
  



 
 

2 
 

Aktualności 
Jolanta Pawlak, Adam Piekarski 

 

1. XLV Zlot PRPI, Stare Lipki 16-24.07.2022 
Tegoroczny zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian odbył 

się w Starych Lipkach (gmina Stoczek, woj. 

mazowieckie). Organizatorami byli Dariusz „Smyk” 

Przesmycki i Monika Doktorska.  

Na zlocie jak zawsze odbyło się wiele tematycznych 

spotkań, a wśród nich Zebranie PSPI, czy inne np. Pieśni 

Indian leśnych, Nowości 

wydawnicze, Magazyn 

Wyspa Żółwia, 

Wspomnienia o L. Michaliku, Rowerowa podróż po USA 

z Jackiem Piwowskim. W ramach kina plenerowego 

wyświetlono film „Spotkanie z Apaczem Lipan Ivánem 

Alexandrem De León Aguirre”.  

Podczas zlotu miały miejsce indianistyczne 

atrakcje, np. turnieje łucznicze, rekonstrukcja bitwy 

„Indian leśnych z Indianami Wielkich Równin”, 18 

Bieg na Rzecz Ziemi, tańce powwow, piknik 

indiański i wystawa „Indiańska Kanada”, szałasy 

potu, debata „Jak korzystać z przyrody w zgodzie z 

naturą?”, warsztaty rękodzieła dla dzieci, czy krąg 

kobiet. 

 
Fot. Jolanta Pawlak, Jarosław Wojtczak 

 

 

2. Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian  

Podczas Zlotu PRPI w Starych Lipkach odbyło się tradycyjnie spotkanie członków i 

sympatyków PSPI, w którym uczestniczyło kilkanaście osób. Podczas dyskusji przedstawiono 

działania organizacji w ciągu ostatniego roku, problemy, z jakimi borykał się Zarząd PSPI 

(chodziło m.in. o konieczność zmiany konta) 

oraz wartości, jakie niesie nasza działalność. 

Pozytywnym aspektem spotkania było 

wyrażenie zadowolenia z faktu, że istnieje 

ogólnopolska organizacja, która spełnia takie 

funkcje. To grupa ludzi, którzy poprzez 

stronę internetową PSPI oraz stronę 

Facebook PSPI dają osobom z zewnątrz 

możliwość poznania środowiska polskich 

indianistów. To ważne „okno” daje wielu 

ludziom i instytucjom możliwość uzyskania 

pomocy, wiedzy, lub zwyczajnych 

kontaktów z indianistami różnych regionów.  

 



 
 

3 
 

3. Spotkanie poświęcone pamięci Leszka Michalika  
Podczas Zlotu PRPI w Starych Lipkach z inicjatywy Marcina Pejasza odbyło się spotkanie 

poświęcone pamięci Leszka Michalika. Podczas tego spotkania różne osoby wspominały 

pierwsze zloty indiańskie, których inspiratorem był między innymi Leszek Michalik. 

Opowiadano o wpływie, jaki miał pan Leszek na ich indiańskie drogi, na sposób 

postępowania i rozwój fascynacji kulturą rdzennych Amerykanów. Podniesiono problem 

konieczności uporządkowania licznych książek i artefaktów indiańskich, które zgromadził on 

podczas swojego życia. Poruszono problem, który może coraz częściej pojawiać się w 

naszym gronie – co zrobić w przyszłości z bogatymi zbiorami indiańskimi, które będziemy 

pozostawiać. Chodzi o pomysł, by stworzyć miejsce w Polsce, które stanowiłoby muzeum 

ruchu indiańskiego z odpowiedzialnymi, zaufanymi gospodarzami. Jeśli ktoś z Czytelników 

naszego Biuletynu miałby poważną propozycję w tej sprawie, prosimy o kontakt.  

 

4. 78 Urodziny Leonarda Peltiera  

Leonard Peltier, indiański aktywista z lat siedemdziesiątych i „więzień sumienia” w USA od 

45 lat odbywa wyrok w zamkniętym zakładzie karnym. Gdy 12 września obchodził swoje 78 

urodziny, w kilku miejscach na świecie zorganizowano małe demonstracje, lub pikiety, by 

przypomnieć o możliwości rewizji wyroku, lub uwolnieniu Peltiera. 

   

5.  Problemy Młodego Winnetou w Niemczech  

11 sierpnia 2022 r. w kinach Niemiec i Austrii miała miejsce premiera filmu fabularnego w 

reżyserii Mike Marzuka zatytułowanego Der junge Häuptling Winnetou (Młody Winnetou). 

Film wyprodukowała monachijska firma SamFilm (producenci Ewa Karlström, Andreas 

Ulmke-Smeaton i Bernd Schiller) w koprodukcji 

ze Studio Babelsberg (producent Christoph 

Fisser). W filmie zagrali biali aktorzy przebrani za 

Indian, a chęć przypodobania się starym fanom 

spowodowała przywrócenie klisz z 

wcześniejszych filmów o Winnetou, opartych o 

powieści Karola Maya. Pomimo pochlebnych 

akcentów film zalała fala krytyki zarzucając mu 

rasistowskie uprzedzenia, powielanie stereotypów 

i takie podejście do rdzennych Amerykanów, jak 

za czasów kolonialnych. Produkcję filmową miało 

uświetnić również wydanie dwóch książeczek dla 

dzieci o Winnetou pod tym samym tytułem co 

film, jednak internauci zasypali wydawcę książek 

(Ravensburger) oskarżeniami o promowanie 

rasizmu. Efektem krytyki było wycofanie 

książeczek z rynku, a program pierwszy 

niemieckiej telewizji zaprzestał wyświetlania 

filmów o Winnetou. 

 

 

 

Źródło: https://cineuropa.org/en/film/428708/ 
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6. Academy Museum of Motion Pictures przeprasza Saheen Littlefeather   

Kiedy Marlon Brando został uznany za najlepszego aktora za 

rolę Vito Corleone w filmie Francisa Forda Coppoli „Ojciec 

chrzestny” (1972), Sacheen Littlefeather (Apache/Yaqui) 

weszła na scenę na 45 ceremonii rozdania Oscarów w 1973 

roku, by odrzucić nagrodę w imieniu aktora. Z widowni 

odezwała się wtedy lawina rasistowskich, obraźliwych 

okrzyków i gestów, straszono ja również przemocą poza 

sceną. Pół wieku później, w czerwcu br., Academy Museum of 

Motion Pictures przeprosiła Indiankę za złe traktowanie tego 

wieczoru, oprócz tego 17 września przeprowadziła specjalny 

program i rozmowę z Sacheen Littlefeather zatytułowaną 

„Wieczór z Sacheen Littlefeather”.  

 

 

 

7. Występ indianistów na festiwalu w Sopocie 

15 sierpnia br. podczas festiwalu 

piosenki w Sopocie wystąpiła Patrycja 

Markowska. Piosenkarce podczas 

występu towarzyszyła znana grupa 

polskich indianistów Huu-Ska Luta z 

Torunia. Występ wywołał w mediach 

polemikę na temat wykorzystywania 

kultur rdzennych Amerykanów.  

 

 

8. Wystawa Adama Piekarskiego Longest Walk 2. Indiańskie oblicza Ameryki.  
Dnia 8 września br. w Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile (ul Browarna 7) 

została otwarta wystawa Adama Piekarskiego zatytułowana Longest Walk 2. Indiańskie 

oblicza Ameryki. Tematem wystawy jest próba przybliżenia tubylczych kultur Ameryki 

Północnej widzianych z perspektywy udziału autora w historycznym przedsięwzięciu jakim 

był wielokulturowy Najdłuższy Marsz. Był to drugi indiański marsz zorganizowany po 

trzydziestu latach od pierwszego Longest Walk, jaki miał miejsce w 1978 roku.  

Organizatorem i głównym koordynatorem Longest Walk 2 był pochodzący z narodu 

Chippewa z rezerwatu Leech Lake, nieżyjący już Dennis J. Banks (1937-2017), Nowacumig 

(j. ojibwa), znany, tubylczy działacz społeczno-polityczny, lider Ruchu Indian 

Amerykańskich (AIM) i okupacji Wounded Knee w 1973 roku, organizator Świętych Biegów 

na świecie i marszów w USA, nauczyciel, twórca oraz aktor. W drugim marszu, którego 

uczestnicy przemierzali całe Stany Zjednoczone, od San Francisco w Kalifornii, do leżącej na 

wschodnim wybrzeżu stolicy kraju – Waszyngtonu, brało udział ponad 800 osób z wielu 

tubylczych narodów, ale też z USA oraz innych krajów. Wśród uczestników nie zabrakło też 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Sacheen_Littlefeather 

Źródło: https://teleshow.wp.pl/wystep-markowskiej-

podzielil-ekspertow-wszystko-z-podwodu-

towarzyszacych-jej-tancerzy-6802739491248800a 
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innych Polaków, Marka Nowocienia, który przemierzył całą trasę 

marszu oraz Ewy Stańskiej, która pojawiła się w USA na jego 

koniec. Marsz rozpoczął się ceremonią na wyspie Alcatraz w 

zatoce San Francisco i w ciągu następnych 5 miesięcy uczestnicy 

pokonali 13200 kilometrów, by 11 lipca dotrzeć do Waszyngtonu.    

Cele Najdłuższego Marsz 2 skupiały się wokół takich 

haseł jak suwerenność, sprawiedliwość, pokój, zdrowie i ochrona 

środowiska. Będziemy iść dla Siódmego Pokolenia, dla naszej 

młodzieży, dla sprawiedliwości, dla uzdrowienia Matki Ziemi, dla 

uzdrowienia naszych ludzi… Całe życie jest święte. Chrońmy 

święte miejsca. Chrońmy Matkę Ziemię – brzmiały hasła 

Najdłuższego Marszu 2. 

Wystawa przybliża samo wydarzenie i jego charakter. Na 

przedstawiony projekt składają się zdjęcia autora wykonane 

podczas Najdłuższego Marszu, które stanowią rodzaj 

dokumentacji historycznego już wydarzenia. Są również 

archiwalne zdjęcia Edwarda S. Curtisa, który na przełomie XIX i 

XX wieku dokumentował życie amerykańskich Indian. Atrakcją 

wystawy są ubiory i przedmioty indiańskiego rękodzieła, 

oryginały i repliki oraz inne przedmioty ukazujące materialny dorobek tubylczych plemion, 

obrazujące ich kulturę i historię Ameryki.  

Dennis Banks i Adam Piekarski 

Longest Walk 2,  

Texarkana, Teksas, 14.05.2008  
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Wystawa skierowana jest nie tylko do tych, którzy zetknęli się z tematyką indiańską 

poprzez literaturę przygodową, czy film westernowy. Jej zamierzeniem jest dotarcie do 

wszystkich, którym nie jest obce pojęcie tolerancji, którzy ciekawi są ludzi zamieszkujących 

ten sam, chociaż inny świat. Przez pryzmat wystawy autor chce pokazać, że Indianie Ameryki 

Północnej, chociaż ciągle otoczeni nimbem tajemniczości połączonej z romantycznym 

wizerunkiem są najzwyczajniejsi w świecie.   

Wystawa miała swoją premierę w 

Bydgoszczy. W wyłożonej wtedy księdze można 

było odnaleźć wiele wpisów, zarówno gości z 

Polski jak i zagranicy, których spontaniczny 

charakter ukazywał pozytywne emocje 

zwiedzających. Jako autor projektu czerpię z tego 

ogromną satysfakcję, bo cóż może być lepszego od 

refleksji: „Znakomita wystawa, która mimo 

pokazania dzisiejszej codzienności Indian, wcale nie 

odziera dawnych legend i mitów – przeciwnie: 

pokazuje dumne ze swych korzeni Narody, które 

przetrwały i nie zatraciły tożsamości”.  

W 2008 r. w kwartalniku TAWACIN ukazał 

się artykuł, w którym autor zaprezentował 

reminiscencje związane z tym wydarzeniem (Adam Piekarski. Jesień 2008. Mój najdłuższy 

marsz. TAWACIN 3 [83]). Dzięki wystawie w Pile można nie tylko powrócić do ważnych, 

historycznych wydarzeń sprzed 14 lat. Hasła Najdłuższego Marszu nigdy nie były tak 

aktualne, jak obecnie i dotyczą nas wszystkich.  

Wystawa będzie trwała do 13 listopada br. Serdecznie zapraszamy.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. z wernisażu Violetta Piekarska 

Marek Nowocień (z prawej) i Adam Piekarski 

Longest Walk 2, Texarkana, Teksas,  

14 maja 2008 
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T. C. Cannon – Malarz tubylczej obecności 
Ewa Dżurak 

 

Obraz pod tytułem Grandmother Gestating 

Father and the Washita River Runs Ribbon-

Like (Babcia w ciąży z ojcem, a rzeka 

Washita wije się jak wstążka) przykuwa 

wzrok wibrującym kolorem, zdecydowanym 

konturem, kontrastującymi deseniami. Na tle 

błękitnego nieba z plamkami białych 

obłoczków, a w dolnej części bezkresnej 

ciemnej równiny, prężnym krokiem 

maszeruje kobieta w zaawansowanej ciąży. 

Jej sylwetka wyraźnie odcina się od tła. 

Ubrana jest w jasną sukienkę w śmiały deseń 

w kropki, korespondujący z deseniem 

obramowania obrazu. Długie włosy spływają 

na plecy. Na biodrach ma niebieski koc w 

czerwone kwiaty podtrzymywany pasem 

concho, typem ozdoby charakterystycznym 

dla Nawahów i całego Południowego 

Zachodu. W prawej ręce trzyma czerwoną 

parasolkę, której cień przysłania górną część 

jej twarzy zwróconej w stronę widza. Wyraz 

twarzy ma zdecydowany, nie uśmiecha się. 

Nogi w mokasynach stąpają po wstążce rzeki Washita. Wybór tej rzeki nie jest przypadkowy. 

27 listopada 1868 r. 7 pułk kawalerii Georga Armstronga Custera zmasakrował wioskę 

Szejenów rozbitą na rzeką Washita. Wydatny brzuch babki noszącej ojca artysty oznacza tej 

masakry pokonanie, oznacza wybór życia, zapowiedź nowego pokolenia i obiecującej 

przyszłości. Nasycone barwy obrazu ożywione zdecydowanym deseniem są manifestacją 

przetrwania, pokonania tragicznej, poplątanej historii, mocnym znakiem obecności.  

Obraz pochodzi z 1975 roku, a jego autorem jest Tommy Wayne Cannon (znany jako 

T.C. Cannon) jeden z najważniejszych malarzy i artystów pochodzenia tubylczego XX wieku. 

W roku 1975 był już artystą dojrzałym i obraz Babci zawiera wszystkie najważniejsze rysy 

jego niezwykłej twórczości 

Urodził się w Oklahomie w 1946 roku. Wśród przodków ma Kiowa, Caddo i 

Czoktawów. Utalentowany plastycznie kształcił się przez dwa lata, od 1964 r., w nowo 

otwartym Instytucie Sztuki Indian Amerykańskich (Institute of American Indian Art, IAIA) w 

Santa Fe. Była to szkoła niezwykła, od 1962, skupiała młodych artystów z wielu plemion, 

mówiono o niej – Indiańskie Narody Zjednoczone – bo w jej pracowniach rozbrzmiewało 

jednocześnie ponad 80 języków. Studenci uczyli się tam historii sztuki europejskiej i 

amerykańskiej oraz różnych technik rzemiosła i sztuki plemiennej.  

Po ukończeniu szkoły, w 1966, T.C.  Cannon przeniósł się do San Francisco Art 

Institute, ale na ledwie kilka miesięcy. Zaciągnął się do wojska i przez rok służył w 

Wietnamie. Był nagrodzonym medalami żołnierzem 101 Dywizji wojsk powietrzno-

desantowych i członkiem Black Leggings Society,  stowarzyszenia wojowników Kiowa. 

https://email.mg2.substack.com/c/eJxVkU1vozAQhn9NuBXZBvNx8KFblIZ0g5RuGpVekLEH4gIGYVNKfv2SRntYaT6kGc28o3kEt1D348KG3ljnFgq7DMA0zKYFa2F0JgNjoSQjFGHk0cCRzJc4opGjTFGNAB1XLbPjBM4wla0S3Kpe_0wEKIhD58IqHuPSK7mIwtAPYokEqjCRIEJURVIEd2E-SQVaAIMvGJdeg9Oyi7WD2XiPG7JdbeBghvVi10ylsVw0rui7W311-yAeBNe61xtva_sG1pzAsseCnJd30jbpZ79kp8fvQ3LAmZqVeI6vchsPH09pcLiKOUvS7-z0ZtKuvchb7ZQvh8-jlyU5ypZZ8ffsuu5QYndWv08pOSQ5zZbUpDrDuUqDVP_6Et7Riu58yb3XoSS-qo5u_bGzf5I03lXNW1nW8_76uj8bk7ygvn56rn0vf7HF_NY07dFRjCCCEfUwpsRH1MVuCZIDFzjAVQwU-TiKAkCSykoSn0Kw8VFXk_8e4oxs4JJ33tqbB3dob1yKtdFNWtmlAM3LFuQdmb2T_4FY1KBhXP8rC24ZDgjxV1x-GAf0Tmhl6oXIJ5hSZ1WU_Tql2T8qfwFh_MVl
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Kariera T. C. Cannona jako uznanego artysty zaczęła się od wspólnej wystawy z 

Fritzem Scholderem w 1972 roku. Ukształtowany przez ruchy społeczne burzliwych lat 60., 

wielbiciel Boba Dylana, zginął tragicznie w 1978 r., w wypadku samochodowym, gdy miał 

zaledwie 31 lat. Jego dorobek, jak na tak krótki okres jest niezwykły. Stworzył ponad 80 

dzieł, w tym 50 obrazów olejnych,  liczne grafiki, wiersze i piosenki. 

Dwa lata temu w  Narodowym Muzeum Indian Amerykańskich (National Museum of the 

American Indian) w Nowym Jorku można było obejrzeć wystawę retrospektywną sztuki T. C. 

Cannona. Nosiła tytuł  „T. C. Cannon – na krawędzi Ameryki” (T. C. Cannon:  At the Edge of 

America) i pokazywała artystyczny rozwój i najważniejsze dzieła tego wszechstronnego 

artysty – był nie tylko malarzem, również rysował, pisał wiersze i  piosenki oraz komponował 

do nich muzykę.  

W swojej sztuce inspirowanej twórczością grupy artystów zwanej Kiowa Six, 

malarstwem Henri Matisse i Van Gogha oraz amerykańskim pop artem – pokazuje tubylczą 

teraźniejszość, miejsce rdzennych mieszkańców w amerykańskim społeczeństwie, tubylczą, 

niemożliwą do zatarcia obecność. Udowadnia też, że malarz pochodzenia indiańskiego jest 

artystą amerykańskim, artystą nowoczesnym, którego nie da się zamknąć w etnicznym 

skansenie. Zrezygnował z przedstawiania rytuałów czy scenek rodzajowych z plemiennego 

życia. Krytycy uważają, że wraz z nauczycielem Fritzem Scholderem i Oscarem Howe 

stworzył nowy rodzaj sztuki tubylczej, na wskroś współczesny, 

przełamujący wcześniejsze techniki i tematy oparte głównie na 

plemiennych tradycjach. W jego obrazach często znajdują się 

elementy przeciwstawne, z jednej strony symbole plemienne, z 

drugiej  detale pochodzące z kultury zachodniej, połączone w 

jedną całość, składające się na oraz tworzące bieżącą 

rzeczywistość. 

Jeden z pierwszych obrazów, które, według znawców, 

stanowią przełom w jego sztuce i wyznaczą kierunek 

późniejszym dziełom jest obraz z 1966 r. Mama and Papa Have 

the Going Home Shiprock Blues. To śmiały portret kobiety i 

mężczyzny z plemienia Nawahów. Siedzą obok siebie, on w 

swobodnej pozie z nogą założona na nogę pali papierosa, ona 

owinięta tradycyjnym kocem ma na nosie modne okulary 

przeciwsłoneczne, które natychmiast przyciągają wzrok. Ta 

praca łącząca elementy amerykańskiej współczesności i 

tradycji plemiennej, przeszłości i teraźniejszości zmieniła 

dla wielu sposób przedstawiania w sztuce tubylczych 

mieszkańców Ameryki. Postaci Indian na jego obrazach 

mają rekwizyty tradycyjne i współczesne – łączą w sobie 

elementy przeciwstawne, przebywają jednocześnie w obu 

światach. 

Swój autoportret  T. C. Cannon maluje w muzealnej 

sali, z obrazem ulubionego Van Gogha w tle. Tak się 

postrzegał, jako spadkobierca artystów rodzimych i 

zachodnich.  

Obrazem przykuwającym wzrok jest praca Soldiers z 

1970 r., w którym postać żołnierza składa się w połowie z 

wojownika indiańskiego, a w połowie z amerykańskiego 
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kawalerzysty. Czy to złączenie nieprzyjaciół 

oddaje stan ducha tubylczego żołnierza 

amerykańskiego – żołnierza w wojnie 

wietnamskiej? Z jednej strony mężnego 

wojownika, z drugiej kolonialnego agresora? 

Być może jest przywołaniem tradycji 

plemiennych wojowników, nade wszystko 

ceniących męstwo w walce, a także 

przypomnieniem postaci indiańskiego 

tropiciela na usługach amerykańskiej armii?  

W innym obrazie o intensywnej 

kolorystyce zatytułowanym Two Guns 

Arikara  malarz przedstawia siedzącego w 

fotelu wojownika z dwoma pistoletami na 

udach. Rewolwery i fioletowa fryzura 

niepokojąco ze sobą kontrastują.  Podobnie 

ozdoby plemion prerii ze spodniami tropiciela 

armii amerykańskiej. A na filetowym tle 

pojawia się wszechobecny w jego malarstwie 

deseń w kropki. T.C. Cannon malował czasami 

na swych obrazach tancerzy Tańca Słońca i 

być może tak często pojawiający się w jego obrazach deseń z kropek jest związany z 

halucynacjami doświadczanymi podczas tego tańca. 

Na rok przed śmiercią T.C. Cannon stworzył swoje monumentalne dzieło symboliczne 

ponad sześciometrowej długości – Epochs in Plains History: Mother Earth, Father Sun, the 

Children themselves – na zamówienie  miasta Seattle. Od lewej do prawej pojawiają się 

symbole kolejnych epok w dziejach plemion prerii. Najpierw wychodzące z jaskiń postacie 

odziane w skóry zwierząt w świetle księżyca, potem postać białego bizona – jeden z 

najcenniejszych wśród licznych darów Matki Ziemi widniejącej w centralnej części obrazu, 

następnie tancerz Tańca Słońca wpatrzony w złotą tarczę ogromnego słońca, obok niego 

siedzący medicine man  i wreszcie niemal wychodzący poza ramy obrazu Indianin w 

dżinsach, kowbojskim kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. Historia widziana jak jeden 

nieprzerwany ciąg obecności zmieniającej postać. 
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Narodowy Park Historyczny Kultury Chaco – ważny symbol kultur 

prekolumbijskich Południowego Zachodu USA 
Andrzej Romanowski 

 

W kulturze masowej tubylczy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych kojarzeni są generalnie 

poprzez stereotyp Indian Wielkich Równin. Natomiast Południowy Zachód nierozerwalnie 

łączony jest z Apaczami, chociaż od wieków żyją na tym terenie osiadłe plemiona Pueblo. 

Badania archeologiczne potwierdzają, że w okresie prekolumbijskim nie tylko w Ameryce 

Środkowej i zachodniej części Ameryki Południowej rozwijały się kultury oparte o rolnictwo. 

Na północ od rzeki Rio Grande, na terenie obecnych stanów Arizona, Nowy Meksyk i 

Kolorado, przed przybyciem Europejczyków przodkowie Pueblo stworzyli cywilizacje, 

których pozostałością są dzisiaj bardzo liczne ruiny kamiennych osiedli i domostw. Jednym z 

takich przykładów jest Narodowy Park Historyczny Kultury Chaco (Chaco Culture Historical 

National Park). 

Park położony jest w północno-zachodnim Nowym Meksyku na sporym odludziu 

pomiędzy większymi miejscowościami takimi, jak Cuba na wschodzie, Farmington na 

północy i Crowpoint  na południu. Najlepiej dojechać tam od wschodniej strony, ponieważ od 

zachodu, od drogi nr 371 (na wysokości miejscowości White Rock) jazdę utrudnia szutrowa 

nawierzchnia. 

 Kanion Chaco został odkryty w 1823 r. przez meksykańskiego gubernatora Nowego 

Meksyku – José Antonia Vizcarra podczas kampanii wojskowej przeciwko Nawahom. W 

1907 r. prezydent Theodore Roosevelt utworzył  na tym terenie pomnik narodowy o nazwie 

Chaco Canyon National Monument, a w 1980 r. po powiększeniu jego obszaru i objęciu 

ochroną powstał park pod obecną nazwą. W 1987 r. wpisano go na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Park znajduje się na terenie tzw. Basenu San Juan będącego częścią 

Wyżyny Kolorado. Jest to płaski, półpustynny obszar położony na wysokości około 2 tys. 

metrów nad poziomem morza. Porośnięty jest suchoroślami, bylicami i kaktusami. Jedynie w 

centrum parku, w szerokim i stosunkowo płytkim kanionie na dnie którego płynie okresowa 

rzeczka Chaco Wash można spotkać bujniejszą roślinność i nieliczne drzewa. Od zachodu, 

południa i południowego wschodu wznoszą się urwiste wzniesienia o płaskich szczytach – 

mesy.  

Park zajmuje obszar 137,49 km² i obejmuje największe skupiska starożytnych ruin w 

Stanach Zjednoczonych. Ślady obecności człowieka datuje się tam od co najmniej 7 tys. lat. 

Na terenie parku odkryto ponad 4 tys. stanowisk archeologicznych a w samym kanionie 

znajduje się ponad 2400 zabudowań. Tylko niewielka ich część jest dostępna dla turystów. W 

latach 900-1150 Kanion Chaco był ważnym ośrodkiem politycznym, gospodarczym, 

społeczno-kulturowym i religijnym tej części Ameryki Północnej. Tamtejsi mieszkańcy 

rozwinęli na ogromną skalę kontakty handlowe, o czym świadczy rozbudowany system dróg 

oraz przedmioty pochodzące nawet z odległego, środkowego Meksyku, np. pióra i szkielety 

papug, czy ziarna kakao. Chacoanie – jak ich nazwali archeolodzy – zasłynęli nie tylko z 

osiągnięć architektonicznych (wspaniałe budowle), drogowych i hydrograficznych (kanały 

nawadniające). Posiadali również niezwykłą wiedzę astronomiczną, którą wykorzystywali w 

budownictwie, lokalizacji swoich siedzib oraz konstrukcji podziemnych budowli sakralnych 

zwanych kivami. Stworzyli także rodzaj kalendarza astronomicznego służącego nie tylko dla 

celów praktycznych, ale przede wszystkim religijno-ceremonialnych. 

Największym i najbardziej znanym kompleksem archeologicznym w parku Chaco 

Canyon jest pueblo Bonito (hiszp. Piękne miasto). Wzniesiono je prawdopodobnie około 
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połowy IX wieku na półkolistym planie. Zajmuje obszar ponad hektara. Tamtejsze budowle o 

grubych (około 90 cm) ścianach z ociosanego kamienia, połączonych zaprawą glinianą 

wzniesiono na wzór amfiteatru, tzn. pomieszczenia kolejnego, wyższego piętra były cofnięte 

w stosunku do niższego. Z reguły były to 4 piętra. Zdarzały się także budowle i 

pięciokondygnacyjne. Stropy wykonywano z pni sosen sprowadzonych z gór Chuska 

odległych o ponad sto kilometrów w kierunku północno-zachodnim. Cały kompleks liczył 

około 800 pomieszczeń, do których wchodziło się po drabinach przez otwór w suficie. 

Budowla była podzielona na dwie części oddzielone murem, co wskazuje na podziały 

religijne, lub społeczne grupy, np. fratrie. Na osobną uwagę zasługują kivy – specjalne, 

obrzędowe, podziemne pomieszczenia. Największe miały nawet 19 m średnicy.  

Współcześni Pueblo uważają kanion Chaco za historyczne miejsce swojego 

pochodzenia i traktują ten obszar jako święty. O fakcie tym informują specjalne tablice 

przeznaczone dla turystów, w których zwraca się uwagę na odpowiednie zachowanie na 

terenie parku. Religijne znaczenie tego miejsca dla rdzennych mieszkańców Południowego 

Zachodu uznają też amerykańscy naukowcy. W 1991 r. utworzono Chaco American Indian 

Consultation Committee. W jego skład wchodzą przedstawiciele Hopi, Pueblo i Nawahów 

oraz innych plemion. Mają oni istotny wpływ na zakres i charakter prowadzonych prac 

badawczych, głównie archeologicznych. Generalnie chodzi o to, aby – zgodnie z wierzeniami 

– jak najmniej ingerować w pozostałości przodków. Są one dla nich świętymi relikwiami. 

Komitet preferuje raczej badania nieinwazyjne oparte na dendrologii, teledetekcji oraz 

analizie tradycji ustnych plemion Południowego Zachodu. 

 
W artykule wykorzystano pracę: Palonka, Radosław. 2019. Sztuka i archeologia kultur indiańskich 

prekolumbijskiego Południowego Zachodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 203 oraz 

folder Chaco Culture National Historic Park New Mexico, National Park Service U.S. Department of the 

Interior. 

Zdjęcia i komentarze – autor 

 

 
Narodowy Park Historyczny Kultury Chaco 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Chaco_Culture_National_Historical_Park 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaco_Culture_National_Historical_Park
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Pustynny krajobraz w okolicy parku 

 

 

Budynek centrum aministracyjno-turystycznego parku. Zlokalizowano w nim salę, w której wyświetla się dla 

turystów filmy o parku i badaniach na jego terenie,  muzeum oraz sklep z publikacjami i pamiątkami 
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Makieta ruin największego siedliska parku – Pueblo Bonito 
 

 

 
Fragment ruin puebla Bonito – widok od południa (w stronę urwiska klifu) 
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Budowle w pueblo Bonito miały kilka pięter na co wskazują pozostałości belek stropowych 

 
 

Mury puebla wzniesiono z łupanego kamienia połączonego gliną 
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Rekonstrukcja stropu w jednym z pomieszczeń puebla 

 

 
Pomieszczenia puebla dostępne do zwiedzania 
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Pozostałości jednej z największych kiv na terenie puebla Bonito 

 

 

 
Model konstrukcji kivy jaki stosowano nie tylko na terenie kanionu Chaco 
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Nazwy i emblematy wszystkich plemion indiańskich Południowego Zachodu USA, które uważają Chaco 

Canyon za swoją praojczyznę 

 

Nowości (i odkrycia) wydawnicze – Jesień 2022  
Cezary Cieślak 
 

Wniosek ze spotkania nt. nowości wydawniczych na ostatnim Zlocie PRPI nasunął się sam: 

uśredniając, mamy jedną nową publikację w tygodniu i każda liczy sobie od kilkunastu do 

kilkuset stron. Z powodu wysokiej liczby publikacji, jesteśmy zdani na pojedyncze recenzje 

(które też będę przedstawiać przy okazji danego tytułu) albo na ogólny przegląd, jaki pojawia 

się zawsze w Biuletynie PSPI. Starając się ułatwić czytelnikom dokonanie wyboru, 

podzieliłem literaturę na tą, gdzie tubylcy są na pierwszym planie oraz na te pozycje, gdzie tej 

roli już nie pełnią, chociaż podział będzie wydawać się arbitralny z mojej strony. Natomiast 

teksty prasowe będę prezentować osobno.     

Zacznę od oficyn indianistycznych, które śledzę na bieżąco. W tej kategorii są 

wyłącznie nowości. 

Dzięki Wydawnictwu Tipi mamy kolejną monografię z serii „Wielkie Plemiona 

Ameryki”. Tym razem do rąk czytelników trafili Odżibuejowie, w nomenklaturze 

amerykańskiej znani bardziej jako Czipewejowie. Pod wieloma względami jest to książka 

wyjątkowa. Została wydana po śmierci autora dzięki pracy redakcyjnej Marka Maciołka oraz 

Marcina Pejasza. Ten ostatni przejrzał i uzupełnił książkę. Publikacja wzbogacona jest 

tekstem córki autora, Aliny, pt. Leszek Michalik – indiański ojciec. Przedstawia w nim wkład i 

rolę Leszka w rozwój polskiej indianistyki. Druga nowość to biografia słynnego wodza 

Józefa, autorstwa Marka Hyjka (dobrze znanego czytelnikom np. z Haidów). Książka 

przybliża jednego z wodzów Nez Perce, będącego postacią z krwi i kości, pokazując m.in. 
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jego trudne losy po słynnej uciecze w 1877 roku. Kolejne wydawnictwo indianistyczne, 

Foxesbooks poprzez prace Waltera McClintocka i Josepha Medicine Crowa przybliża nam 

Czarne Stopy i ich sąsiadów, Wrony. Są to książki tłumaczone z języka angielskiego. 

Identycznie jak oficyna Jacka Marciniaka, który przetłumaczył pracę Hermanna Meyera o 

łukach Indian amazońskich. 

Nie tylko w monografiach, czy relacjach historycznych Indianie są na pierwszym 

planie. W powieści Córka Strażnika Ognia Angeliny Boulley bohaterami są Odżibuejowie. 

Waldemar Kuligowski z kolei w dwóch artykułach przygląda się najnowszej antologii poezji 

tubylców z terenów Stanów Zjednoczonych oraz odpowiada na pytanie „Czy na Woodstock 

Festival byli Indianie?”. Natomiast w swojej książce o trzeciej płci przybliża Omeggid u 

Kunów (Panama), Muxe u Zapoteków (Meksyk) i „two-spirit” wśród tubylczych 

Amerykanów na północ od Rio Grande. 

Tekstem, który łączy obydwie kategorie bibliografii to Choroby i ich leczenie w 

kulturze Majów w epoce prekolumbijskiej i kolonialnej autorstwa Andrzeja Ulmera. Co 

prawda, jest to tekst sprzed dekady, ale pasuje do dalszej prezentacji nowości i odkryć 

wydawniczych pod kątem tematu do niedawna czołowego we wszelkich dyskusjach 

publicznych, czy w życiu rodzinnym: pandemia. Anna Trojanowska w Epidemie. Krótka 

historia, jeden z rozdziałów poświęca żółtej febrze, zwanej „chorobą kolonialną”, która w 

XVII w. wraz z niewolnikami afrykańskimi dotarła do obydwu Ameryk. I ogólnie tematyka 

indiańska przeplata się przez całą książkę. Natomiast naukowy artykuł Wiesława 

Więckowskiego jest najnowszą próbą ujęcia pandemii w całym Nowym Świecie.   

Odkryciami wydawniczymi łączącymi odległe ziemie Inków, czy Mexików z Inuitami 

będą teksty Wydawnictwa DiG (głównie z serii „Spotkania dawnych kultur”) oraz czasopisma 

„Przegląd Historyczny”. Odnośnie Mezoameryki i Andów  mamy tak znakomitych autorów 

jak Justyna Olko, Jarosław Źrałka, Ryszard Tomicki i Jan Szemiński. O Grenlandii pisze 

Przemysław Urbańczyk. Przemysław Bartuszaka przedstawia sytuację Wron pod koniec XX 

wieku, a Wiesław Więckowski z Januszem Wołoszynem omawiają przemoc w 

prekolumbijskim Peru. W kategorii „łącznika” należy jeszcze wspomnieć o wydawnictwie 

Bernardinum. Wznawia ono klasyczne książki Arkadego Fiedlera (kilka przykładów podaję w 

bibliografii) oraz wydaje nowsze pozycje, jego syna Arkadego Radosława (np. o Boliwii).   

Co czytelnik może znaleźć dla siebie w pozostałych pozycjach? Zacznę od Arktyki i 

fragmentu książki, który mnie zainteresował. Mam na myśli dosłownie kilka akapitów 

Aleutów 1942-1943. Autor (mieszkający w Japonii) przedstawia okupację części wysp 

aleuckich przez siły japońskie w czasie II wojny światowej. Dla najeźdźców Aleuci byli 

zdecydowanie obcym ludem, który jedynie „przeszkadzał” w panowaniu nad wyspami. 

Tubylcy byli mocno związani z Amerykanami, dlatego zdecydowano się ich wysiedlić do 

Japonii. Niestety, z racji charakteru książki (znana seria „Bitew historycznych”) na tym się 

kończą interesujące nas informacje i należy poczekać na pełne opracowanie nt. japońskiej 

perspektywy tubylców amerykańskich w przededniu oraz w czasie II wojny światowej. 

Sprawa Arktyki (i Antarktydy) jest tematem najnowszego (4/2022) numeru Pomocnika 

historycznego „Polityki”. Można w nim znaleźć artykuł, np. filolożki i kulturoznawczyni 

Sylwii Hlebowicz pt. Ludy zamieszkujące Arktykę. Rdzenni mieszkańcy północnych krańców 

Ziemi. Z racji dużego zasięgu tygodnika „Polityka”, należy zwrócić uwagę na jeden aspekt. 

Niestety, autorka powtarza błędną informację, jakoby nazwa „Eskimosi” oznaczała „zjadaczy 

surowego mięsa” (czołowi amerykańscy lingwiści już dawno temu ustalili, że jest to tzw. 

wtórna, ludowa etymologia, a pierwotnie słowo to oznaczało „tych, którzy robią rakiety 

śnieżne”).  
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 W Gdy pogoda zmienia bieg historii jest rozdział o próbie osiedlenia się Wikingów na 

Grenlandii oraz w Nowym Świecie. Może wydawać się to o tyle ciekawe, gdyż autor Marcus 

Rosenlund jest Finem, co w naszej literaturze indianistycznej należy do rzadkości.  

Jolanta Sztachelska wskazuje natomiast, że Henryk Sienkiewicz nie tworzył mitów na 

temat Indian. On w nich żył. Óscar i Juan José Martínezowie przybliżając polskiemu 

czytelnikowi jeden z najokrutniejszych gangów świata (Mara Salvatrucha 13), czasami 

przytaczają losy Indian salwadorskich, co jest tematem słabo poznanym w Polsce. 

Ameryka Południowa to dwie książki Henryka Siewierskiego (mieszkającego w 

Brazylii), oraz artykuł Zuzanny Jakubowskiej o Wyspie Wielkanocnej (przynależnej do 

Chile). 

W prasie mieliśmy bardzo dużo tekstów nt. pielgrzymki papieża Franciszka do 

Kanady z powodu głośnej sprawy odkrywania indiańskich grobów przy szkołach 

rezydencjonalnych. Nie mogło zabraknąć publikacji krytykujących papieża, zarówno ze 

strony niektórych środowisk kościelnych (miesięcznik „Non possumus”: Kanadyjskie 

kłamstwo. Papieskie przeprosiny oparte na kłamstwie), czy osób, które uważały gesty 

Franciszka za niewystarczające. Inne tematy to protesty tubylcze w Ekwadorze, kwestia 

indiańska w niedoszłej chilijskiej konstytucji, spór między Hiszpanią a Kolumbią o wrak 

galeonu, recenzja książki Inteligencja lasu i spór o szczątki Geronima. 
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