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Aktualności PSPI 

Adam Piekarski 

 
Gratulacje PSPI dla Joe Bidena 
W listopadzie br. w Stanach Zjednoczonych miały miejsce prezydenckie wybory, które 

wygrał Joe Biden. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian pogratulował 

zwycięzcy (email z 27 listopada br. na Twitterze) z nadzieją, że sprawy rdzennych 

Amerykanów nie będą obojętne nowej administracji. Poniżej tekst gratulacji:  

 
President-elect of the United States of America Joe Biden  

On behalf of the Polish American Indian Friends Association, we congratulate you and 

Kamala Harris on your election. We hope that the issues of Native Americans will 

remain close to your heart 
(Prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych Ameryki Joe Biden 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian gratulujemy Panu i Pani Kamali 

Harris wyboru. Mamy nadzieję, że sprawy tubylczych Amerykanów będą Panu bliskie) 

 

Obóz tradycyjny – nowa inicjatywa polskich indianistów 

Jesienią br. pojawiła się nowa, indianistyczna inicjatywa.  

W dniach 16-23 lipca 2021 w okolicy Kluczborka odbędzie się obóz tradycyjny. Celem 

spotkania będzie rekonstrukcja obozu Indian Wielkich Równin z XIX wieku. Podstawowymi 

wymaganiami są: posiadanie stroju jednego z plemion zamieszkującego Wielkie Równiny 

oraz spełnienie i akceptacja warunków regulaminu. Regulamin zostanie opublikowany w 

styczniu 2021 roku. Ewentualne pytania dotyczące obozu prosimy kierować na adres: 

oboztradycyjny@interia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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Cywilizować czy eksterminować?   

Polityka władz federalnych USA wobec Indian z Centralnych Równin w 

latach 60. XIX wieku 

Część 3 
Mirosław Sprenger 

 

Zarówno w raportach, listach, albo artykułach, generałów Williama Tecumseha Shermana, 

Philipa Henry’ego Sheridana jak Johna Pope można dostrzec świadomość ogromnej 

odpowiedzialności jaka spoczęła na ich barkach. Ustabilizowanie pokoju na Pograniczu było 

dla nich celem nadrzędnym. Ich sukces oznaczałby zwycięstwo cywilizacji nad dzikością. 

Jako czynni obserwatorzy polityki indiańskiej prowadzonej przez Indiańskie Biuro, zauważali 

wady systemu i nie wierzyli w możliwości cywilów zarządzających agencjami. Spór 

kompetencyjny nad sprawami indiańskimi rozgorzał w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. 

W liście do generała Pope, jego przełożony generał Sherman napisał: „W moim własnym 

odczuciu sądzę, że jeśli nie uzyskamy absolutnej kontroli nad sprawami indiańskimi to nie 

doprowadzimy do odpowiedniej harmonii akcji i bezpieczeństwa na Pograniczu”. Pomimo 

poparcia projektu przez Indiańską Pokojową Komisję (Indian Peace Commission) o 

przekazaniu polityki indiańskiej w ramy kompetencji armii, nie udało się ponownie 

podporządkować Indiańskiego Biura pod Departament Wojny. Był to ogromny cios dla 

dowództwa. 

  

   

          William Tecumseh Sherman                     Ulysses Simpson Grant                            John Pope 

 

 Armia widząc bezradność polityki traktatowej zaproponowała działania prowadzące 

ku konfrontacji na Pograniczu, a następnie ku asymilacji Indian. Pewną odpowiedzią w 

zrozumieniu koncepcji armii były słowa generała Sheridana, przyrównującego Indianina do 

konia, który najpierw musi zostać poskromiony, aby stać się w następstwie posłuszny i 

użyteczny. Postępowanie to można nazwać „akulturacją na ostrzu bagnetu”. Generał Sheridan 

szanował Szejenów najbardziej spośród innych plemion indiańskich, ale obawiał się ich jako 

przeciwników, którzy według niego byli bardziej niebezpieczni niż Lakoci. Konkretnym 

przykładem są pisma generała do brata i do generała Grenvilla M. Dodga, w których dowódca 
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Wojskowego Okręgu Missouri (Military Division of the Missouri) stwierdził, że jeżeli 

Szejenowie i Lakoci nie podporządkują się, to zostaną eksterminowani. Podobny wydźwięk 

miał rozkaz wydany 29 czerwca 1869 roku przez generała Sheridana. Czytamy w nim 

„wszyscy Indianie [...], którzy natychmiastowo nie udadzą się do wyznaczonych rezerwatów 

będą traktowani jako wrodzy, gdziekolwiek zostaną odnalezieni”. 

 

                     
                        Wojownik Hidatsów w regalich Dog Soldier (Pehrska-Ruhpa, Moennitarri  

                        warrior in the costume of the dog dance). 

                        Karl Bodmer, ok. 1840 

 

 Generałowie Sheridan i Sherman jako żołnierze zasłynęli ze stosowania tzw. wojny 

totalnej, zarówno prowadzonej przeciwko konfederatom jak i Indianom. Błędnym 

spostrzeżeniem byłoby mówienie, że to właśnie oni jako pierwsi wykorzystali tę taktykę 

wobec tubylców z Wielkich Równin. Wcześniej inni dowódcy, m.in. generał William G. 

Harney, stosowali ją  z pozytywnym skutkiem dla Amerykanów. Po wyczerpaniu innych 
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możliwości, obaj dowódcy od 1868 r. stali się głównymi orędownikami takich działań. 

Bezkompromisowa postawa prowadzenia kampanii, także zimą, miała doprowadzić ich do 

celu, czyli zlikwidować zagrożenia i jak napisał generał Sheridan „ukarania wrogów [...] 

pojmania i zabicia koni, zdobycie włóczni, karabinów…”. Cel był jeden, zniszczyć 

psychicznie i ekonomicznie wrogów państwa, tak aby ostatecznie rozwiązać problem 

indiański na Centralnych Równinach. Armia będąc konwencjonalną siłą zbrojną musiała uciec 

się do totalnego systemu prowadzenia walki, ponieważ niekonwencjonalne działania 

wojowników indiańskich były niemożliwe do opanowania w inny sposób. Skutkiem takiej 

strategii były ataki na indiańskie obozy, w których oprócz wojowników znajdowały się 

kobiety i dzieci. „Jeśli obóz jest atakowany i kobiety i dzieci są zabijane – napisał generał 

Sherman – to odpowiedzialność spoczywa nie na żołnierzach lecz na ludziach, którzy 

popełnili przestępstwo przyczyniające się do ataku […] Czy podczas wojny ktoś zawahałby 

się podjęcia ataku na wioskę lub miasto zajęte przez wroga, ponieważ przebywałyby tam 

kobiety i dzieci? Czy my zaprzestaliśmy ostrzeliwać Vicksburg lub Atlantę ponieważ były 

tam kobiety i dzieci?”. Liczył się efekt i tak było w przypadku zmasowanej akcji podjętej 

przez armię w stosunku do podstawowego źródła egzystencji plemion zamieszkujących na 

równinach, czyli bizonów. 

 

 
Masakra nad Sand Creek w 1864 roku. Obraz na skórze bizona. Wisi na ścianie Sand Creek Massacre 

Descendants Trust, adwokata Larry’ego Derryberry w Oklahoma City, Oklahoma, 30 listopada 2012 r., The 

Denver Post / Andy Cross.  

Źródło: https://www.denverpost.com/2012/12/29/sand-creek-massacre-descendants-seek-justice-148-years-later/ 

  

 Dowództwo uderzyło w fundament stabilności bytowej Szejenów, Arapaho, Lakotów i 

innych grup, wiedząc, że w taki sposób zostaną zmuszeni do podporządkowania się władzy 

federalnej. Na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku zwierzęta te zniknęły z obszaru 
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Centralnych Równin, a wraz z nimi sławni Ludzie Psy (Dog Soldiers), południowi Szejeni i 

Arapaho, a także Oglalowie i Brule. O bezkompromisowym podejściu do tej kwestii świadczą 

słowa pułkownika Richarda Dodga mówiące o tym, że należy zabijać bizony jeśli tylko 

nadarzy się taka możliwość, ponieważ „każdy zabity bizon jest jak martwy Indianin”. 

  Czy działania w ramach wojny totalnej można nazwać próbą podjęcia całkowitej 

eksterminacji rdzennych mieszkańców Centralnych Równin? Uważam, iż dowódcy wojskowi 

w dużej mierze nie kierowali się innymi uprzedzeniami, niż te które najczęściej odróżniają 

wrogów od przyjaciół. A bezsprzecznie Indianie, którzy nie wypełnili zaleceń władz poprzez 

to, iż nie stawili się w rezerwatach, byli nieprzyjaciółmi. Wojsko musiało podporządkować się 

naciskowi społecznemu i władzy centralnej, ale jak to stwierdził generał Pope, w 1865 roku w 

piśmie do generała Ulyssesa Simpsona Granta, iż eksterminacja byłaby możliwa, ale z 

pewnością „takie okrucieństwo nie będzie rozważane przez rząd”. Należy podkreślić, że 

armia nie miała zamysłu, aby zlikwidować całą indiańską rasę. Tubylcy przestrzegający 

„praw pokoju i człowieczeństwa”, nie musieli obawiać się ataku zimą bądź latem i 

zniszczenia ich dobytku, a także domów. Chociaż w tym wypadku trudno było armii odróżnić 

wrogów od przyjaciół, nasuwa się przykład grupy Czarnego Kotła. Pewnym mottem żołnierzy 

odnoszącym się do Indian  mogły być słowa generała Sheridana „chronić za dobro, karać za 

zło”. W jego mniemaniu, a także innych dowódców, za rabunki i morderstwa tubylcy powinni 

być tak samo traktowani karą więzienia jak biali, a nie jak to było zazwyczaj, że „za te czyny 

dostawali więcej koców”. 

 

 
Mapa Szlaku Bozemana, Wyoming Historical Society.  

Źródło: https://www.legendsofamerica.com/wp-content/uploads/2017/06/BozemanTrailMap.jpg 
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America noviter reperta 
Jacek Kumański 

 

W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mieszczącym 

się w Collegium Maius, najstarszym budynku uniwersyteckim w 

Polsce, pośród bogatego zbioru globusów, znajdują się dwa ciekawe 

przykłady wyobrażenia świata. Pierwszy stanowi encyklopedię 

wiedzy Europejczyków w przededniu dotarcia wiadomości o 

dopłynięciu do nieznanego dotąd lądu na Zachodzie, drugi uzupełnia 

nowe odkrycia geograficzne. 

 
Globus Martina Behaima (kopia). 

Własność: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Fot. Jacek Kumański 

  

Powszechnie mówi się o nim Globus Behaima, albo 

„Erdapfel” (Ziemskie jabłko), a prace nad jego powstaniem 

ukończono w 1492 roku, w którym Krzysztof Kolumb dopłynął do 

Kuby i Haiti. Muzeum uniwersyteckie posiada kopię (Norymberga, 

1992) tego najstarszego zachowanego modelu Ziemi. Jego twórca 

Martin Behaim (1459-1507) z Norymbergi był kartografem i kupcem 

Mapa Ziemi na globusie Martina Behaima (1492), wyk. A. E. Nordenskjold, 1889. Źródło: Wikimedia Commons  
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Martin Behaim, Norymberga, Theresienplatz.  

Prawa dłoń spoczywa na globusie.  

Cokół zdobią dwie kobiece postaci symbolizujące handel 

i naukę, czyli dwa obszary działalności Behaima.  

Źródło: Wikipedia, fot. Vitold Muratov 

  

handlującym materiałami. Przebywając w Portugalii 

(Lizbona), kraju wiodącym w XV wieku w 

rozpoznawaniu wybrzeża Afryki i wysp Atlantyku, 

żywo interesował się najnowszymi odkryciami z 

dziedziny nawigacji, geografii i astronomii. Zdobył 

uznanie króla Portugalii Jana II Doskonałego (1455-

1495) i został pasowany na rycerza (Zakon 

Wojskowy Militia Domini Nostri Jesu Christi), a z 

czasem znalazł się w grupie elitarnej portugalskiej 

szlachty. Jan II opierając się na negatywnej opinii 

komisji morskiej odmówił sfinansowania wyprawy 

proponowanej przez Krzysztofa Kolumba (1451-

1506) dopłynięcia do Indii przez Ocean Atlantycki, 

ale za to organizował własne ekspedycje. Król 

poparł dwa rejsy Diogo Cão (?-1486?) wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Martin Behaim 

służył królowi jako doradca w sprawach żeglugi i wydaje się, że uczestniczył w rejsie do 

Afryki Zachodniej około 1485 roku. Prawdopodobnie sprowadzał też z Norymbergi 

instrumenty pomiarowe: astronomiczne i nawigacyjne. Jest możliwe, że  Behaim i Kolumb 

spotkali się w Lizbonie, chociaż żaden z nich nie wspomina o takim wydarzeniu. Niektórzy 

historycy twierdzą, że Behaim mógł podsunąć Kolumbowi pomysł żeglugi na zachód.  

W 1490 roku, sytuacja po śmierci matki zmusiła Behaima do powrotu do Norymbergi 

w celu uregulowania długów i spadku. Popadł w spore kłopoty finansowe, ale szczęście 

wyciągnęło do niego rękę. Czołowi członkowie Rady Miasta Norymbergi sfinansowali jego 

frapujący projekt – przeniesienia mapy ówczesnego świata na kulę. Pod kierownictwem 

Behaima zespół rzemieślników wykonał najstarszy, zachowany do dzisiaj globus. Georg 

Glockendon był artystą, który ozdobił kulę rysunkami map zgodnie ze wskazówkami 

Behaima. Na globusie o średnicy 51 cm możemy odszukać ponad 2000 nazw miejscowości, 

100 ilustracji, herby i banery. Wiele notatek dotyczy baśniowych stworów z dalekich krajów i 

ich mieszkańców, roślin oraz zwierząt. Cały szereg uwag odnosi się również do handlu i 

obserwacji znanych wówczas podróżników. Gdy zakręcimy globusem i udamy się w podróż 

na półkulę zachodnią, napotkamy jedynie bezmiar wód. Nie ma Ameryki. To się wkrótce 

miało zmienić. 15 marca 1493 roku, przybijając do brzegów portu w Palos, Krzysztof 

Kolumb powrócił z pierwszej wyprawy i od tamtego dnia europejski wizerunek świata 

zaczynał ulegać modyfikacji o nowo odkryte obszary. 

Oryginał globusa można oglądać w Muzeum Narodowym w Norymberdze. 

W kolekcji 67 globusów przechowywanych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

znajduje się jeden z najstarszych globusów Ziemi na świecie. Jest to tzw. „Złoty Globus 

Jagielloński”, mechaniczna sfera armilarna, wykonana na początku XVI wieku. Jej 

elementem jest niewielki globus (śr. 7,35 cm), zawierający zamknięty w środku mechanizm 

zegarowy. Datowany jest na 1510-1511 rok. Jest to drugi po globusie Martina Behaima 

globus Ziemi, równolatek Hunta-Lenoxa (New York Library, USA). Instrument jest nie tylko  
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                                         Złoty Globus Jagielloński. Sfera armilarna, globus, kalendarz i zegar.  

                                       Własność Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fot. Grzegorz Zygier 

 

przyrządem demonstracyjnym, ale również uniwersalnym kalendarzem i zegarem. Jego 

budowa nawiązuje do wczesnych przyrządów produkowanych w Blois (Francja). Oryginalnie 

instrument był podwieszany przy użyciu kółeczka, wieńczącego sferę. Obecnie umieszczony 

jest na XVIII-wiecznym statywie, a całkowita wysokość obiektu, który stał się instrumentem 

stacjonarnym wynosi 42 centymetry
1
. Globus Jagielloński był darem profesora Jana Brożka 

(1585-1652) matematyka, astronoma, astrologa, medyka i teologa, pierwszego polskiego 

historyka nauki, dla biblioteki Collegium Maius (1639). W czasie II wojny światowej, po 

wejściu Niemców do Krakowa, próbowali oni globus odszukać i wywieść go do Berlina.  Na 

szczęście obiekt został zabezpieczony i ukryty, jego lokalizacja znana była tylko kilku 

osobom
2
. Do 1957 roku przyrząd znajdował się w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej, 

następnie został przekazany do tworzonego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją  

nazwę globus zawdzięcza profesorowi Tadeuszowi Estreicherowi, który wywiódł ją od 

miejsca przechowywania – Biblioteki Jagiellońskiej.  „Złoty” – odnosi się do jego barwy –  

pozłacanej blachy miedzianej i mosiężnej. Globus ziemski umieszczony wewnątrz sfery 

armilarnej z pierścieniami przedstawiającymi trzy układy współrzędnych astronomicznych 

jest jednym z pierwszych w historii kartografii globusowej i równocześnie jednym z 

najstarszych zachowanych, na którym znajduje się nazwa „Ameryka”, która pochodzi od 

imienia włoskiego kupca i żeglarza Amerigo Vespucciego, odbywającego podróże do Nowego 

Świata w latach 1499–1502. Hasło zaproponował w 1507 roku alzacki kartograf Martin 

Waldseemüller, który, najwyraźniej nieświadomy wcześniejszych dokonań Krzysztofa 

Kolumba, przypisał odkrycie nowej części świata Vespucciemu. 

Na globusie brak jest kolorowych map i ornamentów, a zarysy kontynentów i ich 

opisy wygrawerowano na powierzchni pozłacanego mosiądzu. Wnikliwość odzwierciedlenia 

linii brzegowej, szczegóły topograficzne, ale przede wszystkim dokładna siatka geograficzna 
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powodują, że jest to wysokiej klasy obiekt kartograficzny. Mapa Ziemi została omówiona 

pięćdziesięcioma trzema łacińskimi nazwami geograficznymi. Amerykę Południową opisano 

jako Mundus Novus, Terra Sanctae Crucis, Terra de Brasil z wyspami Isabella i Spain. 

Najbardziej charakterystyczne jest umiejscowienie Brazylii po zachodniej stronie Ameryki 

Południowej. Natomiast Amerykę Północną podpisano: America noviter reperta (Ameryka 

świeżo odkryta) – jednak jest ona przedstawiona jako tajemniczy kontynent wyspowy na 

Oceanie Indyjskim na półkuli wschodniej. 

 

 
Globus Jagellonicus.  

Źródło: Tadeusz Estreicher delineavit. III. No. 3, Tadeusz Estreicher, Globus Biblioteki Jagiellońskiej z początku 

wieku XVI, w Krakowie, Nakładem Akademii Umiejętności, 1900.  

Na potrzeby artykułu Ameryka Północna została zaznaczona na zielono 

 

Globus krakowski wyróżnia typowo kartograficzne wykonanie mapy. Dzięki temu ma 

on charakter dokumentu, a nie artystycznej prezentacji wizerunku Ziemi. Brak jest m. in. 

wizerunków potworów morskich i statków
3
. 

Oto dwa interesujące przykłady wiedzy kartograficznej z pogranicza „nieodkrytego” i 

„odkrytego”. A przyczynkiem do nowego przedstawienia wyobrażenia świata na półkuli 

zachodniej stała się pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. 

Zapraszamy do Krakowa do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. 

 
Przypisy:  

Małgorzata Taborska, Marcin Banaś - Globus Jagielloński jako mechaniczna sfera armilarna – historia, budowa, 

działanie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2020. 

 
Bibliografia: 

Banaś Marcin, nota w: Piękno darowane. Dzieła ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach 

Collegium Maius. Katalog wystawy, Kraków, 2014. 

Taborska Małgorzata, Poniedziałkowy kwadrans naukowy, Facebook Muzeum UJ, 2020. 

Taborska Małgorzata, Banaś Marcin, Globus Jagielloński jako mechaniczna sfera armilarna – historia, budowa, 

działanie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2020. 
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Dzień w rezerwacie Pine Ridge 
Andrzej Romanowski 

 

Gdy zaczęliśmy organizować wycieczkę objazdową po zachodniej części Stanów 

Zjednoczonych, na trasie musiał znaleźć się rezerwat Pine Ridge i Wounded Knee. Koledzy 

ze Stanów Zjednoczonych, z którymi konsultowałem plany wycieczkowe życzliwie odradzali 

wizytę w rezerwacie. Argumentowali, że nie ma tam nic ciekawego do oglądania, że panuje 

ogromna bieda a przemoc, narkotyki i alkoholizm są na porządku dziennym. Znałem te 

wszystkie opinie, a mimo to upierałem się, by tam pojechać. I nie żałuję. Wcale nie było tak 

źle. 

         Rezerwat Pine Ridge odwiedziliśmy 15 sierpnia 2019 roku. Poniżej krótka relacja 

fotograficzna z pobytu u Lakotów Oglala. Zdjęcia i komentarze – autor. 

 

 
Droga nr 87 - wjazd do rezerwatu Pine Ridge (lakota – Wazí Aháŋhaŋ Oyáŋke), od południa (z Nebraski). 

Charakterystyczne grzbiety porośnięte sosnami, od których pochodzi nazwa Pine Ridge 

 

 
Przed wjazdem niezbyt zachęcające zaproszenie dla przyjezdnych  
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Jeden z budynków władz plemiennych - Biuro ds. Zasobów Ludzkich 

 

 

Osiedle zlokalizowane przy trasie z Pine Ridge do Wounded Knee 
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Nieliczne pola uprawne w rezerwacie. Obecnie w większości należą do nie-indiańskich dzierżawców lub 

właścicieli 

 

 

Krajobraz środkowej części rezerwatu 
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Tablica witająca gości w Wounded Knee 

 

 

 
Wounded Knee Visitor Center. Centrum informacyjne dla zwiedzających było zamknięte w czasie naszego 

pobytu… 
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…ale „pod chmurką” otwarte 

 

 

 
Za parkingiem „stragany” sprzedawców „pamiątek”. Dalej zielony pas drzew wskazuje koryto strumienia 

Wounded Knee, gdzie 29 grudnia 1890 r. rozegrała się tragedia Lakotów Mnikȟówožu wodza Wielkiej Stopy. 

Na wzgórzu jasna plama wskazuje miejsce nieistniejącego już drewnianego kościółka, który od 27 lutego 1973 

roku przez ponad 70 dni stanowił bastion dla około 200 aktywistów Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) 

walczących o prawa rdzennych Amerykanów 
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Główna brama przy wejściu na cmentarz. Szybko pojawił się miejscowy Lakota sugerujący chęć pozostania 

naszym przewodnikiem. Po krótkiej rozmowie skąd jesteśmy i po co przyjechaliśmy do Wounded Knee przestał 

nas traktować jak zwykłych turystów 

 

 

 

W środku cmentarza postawiono Wounded Knee Memorial – kamienny obelisk z wyrytymi imionami ofiar 

masakry w 1890 roku 
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Zwyczajowy u Lakotów sposób składania ofiar duchom zmarłych. Za zgodą miejscowych uczynił to także autor  

 

 

 
Obok zbiorowego grobu ofiar masakry z 1890 roku pochowano Buddy LaMonte, 31-letniego Lakotę Oglala, 

weterana z Wietnamu, który stracił życie w czasie oblężenia Wounded Knee w 1973 roku 
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Niektórzy mieszkańcy rezerwatu poruszają się tradycyjnie – konno 

 
 

 
Elektryczność z nielicznych jeszcze w rezerwacie paneli  fotowoltaicznych 
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Centrum Thunder Valley w pobliżu miejscowości Sharps Corner - położone przy dawnym szlaku wodza Dużej 

Stopy (Big Foot Trail – obecnie część drogi nr 27) jest oddolną organizacją non-profit pracującą z młodzieżą i 

rodzinami Lakotów nad wprowadzeniem systemowych zmian w celu poprawy warunków życia mieszkańców 

rezerwatu 
 

 
Szkoła podstawowa dla dzieci z okolicy Potato Creek 
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Nowości (i odkrycia) wydawnicze – zima 2020 
Cezary Cieślak  

 

Opis nowości chciałbym rozpocząć od Traperskiego żywota Williama T. Hamiltona będącego 

kontynuacją Życia na Równinach Georga A. Custera. Dlaczego? Otóż relacja Hamiltona jest  

żywym świadectwem epoki. Identycznie jak Custer, ukazuje niemal codzienny trud walki i 

jednocześnie życia u boku Indian. Oczywiście Hamilton nie pełnił takich funkcji jak generał 

Custer, ale jego opowieść uzupełnia obraz podboju ze strony trapera i zwiadowcy.  

Akcja obydwu wspomnień dzieje się – czy może bardziej, zahacza – o ziemie dwóch 

plemion, których monografie właśnie ukazały się w naszej jedynej oficynie indianistycznej, 

czyli Wydawnictwie TIPI: Ponkowie. Święte Głowy znad górnej Missouri Adama 

Piekarskiego oraz Assiniboini. Kamienni Ludzie Jarosława Wojtczaka. Jak można się 

domyśleć obydwie pozycje należą do bardzo dobrze znanej czytelnikom serii „Wielkie 

Plemiona Ameryki”. Szczególne zainteresowanie powinni wzbudzić Ponkowie, których 

historia tak bardzo odbiega od dziejów powszechnie znanych plemion z Równin, jak 

Siuksowie czy Szejenowie. Ponkowie wystarczająco zadbali o to, by ich dzieje okazały się nie 

mniej pasjonujące, a pod koniec XVIII stulecia stali się wręcz regionalnym graczem, bez 

zgody których niewiele mogło się tam wydarzyć. Oczywiście nie mogło zabraknąć słynnej 

rozprawy sądowej – jako sposobu walki o dobro plemienia – a w której brał udział przywódca 

tegoż ludu, Stojący Niedźwiedź. I co równie ciekawe, Adam Piekarski wskazuje, że było … 

kilka wersji przemowy tego wodza. 
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Patrząc gatunkowo na nowości (i 

odkrycia), to tym razem mamy więcej 

książek ujmujących globalnie Amerykę 

tubylczą, i to w sposób naukowy. Renata 

Faron-Bartels w Złotych cywilizacjach 

Ameryki opisuje dzieje Hemisfery 

Zachodniej, poczynając od archeologii, ale 

przede wszystkim wskazuje jak tytułowe 

złoto wpłynęło na losy Indian, w tym jakie 

miało ono znaczenie w Ameryce przed 

pojawieniem się Europejczyków. Z kolei 

Felipe Fernández-Armesto w Pionierach. 

Powszechnej historii eksploracji opisuje 

spotkania kultur z rożnych kontynentów, od 

spektakularnych odkryć Krzysztofa Kolumba 

po wyprawy Jamesa Cooka. Nie pomija 

aspektów towarzyszącym odkryciom 

geograficznym: eksploatacji i eksterminacji. 

Antropologia w nowościach 

wydawniczych to na wysokim poziomie Nie 

śpij, tu są węże Daniela L. Everetta. Jest to 

zbiór wspomnień z dżungli byłego 

misjonarza, który po porzuceniu działalności 

ewangelizacyjnej, zajął się badaniem 

spotkanych Indian Pirahã z Amazonii. Książka to nie tyko garść osobistych refleksji, ale też 

naukowe rozważania językoznawcze. 

Wyjątkowo, jesień słabo obfituje w reportaże. Mamy tylko jeden tytuł, który w 

dodatku luźno dotyka tubylców: Kanadiana Moniki Grzelak. 

Odkrycie wydawnicze, nawiązuje do wyżej wspomnianych „globalnych” pozycji. 

Henryk Szlajfer jest autorem Współtwórcy atlantyckiego świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w 

gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku. Warte podkreślenie jest, że autor 

wyraźnie wskazuje na odpowiedzialności Europejczyków, zarówno chrześcijan, jak i Żydów 

na udział w kolonializmie. 
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