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Indian Summer 2019 w Biskupinie 
Adam Piekarski  

 

W dniach od 14 do 22 września odbędzie się w Biskupinie XXV Jubileuszowy Festyn 

Archeologiczny. Wielu z nas pamięta Indian Summer z 2003 roku, ale i w tym roku warto 

zarekomendować coroczną imprezę. Jeden z trzech głównych wątków tematycznych na 

Festynie dotyczy indiańskich kultur Ameryki Północnej i będzie realizowany pod znanym już 

polskim indianistom hasłem Indian Summer 2019. Jak można przeczytać w opisie, program 

aranżuje „Huu-Ska Luta, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Monongahela 1755, Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Ticonderoga 1758, dr Radosław Palonka (Uniwersytet 

Jagielloński), dr Adam Piekarski (przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 

Indian), Marcel Bartczak (Uniwersytet Łódzki)”. To tylko informacje o niektórych 

punktach programu, który jest o wiele bogatszy. 

W dalszej części opisu czytamy: „W indiańskiej wiosce gospodarzyć będzie grupa 

Huu-Ska Luta. Zobaczycie repliki przedmiotów codziennego użytku Indian Ameryki 

Północnej. Będą to m.in. różnego rodzaju broń (tomahawki, pokrowce na noże, tarcze, repliki 

karabinów, włócznie, łuki i maczugi), stroje męskie, kobiece i dziecięce oraz typowe 

przedmioty codziennego użytku wykonane z naturalnych surowców (siedziska, torby z 

surowej skóry typu parfleche, torby podróżne, dziecięce nosidełka i lalki, kubki, miski i 

sztućce z rogu, grzebienie z kości, dziecięce zabawki), indiańska biżuteria i ozdoby oraz 

instrumenty (bębny, grzechotki, flety). Obok prezentacji i opowieści o Indianach Ameryki 

Północnej zobaczycie, w jaki sposób powstawały te przedmioty. Udostępnione będzie także 

tipi z wystrojem i możliwością wykonywania zdjęć”. 

Festyn Archeologiczny trwa cały tydzień, ale natężenie tematyki indiańskiej będzie 

miało miejsce w drugiej części tygodnia, szczególnie w sobotę i niedzielę, 21 i 22 września. 

Dlatego tych, których dalej fascynują Indianie, a brakuje im czasu na całotygodniowy pobyt 

na Festynie, właśnie wtedy zapraszamy do Biskupina  

  Szczegółowy program imprezy można zobaczyć na stronie internetowej Festynu 

Archeologicznego http://www.biskupin.pl/festyn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. Huu Ska Luta, Indian Summer 2003 w Biskupinie 

 

http://www.biskupin.pl/festyn/
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Íŋyaŋ Woslata, czyli „Stojąca skała” Siuksów 
Adam Piekarski 

 

Íŋyaŋ Woslál Háŋ czyli Standing Rock Monument to niewielki pomnik zakończony u szczytu 

świętym kamieniem Siuksów zwanym przez nich Íŋyaŋ Woslata. Nazwa ta oznacza „Stojącą 

skałę” (Standing Rock), od której później wzięła swoje określenie Agencja Standing Rock. O 

skale opowiada wiele historii, a każda z nich dotyczy najczęściej kobiety z dzieckiem 

zamienionej właśnie w kamień. Uważano też, że opowieści te dotyczą świętości, dlatego 

Indianie skałę zawsze szanowali. 

Pierwsza wzmianka o stojącej skale pochodzi z opisu kalendarza zimowego Johna K. 

Beara z 1740 roku. Zachowany w formie tekstu w języku Dakotów kalendarz nazwano tak na 

cześć jego opiekuna, Johna K. Beara, chociaż został on przypisany wodzowi Yanktonai o 

imieniu Drifting Goose (Gęś Unosząca Się Na Wodzie). Dokument ten jest najdłuższym 

kalendarzem zimowym Indian Równin i obejmuje okres od 1682 do 1883 roku. Kalendarz 

opowiada w przedstawionym czasie historię najmniej znanego odłamu Dakotów Lower 

Yanktonai i ma wiele do powiedzenia na temat lokalizacji plemienia, życia jego wodzów, 

międzyplemiennych relacji, a także innych wydarzeń i spraw np. epidemii, ceremonii, 

powodzi, zjawisk astronomicznych, a nawet spotkań Indian z istotami nadprzyrodzonymi. W 

latach 70tych XIX wieku głaz znajdował się na obszarze leżącym na północ od Fortu Yates. 

Indianie opowiadali o nim różne rzeczy. Jedna z kobiet Siuksów, Amanda Grass, o 

indiańskim imieniu Walking on Shell Woman (Kobieta Spacerująca Po Muszli) twierdziła, że 

w miejscu gdzie skała teraz stoi ludzie modlili się, a wokół leżały ubrania, czerwone i 

niebieskie koce oraz jedzenie. „Kiedy ktoś chorował, przychodził tutaj modlić się o zdrowie. 

Gdy wyzdrowiał, znowu tutaj przychodził i przynosił tytoń w woreczku, który wieszał obok”. 

Andrew Iron Road opowiadał, że „wokół kamienia leżało wiele darów, takich jak koce, 

paciorki czy żywność, oraz trawa lub ubrania zawieszone na obranych z kory patykach”. 

 

 
Fotografia z uroczystości odsłonięcia Iŋyaŋ Woslal Han z 6 listopada 1886 r. Na pierwszym planie od lewej 

stoją Sitting Bull, agent James McLaughlin, tłumacz Louie Primeau. Autor zdjęcia – David F. Barry. 
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6 listopada 1886 roku, 

za namową indiańskiego 

agenta Jamesa McLaughlina 

kamień usadowiono na 

postumencie na froncie 

budynku Agencji. Przed jego 

odsłonięciem wodzowie 

Siuksów, wśród których 

znajdował się również 

charyzmatyczny Sitting Bull 

(Siedzący Byk) odbyli naradę, 

podczas której toczono długie 

dyskusje na temat historii 

kamienia i opowiadano o nim. 

Sprawa była poważna, bowiem 

od pokoleń kamień 

przenoszono, a teraz chodziło 

o miejsce, w którym należało 

go ostatecznie usadowić. 

Wybrano również wodza, 

który miał poprowadzić całą 

ceremonię. Został nim około 

sześćdziesięcioletni Fire Cloud 

(Ognista Chmura), Indianin 

Lakota z odłamu Blackfoot 

(Czarne Stopy), jeden z tych, 

którzy w 1876 roku odmówili 

powrotu do rezerwatu. Był to 

człowiek o nieposzlakowanej 

opinii, znany z siły swoich 

modlitw do Stwórcy. Podczas 

uroczystości Fire Cloud modlił się żarliwie do Wielkiego Ducha, dziękując m.in. za 

przerwanie wojennych działań i o to, by pokój trwał już wiecznie. Końcowe modlitwy wodza 

nie zostały wysłuchane, gdyż cztery lata później nad potokiem Wounded Knee doszło do 

kolejnej, tragicznej rozprawy Amerykanów z Siuksami. 

Oryginalny, kamienny postument, na którym najpierw osadzono kamień, jeszcze przed 

1890 r. zmieniono na ceglany. W 1963 roku przed monumentem postawiono pamiątkową 

tablicę sponsorowaną przez lokalny Lions Club, American Legion oraz Radę Plemienną. Na 

tablicy możemy przeczytać: „Słynny święty kamień, który wiele lat temu pojawił się na ziemi 

Siuksów. Zgodnie z legendą Dakotów jest to ciało młodej Indianki z dzieckiem na plecach, 

których pozostawiono w starym obozie, gdy kobieta odmówiła wyruszenia wraz z 

plemieniem na południe. Gdy później wysłano po nią ludzi, którzy mieli ją odszukać, 

znaleziono ją zamienioną w kamień. Jest on czczony przez Siuksów i leży tutaj spoglądając 

na wody oraz imperium, którym kiedyś władał potężny naród Siuksów”.  
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Fot. Adam Piekarski, 22 lipca 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej można zapoznać się z jedną z takich 

opowieści, którą po polsku i po lakocku przedstawia 

Marek Kupiec. 
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Legenda o stojącej skale 
Tekst i tłumaczenie z języka lakota: Marek Kupiec 

 
Íŋyaŋ woslál hé čiŋ hé léčhel ú héčhena škhé: 
Stojąca skała powstała w ten oto sposób: 

 

Eháŋni wičháni k’uŋ héhaŋ kȟoškálaka waŋ wičhíŋčala waŋ líla wíŋyaŋ wašté čha yúza čhíŋ 

ké. 

Powiadają, że w dawnych czasach, pewien młody mężczyzna chciał poślubić piękną kobietę. 

 

K’éyaš iyé wičála šni na čhéya-haŋ ké. 

Ona jednak nie pokładała w nim żadnej nadziei i wciąż płakała z tego powodu. 

 

Haŋkéya wičháša kiŋ wačhíŋ yeyé šni kiŋ uŋ šúŋkakȟáŋ wičháyuha kiŋ iyúha wítaya 

iwíčhaču kiŋ na uŋ wičhíŋčala kiŋ opȟétȟuŋ škhé. 

Wreszcie młody mężczyzna stracił nadzieję, zebrał wszystkie swoje konie i zaoferował je 

dziewczynie. 

 

Yuŋkȟáŋ wičhíŋčala kiŋ thiblóku naíŋš šič’éšitku kiŋ hená šúŋkakȟáŋ kiŋ wičháyuhapi kta 

čhíŋpi kiŋ uŋ hiŋgnáye ší íyopaštakapi ké. 

Kuzyni i bracia młodej kobiety chcieli mieć je dla siebie, więc zaczęli ją zachęcać do 

zawarcia małżeństwa. 

 

Hená ohówičhakila kiŋ uŋ iyówiŋič’iya čhaŋkhé iyúha čhaŋtéwaštepi škhé. 

Ze względu na szacunek do nich zgodziła się; w ten sposób wszyscy byli szczęśliwi. 

 

Waŋná yúziŋ kta ikhíyela yuŋkȟáŋ wičhíŋčala kiŋ tókhel iyáya čhaŋkhé líla olépi k’éyaš 

átayaš tókȟaȟ’aŋ škhé. 

Ślub zbliżał się wielkimi krokami i wtedy młoda kobieta zniknęła. Wszyscy zaczęli jej 

szukać, ale ta przepadła na dobre. 

 

Thítakuye na eyá wičhóthi kiŋ él tóna šúŋkakȟáŋ yaŋkápi kiŋ hená iyúha olépi ké. 

Powiadają, że rodzina i wszyscy jeźdźcy w wiosce jej szukali. 

  

Tuwá iyótaŋ líla wičhíŋčala kiŋ olé k’uŋ hé iyé húŋku kiŋ hé é škhé. 

Zwłaszcza jej matka, która najbardziej ze wszystkich zaangażowała się w poszukiwania. 

 

Tónačhaŋčhaŋ glí šni č’éyaš ománi ké. 

Nie wracała przez wiele dni, podróżując i włócząc się. 
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Akhé waŋná héčhel čhéya ománi-haŋ yuŋkȟáŋ wí khúčiyela háŋl wiyóȟpeyatakiya étuŋwaŋ 

yuŋkȟáŋ wí aíyopteya pahá waŋ akáŋl wíŋyaŋ waŋ wíyaŋ-nawíŋȟ yaŋká ké. 

Pewnego razu, o zachodzie słońca, gdy znów wędrowała płacząc, spojrzała na zachód. Na 

szczycie wzgórza, oświetlona słońcem, w tradycyjnej dla kobiet pozycji, siedziała kobieta. 

 

K’éyaš ištá kiŋ wí iyóšniža čhaŋkhé taŋ-wáŋyaŋke šni. 

Oczy matki były oślepione blaskiem słońca, więc nie widziała jej dobrze. 

 

Héčhena k’éyaš waŋná hé čhuŋwíŋtku k’uŋ é čha slolyé. 

Mimo wszystko wiedziała, że to jej córka. 

Šúŋkala waŋ yuhá yuŋkȟáŋ hé é čha isákhib íŋš-eyá akȟóketkiya étuŋwaŋ yaŋkéla. 

Obok niej siedział szczeniak, który również patrzył w dal. 

 

Él í na čhéyaya čhuŋwíŋtku kiŋ pȟá na hiŋyéte kȟó yustósto na gle-ápȟe čhaŋkhé waŋná 

inážiŋ kta yuŋkȟáŋ okíhi šni čhaŋkhé húŋku kiŋ hú kiŋ oyútȟaŋ yuŋkȟáŋ wanáš heháŋyaŋ 

átaya íŋyaŋ-ičháǧe. 

Kobieta podeszła do niej i płacząc, zaczęła głaskać córkę po głowie i ramionach i zachęciła ją 

do powrotu do domu. Młoda kobieta próbowała wstać, lecz nie mogła. Matka dotknęła jej nóg 

i okazało się że zamieniły się one w kamień. 

 

Čhaŋkhé éna čhuŋwíŋtku kiŋ pȟóskil-glús yaŋkíŋ na čhéya-hiŋ na akhéšna hú kiŋ yutȟáŋ čhaŋ 

sáŋm waŋkátakiya íŋyaŋ-ičháȟ áye. 

Usiadła więc i zaczęła przytulać córkę, płacząc przy tym. Głaskała ją od czasu do czasu, lecz 

wkrótce okazało się, że reszta jej ciała również zamienia się w kamień. 

 

Óhaŋketa wičhíŋčala k’uŋ hé šuŋȟpála waŋ gluhá í k’uŋ kičhí átaya íŋyaŋpi kéyapi. 

Mówią, że wkrótce młoda kobieta i szczeniak, który z nią tutaj przyszedł zamienili się w 

kamień na dobre. 

 

Lé iŋšé líla eháŋni héčhetu čha leháŋl ní úŋpi kiŋ tuwéni hé slolyáyapi šni. 

Jednak to było bardzo dawno temu i nikt z żyjących już tego nie pamięta. 

 

Lečhála ȟtálehaŋkel íŋyaŋ k’uŋ hé owówičhak’u-ta akhípi na hél akíčhita héhaŋ thípi čha 

ikhíyela íŋyaŋ-šá-zizí ú aglí-haŋ waŋ kíčaǧapi na ektá akáŋl églepi. 

Niedawno, można nawet powiedzieć, że wczoraj, ten kamień został przeniesiony do agencji 

gdzie racjonowano żywność i tam niedaleko fortu (Fort Yates) wzniesiono murowany słup i 

ustawiono kamień na jego szczycie. 

 

Owówičhak’u kiŋ hé etáŋhaŋ čhaštȟúŋpi čha Íŋyaŋ Woslál Háŋ ečíyapi. 

Dlatego też ową agencję wydającą żywność nazwano Stojąca Skała (Íŋyaŋ Woslál Háŋ – 

Standing Rock). 

 

Leháŋtu kiŋ tuwá čhíŋ háŋtaŋš ektá yíŋ na íŋyaŋ kiŋ hé ištá úŋ waŋyáŋka okíhi. 

Dzisiaj każdy kto chce, może tam pojechać i na własne oczy zobaczyć tę skałę. 
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„Warsztaty na temat Indian”, czyli American Indian Workshop 
Ewa Stańska 

 

Nazwa American Indian Workshop (AIW) czyli „Warsztaty na temat Indian” brzmi banalnie. 

A kryje się za nią 40-letnia historia badań naukowych, przedsięwzięć i spotkań naukowców z 

Europy interesujących się rdzenną ludnością Ameryk. Pomysł powołania AIW do życia 

powstał na konferencji European Association for American Studies (EAAS; Europejskie 

Stowarzyszenie na rzecz Badań Amerykańskich) w roku 1980 w Amsterdamie, a wpadło na 

niego 9 naukowców chcących wymieniać swoje doświadczenia wyłącznie na temat Indian, 

jak wtedy nazywano łącznie ludy rdzenne Ameryki. I od 40 lat, co roku w innym mieście w 

Europie, spotykają się specjaliści z wszelakich dziedzin (naliczyłam tych dziedzin 19!), w 

ramach których można opisywać i badać te ludy. Niezmiennie zapraszani są też ich 

przedstawiciele, niekoniecznie z tytułami naukowymi, by ukazać swój świat wprost, bez 

akademickiego nadęcia i zimnego obiektywizmu wymaganego przez uniwersytety. 

W tym roku w kwietniu Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu gościł 40, jubileuszowy AIW. Prezentacje i dyskusje krążyły wokół zadanego 

tematu: “Indigenous Economies: Sustenace, Sustainability and Sovereignty” (Gospodarka 

rdzennych narodów: samowystarczalność, zrównoważony rozwój i suwerenność). W logo 

umieszczono trzy litery SSS, a na nich rybę, strzałę i kolbę kukurydzy.  

Mówiono: 

      –   o tym jak prasa indiańska kształtuje poczucie tożsamości (np. niegdyś walczące 

Akwesasne Notes Mohawków, teraz Indian Country Today wydawane przez Oneidów) 

      –  o działaniach na rzecz ochrony bizonów (Buffalo Field Campaign) w Parku 

Narodowym Yellowstone prowadzonych przez Lakotów i białych wolontariuszy 

 o niuansach definicji „Indianina” wg „Ustawy o reorganizacji Indian” z 1934 i jej 

negatywnego wpływu na uznanie przez rząd federalny USA żądań zwrotu ziem przez 

plemię Mashpee Wampanoag we wrześniu 2018 roku 

 o tym jak u Pekotów Mashantucket podtrzymuje się tożsamość (własne muzeum, 

własne badania historii itd.) i jak te działania są nietrwałe, gdy brakuje ich 

finansowania 

 o wczesnej literaturze rdzennych narodów 

 tym jak obiekty materialne wytworzone przez ludy tubylcze, będące częścią kolekcji 

białych zbieraczy, traktowane były i są jako waluta, bez szacunku dla twórcy i kręgu 

kulturowego, i co z tym zjawiskiem zrobić 

 o odfałszowaniu historii ludu Kumeyaay z Kalifornii przez ponowne jej opracowanie  

przez ich własnych badaczy, znających płynnie język 

 o ponownym ustaleniu historii skonfederowanych plemion z rezerwatu Colville na 

podstawie podań ustnych i pieśni, i wykorzystanie tych badań jako argumentu w 

sprawach sądowych toczonych przez plemiona przeciw rządowi USA 

 o wpływie konfliktu USA/Japonia w czasie II wojny światowej na infrastrukturę 

prowincji Yukon (budowanie lotnisk, dróg, baz wojskowych, rurociągu) i przez to na 

styl życia ludów Yukonu 

 o targach żywności w Turynie, gdzie Wyspa Żółwia promowała rdzenne diety i 

żywność w ramach Slow Life 
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 o współczesnych konfliktach pomiędzy białą i rdzenną ludnością na tle praw do 

połowów ryb (pstrąga i łososia) i o żądaniach ograniczenia praw do połowu Indianom 

jako niesprawiedliwych dla innych grup 

 o prowokacyjnych dziełach Kenta Monkmana, artysty Cree, powstałych w związku z 

oficjalnymi obchodami 150-lecia powstania Kanady, podczas których trudna historia 

Pierwszych Narodów została pominięta (traktaty, szkoły z internatem, zaginione i 

zamordowane kobiety, itd.) 

 o współczesności Pierwszych Narodów Champagne i Aishihik z Kanady, i ich 20-

letnich zabiegach sądowych w celu odzyskania straconej ziemi, uwieńczonych 

sukcesem w 1993 r. 

 o sprzedaży indiańskich dzieł sztuki powstałych w Sherman Indian High School w 

Kalifornii przez nauczycieli, bez zgody i wiedzy twórców (studentów) 

 o języku znaków i jego odmianach, po których można było rozpoznać przynależność 

mówiącego znakami do określonego plemienia 

 o konsekwencjach „małżeństwa” zasad gospodarki kapitalistycznej i kultury rdzennej 

Osedżów i Pekotów, wzbogaconych na handlu ropą i prowadzeniu kasyn 

 

Na spotkaniu było obecnych ok. 10 rdzennych Amerykanów z USA i Kanady z 

plemion: Oglala Lakota/Pasqua Yaqui (USA), Kumeyaay (USA, Kalifornia), Plains Cree-

Salteaux (Kanada), Champagne i Aishihik First Nations (Kanada), Chickasaw/Choctaw 

(USA), Northern Tutchone (Yukon, Kanada). 

Pełen program konferencji po angielsku można znaleźć pod adresem:  

wa.amu.edu.pl/aiw2019/programme.html. Następny AIW w Monachium w dniach 1-4 

kwietnia 2020 r. poświęcony będzie wodzie i będzie miał tytuł Indigenous Shapes of Water. 

 

 
Profesor American Literature and Indigenous Studies z University of Kent, David Stirrup podczas wykładu 
Sporting Sovereignty: The Haudenosaunee Lacrosse Economy. Fot. Adam Piekarski, 25 kwietnia 2019. 
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Nowości (i odkrycia) wydawnicze – lato 2019 
Cezary Cieślak 

 

Latem bieżącego roku ukazały się książki polskich autorów, poświęcone historii ludów 

północnoamerykańskich. 

Marcin Pejasz, dobrze znany zlotowiczom PRPI oraz członkom grup rekonstrukcji 

historycznych zadebiutował pozycją Szaunisi: najwięksi wędrowcy Ameryki. Jak tytuł 

wskazuje, autor przedstawia dzieje ludu, którego los rzucił od Pensylwanii po Meksyk. Opisy 

obfitują w niezwykłe zwroty akcji, liczne wojny jakie toczył tytułowy lud ale też nie zabrakło 

opisów z życia codziennego i duchowości. Marcin Pejasz nie pominął oczywiście 

najsłynniejszego Szaunisa – Tecumseha.  

Kolejna nowość, jest zbliżona tematycznie. Dotyczy Wschodnich Lasów, ale z 

naciskiem na aspekt militarny. Rzecz o Wojnie „Króla Filipa”,  Rafała T. Czarnieckiego. 

Omówiona jest w niej pierwsza większa wojna kolonistów z tubylcami.  

W innym tonie jest ostatnia prezentowana tutaj nowość. Danuta Derlińska-Pawlak, 

jako pierwszy polski badacz kompleksowo przedstawia tragiczne, lecz zdawkowo dotąd 

opisywaną w polskiej indianistyce eksterminację tubylców kalifornijskich. Autorka od 

dłuższego czasu mieszkająca w tym stanie, kilka lat poświęciła badaniom, opierając się 

przede wszystkim na opracowaniach akademickich oraz XIX wiecznych aktach prawnych. 

Identycznie, jak Adam Piekarski podążający szlakiem Lewisa o Clarka, Danuta Derlińska-

Pawlak również podróżowała po Kalifornii, by lepiej zrozumieć tubylczą historię tej ziemi.  

Odkrycia wydawnicze to jedynie reportaż z 2015 r. dotyczący współczesnej sytuacji 

Innuitów z Grenlandii. Autorem jest włoski działacz społeczny i aktywista, Robert Peroni. 
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