Międzynarodowego Forum Ludów Tubylczych. Delegatami IEN byli Alberto
Saldamando, Leona Morgan i Tom BK Goldtooth. Omawiano prawa człowieka w sytuacji
zmian klimatycznych, analizowano konsekwencje
wprowadzenia procedur LCIP, wpływ starych
mechanizmów z Kioto na porozumienia paryskie i jak
należy przejść do nowego systemu transferu
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zanieczyszczeń. Rozważano jakie należy przyjąć zabezpieczenia, by regulacje rynkowe
realnie przyczyniły się do obniżenia emisji szkodliwych gazów. Jak postępować, by szanować
prawa człowieka, prawa rdzennych mieszkańców i promować zrównoważony rozwój.
Delegaci IEN uczestniczyli w spotkaniu
„Sanktuarium lasów – miejscowy model ochrony
przyrody”. Na jednej z sesji plenarnych głos
zabrała m.in. kanadyjska Inuitka Suvaksiork
Kaviok z ICCC. W dniu 8 grudnia ulicami
Katowic przeszedł Marsz dla Klimatu, w którym
uczestniczyły także osoby wspierające działania
delegatów na COP24.
Kryzys zmian klimatycznych może być
dużym zagrożeniem, bowiem jeszcze nigdy
ludzkość nie stanęła przed tak poważnym
wyzwaniem. Klimatyczny kryzys spowodowany
jest konkretnym powodem – nagromadzeniem się
gazów cieplarnianych w atmosferze. Raport
specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian
Klimatu 2018 (The Intergovernmental Panel on
Climate Change 2018 Special Report on Global
Warming, IPCC) dotyczący globalnego ocieplenia
o temperaturze 1,5°C ostrzega, że świat musi
podjąć natychmiastowe działania, aby odejść od
paliw kopalnych. Raport IPCC stwierdza, że globalne ocieplenie o 2°C doprowadzi do
większej liczby zgonów związanych z temperaturą, mniejszych plonów, intensywnych, a co
gorsza ekstremalnych zjawisk pogodowych, spowolnienia wzrostu gospodarczego, większej
liczby osób żyjących w ubóstwie i wzrostu liczby ludności. Skutki te będą się stopniowo
pogarszać, jeśli temperatura będzie wyższa niż 2°C. Zwykli ludzie na całym świecie już teraz
doświadczają niszczących skutków pożarów, powodzi, suszy i braku bezpieczeństwa
żywnościowego.
W ramach konferencji odbył się dzień poświęcony ludom tubylczym. Centralnym
punktem było zakończenie rozmów wokół uruchomienia Platformy Społeczności Lokalnych i
Ludów Tubylczych. Jest to pierwsza na świecie inicjatywa umożliwiająca dialog pomiędzy
rządami państw a ludami tubylczymi.
Platforma Społeczności Lokalnych i Ludów Tubylczych pozwoli na udział takich grup
w rozmowach o polityce środowiskowej, stając się jednym z istotnych narzędzi
przeciwdziałania klimatycznym zmianom. Mam nadzieję, że COP24 zacznie jednoczyć
przedstawicieli ludów tubylczych na całym świecie. Platforma będzie narzędziem szerzenia
wiedzy na temat tego, w jaki sposób ludy rdzenne mogą pomóc światu przygotować się do
nadchodzących zmian – mówił wódz plemienia Mohawków Howard Thompson.
W przyszłości nowe forum pozwoli przedstawicielom rdzennych ludów pracować nad
integracją i wykorzystaniem wiedzy, aby zwiększyć wysiłki całej międzynarodowej
wspólnoty na rzecz ogólnego podejścia do zagrożeń i skutków zmian klimatycznych.
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Indianki wybrano do Kongresu Stanów Zjednoczonych
W wyborach z 6 listopada 2018 r. do Izby
Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych
po raz pierwszy zostały wybrane dwie Indianki Deb
Haaland z Nowego Meksyku (na zdjęciu z lewej)
oraz Sharice Davids z Kansas (na zdjęciu z prawej).
Obie kandydatki Demokratów należą do rekordowej
liczby 98 kobiet, które zostały wybrane do Izby.
Deb Haaland jest członkiem Pueblo of
Laguna (jej matka pochodziła z tego plemienia).
Przed
wyborami
przewodniczyła
Partii
Demokratycznej w Nowym Meksyku. Przed
wyborami Haaland oświadczyła, że jeśli zostanie
wybrana do Kongresu, będzie pracowała nad tym
„aby Kongres uznał fakt odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych wobec indiańskich
plemion”.
Sharice Davids należy do narodu Ho-Chunk (Winnebago). Jest też byłą, zawodową
zawodniczką Mixed Martial Arts (MMA), otrzymała również dyplom Cornell Law School.
Wcześniej pracowała też dla prezydenta Baracka Obamy w Białym Domu.

Suhtaio – błogosławieni przez Issiwum
Tekst Mirosław Sprenger

W lipcu 1869 r. po bitwie nad Szczytowymi Źródłami (Summit Springs), gdy została rozbita
potęga Ludzi Psów (Dog Men), żołnierze odnaleźli ciało kobiety ubranej w strój odróżniający
ją od innych zabitych Szejenów. Dla białych była to jedynie kolejna ofiara konfliktu
Amerykanów z Indianami, natomiast dla tubylców ta tragiczna śmierć mogła być symbolem
końca dawnej drogi życia. Ofiarą była przedstawicielka Suhtaio – reprezentujących pod
koniec lat 60. XIX wieku jedną z grup obozowych Szejenów, która kształtowała tożsamość
społeczności Tsĭs tsĭs’ tăs (Tsistsistas).
Na podstawie badań lingwistycznych można stwierdzić, iż najprawdopodobniej
praprzodkowie Suhtaio zamieszkiwali północno-wschodni obszar Wielkich Jezior. Podobnie
jak Szejenowie tworzyli wielką rodzinę języków algonkińskich. Dialekt Suhtaio ewoluował
samodzielnie od szejeńskiego i był bardziej zbliżony do przodków Indian Arapaho i Miami.
Tworzyli oni cztery grupy, noszące imiona swoich wodzów, dwie spośród nich w
późniejszym okresie połączyły się z Szejenami. W ubiorze i uczesaniu włosów przypominali
Kri, z którymi byli w sojuszu. Kri i Czipewejowie nazywali ich „Ludźmi Wapiti” (Elk
People). W czasach ich wczesnych wędrówek po równaniach za bizonami, gdy jeszcze psy
ciągnęły travois, mówiono o nich „Psy” (Dogs) lub „Ludzie Psy” (Dog People). Szejenowie
nazywali ich „Ludźmi Bizonami” (Buffalo People), nawiązując do odprawianych przez
sojuszników ceremonii, a także „Adoptowanymi Ludźmi” (Adopted People), wspomina o tej
nazwie Hoistah, albo tak jak opisał George A. Dorsey – Pół Szejenami (Half Cheyenne).
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Nazwa Suhtaio (liczba poj. Suhta lub Suhtai) ma wiele różnych znaczeń. Według
przekazów pochodziła od formy wyrazu issuht tłumaczonego jako grań lub wzgórze,
nawiązującego do miejsc, w których najczęściej obozowali. Natomiast Willis Rowland, (syn
Szejenki i białego tłumacza, Williama) oraz Rudolph Petter (badacz szejeńskiego języka)
napisali, że to słowo oznaczało prawdopodobnie „Ludzi Odjeżdżających na Końcu” albo
„Będących z Tyłu”. W źródłach ówczesnych eksploratorów Suhtaio pojawiają się pod
różnymi nazwami. Na francuskich mapach z końca XVII i XVIII wieku można odnaleźć
określenie Chongasketon, Meriwether Lewis i William Clark wspominali o Staitan, John R.
Bell napisał o Kites lub Staitans.
Według George’a Benta, czy też George’a B. Grinnella, do pierwszego spotkania
Suhtaio i Szejenów doszło, gdy zamieszkiwali na północ od Missouri (mogło ono nastąpić w
południowo-zachodniej Minnesocie niedaleko Pipestone, gdzie Indianie wydobywali katlinit).
Wojownicy obydwu stron najpierw przygotowywali się do bitwy, lecz po odkryciu, iż mówią
podobnym językiem i są spokrewnieni, zawarli sojusz. Od pierwszej połowy XVII wieku
trzykrotnie dochodziło do wzmocnienia więzi i zrywania porozumień pomiędzy tymi dwiema
grupami. Na początku lat 30. XIX wieku doszło do ostatecznego ich połączenia. Według
Petera J. Powella nastąpiło to w 1834 r., natomiast Grinnell wskazuje inną datę – rok 1831.
Wspólna egzystencja we wczesnym okresie zamieszkiwania nad Wielkimi Jeziorami i w
trakcie wędrówki na zachód była zarówno korzystna dla Suhtaio i Szejenów. Współdziałanie
pozwoliło im pomimo małej populacji na przetrwanie i umocnienie się na korzystnych dla
nich, łowieckich terenach. Współpraca stwarzała większe poczucie bezpieczeństwa dla obu
plemion, ale także przyczyniała się do powstania specyficznej tradycji poprzez dyfuzje kultur.
Zwyczaje Suhtaio przejawiające się przez kultywowanie Ĭs’ sĭ wŭn (Issiwum), czyli Świętej
Bizoniej Czapy, Tańca Słońca, Szałasu Potu, a także postaci Stojących Rogów (Erect Horns)
wraz z ich „zaadoptowaniem” stały się częścią tradycji Tsistsistas, która pierwotnie była
identyfikowana z Mahūts’ (Mahuts), czyli Świętymi Strzałami, Zawiniątkiem Wodzów, czy
też bohaterem plemiennym Słodkim Lekiem (Sweet Medicine). Najważniejszą świętość
Suhtaio przyniósł plemieniu Tōm ō sĭv’ sī, czyli Stojące Rogi (Erect Horns), który nazywany
był również Hō ĭv nī ĕsts’, czyli Standing on the Ground (Stojący Na Ziemi). Moc Issiwum
wykorzystywano podczas bitew, aby odwracać pociski i strzały zagrażające wojownikom,
pomagała też podczas polowań. Rytualnie używano jej również w czasie leczenia chorób. Pod
koniec życia Szejenów na wolności doszło do uszkodzenia tego wielkiego fetyszu. W 1869 r.,
gdy strażnik Świętej Bizoniej Czapy, Pół Niedźwiedź (Half Bear) był bliski śmierci,
powierzył ją w tymczasową opiekę przyjacielowi, aż do przybycia prawowitego sukcesora.
Gdy przywędrował po nią Brunatny Niedźwiedź (Coal Bear) to udało mu się ją odzyskać
dopiero po interwencji stowarzyszenia Kojota. Nowy opiekun, ku rozpaczy współplemieńców
stwierdził, iż jest ona uszkodzona. Okazało się, że żona tymczasowego opiekuna zabrała
jeden róg z czapy. Tym czynem ją zbezcześciła, narażając plemię na wszelkie nieszczęścia,
które z tym się wiązały. Jej brakująca część została oddana dopiero po 36 latach od
uszkodzenia świętości.
W okresie przedrezerwatowym zawiniątka z Issiwum i Mahuts stanowiły o jedności
Suhtaio i Szejenów, gromadząc całe plemię na corocznych ceremoniach. Wspólna droga
rozpoczęta w latach 30. XIX wieku wielokrotnie była wystawiana na próbę. Suhtaio podobnie
jak i Szejenowie, dopasowując się do własnych potrzeb, samoistnie utworzyli dwie grupy.
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Pierwsza obozowała na północ od Platte w kraju rzeki Powder, natomiast druga na południe
od Platte nad rzekami Republican, Smoky Hill i Beaver. Warto zaznaczyć, iż najważniejsza
funkcja wodza Słodkiego Leku, w najtrudniejszych latach dla przetrwania bytu plemienia
Szejenów, była pełniona przez kolejno wybieranych Suhtaio: Wilka o Wysokim Grzbiecie
(High Back Wolf), Wilka o Wysokim Grzbiecie Młodszego (High Back Wolf the younger) i
Małego Wilka (Little Wolf). Pierwszego spośród nich wyznaczono opiekunem zawiniątka
Słodkiego Leku (w 1825 r. podpisał pierwszy traktat z reprezentantami USA), zanim na
początku lat 30. doszło do „adopcji”, co też może świadczyć o dużym zaufaniu i zażyłości
pomiędzy nimi. W latach konfliktu z białym tacy wodzowie jak m.in. Czarna Goleń (Black
Shin), Czarny Kocioł (Black Kettle), Szara Broda (Gray Beard) czy Biały Byk (White Bull),
poprzez pokojową politykę, albo wojnę, umiejętnie starali się kontynuować tradycyjną drogę
życia. Uczestniczyli w wielu naradach, jako przywódcy sygnujący traktaty z białymi, święcili
chwile triumfu nad Little Bighorn, przeżywali najtragiczniejsze momenty wraz ze swoim
ludem nad Red Fork, podczas masakr nad Sand Creek, Washita, albo w marszu na północ w
latach 1878-1879. Suhtaio pomimo, iż stanowili grupę napływową byli traktowani jako
pełnoprawni członkowie plemienia, zajmowali najważniejsze funkcje polityczne, wojskowe i
duchowe. Gdy obozowali w kręgu, Suhtaio rozstawiali tipi, jako znaczący sojusznicy w
najbardziej honorowym miejscu, naprzeciw wjazdu do wioski. Według J. H. Moore’a
populacja Suhtaio w 1800 r. wynosiła 214 osób. G. Bent wspominał, iż w 1865 r. było około
75 tipi Suhtaio, natomiast do 1914 r. pozostało ich na terenie Oklahomy jedynie 20.
Pomimo utrzymujących się różnic językowych, zwyczajowych (m.in. endogamii
pośród Suhtaio) i ubioru pomiędzy starymi Suhtaio a Tsistsistas, jeszcze przez wiele lat po
„adopcji” tworzyli oni specyficzną społeczność, różniącą się na poziomie grupy, ale
posiadającą wspólną tożsamość na poziomie narodu. Jej fundamentem była zbieżna polityka i
zaufanie, które pozwoliło im przetrwać trudne czasy konfrontacji z władzami federalnymi.

Polak w kraju Lakotów
Tekst Marek Kupiec (specjalista ds. języka lakockieg Lakota Language Consortium).

Jedną z najważniejszych kwestii w nauce każdego języka są materiały
edukacyjne. Dla języka lakockiego główną publikacją wydaną przez
Lakota Language Consortium jest zdecydowanie New Lakota
Dictionary, czyli Nowy Słownik angielsko-lakocki i lakockoangielski.
Co ciekawe, jego historia rozpoczyna się około roku 1985 w
Czechosłowacji, kiedy Jan Ullrich, późniejszy założyciel i obecnie
jeden z dwóch dyrektorów Lakota Language Consortium, rozpoczął
tworzenie bazy danych zawierającej lakockie teksty, słowa i ich
znaczenia. Po kilku latach pracy i nauki języka, w 1992 r. zamieszkał
on w rezerwacie Pine Ridge, gdzie przez półtora roku nagrywał i
zapisywał zarówno tradycyjne lakockie historie i pieśni, jak również zwykłe, luźne rozmowy i
słowa, powiększając przy tym swoją bazę danych. Po powrocie do Czech (już nie
Czechosłowacji) w 1993 r., kontynuował swoją pracę, która po 15 latach, w 2008 r.
zaowocowała publikacją słownika New Lakota Dictionary.
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Publikacja była wydarzeniem przełomowym, gdyż słownik ten stał się w pewnym
sensie katalizatorem w rewitalizacji języka Lakota. Zwrócił on uwagę wielu uczonych oraz
entuzjastów zainteresowanych tym językiem (między innymi autora tego artykułu) oraz
przyczynił się do powstania oficjalnego forum poświęconego językowi Lakota
www.lakotadictionary.org, które w chwili pisania tego tekstu kończy równe 10 lat, powstało
bowiem 15.12.2008.
Ogromnymi atutami słownika są łatwość w jego użytkowaniu, spójna i jednolita
ortografia, której z pewnością poświęcę wkrótce osobny artykuł oraz autentyczność. Każde
słowo i zdanie pochodzi od jednego z ponad 300 rodzimych użytkowników języka Lakota,
którzy pracowali nad nim jako konsultanci językowi (m.in. Rudy Fire Thunder, John Around
Him, Johnson Holy Rock oraz Ben Black Bear Jr.). Wiele słów i zdań pochodzi również z
bazy tekstów, zebranych przez Ellę Delorię oraz tekstów i legend, które spisali George Sword
i George Bushotter.
W słowniku, w poszczególnych hasłach znajdziemy również dodatkowe informacje na
temat życia wojowników i myśliwych, złożonego systemu pokrewieństwa, kultury religijnej
(obecnie i w przeszłości), związku Lakotów ze światem przyrody, w tym nazwy wielu roślin i
zwierząt, które były kluczowe dla
ich przetrwania oraz wiele innych
wartościowych słów i zwrotów.
W chwili publikacji New
Lakota
Dictionary
stał
się
zdecydowanie
najbardziej
obszernym
opracowaniem
poświęconym językom Lakota i
Dakota, zawiera bowiem również
dakockie warianty lakockich słów,
jakie ukazały się w przeciągu
ostatnich 75 lat. Zawiera on ponad
20000 słów i ponad 40000
przykładowych zdań, które Jan
Ullrich zarejestrował przez prawie
25 lat pracy. Po trzech latach,
ukazała się druga edycja (2011) rozszerzona o kolejne 3000 słów.
Warto dodać, że baza danych jest wciąż dopracowywana i rozszerzana o nowe słowa.
Niedawno zaowocowało to wydaniem dwóch edycji słowników New Lakota Dictionary
Mobile (2014 i 2018), dostępnych tylko w wersji elektronicznej i wzbogaconych o kolejne
3000 słów oraz warianty z języka assiniboine. Dodatkowo możemy posłuchać wymowy
każdego słowa, gdyż aplikacja ta zawiera nagrania rodzimych użytkowników języka Lakota.
New Lakota Dictionary nie był oczywiście pierwszym słownikiem języka Lakota (o
pierwszych warto też będzie jeszcze kiedyś wspomnieć w osobnych artykułach), ale jest
zdecydowanie najobszerniejszy i najbardziej rzetelny ze wszystkich dostępnych na rynku. Jest
on więc zdecydowanie niezbędnym narzędziem dla początkujących i zaawansowanych w
nauce języka.
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Nowości wydawnicze
Teksty Cezary Cieślak

Historia Indian w polskich czasopismach naukowych
Do czasu pojawienia się „Indigeny” historia Indian północnoamerykańskich nie doczekała się
wielu artykułów w czasopismach naukowych, historycznych (w przeciwieństwie np. do
wojny secesyjnej albo dziejów Indian na południe od Rio Grande). Podstawową przyczyną
jest brak w Polsce akademickich studiów historycznych poświęconych tubylczym
Amerykanom.
Należy mieć świadomość, iż czasopisma naukowe mają to do siebie, iż często są
niszowe, znane wąskiej grupie badaczy i czasami trudno dostępne (chociaż w dobie
digitalizacji ten stan się zmienia). Składa się to na ich małą znajomość w szerszym gronie
czytelników.
Na obecną chwilę znalazłem trzy teksty taktujące o dziejach Indian. Dwa pierwsze w
zasadzie dotyczą metodologii historycznej. Indianie nie są w nich ujęci jako obiekt badawczy,
ale element w studium porównawczym. Mam tutaj na myśli artykuł profesora Jana
Powierskiego Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych (Na marginesie
najnowszych badań historyków radzieckich) w 3-4 nr „Komunikatów MazurskoWarmińskich” (1977 r.) i polemika autorstwa dr Alicji Dobrosielskiej, O Prusach, Indianach i
pewnym artykule Jana Powierskiego, w 1 numerze „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”
(2014 r). Z kolei artykuł dobrze znanej polskim indianistom, profesor Izabeli Rusinowej
Indianie kanadyjscy w XX wieku został opublikowany w 1 numerze „Dziejów najnowszych”
(2001 r.), wydawanych przez Instytut Historii PAN. Na tle innych publikacji Izabeli
Rusinowej, ten artykuł wydaje się być najbardziej solidną pozycją.
Na zakończenie podaję linki to przywołanych tekstów, aby czytelnik mógł sam ocenić
ich zawartość:
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazu
rsko_Warminskie-r1977-t-n3_4/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1977-t-n3_4-s455472/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1977-t-n3_4-s455-472.pdf
http://www.obn.olsztyn.pl/komunikaty/2015/KMW-1-2014.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX
_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2001-t33n1/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2001-t33-n1-s193212/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2001-t33-n1-s193212.pdf
Nowość wydawnicza
Adam Piekarski Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki
Wraz z końcem 2018 r. ukazała się książka przybliżająca polskiemu czytelnikowi poznawanie
i odkrywanie przez Amerykanów ziem, które nazwali Zachodem. Ziem na których
niepodzielnie żyli Indianie. Wszystko to dla Amerykanów otworzyli Meriwether Lewis i
William Clark w czasie swojej słynnej wyprawy z lat 1804-1806.
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Dr Adam Piekarski, w
dwutomowej
książce
przedstawia prawie nieznane w
Polsce wydarzenie z okresu
eksploracji Ameryki Północnej
z początku XIX wieku. Mamy
skrócony
opis
dziejów
Luizjany (i jej mieszkańców)
oraz jej zakup przez Stany
Zjednoczone w 1803 r.
Następnie omówiono samą
ekspedycja
pod
przewodnictwem Lewisa i
Clarka, znaną też jako Korpus
Odkrywców.
Kluczowe
znaczenie
dla powodzenia wyprawy
miały spotkania z tubylczymi
ludami,
z
których
nie
wszystkie miały kontakt z
białym
człowiekiem.
Przezwyciężanie nieznanych
trudności oraz relacje z
rdzennymi
mieszkańcami
pozwoliły na odkrywanie dla Amerykanów nowego świata i zarazem przetrwanie wyprawy.
Książka daje też czytelnikowi indiańską perspektywę tytułowej wyprawy, ich ówczesne
spojrzenie oraz wyrosłe na tej podstawie legendy i tradycje (np. o Sacagawei). Co oczywiste,
przedstawia też pierwsze relacje białych Amerykanów z plemionami z Północnych Równin,
Płaskowyżu i Północno-Zachodniego Wybrzeża Pacyfiku, czyli początek końca ich
niezależnych dziejów.
Ważne jest to, iż sam autor wyruszył śladami wyprawy tytułowej ekspedycji. Książka
oczywiście jest pozycją historyczną, ale z powyższego względu autor nie pominął w niej
swoich osobistych, autorskich refleksji.
Książki będzie można nabywać:
- Oficyna Wydawnicza Kucharski, http://www.oficynamjk.com.pl/nasza-oferta.html
- Wydawnictwo TIPI Marek Maciołek, https://tipibooks.pl/
- lub za pośrednictwem autora.
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