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XLIII Zlot PRPI 20-28 lipca 2019
Adam Piekarski
„W tym roku XLIII Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian1 odbędzie się nad rzeką Brdą w
Konigorcie w powiecie chojnickim na Pomorzu w dniach 20-28 lipca.
Organizatorami zlotu są:
Johny 530 845 108 – sprawy organizacyjne
Rafał 509 944 498 – sprawy organizacyjne
Bryniu 889 277 603 – program zlotowy
Ci którzy byli w tym miejscu dwa lata temu [w 2017 roku] zapewne pamiętają wydarzenia
które miały miejsce tydzień po Zlocie. Okolica, Bory Tucholskie zmieniły się nie do
poznania. Okoliczna ludność jak i przyroda otrząsnęła się po tej pamiętnej nocy i powoli
wszystko wraca do normy. Minie jednak jeszcze kilkanaście lat zanim okolica zacznie
przypominać tą z przed nawałnicy. Przyjeżdżając na tegoroczny Zlot warto przystanąć na
chwilę, rozejrzeć się po okolicy i dostrzec potęgę Natury.
Ze swojej strony możemy zaoferować: piękne, prawie dziewicze miejsce, czystą rzekę, a
dodatkowo, tyczki, drewno na opał, miejsce kąpielowe. Program zlotowy stwórzmy razem.
Niech będzie on dziełem nas wszystkich. W tym roku przywiązujmy szczególną uwagę do
naszego otoczenia. Ograniczmy do minimum śmieci. Starajmy się korzystać z naczyń
wielorazowych. W faktorii będzie można nabyć naczynia wielorazowego użytku, ale
proponujemy, abyście przynosili własne.
Wraz z Radą Zlotową zostały ustalone następujące OBOWIĄZKI ZLOTOWICZA:
1. Każdy zlotowicz ma obowiązek rozbić swoje tipi lub swój namiot w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora zlotu, tzn. tworzymy dwa pierścienie tipi, namioty
stawiamy za drugim pierścieniem (szczegóły na mapie)
2. Zlotowicz ma obowiązek odstawić swój samochód na parking – miejsce wskazane przez
Organizatora zlotu
3. Zlotowicz dba o ekologię w każdym możliwym aspekcie. Zakazane jest używanie w
rzekach, stawach czy jeziorach jakichkolwiek detergentów ( w tym bio czy eco ).
4. Zlotowicz segreguje odpady.
5. Wskazanym jest aby do Faktorii przychodzić na posiłek z własnymi naczyniami i
sztućcami– aby zminimalizować używanie „plastików”.
Jeżeli nie zgadzasz się na powyższe zasady, lub już wiesz że nie jesteś w stanie się do nich
dostosować PRZEMYŚL SWÓJ PRZYJAZD!
Do zobaczenia!
Johny, Rafał, Bryniu”.
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Powyższe informacje zaczerpnęliśmy z oficjalnej strony zlotu http://konigort2019.pl/ gdzie można dowiedzieć
się więcej o wydarzeniu.
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Ciekawe wydarzenia w Polsce
Jolanta Pawlak
Adam Piekarski
Tegoroczna wiosna jeszcze bardziej niż poprzednie sezony obfitowała w festyny i imprezy o
tematyce indiańskiej. Wspaniałe jest to, że rośnie nie tylko ich ilość, ale również poziom
dydaktyczny, ponieważ coraz więcej indianistów decyduje się na tak barwne, a jednocześnie
rzetelne dzielenie się swoimi zainteresowaniami i wiedzą. Jest to wspaniałe działanie i mamy
nadzieję, że nasz Biuletyn także w tym pomaga
i inspiruje czytelników. W kwietniu w Poznaniu
odbyła międzynarodowa konferencja naukowa
Workshop na temat społeczności indiańskich w
Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, a w
Muzeum Regionalnym w Wągrowcu 18 maja
odbyła się indiańska Noc Muzeów, której
uczestnicy
przenieśli się
na
Dziki
Zachód
za
sprawą
wystawy
Adama
Piekarskiego
Droga
ku
nieznanemu...
Śladami Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki
oraz występów zespołu Huu Ska Luta. Z kolei
w czerwcu w kilku miejscach zorganizowano
spotkania i muzyczne warsztaty Jima
Berenholtza.
Noc Muzeów w Wągrowcu. Fot. Violetta Piekarska

W maju znów odwiedził Polskę
marakame, czyli duchowy przywódca i
działacz z plemienia Huiczoli (Wixáritari)
w Meksyku, o którym wielokrotnie już
pisaliśmy w naszym Biuletynie. Tym
razem José Luis „Urramuire” Ramírez
przybył wraz z Maríą Teresą „Turama”,
która prowadziła w kilku polskich
miastach
warsztaty
rękodzieła
artystycznego. Ta para małżonków od lat
stara się, by na terenie ich świętej góry
Wirikuty nie powstała kanadyjska
kopalnia. Ostatnio udało im się nawet spotkać z władzami koncernów, które zamierzają
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inwestować w planowaną kopalnię. Jak zwykle na każdym spotkaniu można było zakupić
piękne wyroby Huiczoli, a zysk z tego przeznaczany jest na kolejne działania w obronie
Wirikuty. Tym razem
fundusze są też dodatkowo
potrzebne na operację oczu
marakame, aby mógł dalej
skutecznie bronić ziem swojego
ludu.

Spotkanie z marakame. Fot. Jolanta Pawlak

W Warszawie, jak co roku
opowiadano dzieciom indiańskie
bajki, a w bielańskiej Bibliotece
do końca lipca można oglądać
wystawę
„Między
dwoma
światami” obrazów,
których
autorem jest peruwiański malarz z
Limy – Lamda Murrieta.
Zdjęcia z wystawy „Między dwoma
światami”. Fot. Jolanta Pawlak

W mazowieckim Węgrowie na Rynku Mariackim, w sobotę 13 lipca odbędzie się Festiwal
Kultury Indian Ameryki Północnej. Od tego dnia (do 3 sierpnia) można też obejrzeć w
węgrowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę Indiańskie Bieganie.
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Już teraz zapraszamy również na wrześniowy Jubileuszowy XXV Festyn
Archeologiczny w Biskupinie. W tym roku będzie on wyjątkowy, bo połączy najlepsze wątki
tematyczne z poprzednich Festynów. Będzie więc podsumowaniem i celebracją 25-letniej
historii jednej z najstarszych takich imprez w Polsce.

Można mówić o sukcesie, bowiem wśród wybranych tematów obok Japonii, starożytnego
Egiptu, Grecji i Rzymu nie zabraknie tam tematyki indiańskiej cieszącej się w Biskupinie
takim powodzeniem w 2003 roku. Festyn będzie miał miejsce od 14 do 22 września, ale
główne imprezy dotyczące tubylczych kultur Ameryki Północnej będą miały miejsce w
sobotę i niedzielę, 21-22 września.

Zdjęcia archiwalne z Festynu 2003. Fot. Huu Ska Luta

Lista ciekawych spotkań indianistycznych z pewnością nie jest pełna, a wszystkich
prosimy o zgłaszanie do Redakcji informacji na ten temat.
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Dziki Zachód w Krakowie
Jacek Kumański
W 1883 roku w North Platte w Nebrasce William
Frederick Cody (1846-1917), legenda Dzikiego
Zachodu,
myśliwy,
zwiadowca
armii
amerykańskiej podczas wojny secesyjnej i wojen
z Indianami, znany pod przydomkiem „Buffalo
Bill” założył atrakcję podobną w swym
charakterze do cyrku, przedstawiając w nim
wyreżyserowane historie zdobywania tzw.
Dzikiego
Zachodu.
Przełożył
własne
doświadczenia i przygody na język teatralnej
produkcji scenicznej, w której przedstawiał
romantyczne stereotypy kowbojów, Indian z
Wielkich Równin, zwiadowców, banitów i dzikich
zwierząt, które żyły na amerykańskim Zachodzie.
Niektóre wątki oparte były na prawdziwych
wydarzeniach,
pozostałe
to
dramatyczna
przeróbka życia na Pograniczu. Szczególnie
rdzenni Amerykanie byli przedstawiani w sposób
sensacyjny. Do udziału w tej innowacyjnej
rozrywce na „wabika” zapraszał znane postaci,
takie jak Dziki Bill Hickok czy Annie Oakley. W
1885 roku, przez cztery miesiące na estradzie
występował Siedzący Byk. Plenerowe opowieści
o osiedleniu się na Zachodzie przyciągały miliony
widzów nie tylko w Ameryce Północnej, ale także
w Europie. Buffalo Bill występował przed
królową Wiktorią, był przyjmowany przez głowy
państw, stał się obiektem uwielbienia, pozował do
niezliczonych portretów i udzielał niezliczonych
wywiadów, a nawet został przyjęty na audiencji
przez
papieża
Leona
XIII.
Człowiek
amerykańskiego Zachodu został człowiekiem
świata.
Ogłoszenie w prasie krakowskiej

Cyrk odwiedził Europę osiem razy: czterokrotnie w latach 1887-1892 i ponownie
cztery razy w latach 1902-1906. W 1906 roku w ramach europejskiej trasy „Wild West”
pokazywano między innymi w takich miastach na terenach dzisiejszej Polski jak Przemyśl,
Rzeszów, Tarnów, Kraków, Biała Krakowska (dzisiejsza Bielsko-Biała) i Cieszyn.
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Na początku sierpnia 1906 roku, pięć miesięcy po rozpoczęciu w Paryżu, ostatniej, ósmej tury
występów na starym kontynencie, na krakowskich Błoniach, rozległej łące w centrum miasta,
nieopodal historycznego kwartału, wyrosło płócienne miasteczko cyrkowców.

Dworzec kolejowy w Krakowie

Wczesnym rankiem w sobotę 4 sierpnia, zebrał się tłum krakowian, blisko dworca na
trasie kolei galicyjskiej, aby z bliska obserwować przejazd kolumny wozów, zaprzężonych w
trzy, a nawet w cztery pary pociągowych koni, wiozących namioty, ławki oraz wszelkiego
rodzaju rekwizyty, potrzebne do tego, aby wrażenie amerykańskiego Zachodu było
najpełniejsze. Wyraźnym ożywieniem zareagowali gapie na widok „bajecznie kolorowych”
postaci Indyan, wysokich, barczystych, o rozczesanych, bujnych, hebanowych włosach, o
cerze, która wywoływała niepochlebne a niedowierzaniem w ich autentyczność przepojone
komentarze kumoszek i ich męskich akompaniatorów1. Po nich w odstępach kilkuminutowych
pojawiały się nowe, liczniejsze, piesze grupy cyrkowców, Murzynów i Indian, a rzesze
obserwujących nie omieszkiwały przesyłać [w ich stronę] rozmaitych, mniej lub więcej
estetycznych dowcipów i oburzenia na ich brzydotę.
Te pierwsze, mieszane wrażenia ulegały zatarciu wraz z pojawieniem się blisko 200
jeźdźców, różnych ras i narodowości sunących ulicą Basztową w kierunku Błoń. Chwilami tę
paradę zakłócał zgrabny powozik wiozący co bardziej dostojniejszych gości. Na koniec
pojawił się w towarzystwie damy sędziwy pułkownik William Frederick Cody – mistrz
strzelców konnych, ze swoimi sławnymi strzałami na galopującym koniu.
I tak ten barwny pochód obserwowany przez zastępy krakowian, dotarł do
wyznaczonego mu miejsca na Błoniach, naprzeciw „Miejskiego Parku Doktora Jordana”.
Miasteczko rosło od kuchni, później stajni, aby na końcu rozpiąć ogromne płótna areny.
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Podano śniadanie! Powoli wszystko zaczynało być gotowe, nie brakowało niczego, aby życie
„Dalekiego Zachodu” przedstawiało się w całej okazałości z dodatkową przyprawą wrażeń
cyrkowych. Kraków nie byłby Krakowem, gdyby nie wykorzystano tej okazji do
dodatkowego zarobku. Nie zabrakło więc miejskich straganów oferujących owoce, pieczywo
i pierniki. Wszystko było gotowe. Wozy „kasowe” stały się ostatnią zaporą do wielkiej
opowieści o Pograniczu. Bilet zakupiony za kilka koron otwierał je szeroko na niezatarte
wrażenia. Wnętrze areny stanowiła estrada stylizowana na amerykańską prerię, opleciona
sznurami i przetykana słupami oświetleniowymi. Dla widzów przygotowano kolorowe, acz
niewygodne ławki. Zaczęło się! - Ladies and gentlemen! Pierwsza dała znać o sobie orkiestra
w szarych kurtkach i kapeluszach z szerokim rondem. Kapelmistrz odznaczał się nie tylko
pałeczką, lecz i brakiem kurtki. „Kapela Cowboyów” zagrała uwerturę „Sztandar
Gwiaździsty. I nagle, gwałtownie wpadli na tę krakowską prerię, indiańscy jeźdźcy, jakby
zrośnięte z koniem barwne postaci, w czerwono-żółtych kolorach i wśród okrzyków
współtowarzyszy i nawoływań swych naczelników okrążyli arenę. Widzom zaparło dech. Oto
weszli w świat książek przygodowych, w sam środek akcji. Emocje były tak silne, że
dezaprobatą przyjęto uwagę markotnego jegomościa, iż Indyanie nie natężają się, bo cyrk
niepełny. Jedni zniknęli, a już pojawili się następni w galopie z okrzykami. To jeźdźcy
„Rough Riders” w szarych ubraniach i szerokich kapeluszach a zaraz za nimi wymieszani
Japończycy, Kozacy i Arabowie. Po nich elegancka konnica amerykańska. Całe towarzystwo
zajęło swoje miejsce w szyku jak do prezentacji, rzucając ku widzom raz po raz okrzyki
zachęty do większego aplauzu. Bo oto pojawił się on, pod gwiaździstym sztandarem, na
pięknym koniu w szarym mundurze – Buffalo Bill, dowódca całej tej malowniczej,
egzotycznej grupy. Przez chwilę gromada demonstrowała przed zgromadzonymi swój
ekspresyjny, kolorowy szyk i tak jak nagle się pojawili, tak z impetem wszyscy zniknęli za
wielkimi płótnami. Na końcu wyjechał pułkownik.
Właściwy program obejmował teatralne epizody z „Dalekiego Zachodu”. Emigranci w
swej podróży na Zachód odpierali napad „wrogich” Indian, pechowy koniokrad został
poddany surowemu traktowaniu, kowboje ratowali z opresji przerażonych pasażerów,
amerykańcy weterani popisywali się manewrami z działami by za chwilę kowboje i Kozacy
dali wspólny pokaz umiejętności jeździeckich. Wreszcie wśród rozrzutnego nakładu huku i
dymu rozegrała się w oczach na preryi „ostatnia bitwa jenerała Custera” czyli „walka pod
Little Big Horn”. Wojenne rytmy bębna zagrzały wojowników do starcia z żołnierzami. Od
tej pory każda ze stron prześcigała się w zręczności. Szczególny podziw wśród widowni
wzbudził swymi okrzykami wódz Samotny Niedźwiedź. Kiedy cały oddział padł to również
przedstawienie zaczęło chylić się ku końcowi. Pod ogromnym wrażeniem zostawił krakowian
sam twórca cyrku, dając popis swego kunsztu strzeleckiego w pełnym galopie, potwierdzając
swój przydomek „Buffalo Bill”.
Na finał cała ta ciekawa trupa ponownie pojawiła się na arenie i w ekspresyjny sposób
pożegnała się z widzami. Dla chętnych, za dodatkową opłatą wystąpiła amerykańska grupa
„Variété” – ot taki menadżerski, komercyjny pomysł Billa.
Po tym wszystkim Błonia zapełniły się wracającymi krakowianami, by w tramwaju
spotkać się raz jeszcze z Indianami w całym splendorze piór i tkanin, rozpoznając w nich
„uczestników” pokazu. Ciekawie przysłuchiwano się ich rozmowie. Powstały nawet spory w

8

Wild West"Buffalo Billa, fot: Royale Photographie, Vuillemenot Montabone 188 Via Nazionale - Roma (Italia),
1890 r.

jakim języku porozumiewają się ostatnie przeżytki stepowych bohaterów, spory daremne, gdyż
w tramwaju brakowało, jak się zdaje znawców angielszczyzny. Wszyscy jechali w stronę
Rynku.
Ciekawostką tego pobytu w Krakowie był mecz piłkarski rozegrany pomiędzy I
Klubem Studenckim a pracownikami Buffalo Billa. Po raz pierwszy w historii w polska
drużyna zmierzyła się z obcym zespołem, ale nie uważa się tych zawodów za pierwszy
oficjalny mecz międzynarodowy. Za pomysłodawcę spotkania uznaje się Stanisława
Szeligowskiego, prawoskrzydłowego Cracovii, który wypatrzył, że przybysze zabijają nudę
grą w piłkę i zaproponował sparing. Nasi wygrali 1:0, a tradycja przypisuje gola właśnie
Szeligowskiemu. Czy Buffalo Bill oglądał to spotkanie? Według zgodnych relacji i opisów to
goście grali zdecydowanie lepiej, ale krakowianie nadrabiali braki w umiejętnościach
walecznością. Bramki przyjezdnych strzegł czarnoskóry bramkarz, który potrafił złapać nawet
najsilniejszy strzał. W polu prym wiedli szybki Indianin, niezwykle zręczny Chińczyk,
Włoch, który w cyrku jeździł po drabinie rowerem i czeski brzuchomówca.
W niedzielę dn. 5 b.m. o godzinie 9½ rano rozegrała się krakowska kombinowana
drużyną foothballistów, złożona z uczniów szkół średnich, słuchaczów uniwersytetu, partję
piłki nożnej z klubem Buffalo Bill. Mimo ulewnego deszczu, jaki spadł w chwili rozpoczęcia
gry, co niezwykle utrudniało grę tak jednej, jak i drugiej stronie - krakowska drużyna
zwyciężyła dzięki wielkiej wprawie w wybijaniu piłki przeciwnikom z pod nóg. Wynik gry
jednogodzinnej był 1:0.
1

Teksty zapisane kursywą stanowią oryginalne cytaty z czasopism „Czas” oraz „Głos Narodu”.
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Ira Hamilton Hayes – indiański bohater z wojennego zdjęcia
Marcin Łaźny
Na początku lat 30 zarówno Niemcy jak i Japonia były gotowe do wojny. W końcu Hitler
najechał Polskę, a Japonia pustoszyła Chiny. W wielki konflikt wciągnięte zostały Stany
Zjednoczone i wkrótce amerykańskie atole - Wake i Midway, zostały zagrożone japońską
inwazją. Ziściły się najgorsze przewidywania i szybki atak Japonii sparaliżował Stany
Zjednoczone. Najpierw Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, zabijając 2400 ludzi,
jednocześnie zaatakowali Tajlandię, Malaje, Guam, Midway, Wake, Filipiny oraz dotychczas
niezdobyty Szanghaj. Sytuacja była na tyle groźna, że spodziewano się japońskiej inwazji na
Stany Zjednoczone. Ameryka znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ale nawet wtedy
znaleźli się młodzi chłopcy gotowi stanąć do walki, chociaż nie byli na to gotowi.
Ira Hamilton Hayes urodził się w indiańskim rezerwacie Gila River Indian Reservation
w Arizonie 12 stycznia 1923 roku. Kilkanaście lat później Ira wraz z 5 innymi żołnierzami na
kilka chwil zastygnie w historii wbijając maszt z flagą w górę Suribachi. Ira pochodził z
plemienia Pima. Pima oznacza Ludzi Rzeki, których przodkowie przez 2 tysiące lat żyli nad
rzeką Gila. Ich dokonania to rozwinięcie rozległej sieci kanałów irygacyjnych. Ludzie Rzeki
byli przyjaźnie nastawieni do Amerykanów, którzy przybyli na ten teren. W kulturze Pimów
szanowane cechy to milczenie i skromność, a Ira był taki od dziecka ciesząc się szacunkiem
w całym plemieniu. Czasami potrafił siedzieć z kimś przez kilka godzin i w ogóle się nie
odezwać, a mimo to, gdy zabrał głos zdradzał niezwykłą inteligencję. Ira zaciągnął się do
amerykańskiej armii 26 sierpnia 1942. Wszyscy byli zaskoczeni jego decyzją, gdyż chłopak z
pewnością nie był typem wojownika, był raczej cichy i ustępliwy. Jak sam wspominał w
listach – walczył, by bronić rodziny. 3 grudnia Ira wylądował na Wyspie Bougainville’a. Jego
kompania wkroczyła na wyspę nie napotykając oporu – Japończycy byli nieuchwytni. Przez
ponad miesiąc żołnierze toczyli walki z Japońską armią, ale praktycznie nie widzieli wroga.
Wtedy też Ira po raz pierwszy zabił człowieka i wtedy też dał mu się we znaki pociąg do
alkoholu. Wkrótce chłopak miał zostać wysłany na Iwo Jimę, gdzie odbędzie się jedna z
najkrwawszych bitew na Pacyfiku.
Obrona Iwo Jimy stała się priorytetem dla japońskiego dowództwa. Na wyspie
znajdowało się lotnisko, z którego Amerykanie bez przeszkód mogliby prowadzić
bombardowania Tokio, czy innych miast w Japonii.
Wyspa była niewielka, pełna wzniesień, z górą
Suribachi – dobre miejsce do obrony. Plan
Japończyków był prosty – ustawić żołnierzy na plaży
za umocnieniami, a gdy zaatakują Amerykanie, z
pomocą
floty
i
lotnictwa
odeprzeć
atak.
Nieoczekiwanie na wyspę przybył generał Tadamichi
Kuribayashi, który objął dowództwo nad obrońcami.
Szybko odrzucił plan i rozkazał zbudować sieć tuneli,
dzięki którym obrońcy mieli bardziej dogodne pozycje
do walki. Oczywiście, co do wyniku bitwy generał
Kuribayashi nie miał złudzeń. Amerykanie mieli
przewagę liczebną i lepsze wyposażenie, japońska
PhotoQuest/Getty Images
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flota została zniszczona, a lotnictwo, które i tak było dość skąpe, wycofano do stolicy. Sieć
tuneli była jednak na tyle skomplikowana, że nawet po zdobyciu wyspy Amerykanie nigdy jej
w całości nie zbadali. Warto zaznaczyć, że ostatni obrońca wyszedł z tuneli składając broń 3
lata po zdobyciu wyspy. Kuribayashi miał tylko jedno wymaganie – zanim zginiesz, zabij 10
Amerykanów.
19 lutego 1945 Ira Hayes razem z wieloma innymi żołnierzami wylądował na Iwo
Jimie, gdzie rozpętała się jedna z największych batalii II wojny światowej. Walka trwała od
19 lutego do 26 marca. Bitwa była wielkim koszmarem dla Hayesa. Jak wspominał jeden z
weteranów, gdy leżeli w okopie, Ira zobaczył Japończyka, który biegł prosto na nich,
wystrzelił więc w jego kierunku i żołnierz padł
jak kłoda. Przez całą noc Ira wpatrzony był w
ciało Japończyka i bardzo to przeżywał.
Zaledwie cztery dni później, 23 lutego
Amerykanie zdobyli wzgórze Suribachi i
wkrótce zawisła tam amerykańska flaga, którą
kazano zamienić na inną. Ira oraz Harlon Block,
Franklin Sousley, Michael Strank, Rene Gagnon
i John Bradley przytwierdzili nową flagę.
Moment ten uwiecznił fotograf Joseph John
Rosenthal i niebawem zdjęcie znalazło się w
amerykańskiej prasie, propagując sukces
amerykańskiej armii. Jednak sytuacja wcale nie
była tak wspaniała. Walki trwały jeszcze
miesiąc, a podczas nich polegli Harlon Block,
Michael Strank oraz Franklin Sousley. Mimo to
wspomniane zdjęcie stało się symbolem tego, o
co walczyli Amerykanie. Hayes, Bradley i
Gagnon zostali przetransportowani do USA,
gdzie zachęcali do kupna obligacji wojennych.
To właśnie w tym czasie Ira powrócił do nałogu
– alkohol zdawał się łagodzić wojenną traumę. Ira trafiał do więzienia za pijackie bójki, a
prasa publikowała wiele nieprzychylnych informacji na jego temat. W końcu chłopak wycofał
się z podróży po USA w promowaniu obligacji i starał się zapanować nad swoją przeszłością.
Najpierw odwiedził rodzinę zmarłego Harlona Blocka i potwierdził jego tożsamość na zdjęciu
– wcześniej uważano, że jest to Hank Hansen. Oprócz tego chłopak podróżował na różnego
rodzaju spotkania z Indianami, gdzie w jednym ze swoich przemówień, jak sam powiedział,
miał nadzieję, że dzięki jego roli biali inaczej będą traktować Indian. Niestety, Ira zapijał się
na śmierć i jak mówił – nie mógł znieść tego, że ludzie nazywają go bohaterem.
Ira Hayes zmarł 24 stycznia 1955 roku w wieku 32 lat, w swoim rezerwacie. Według
śledczych było to zatrucie alkoholowe, ale rodzina uważała, że mógł zginąć w wyniku bójki
(śledztwa nie przeprowadzono).
Źródła autora do tekstu: Wikipedia, Niezłomny (Laura Hillenbrand), Sztandar Chwały (James Bradley), Bushidō
(Joanna Katarzyna Puchalska), Sztandar chwały i Listy z Iwo Jimy (Clint Eastwood)
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Wieczór autorski Adama Piekarskiego w Bydgoszczy
W dniu 9 maja 2019 r. miał miejsce autorski wieczór Adama Piekarskiego. Miejscem
spotkania była kawiarnia Szpulka Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Przyczynkiem spotkania z mieszkańcami Grodu nad Brdą było pojawienie się na
rynku książki Adama zatytułowanej Wyprawa Lewisa i Clarka
na Zachód Ameryki.
Spotkanie otworzyła przedstawicielka MCK, Monika
Grabarek, a poprowadził je bardzo profesjonalnie, z dużym
zaangażowaniem i na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym Mirosław Sprenger.
Trudno opisać emocje dwu i pół godzinnego spotkania
z mieszkańcami Bydgoszczy, ale słowa podziękowania należą
się przede wszystkim tym, którzy pomimo deszczowej aury
przybyli na to spotkanie. Kilkadziesiąt osób wypełniło
kawiarnię do ostatniego miejsca. Byli to Przyjaciele autora,
znajomi ale też i nieznajomi, ci, których interesuje historia
Indian Ameryki Północnej, historia Stanów Zjednoczonych
czy wreszcie historia Ameryki, osoby lubiące podróżować i
czytać o podróżach, oraz ci, dla których czytanie książek to
pasja.
Goście mogli wejść w fascynujący świat północnoamerykańskich Indian, tajemniczy i
godny uwagi. Świetnie przygotowany Mirek Sprenger potrafił zadawać ciekawe,
niesztampowe pytania dotyczące nie tylko tematyki samej książki, ale szerszego kontekstu
związanego z tubylczymi kulturami Ameryki Północnej. Wielu uczestników podkreślało
bardzo ciekawy charakter rozmowy, a żywa, momentami nawet ognista dyskusja może tylko
potwierdzać opinię, że dla
słuchaczy i dyskutantów
nie był to czas stracony.

Fot. Dariusz Gackowski, MCK
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Nowości (i odkrycia) wydawnicze – wiosna 2019
Cezary Cieślak
Wiosna 2019 r. przyniosła nam autorów dotychczas nieznanych szerszemu gronu
czytelników. Dlatego ich publikacje powinny stanowić tym większą zagadkę. Miarą tego jest
to, iż – piszący te słowa – nie ma jeszcze przytaczanych pozycji na swojej półce.
Najbardziej kwestii tubylczych dotyka książka Michała Burczaka, Edukacja dzieci
indiańskich w Stanach Zjednoczonych. Temat wielokrotnie poruszany w czasie licznych
dyskusji czy to na Zlotach PRPI czy na łamach nie istniejącego już „Tawacinu”, lub
„Indigeny”. W tym kontekście należy też wspomnieć o pozycji Joanny Gierak-Onoszko
zatytułowanej 27 śmierci Toby’ego Obeda. Autorka spędziła
w Kanadzie dwa lata, sprawdzając, co ukryto pod tamtejszą
kulturową mozaiką. Dlaczego Kanada ściąga dziś z
pomników i banknotów swoich dawnych bohaterów? Jak to
możliwe, że odbierano tam dzieci rodzicom? Kogo należy
winić za szkoły z internatem? Trzeba znaleźć odpowiedzi na
te pytania. Książka to reporterska opowieść o winie i
pojednaniu, zbrodni bez kary i ludziach, którzy wymykają
się przeznaczeniu.
Pojawiła się też kolejna książka Jarosława Wojtczaka pod
tytułem Apacze. Tygrysy rasy ludzkiej.
Następna nowość traktuje marginalnie o tubylcach.
Mateusz Będkowski w Polscy poszukiwacze złota,
przedstawia wkład Pawła Edmunda Strzeleckiego w
poznanie złotodajnych terenów Australii a Sygurda
Wiśniowskiego w eksplorację Black Hills na ziemi Lakotów.
Można postawić tylko pytanie, czy skoro ci autorzy nie
są do końca znani, to czy czytelnicy sięgnęli do bogatej
literatury polskojęzycznej poświęconej zarówno Sygurdowi
Wiśniowskiemu jak i edukacji indiańskiej.
Ostatnia nowość ma dosyć specyficzny tytuł Ludzie.
Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko.
Opowiedziana przez dziennikarza i komika Toma Phillipsa
historia napisana jest językiem specyficznym i dosadnym
(czytając fragmenty dostępne w Internecie). Poruszona jest w
niej m.in. postawa władcy azteckiego Montezumy wobec
przybycia Hernana Cortesa, a dokładniej zaproszenie
konkwistadora do swoje stolicy, Tenochtitlanu.
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Odkrycia wydawnicze
Na szczególną uwagę zasługują Z dzienników podróży, litewskiego eseisty i poety Tomasa
Venclovy. Relacje przedstawiają w sposób bardzo interesujący kraje Ameryki Południowej
(w tym oczywiście Indian) oraz Wyspę Wielkanocną. Jednocześnie, opowieść autora jest
mocno usadowione w historii oraz tożsamości litewskiej. Venclova wielokrotnie dokonuje
analogii między krajami latynoamerykańskimi a losami Litwy i Litwinów, z takich dziedzin
jak sztuka, literatura czy podróżnictwo.
W zupełnie innej kategorii są naukowe pozycje wydawane od kilku lat przez Wydział
„Artes Liberales” UW, w ramach Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Są to książki
anglojęzyczne, hiszpańskojęzyczne i w języku nahautl (azteckim), wielokrotne edycje źródeł
historycznych:
Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, 2016.
Jan Szemiński (współautor) A Guide to Spanish-Quechua Language Contact Phenomena in
the Colonial Era, 2018.
In Citlalmachiyotl / The Star Sign: A colonial Nahua Drama of the Three Kings, 2017.
Justyna Olko (współautor), Integral Strategies for Language Revitalization, 2016. W książce
poruszono problem rewitalizacji języków.
Marta Puente, La reconstrucción del imaginario indígena a través de los Títulos primordiales
de los pueblos nahuas (siglos XVII y XVIII). Edición y estudio filológico, 2017. Zebrane w
jednej publikacji relacje z XVII i XVIII w. rdzennych mieszkańców Meksyku oraz Kreoli i
Hiszpanów, opowiadających o współczesnym sobie świecie.
Bravo-García Ewa, Las voces del contacto. Edición y estudio de las relaciones geográficas de
México (siglo XVI), 2018.
Na koniec należy wspomnieć o thrillerze psychologicznym Karen Dion Córka króla
moczarów. Czarnym bohaterem powieści jest członek plemienia Odżibuejów.
Dane bibliograficzne do polskojęzycznych publikacji:
- Będkowski Mateusz, 2019: Polscy poszukiwacze złota, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
- Burczak Michał, 2019: Edukacja dzieci indiańskich w Stanach Zjednoczonych,
Wydawnictwo Askon.
- Dionne Karen, 2017: Córka króla moczarów, tłum. z ang. Hesko-Kołodzińska, P.
Budkiewicz, Media Rodzina Sp. Z o.o., Poznań.
- Gierak-Onoszko Joanna, 2019: 27 śmierci Toby’ego Obeda, Fundacja Instytut Reportażu
(Dowody na stnienie), Warszawa
- Phillips Tom, 2019: Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, tłum. z ang.
M. Gębicka-Frąc, Wydawnictwo Albatros, Warszawa.
- Venclova Tomas, 2010: Z dzienników podróży, tłum. z litewskiego A. Kuzborska, Fundacja
Zeszytów Literackich, Warszawa.
- Wojtczak Jarosław, 2019: Apacze. Tygrysy rasy ludzkiej. Napoleon V, Oświęcim.
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