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O lekturze Biały Mustang
Jolanta Pawlak
Od kilku lat w kanonie lektur szkolnych znajduje się książka Stanisława
Supłatowicza (Sat Okh) „Biały Mustang”. To zbiór opowieści z Ameryki
Północnej, który przedstawia świat Indian, ich życie, wierzenia i obyczaje.
Nie wiemy,
jak
wielu
nauczycieli
omawia na
lekcjach
wybrane opowiadania z tego
zbioru, ale cieszy nas, że
może być to okazją do
głębszego poznania historii i
współczesności
tubylczych
Amerykanów, w tym także
przez zaproszenie na lekcję
indianistów.
Tak właśnie się stało
w marcu tego roku w Szkole
Podstawowej „EUREKA” w
Zalesiu
Górnym
koło
Warszawy. Uczniowie dwóch klas czwartych przez prawie 3 godziny lekcyjne słuchali
opowieści o Indianach, uczestniczyli w ceremonii szałwii, oglądali ilustracje, broń i stroje
oraz poznawali pieśni i tańce Indian Ameryki Północnej.
Na koniec każde z
dzieci
oprawiło
i
tradycyjnie ozdobiło na
wzór indiański pióro, na
które zasłużyli aktywnym
udziałem w warsztatach.
Miejmy nadzieję,
że więcej nauczycieli
zechce skorzystać z takiej
formy
propagowania
wiedzy i zainteresowania
rdzenną
ludnością
Ameryki.
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U Indian i kowbojów na Dzikim Zachodzie
Tekst Adam Piekarski, Joanna Pustuła. Zdjęcia dzięki uprzejmości Joanny Pustuły.
Wiemy jak bardzo dzieci lubią w przedszkolach
zabawę, ale wielką sztuką jest spowodować, by
bawiły się tam mądrze, nie gubiąc przy okazji
tolerancji i wrażliwości na odmienność. Jeszcze
rzadziej się zdarza, by chciano tak poważnie
potraktować tematykę indiańską. Taką placówką
okazało się Niepubliczne Przedszkole Tom
Bombadil z Grudziądza, prowadzone przez Joanne
Pustułę. Kiedy postanowiono tam zorganizować
miesiąc kultury indiańskiej, pani Joanna dotarła do
PSPI, by zasięgnąć opinii i skonsultować propozycje
w tej sprawie, aby podejść do zagadnienia z
respektem dla indiańskich narodów. Postawa godna
pochwały i rzadko spotykana, tym bardziej, że
dotyczyła zabaw w przedszkolu, a więc pokolenia
ledwo co poznającego świat. Poniżej komentarz
Joanny Pustuły dotyczący wydarzenia, a
zamieszczone zdjęcia mogą przybliżyć jego
charakter.
Na przełomie stycznia i lutego 2019 r mieliśmy w Niepublicznym Przedszkolu Tom
Bombadil w Grudziądzu miesiąc kultury indiańskiej. Otwierając dzieci na świat i jego
różnorodność postanowiliśmy snuć im opowieści
podobne do tych, których słuchają (bądź słuchały) w
wigwamach i tipi indiańskie dzieci, inspirując się tomem
opowiadań „Dar totemów” (autorami książki są Vladimir
Hulpach i Josef Kremláček). Śpiewaliśmy też w tym
klimacie pieśni uwrażliwiające na piękno przyrody,
próbowaliśmy codziennych zajęć indiańskich dzieci,
kobiet i mężczyzn tkając i wyplatając, robiąc ozdoby np.
bransolety, wisiorki, opaski na głowę, strugając patyki na
strzały, robiąc proste łuki i tomahawki, ćwicząc
sprawności w bieganiu, we wspinaniu się, w połowie ryb,
w tropieniu śladów... Zdobywając te umiejętności nasze
dzieci odkrywały swoje talenty i zyskiwały indiańskie
imiona, z których były bardzo dumne... Finałem
poznawania tej kultury był bal karnawałowy „U Indian i
kowbojów na Dzikim Zachodzie” podczas którego
towarzyszyli nam i przewodzili przedstawiciele
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, zespół Huu Ska Luta, prezentując nam stroje, ozdoby,
pieśni, zawołania, tańce Indian...
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XVII Powwow w Uniejowie – 13 kwietnia 2019 r.
Szina Sarnecka
Jak co roku na początku kwietnia „wszystkie drogi prowadzą do Uniejowa”. Już po raz
siedemnasty spotkamy się tam podczas wiosennego Festiwalu Powwow. To wspaniały czas
zarówno dla Polskich Indianistów jak i miłośników kultury Indian z całej Europy. Podczas
Powwow odbędzie się wiele konkursów tanecznych zarówno w kategoriach tradycyjnych jak
i współczesnych.
HEAD STAFF:
Master of Ceremony: Dariusz Lipecki
Arena Director: Artur Zieliński
Head Judge: Szina Sarnecka , HJ Helper: Krzysztof Jawor
Head Dancers: Kamila Bienia-Borowska, Radosław Borowski
Host Drum: Fürstenwalde Singers
Zespoły, które potwierdziły swoje przybycie
- Makha Sapa Singers
Powwow to doskonały czas na spotkania z przyjaciółmi, z którymi można wspólnie
spędzić czas na arenie tańca podczas tańców międzyplemiennych oraz tańców kręgu.
Spotkamy się z wieloma indianistami z Polski, ale także naszymi przyjaciółmi z innych
krajów Europy, np. z Czech, Niemiec czy Szwecji. Cieszy fakt, że po raz kolejny naszym
gościem będzie Robert Soto, Indianin z plemienia Lipan Apache z Teksasu. Robert bardzo
ceni polską gościnność, a my jesteśmy dumni, że możemy gościć tak wspaniałego człowieka
o wielkim sercu. Podczas Powwow pojawi się również Amancio Chiari z plemienia Kuna,
artysta-malarz, który od około 30 lat mieszka w Polsce. Nie zabraknie niespodzianek, tańca,
muzyki na żywo, stoisk z rękodziełem ale przede wszystkim wspaniałych ludzi. Serdecznie
zapraszamy już dziś!
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Lakocka legenda o końcu świata
Tekst i tłumaczenie z języka lakockiego – Marek Kupiec
Kákhel Lakȟóta Makȟóčhe ektá, makȟóšiča imáhel, iǧúǧa oȟlóka waŋ háŋ kéyapi.
Mówią, że daleko stąd, na ziemiach Lakotów, na złych ziemiach, znajduje się jaskinia.
Otȟéhaŋyaŋ tuwéni iyéya okíhi šni.
Od długiego czasu nikt nie może jej znaleźć.
Leháŋl líla čhaŋkú sápa óta na iyéčhiŋkyaŋka na nakúŋ oíčhimani óta yešáŋ tuwéni iyéya
okíhi šni.
W dzisiejszych czasach jest wiele dróg, samochodów i turystów, lecz nikt nie może jej
znaleźć.
Iǧúǧa oȟlóka k’uŋ hé winúȟčala waŋ líla káŋ na ité ȟiŋȟíŋ čha mahél thí.
W owej jaskini mieszka bardzo stara kobieta o bardzo pomarszczonej twarzy.
Tȟahá čhuwígnaka úŋ, eháŋni ečhúŋpi s’e Lakȟóta oyáte kiŋ iyéčhel iglúzapi.
Nosi sukienkę z jeleniej skóry, taką, jaką dawniej nosili Lakotowie.
Otȟókahetaŋhaŋ hél yaŋkíŋ na tȟatȟáŋka šiná ipátȟa-he.
Siedzi tam od samego początku i ozdabia skóry bizonów kolcami ursona.
Isákhibya šúŋka sápa waŋ líla tȟáŋka čha sí kislípiŋ na óhiŋniyaŋ awáŋyaŋg khuwá.
Obok niej jest wielki pies, który liże swoje łapy i cały czas uważnie ją obserwuje.

Óhiŋniyaŋ líla ayúta ȟpáye.
Zawsze leży wpatrując się w nią.
5

Winúȟčala hí kiŋ glatȟépa ičhíŋ pȟahíŋ ól’ota yabláska.
Zęby starej kobiety są starte od zbyt częstego spłaszczania nimi kolców ursonów.
Winúŋȟčala k’uŋ yaŋké kiŋ hetáŋ tónakel čhaégle pȟéta waŋ líla tȟáŋka čha óhiŋniyaŋ iléȟya
hé.
Kilka kroków od miejsca, w którym siedzi kobieta, płonie ogromny, iskrzący się ogień.
Makȟáčheǧa waŋ pȟéta kiŋ iwáŋkab otkéye.
Nad ogniem, wisi gliniana misa.
Čhéǧa mahél wóžapi piȟyá hé.
W owej misie, gotuje się kisiel.
Wóžapi kiŋ čhaŋpȟá uŋ káǧapi čha hé uŋ líla skúyiŋ na šá.
Kisiel ten jest zrobiony z czeremchy, dlatego jest bardzo słodki i czerwony.
Lé wóžapi kiŋ lé toháŋtaŋ kiŋ ečhél iȟ’áŋ-he.
Ów kisiel, gotuje się tak od zawsze.
Watúktehaŋl šna winúȟčala kiŋ inážiŋ na šna wóžapi kiŋ ičáhi.
Od czasu do czasu, stara kobieta wstaje by pomieszać kisiel.
Kákhel inážiŋ hiyáyiŋ na wóžapi kiŋ akhé ičáhi kta héčhel šúŋka sápa k’uŋ wípatȟe kiŋháŋ
yasná ičú.
Kiedy podchodzi tam by go zamieszać, czarny pies spruwa jej robótkę zębami.
Hé čha úŋ wípatȟapi k’uŋ hé túŋweni gluštáŋ okíhi šni.
Z tego powodu nigdy nie ukończy ona swojej pracy
Wípatȟapi k’uŋ hé gluštáŋ háŋtaŋš makȟásitomniyaŋ owíhaŋke kte.
Jeśli jednak kiedyś ją ukończy, nastąpi koniec świata.
Hél ogná Lakȟóta oyáte kiŋ wičálapi na ohúŋkakaŋ kiŋ lé eyápi.
Takie są wierzenia Lakotów i tak opowiadają tę legendę.
Ho heháŋyela owíhaŋke.
W ten oto sposób się to kończy.

Legendy, którą czyta Deleres Taken Alive, można posłuchać tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=9nZRnAnwsNA
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Ludzie Psy: walczący do ostatniego wojownika
Mirosław Sprenger
„Kiedy Słodki Lek pojawił się na wzgórzu po raz trzeci, był w stroju wojownika Psa, miał pęk piór na głowie,
skórzaną szarfę i grzechotkę”.
Fragment legendy o Słodkim Leku (Sweet Medicine)

Spośród licznych stowarzyszeń wojowników zamieszkujących Wielkie Równiny, w
szczególności szejeńscy Hotame-taneo’o (Dog Men, Ludzie Psy) odcisnęli się głęboko w
narracji historycznej ówczesnych świadków przebywających na Pograniczu. Wzbudzali oni
mieszane uczucia. Por. James W. Dixon, żołnierz 3 Pułku Kawalerii nazwał ich „najbardziej
krwawą bandą Indian na równinach”, natomiast dziennikarz Henry Morton Stanley zachwycił
się barwnością i przepięknymi strojami „rycerskiego narodu „Żołnierzy Psów”. Warto
zaznaczyć, iż ostatnie spostrzeżenie należało do rzadkości. Najczęściej przeważały
niepochlebne opinie. Ambasador polityki Waszyngtonu – agent I. C. Taylor stwierdził w
raporcie do Komisarza ds. Indian, iż jedynym warunkiem stałego pokoju, będzie
eksterminacja części Szejenów, tych którzy są najbardziej zdeterminowani, aby walczyć do
ostatniego wojownika (tj. Ludzi Psów). Dla władz stanowych i federalnych pożądających
rozległych ziem wojownicy ci stanowili zaporę, którą należało zniszczyć.

Zaciekła bitwa między Szejenami i kompanią C 7 Pułku Kawalerii USA w pobliżu Fortu Wallace, 26 czerwca
1867. Library of Congress Control Number 96509716

W listopadzie 1868 r., gdy wojna z Indianami na Centralnych Równinach rozgorzała z
nowym impetem w Junction City Weekly Union opisano Ludzi Psów jako „przybyłych z
różnych plemion tchórzów i przestępców, wspólnie obozujących i tworzących niebezpieczne
plemię”. Dla wojowników siejących postrach pośród Amerykanów w latach sześćdziesiątych
XIX wieku, nazywanie ich takimi pogardliwymi określeniami było obraźliwe, ale autor tej
informacji nieświadomie nawiązał do przełomowego momentu w historii grupy, który
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rozpoczął się od zimy 1837/38 r., gdy po zabójstwie współplemieńca Najeżony Niedźwiedź
(Porcupine Bear) został skazany na ostracyzm. Za banitą poszli stowarzyszeniowi bracia wraz
z rodzinami. Przyczyniło się to w przyszłości do utworzenia spośród wojowników oddzielnej
grupy, połączonej ze zdziesiątkowaną przez epidemie grupą Masikota (Szare Włosy).
Wydarzenie to nastąpiło pod koniec lat czterdziestych XIX wieku. W 1854 r. wodzowie
stowarzyszenia znaleźli się pośród Rady 44 Wodzów, co też stanowiło pewne odstępstwo od
wcześniejszych praw. Dotychczas wódz wojenny po wyborze na wodza pokojowego
rezygnował z zajmowanego wcześniej stanowiska. Wydarzenia te rzutowały na kolejne dwie
dekady w relacjach wewnątrzplemiennych Szejenów, a także na ich stosunki z białymi.
Według Stana Hoiga, Szejenowie funkcjonowali w trzech głównych grupach: Północnych,
Centralnych (Ludzi Psów) i Południowych.
Dzieje Ludzi Psów można podzielić na dwa okresy. Pierwszy to mityczny, który
wymyka się historycznej chronologii, oparty na indiańskiej narracji. To czasy poprzedzające
moment, gdy Słodki Lek przyniósł do Szejenów Święte Strzały. Prorok przed odejściem do
Świętej Góry zachęcił do tworzenia pierwotnych stowarzyszeń z przyporządkowanymi im
regaliami. Pośród nich znaleźli się Ludzie Psy. Geneza nazwy tejże grupy wywodzi się od
legendy, w której główną role odegrał młody wojownik, śmiertelnik, który zamierzał założyć
stowarzyszenie. Pomimo początkowego niepowodzenia i braku ochotników ze strony ludzi,
uzyskał on najpierw wsparcie psów z obozu, które za nim podążyły, a następnie młodych
Szejenów, którzy na drugą propozycję zareagowali już pozytywnie, przystępując licznie do
grupy i tworząc największe stowarzyszenie wojowników jakie kiedykolwiek powstało w
plemieniu.

Szejenowie atakujący grupę roboczą na trasie budowy kolei Union Pacific Railroad, 4 sierpnia 1867 r. Szkic T.R.
Davis. Library of Congress Control Number 95522000.

Drugi okres historyczny, osadzony był w ramach chronologicznych i tworzony przez
indiańskie przekazy ustne, czy też ledgers z wojennych wyczynów, ale też źródła pisane
białych. Na takiej podstawie dokładnie można przeanalizować losy stowarzyszenia, które w
czasach ekspansji białych miały największy wpływ na poczynania całego plemienia,
decydując o zawarciu pokoju bądź też rozpoczęciu wojny. Liderzy Ludzi Psów, jak Wysoki
Byk (Tall Bull), Niedźwiedź (Bull Bear), Biały Koń (White Horse) cieszyli się ogromnym
poważaniem, gdyż stali się głosem wojowników walczących o dotychczasową, tradycyjną
drogę życia, od pierwszej bitwy w 1857 r. nad Salomon Fork, aż do 1879 r., gdy Splątane
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Włosy (Tangle Hair) z nieliczną grupką braci stowarzyszeniowych walczył w forcie
Robinsona u boku Porannej Gwiazdy (Morning Star) o pozostanie w północnym kraju. Stąd
też ich liczebność stopniowo się zwiększyła od 10 – 20 tipi w 1838 r., aż do 111 tipi w 1867
r., gdy gen. Winfield Scott Hancock spalił ich wioskę nad Pawnee Fork. (Nie)sława
stowarzyszenia pośród białych tak była rozpowszechniona, że mówiono o nich „Żołnierze
Psy” i przypisywano im wszelkie napaści na Pograniczu. Najważniejszym obszarem, na
którym obozowali były tereny położone nad rzekami Republican i Smoky Hill. W latach
sześćdziesiątych XIX wieku wioska stowarzyszenia Psów nie była jednolita, bowiem
przebywali tam reprezentanci różnych stowarzyszeń i grup plemiennych. Znajdowali się w
niej przedstawiciele Szejenów z Północy, m.in. Roman Nose, czyli Rzymski Nos z Południa,
a także Lakoci (w 1867 r. 140 tipi Brulé oraz Oglalów). Była to grupa złożona z
najodważniejszych, gotowych na wszystko wojowników. Od czasu, gdy członkowie z innych
obozów zaczęli przybywać do Ludzi Psów zawierali oni małżeństwa w swoim obrębie w
odróżnieniu od innych współplemieńców. George Bent, osoba, która stanowi pierwszorzędne
źródło do poznania tych czasów, wspominał „Ludzie Psy byli częścią naszego plemienia, ale
nie żyli z resztą Szejenów zbyt często. Wędrowali z Siuksami nad Republican, wzajemnie
wchodzili w związki małżeńskie, wspólnie polowali w wielkim porządku”. Często mówiono o
nich Szejenowie – Lakoci, ponieważ wielu z nich było powiązanych z tym plemieniem,
poprzez związki małżeńskie oraz dzieci, np. pół krwi Lakotami byli najwięksi wodzowie
Długi Podbródek (Long Chin), Wysoki Byk i Splątane Włosy.
Klęska nad Szczytowymi Źródłami (Summit Springs) w 1869 r. rozbiła potęgę
militarną Ludzi Psów, a jej symbolem była śmierć nosiciela szarfy, Wilka z Gęstą Sierścią
(Wolf With Plenty of Hair), który poświęcił życie w obronie współplemieńców. Nie kończy
to jednak dziejów tej grupy, gdyż ogromny jej wpływ na Szejenów przetrwał do okresu
rezerwatowego. Pisze o tym we wspomnieniach z lat osiemdziesiątych XIX w. żona agenta
Daniela B. Dyera „Żołnierze Psy” […] podporządkowali plemię. Zmuszali do odprawiania i
uczestniczenia w obrzędach i tańcu słońca, na odmowę przez kogoś wzięcia w nich udziału,
niszczyli tipi […] Rządzili twardą ręką, a ich życzenia dobre czy złe były absolutnym
prawem”.

Nowości (i odkrycia) wydawnicze – zima 2018/2019
Cezary Cieślak
Ostatnie miesiące obfitowały we wzrost publikacji (i odkryć) wydawniczych. Damian Waszak
w dwóch artykułach w niszowym czasopiśmie „Militaria pomorskie” przybliżył mało znane
elementy wojen białych z tubylcami Północno-zachodniego Wybrzeża. Zaprezentował udział
brytyjskich parowców w wojnie z Indianami Yakima (1855-1856) oraz przeciwdziałania
strony amerykańskiej wobec najazdów tubylców z wyspy Vancuver i Kolumbii Brytyjskiej w
roku 1856. Warto podkreślić, iż obydwa artykuły oparte są na literaturze anglojęzycznej. Na
marginesie amerykanistyki warto wspomnieć, że tego samego wydawnictwa (Muzeum Wojsk
Lądowych) w tomie 4 i 6 „Studiów Artyleryjskich” są artykuły dotyczące wojny secesyjnej.
Z kolei w książce Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów
Ojców Założycieli Jolanty A. Daszyńskiej kwestia tubylcza pojawia się marginalnie.
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Odkrycia wydawnicze to Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii
do 1787 roku). Indianie pojawiają się incydentalnie. Książka ta może być wielce przydatna
wszystkim zainteresowanym Indianami Leśnymi, a którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat
translatorski. Autorka, dr hab. prawa, porusza tłumaczenie takich terminów np. hundreds,
borough. Również na marginesie tubylcy pojawiają się w zbiorze artykułów Obraz Kanady w
Polsce, z 2003 r., pod redakcją Mirosławy Buchholtz, gdzie występuje dobrze znana postać
Szarej Sowy. Zarazem w jednym z tekstów (na s. 216) jest wymowna konstatacja:
„Zastanawiające jest to, że w Polsce nie przetłumaczono ani jednego tekstu napisanego przez
przedstawiciela ludności rdzennej”.
Nota bibliograficzna:
1. Buchholtz Mirosława, (red.), Obraz Kanady w Polsce, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń, 2003.
2. Daszyńska Jolanta A., Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki
czasów Ojców Założycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.
3. Maćkowska Katarzyna, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia
kolonii do 1787 roku), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin,
2012.
4. Waszak Damian, Działania U.S. Navy przeciwko Indianom kanadyjskim na wodach
Puget Sound w 1856r. „Militaria pomorskie”, tom 12, Muzeum Wojsk Lądowych w
Bydgoszczy, 2018.
5. Waszak Damian, Parowce „Beaver” i „Otter” w wojnie Yakima (1855-1856),
„Militaria pomorskie”, tom 12, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2018.

Spotkania autorskie
29 marca 2019 r. Wieczór autorski Adama Piekarskiego
W dniu 29 marca 2019 roku (piątek) odbędzie się wieczór autorski z
Adamem Piekarskim. Tematem spotkania będzie książka Wyprawa
Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki. Miejsce spotkania Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ulica
Zamkowa 2A, o godzinie 18.00.

14 kwietnia 2019 r. Spotkanie z Jarosławem Wojtczakiem
14 kwietnia 2019 roku w kawiarni „Czerwone Pióro” przy ul. Św.
Marcina 39 w Poznaniu, z okazji święta tej ulicy odbędzie się o godz.
17.00 spotkanie z pisarzem, podróżnikiem i indianistą Jarosławem
Wojtczakiem
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