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Aktualności PSPI 
Jolanta Pawlak, Adam Piekarski 

 

Kolejne miesiące pandemii COVID-19 miały także poważne konsekwencje dla całego ruchu 

indianistycznego w Polsce.  

Odwołano dwie ogólnopolskie imprezy. Pierwsza z nich to XIX Wiosenne Powwow w 

Uniejowie. Tegoroczną imprezę musiał też odwołać organizator XLIV Ogólnopolskiego 

Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, który miał odbyć się w Supraślu. Zlot został 

formalnie przeniesiony, jak wiele innych tegorocznych wydarzeń na przyszły, 2021 rok. Rada 

Zlotu jednogłośnie wsparła decyzję organizatora – bezpieczeństwo uczestników jest przecież 

najważniejsze. Termin zlotu zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie.  

Wiosenne zebranie Zarządu PSPI odbyło się online. Podczas spotkania zatwierdzono 

ważne zmiany na stronie internetowej PSPI. Omówiono też sprawy członkowskie oraz 

możliwości dalszych działań w obecnej sytuacji. Gdy mowa o zmianach na stronie 

www.pspi.pl powstała tam nowa zakładka EDUKACJA. Będą na niej umieszczane 

rekomendowane przez Stowarzyszenie projekty edukacyjne o tematyce związanej z kulturami 

indiańskimi, książki, filmy, polecane dla dorosłych i dla dzieci, itp. Na stronie internetowej 

utworzyliśmy również miejsce PRZYJACIELE INDIAN, KTÓRZY ODESZLI. Ta ważna dla 

całego ruchu indianistycznego zakładka powstała dzięki inicjatywie Józefiny Susmarskiej. 

Warto pamiętać o tych, z którymi jeszcze tak niedawno mogliśmy się spotykać i rozmawiać, a 

którym były tak bliskie indianistyczne idee.  

W związku z odwołaniem ogólnopolskiego zlotu, utrudnione będzie zwołanie walnego 

sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków PSPI, które zawsze miało miejsce na letnim 

Zlocie. Zarząd Stowarzyszenia poinformuje w późniejszym czasie o przyjętym w tej sytuacji 

rozwiązaniu. 

W związku z pandemią odbywają się wirtualne konkursy tańców powwow, które 

zorganizowano także dla Europejczyków. W maju odbył się konkurs kobiecego tańca 

dzwonkowej sukni, a w czerwcu konkurs północnego tańca tradycyjnego mężczyzn. Więcej 

czytaj o tym w Biuletynie. 

W maju br. w Stanach 

Zjednoczonych miały miejsce protesty i 

zamieszki po śmierci czarnoskórego 

George'a Floyda podczas interwencji 

policji. Mimo panujących zakazów z 

powodu zagrożenia CIVID-19 

demonstrowano przeciwko nierównemu 

traktowaniu osób o różnym kolorze skóry. 

Jeden z ważnych, indiańskich działaczy i 

aktywistów  – Tom Goldtooth umieścił 30 

maja na swoim facebooku grafikę z 

podpisem „Nie wiem kto wykonał tę 

ilustrację, ale jest właściwa”  

 

 

http://www.pspi.pl/
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Wirtualne konkursy dla tancerzy powwow z Europy 
Paweł Szpyra 

 

Wzorem konkursów tanecznych w Stanach Zjednoczonych, które rozgrywano w internecie 

(np. Social Distance Pow Wow), także w Europie zorganizowano je już w dwóch kategoriach. 

W maju odbył się konkurs kobiecego tańca dzwonkowej sukni (Jingle Dress Dance). 

Uczestniczki publikowały na stronie wydarzenia nagrania tańców konkursowych zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w regulaminie. Filmy nakręcały w swoich mieszkaniach, przed 

domami, a nawet na tle budowli w Omanie. Sędziowaniem zajęli się rdzenni Amerykanie, 

którzy już wcześniej pełnili takie funkcje podczas powwow za oceanem. W edycji tańca 

dzwonkowej sukni wygrała Tereza Chmelova z Czech. 

 22 czerwca 2020 r. miał miejsce finał konkursu 2nd Virtual Competition in Europe 

północnego tańca tradycyjnego 

mężczyzn (Northern Men's 

Traditional Dance). Tym razem 

organizatorami byli Polacy (od 

Redakcji: konkurs zorganizowali 

Luca Piwecki i Paweł Szpyra), a 

jednym ze sponsorów Polskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Indian. 

Wśród jury zasiedli ponownie 

przedstawiciele rdzennych narodów 

Ameryki. Zwycięzcą konkursu został 

Francuz, Patrick Carpentier, a 

nagroda finansowa została 

przekazana na cel charytatywny 

wybrany przez większość 

uczestników. Była to organizacja 

Amnesty International. 

Zwycięzcom gratulujemy i 

czekamy na kolejne edycje 

wirtualnych konkursów powwow. 

 
 

 

 

 

 

Zwycięzca wirtualnego konkursu 2nd Virtual 

Competition in Europe w kategorii 

północnego tańca tradycyjnego mężczyzn, 

Francuz Patrick Carpentier. 

Źródło: Facebook 
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„Razem jesteśmy silni!” 

Dariusz Kachlak 

 

W trudnym czasie ogólnoświatowego lock downu, wielu indiańskich artystów również 

przeniosło się z działalnością do wirtualnego świata. Dotyczy to także muzyków, którzy 

wielokrotnie musieli odwołać koncerty, czy nawet całe trasy koncertowe. Takie 

przedsięwzięcia to często wielomiesięczne przygotowania, w tym roku niestety odwołane. 

 

Sihasin. Crossroads Confined Countdown Festival 
 

Artyści, zamknięci w domach, nie pozostawiają jednak swoich fanów i odbiorców bez 

muzyki. Już od marca zapraszali na koncerty typu live stream.  Joanne Shenandoah, Bill 

Miller, nawahijski zespół Sihasin,   czy Klee Benally – zapraszali do udziału w spotkaniach 

online. Znane wcześniej, ale także i nowe utwory, świadczą o ich ciągłej działalności i dbaniu 

o odbiorcę. Co warte podkreślenia - twórców, za ich muzykę, można było wspierać także 

online – realnymi wpłatami na konta. W obecnej sytuacji artyści na całym świecie dotknięci  

są podobnymi problemami, a takie akcje online na pewno mogą pomóc w trudnej 

rzeczywistości. 

Nie tylko koncerty, ale także np. szkoły 

językowe przeniosły się do internetu. Z dużym 

naciskiem na zajęcia online, w których każdy może 

wziąć udział. Również wiele muzeów otworzyło, bądź 

poszerzyło swoje zasoby online dla ciekawskich, w 

tym np. National Museum of the American Indian. 
Źródło: https://www.voanenews.com 

https://www.voanenews.com/
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Takie działania nie tylko mogą pomóc z kontakcie z Indianami, ale także 

rozpowszechniać ich kultury i obalać wiele stereotypów, chociażby takich, że Indianie dzisiaj 

siedzą tylko w rezerwatach. Warto poszperać na grupach zainteresowań, gdzie każdy znajdzie 

coś ciekawego dla siebie. I tak jak większość lekarzy, Indianie również namawiają do 

pozostania w domach i zachowania zdrowego dystansu. Nie tylko, by chronić siebie samych, 

ale także turystów i przyjezdnych. Niektóre rezerwaty wprowadziły np. całkowity zakaz 

przyjeżdżania, odwiedzania, poruszania się i przebywania osób postronnych na ich terenach. 

Tak jest np. na terenach Nawahów, gdzie jak dotąd notuje się niestety najwyższą liczbę 

zachorowań. Miejmy jednak nadzieję, że możliwie szybko uda nam się wszystkim wrócić do 

względnej normalności. I jak na koniec jednego z internetowych koncertów mówili Jeneda i 

Clayson Benally: "We can, we will, we are strong together!“ (Możemy, powinniśmy, razem 

jesteśmy silni!). 

Warto podkreślić, że wiele z wydarzeń jest tylko udostępnionych czasowo i za darmo, 

więc tym bardziej warto racjonalnie skorzystać z czasu przed monitorem. 

 

Cywilizować czy eksterminować?   

Polityka władz federalnych USA wobec Indian z Centralnych Równin w 

latach 60. XIX wieku 

Część 1 
Mirosław Sprenger 

 

„Idea porządku niesie ze sobą misję wytępienia wszystkiego, co inne.  

Imperializm zawarty jest już w uniwersalizmie zasady jedności.  

To co inne, stanowi wyzwanie do ataku.  Jest źródłem relatywizacji,  

niepewności i zagrożenia, które trzeba jak najszybciej zlikwidować”.  

       

      Wolfgang Sofsky 

 

 „Jedyni dobrzy Indianie, których widziałem byli 

martwi” to słowa wypowiedziane przez jednego z 

najbardziej znanych dowódców z okresu wojny 

secesyjnej i konfliktów z Indianami, generała Philipa 

Henry’ego Sheridana, najprawdopodobniej do 

przedstawiciela Komanczów w Forcie Cobb w styczniu 

1869 roku. Ta niefortunna wypowiedź starego żołnierza 

wyrządziła wielką szkodę w kształtowaniu świadomości 

historycznej wielu pokoleń zainteresowanych Indianami. 

Samoistnie wyznaczyła jednoznaczny punkt widzenia na 

sprawy związane z polityką indiańską prowadzoną przez 

wojsko i administracje cywilną w latach 60. XIX wieku. 

Czy aby na pewno w jednym z najbardziej burzliwych 

momentów na Pograniczu władze federalne USA 

podążały torem zmierzającym do wyeliminowania 

tubylców koczujących na Równinach?  
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Okres ten stanowił jeden z najważniejszych etapów w kształtowaniu się relacji 

pomiędzy plemionami z Centralnych Równin, a reprezentantami z Waszyngtonu. Podczas 

dekady, zarówno władze cywilne jak i wojskowe stanęły przed trudnymi wyborami, mającymi 

ostatecznie rozstrzygnąć o rozwiązaniu „problemu indiańskiego”. Wykorzystano wcześniejsze 

doświadczenia z Indianami, a także pomysły reformatorów wobec nomadów z przełomu lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych. Zażegnanie konfrontacji pomiędzy nacjami było już 

niemożliwe, chociażby z uwagi na okoliczności, odmienne od tych sprzed kilkunastu lat. 

„Siuksowie, Szejenowie, Kiowa, Komancze i Apacze – napisał historyk Henry Fritz – byli tak 

zdeterminowani do kontynuowania swojego tradycyjnego, koczowniczego trybu życia jak 

mający intencje do podboju ich rozległego obszaru Anglo-Amerykanie”. Podążający na 

zachód ku Oregonowi i Kalifornii osadnicy i górnicy, zainteresowali się rozległymi i 

bezkresnymi równinami położonymi pomiędzy Górami Skalistymi, a Missisipi. Dodatkowo 

pojawiła się możliwość połączenia wschodniego wybrzeża z zachodnim, poprzez budowę 

transkontynentalnej linii kolejowej. Ostatni bastion Pogranicza zaczął drżeć w posadach. Mit 

stworzony przez majora Stephena H. Longa o wielkiej pustyni nienadającej się pod uprawę, 

przestał funkcjonować w świadomości  

 

 
American Progress, John Gast, 1872 
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społeczeństwa amerykańskiego, pożądającego coraz to większych obszarów. Polityka 

federalna zachęcała do zakupu nowych ziem, co ułatwiały uchwalone dwie nowe ustawy z 

1862 roku, Morrill Act oraz Homestead Act. Osiedlający się w żyznych dolinach rzek 

pomiędzy Platte i Arkansas obywatele amerykańscy byli wykonawcami Oczywistego 

Przeznaczenia (Manifest Destiny). Dla Lakotów, Szejenów i Arapaho było to uderzenie w ich  

dotychczasowy stan posiadania i tradycyjną drogę życia. Po podpisanym 17 września 1851 

roku traktacie znad Horse Creek, na tereny łowieckie, zagwarantowane im przez władze 

napływali osadnicy. Duża liczba białej społeczności wpływała na coraz częstsze spory i 

nieporozumienia z dotychczasowymi mieszkańcami Centralnych Równin. Widmo głodu, 

dotknęło dumnych myśliwych, poszukujących wytrzebionej zwierzyny, której liczebność 

malała w przerażającym tempie, uderzając w podstawy egzystencji tubylców na Równinach. 

 

 
Ziemie plemion zagwarantowane traktatem znad Horse Creek w 1851 r. 

Źródło: Smithsonian. National Museum of American Indian. 

 

Dla polityków i wojskowych kierujących poczynaniami wobec Indian, był to 

przełomowy moment próby charakterów, a także pewnych możliwości młodej republiki. 

Podczas wielu działań, często znajdowali się w ogniu krytyki ludzi nieprzychylnych akcjom 

militarnym, ale popierających działania pokojowe. Obywatele liczyli na szybkie rozwiązanie 

kwestii indiańskiej, która dla jednej części społeczeństwa, w szczególności tej zamieszkującej 

obszary Pogranicza, wiązała się z usunięciem tubylców z zajmowanych przez nich terenów. 

Dla licznych osadników i górników, słowa pułkownika Philippe'a Régisa de Trobrianda 

mówiącego, iż „przeznaczeniem białej rasy Amerykanów jest wyniszczenie czerwonej rasy”,  
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mogłyby być kwintesencją ich poglądów. Natomiast dla drugiej grupy, reprezentowanej w 

szczególności przez humanitarystów ze wschodniego wybrzeża, a także różnych sympatyków 

i przyjaciół Indian, godnym rozwiązaniem problemu było ucywilizowanie „dzikich” grup w 

celu zasymilowania ich z europejskimi imigrantami i Amerykanami zamieszkującymi Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej. Reprezentanci władz stanęli na rozdrożu, przed wyborem  

właściwej drogi, cywilizowania bądź eksterminacji ludności tubylczej. 

 W polityce federalnej wobec tubylców, najważniejszą rolę odgrywało Indiańskie 

Biuro, które od 1849 roku działało w obrębie Departamentu Spraw Wewnętrznych. 

Poszczególni Komisarze d/s Indian, a wraz z nimi ich przełożeni i podwładni superintendenci 

i agenci mieli największy wpływ na kształtowanie się pewnych nurtów reformatorskich, 

mających rozwiązać ówczesne problemy z Indianami. Często główną motywacją, która 

przyświecała tym osobom była „szczera sympatia do wszystkich ludzi, uzasadniona głęboko 

zakorzenioną filozofią chrześcijańską”. 

  Do kontrolowania i ustabilizowania relacji z rdzennymi mieszkańcami, na obszarach 

Pogranicza ustanowiono system superintendencji i agencji. W latach sześćdziesiątych XIX 

wieku na Centralnych Równinach funkcjonowała agencja nad Górną Arkansas, obejmująca 

zachodnie Kansas, Nebraskę i wschodnią część późniejszego stanu Kolorado. Podlegała ona 

od 1861 roku pod Superintendencję Kolorado, a następnie po przeniesieniu, pod Centralną 

Superintendencję. Agenci przebywający na tym obszarze pełnili w pewnym sensie role 

ambasadorów wobec Szejenów, Kiowa, Komanczów i Kiowa-Apaczów. To indywidualne 

cechy i zdolności poszczególnych pracowników Indiańskiego Biura pozwalały w mniejszym, 

bądź większym stopniu realizować politykę władz federalnych wobec poszczególnych grup 

indiańskich z Centralnych Równin. W 1859 roku, jeden z bardziej znanych ludzi zachodu, 

 

 
“Sioux Indians” Rosebud Agency, South Dakota imperial-size cabinet card, 1893. Printed back stamp: J. A. 

Anderson, photographer and publisher of Indian views Rosebud Agency, South Dakota. Źródło: Heritage 

Auction Archives. 
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William Bent, pełniący w tym okresie 

funkcję agenta rządowego w agencji 

nad Górną Arkansas, ostrzegał przed 

zbliżającym się niebezpieczeństwem ze 

strony tubylców, zamieszkujących 

rejon pomiędzy Missouri a Górami 

Skalistymi. „Rozpaczliwa wojna –  

napisał w raporcie – z przymierającymi 

głodem i zagrożonymi wyginięciem 

jest z tego powodu bliska i 

nieuchronna, chyba że bezzwłocznie 

zostaną podjęte jakieś konkretne 

kroki”.  

Dokładna znajomość 

środowiska, w którym przebywał od lat 

dwudziestych XIX wieku powaliła mu 

ocenić zbliżający się kryzys w relacjach 

z Indianami, dotychczas pozytywnie 

nastawionymi wobec białych. 

 Polityczną deklarację, a 

zarazem pewną instrukcję dla 

pracowników Indiańskiego Biura w 

trudnych latach 60. XIX wieku 

przedstawił Komisarz ds. Indian w                              Agent William  Bent. Źródło: WordPress. com   

latach 1859-1861, Alfred B. Greenwood.  „Brutalność i koszt indiańskiej wojny – napisał – 

przyniosą stratę wielu istnień oraz wydatki większe, niż sumy, które byłyby potrzebne na 

osiedlenie ich w rezerwatach oraz wsparcie w przeobrażeniu ich stylu życia i zaopatrzenie w 

niezbędne udogodnienia”. Pomimo trudności w obustronnych relacjach z podopiecznymi z 

Centralnych Równin, komisarz nie wyobrażał sobie  doprowadzenie do ich eksterminacji, 

gdyż „jednakowo zabraniają tego sprawiedliwość i człowieczeństwo”. Pewnym 

potwierdzeniem jego słów było uzyskanie dofinansowania od Kongresu na doprowadzenie do 

zawarcia traktatu z Szejenami i Arapaho, który po negocjacjach został podpisany w 1861 

roku. 

 Kolejni komisarze najczęściej kontynuowali dotychczasową politykę indiańską. 

Główne założenia uzupełniano o nowe pomysły, które według ówczesnych urzędników miały 

wpłynąć na polepszenie życia tubylców. William P. Dole w swoich działaniach w latach 1861-

65 zmierzał ku nadawaniu Indianom większych obszarów rezerwatów przeznaczonych nie 

tylko na farmy, ale też umożliwiających półnomadyczny styl życia. Chwalił ówcześnie 

prowadzoną politykę rezerwatową, którą określił jako „stopniowo ulepszaną przez 

doświadczenie”. Przeciwstawiał się zgrupowaniu plemion z Wielkich Równin w jednym 

rezerwacie, jak to sugerował generał John Pope. Dostrzegał również destrukcyjny wpływ 

białych ludzi, którzy otaczali rezerwaty. To „szkodziło efektom”, godząc w obustronne relacje 

i przyczyniając się do utrudnień w rozwoju cywilizacyjnym. W swoich tekstach zwracał 

uwagę, że traktaty mogą skierować tubylców w stronę przyjaźni do obywateli Stanów  
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Zjednoczonych i ukazać ich w pozytywnym świetle, natomiast wojskowy nadzór uczyniłby 

wiele zła. Wielkie znaczenie dla Komisarza miała również polityka traktatowa, która według 

niego miała przyczynić się do ochrony indiańskiego posiadania w przyszłości. Dzięki niej, 

rząd miał pozostawić Indianom część „ich 

istoty narodowości i niezależności jako ludzi”. 

Twierdził, iż publiczny dokument będzie 

respektowany przez Kongres i sądy. Podczas 

urzędowania Dole'a wynegocjowano około 50 

traktatów, spośród których ratyfikowano 

połowę.  Był to kolejny okres po latach 30. i 50. 

XIX wieku, podczas którego zwiększono liczbę 

zawartych traktatów. Wbrew podejmowanym 

działaniom Komisarzowi wraz z jego 

podopiecznym, agentem Samuelem S. 

Cooleyem z agencji nad Górną Arkansas nie 

udało im się uniknąć wybuchu konfliktu na 

Centralnych Równinach. Od 1863 r. dochodziło 

do częstszych zadrażnień pomiędzy 

osadnikami, a Szejenami, Arapaho i Lakotami 

na terenie Kolorado i Kansas. 

 
Komisarz Alfred Burton Greenwood 
Źródło: Find a Grave Memorial, ID 7121838 

 

Nowości (i odkrycia) wydawnicze – lato 2020 
Cezary Cieślak 

 

W I połowie roku w opracowaniach naukowych po raz pierwszy dominuje archeologia. Rafał 

Reichert, zajmujący się m.in. archeologią morską na Morzu Karaibskim, wydał książkę 

Historia Inuitów i zarys badań archeologicznych w regionie rzeki Mackenzie i kanadyjskiej 

Arktyki, tematyka praktycznie nieznana polskim czytelnikom. Radosław Palonka z nowością 

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA jest 

już dobrze znany czytelnikom, dzięki publikacjom w „Tawacinie” czy referatach PAES/ 

PATE.  

Dla zainteresowanych hiszpańskim podbojem obydwu Ameryk polecam książkę 

Matthewa Restalla Siedem mitów podboju Ameryki. Autor jest znanym badaczem konkwisty, 

mającym już spory dorobek naukowy. Czytelnik liczący na monografie, ułożoną 

chronologicznie będzie rozczarowany. Opisywana pozycja problemowo przedstawia 

poszczególne zagadnienia np. indiańskich sojuszników, i co ważne, Restall czyni to w sposób 

przystępny. Jedynie mała uwaga – polski tytuł nie odzwierciedla zawartości książki, której 

oryginalny tytuł brzmi: Seven Myths of the Spanish Conquest. Obejmuje ona tylko dzieje 

konkwisty, nie podbojów francuskich czy angielskich. Ściśle związana z tym jest kolejna 

publikacja, autorstwa Kevina J. Browna Dawne mapy. Podróż w przeszłość. W niej m.in. 

mapy z czasów wielkich odkryć geograficznych. Zarazem jest to – według słów wydawcy – 

„zapis wyobrażeń o świecie istniejącym, ale i wyobrażonym, którego nigdy nie było”. Dla  
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zainteresowanych historią alternatywną trafiła się powieść Cywilizacje autorstwa Laurenta 

Bineta. W niej mamy wizję Inków najeżdżających… Europę. 

Wracając do Ameryki Północnej mamy: Pionierzy. Ludzie, którzy zbudowali Amerykę 

oraz Przemowy niezapomniane. Druga z wymienionych pozycji jest zbiorem różnych 

przemów. Poruszane są w nich problemy rasizmu czy praw człowieka. Nie mogło zabraknąć 

przemów Indian: Czerwonej Chmury z 1870 roku i wodza Wampanoagów, równe sto lat 

później. Natomiast w biografii Benjamina Franklina autorstwa Isaacsona Waltera tubylcy nie 

pełnią pierwszoplanowej roli.  

Kończąc temat nowości o obydwu tubylczych Amerykach należy wspomnieć o już 

kolejnej biografii naszego rodaka, Arkadego Fiedlera, przemierzającego obydwie Ameryki,  

napisanej przez Piotra Bojarskiego. Natomiast Jared Diamond w Strzelbach, zarazkach i stali 

przedstawił cały proces kolonializmu.  

Odkrycia wydawnicze otwiera, tak jak wyżej, konkwista Nowego Świata. W 2013r. 

Biblioteka Śląska wydała – o jakże bardzo długim tytule – Historyja odkrycia Ameryki przez 

Kolumba, wynalezienia i podbicia Meksyku przez Cortésa, podbicia Peru przez Pizarra, 

napisana w francuskim języku przez Robertsona, a na polski przełożona i skrócona przez J.W. 

Jezierskiego kasztelana łukowskiego. Jest to transkrypcja tekstu pochodzącego z 1789 r. 

będącego efektem wspólnej pracy proseminaryjnej studentów polonistyki Uniwersytetu 

Śląskiego. Przedmowę Sarmaci poznają świat. Ameryka napisał prof. Jan Malicki, a wstęp 

Marta Kasprowska-Jarczyk i Piotr Pochel. Transkrypcję poprzedza reprint oryginału. 

Ze światem kolonialnej Hispanoameryki oraz jej wyzwalania się (przy udziale i 

jednocześnie przeciwdziałaniu Indian) łączą się kolejne publikacje. Daron Acemoglu i James 

Robinson w książce Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, 

ogólnikowo przytaczają Azteków i Inków oraz konkwistę, ale w kontekście globalnym. 

Joanna Wasilewska-Dobkowska w nieco mylącym tytule Pióropusze i turbany, ale wyraźnym 

podtytule Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku, z 

racji kolonializmu i globalnej akcji jezuitów, bardzo incydentalnie wstawia wątki indiańskie, 

(np. s. 82).  

Podobnie jak Radosław Palonka, również prof. Andrzej Tarczyński jest dobrze znany 

indianistycznym czytelnikom. W 2017 opublikował monografię o wojnie o niepodległość 

Chile, w którym to procesie brali udział Araukanie. Natomiast w rozprawę Obcy. 

Perspektywa doświadczenia grupowego, pod kątek socjologicznym analizuję istotę 

tytułowego obcego, m.in. przytaczając tubylców z Oceanii.  

Co z Ameryką Północną? W nawiązaniu do dyskusji w poprzednim Biuletynie PSPI 

odnośnie szkolnictwa indiańskiego w czasach rezerwatowych, to należy wspomnieć o książce 

Zuzanny Buchowskiej, wydanej przez Wydawnictwo UAM, jednakże w języku angielskim.  

Dobrym zakończeniem omawiania nowości i odkryć wydawniczych będzie Absolutnie 

prawdziwy pamiętnik, jest to opowieść o dorastającym nastolatku z rezerwatu Spokane. Autor 

Sherman Joseph Alexie Jr., jest pisarzem pochodzącego z plemion z Płaskowyżu: Spokane i 

Coeur d'Alene. 
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