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Dzień dobry!

Przyznam na samym początku, że rola wydawcy magazynu indianistycznego  
jest ekscytującym przeżyciem. Z wielu powodów.
Mam świadomość, że WYSPA ŻÓŁWIA wypełnia część luki, jaką pozostawił po 
sobie „Tawacin”. Już to wywołuje dreszcz emocji. Drugim „Tawacinem” co prawda 
nie będziemy, ale dążenie do jego poziomu i – jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi – 
„niesienie kaganka oświaty” zobowiązuje. Robimy wiele, by oczekiwania  dotyczące 
wiarygodnej prezentacji kultur indiańskich spełniać.
Właściwie od początku swojej obecności w PRPI mam – znowu górnolotnie brzmiące 
– poczucie „misji edukacyjnej” związane z tematyką indiańską, które zwiększyło się 
po jednej z edycji Biegu Na Rzecz Ziemi. Wówczas, podczas pobiegowego konkursu, 
poproszono o wymienienie trzech najbardziej znanych plemion indiańskich. W gronie 
młodych ludzi, uczniów gimnazjum i szkoły średniej zapadła cisza.
Jeszcze paręnaście lat temu taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Ta cisza oznacza, że mamy 
w Polsce problem nie tylko ze stereotypowym patrzeniem na Indian, ale zaczynamy się borykać 
z poważnymi lukami w wiedzy. To powoduje, że każdy z nas, indianistów, winien mieć 
swoją małą „misję edukacyjną”. Jeśli WYSPA ŻÓŁWIA będzie do tego przydatna – będziemy 
się bardzo z tego cieszyć.
Temat numeru jest związany z literaturą indiańską. To pokłosie fenomenalnej debaty 
podczas II Festiwalu Kultur Indiańskich Made in Native America w Poznaniu, po której – 
o zgrozo! – nie zostało ani jedno nagranie! Niech więc artykuły będą nawiązaniem do 
niej i zapełnieniem pewnej luki związanej z literaturą indiańską w Polsce. 
Drugim tematem numeru są tubylcze motywy w twórczości Fridy Kahlo. Głośnym echem 
odbiła się poznańska wystawa jej twórczości, a my – piórem Marcina  Jacka Kozłowskiego – 
nawiązujemy do niej i wypełniamy kolejną lukę na temat tego, co Indianie dali światu.
Z wielkim żalem przychodzi nam – tutaj symbolicznie – żegnać się ze zmarłym  
w ubiegłym roku Dennisem Banksem, inicjatorem i dyrektorem Sacred Run, który 
w 1990 r. na czele Sacred Run Europe’90 zawitał do Polski i który stał się inspiracją 
dla naszego Biegu Na Rzecz Ziemi. Dennis był nauczycielem i przyjacielem wielu  
z nas. Dzięki niemu doszło do wielu polsko-indiańskich spotkań. PRPI zawdzięcza 
mu znacznie więcej niż to sobie dziś uświadamiamy. 

****
Literatura indiańska jest pojęciem bardzo tajemniczym, niejednoznacznym, niekiedy 
mylącym. Bo co to jest? Książki o Indianach? Czy opowieści indiańskie z XVIII i XIX 
wieku spisywane przez białych rozmówców? Literatura tworzona przez samych 
Indian? A może coś zupełnie innego?
Teksty zamieszczone w niniejszym numerze WYSPY ŻÓŁWIA odpowiadają nieco  
na powyższe pytania, ujawniając zaledwie cząstkę wielkiego indiańskiego  
dziedzictwa kulturowego związanego z literaturą. 
To nie tylko historia i dawne opowieści, a całkiem współczesna aktywność literacka 
wielu indiańskich działaczy, którzy uznali, że najpełniej swój punkt widzenia 
przedstawią w książkach, wierszach i opowiadaniach. 
Literaturę tworzą dziś pisarze i poeci indiańscy, uznani na całym świecie, nagradzani  
i wyróżniani na wielu międzynarodowych forach literackich, wyrażający swą  
mentalność i kulturę swoich plemion na kartach książek.
Literatura indiańska to dziś także opowieści z dawnych wieków, dawniej przekazywane  
z pokolenia na pokolenie ustnie, a dziś spisywane na kartach i dzięki temu zachowane 
dla kolejnych (nie tylko indiańskich) pokoleń. Jedną z takich opowieści zaczynamy 
obecne wydanie naszego magazynu. 
Niniejszy numer WYSPY ŻÓŁWIA nie wyczerpuje tematu, będziemy do niego wracać 
w kolejnych numerach, bo dużo się dzieje w świecie literatury indiańskiej.

 
Krzysztof M. Mączkowski
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Żył niegdyś młodzieniec, mający wiele koni i ozdób. Miał cztery 
siostry, które robiły ozdoby z kolców jeżozwierza, malowały dla 
niego narzuty i robiły mnóstwo strojów, zawsze był więc do-
brze ubrany, starannie pomalowany i wszystkiego miał wiele.

Wielki wódz miał młodą i piękną córkę, która była pracowita, 
potrafiła wykonywać wspaniałe ozdoby z kolców, malować 
narzuty, garbować skóry i robić dobre stroje. Wódz ten posłał 
wiadomość do młodzieńca, że da mu swoją córkę za żonę. 
Młodzieniec założył swe najlepsze rzeczy, ubierając mokasyny ob-
szyte kolcami jeżozwierza, tak też ozdobione legginy i obszytą pa-
ciorkami przepaskę biodrową. Zabrał ze sobą dobrą fajkę i ozdobio-
ny koralikami woreczek na tytoń. Owinął się ładną bizonią narzutą, 
zrobioną ze skóry jałówki, zdjętej wtedy, gdy słońce jest najlepsze, 
którą jego siostry wygarbowały miękko i na biało, a na której jego 
przybrana matka namalowała swój sen. Wziął ze sobą lek miłosny, 
wykonany przez najstarszego szamana spośród ludzi i flet, na któ-
rym nauczył się grać pieśni miłosne.

Gdy wyruszał do domu wodza, najstarsza siostra ostrze-
gła go: Uważaj na Iktomi. Nie pozwól mu się oszukać. 
Młodzieniec odparł: Jestem zbyt mądry, Iktomi nie jest  
w stanie mnie oszukać. Poszedł swoją drogą myśląc o pięknej 
młodej dziewczynie, którą miał wziąć za żonę. Gdy do-
szedł do źródła, usiadł w cieniu i zagrał na flecie pieśń mi-
łosną. Gdy grał, pojawił się przed nim inny młodzieniec, 
który był bardzo biedny i miał tylko odzież najgorszego 
rodzaju. Wszystko, co posiadał, to przepaska biodrowa i stara, 
poszarpana narzuta, ale był przystojny i silny. Rzekł do 
młodzieńca: Bardzo dobrze grasz pieśń miłosną. Jeśli tak 
będziesz grał młodej kobiecie, z pewnością weźmie cię 
na swego mężczyznę.

To zadowoliło młodzieńca, gdyż myślał, że w taki sposób 
zagra dla córki wodza. Podpalił fajkę i podał ją drugiemu 
młodzieńcowi, który rzekł: Chciałbym jeszcze raz usłyszeć, 
jak grasz. Zagrał więc kolejną pieśń i ten drugi powiedział: 
O, ta jest lepsza od pierwszej, żadna kobieta ci się nie oprze 
słuchając jej. To zadowoliło młodzieńca, który rzekł: Nauczę 
cię grać w ten sposób, abyś i ty mógł zdobyć kobietę.

Nauczył drugiego młodzieńca grać tak jak on. Wtedy biedny 
młodzieniec rzekł: Sądzę, że jesteś silny. Posiłujmy się, aby zo-
baczyć, kto jest silniejszy. Siłowali się i młodzieniec pokonał 
tego drugiego. Wtedy biedny młody mężczyzna powiedział: 
Myślę, że jesteś wielkim myśliwym, strzelajmy i sprawdźmy, 
kto lepiej strzela. Strzelali z łuków do celu i młodzieniec zwyciężył.

Wtedy drugi młodzieniec powiedział: Ścigajmy się i zobaczmy, 
który z nas biega szybciej. Przebiegli sto kroków i młodzieniec 
pokonał go, ale ten biedny rzekł: Przebiegnijmy się wokół 
źródła i przekonajmy się, kto może biec najdalej. Młody męż-
czyzna odparł jednak: Nie, przebiegnijmy się do tego wyso-
kiego wzgórza i z powrotem. Drugi młodzieniec zgodził się 
na to. Mężczyzna zdjął z siebie wszystko, oprócz przepaski 
biodrowej i wszystkie swe piękne rzeczy, swą fajkę, narzutę i flet 
złożył koło źródła. Drugi młodzieniec rzekł: Schowajmy swe rze-

czy, ktoś mógłby nadejść, gdy będziemy biec i wszystko zabrać. 
Schowali rzeczy, młodzieniec kładąc swoje rzeczy w stertę, a drugi 
młodzieniec kładąc swą narzutę w innym miejscu. Droga, którą 
mieli biec, była bardzo górzysta i drugi młody mężczyzna powie-
dział: Bardzo wolno zbiegam ze wzgórza, ale bardzo szybko bie-
gam pod górę. Młodzieniec odpowiedział: Z góry zbiegam bardzo 
szybko, ale nie potrafię biec tak szybko pod górę. Wówczas drugi 
młodzieniec rzekł: Lepiej biegnij w dół wzgórza tak szybko jak po-
trafisz, bo jeśli tego nie zrobisz, przegonię cię biegnąc pod górę.

Wyruszyli znad strumienia pod wzgórze. Drugi młodzieniec 
biegł pod górę, najszybciej jak mógł i dotarł na szczyt pierw-
szy, ale gdy zbiegali ze wzgórza, biegł bardzo wolno, a z kolei 
pierwszy młodzieniec biegł tak szybko jak potrafił i wkrótce 
go wyprzedził, więc na szczycie drugiego wzgórza znalazł 
się, zanim drugi młodzieniec był u stóp pierwszego.

Wtedy młodzieniec obejrzał się na drugiego młodzieńca, za-
śmiał się i krzyknął: Fatalnie przegrywasz, będę na szczycie 
kolejnego wzgórza, zanim ty dotrzesz w pobliże tego. Drugi 
młodzieniec odparł na to: Tak, to prawda. Nie czekaj na mnie.
Więc młody mężczyzna pobiegł spokojnie, bo wiedział, że 
może pokonać drugiego młodzieńca. Ów jednak, zanim do-
biegł do stóp pierwszego wzgórza, zawrócił i pobiegł szybko 
z powrotem do źródła, zabrał wszystkie rzeczy młodzieńca, 
narzutę, fajkę, zęby wapiti oraz flet i pobiegł do tipi wodza.

Gdy młodzieniec dotarł na wysokie wzgórze, usiadł na chwilę 
chcąc odpocząć, sądził bowiem, że łatwo może pokonać drugiego 
młodzieńca. Czekał, ale drugi młodzieniec nie nadchodził. Wtedy 
pomyślał, że zgubił się i poszedł wolno z powrotem, by go poszu-
kać. Gdy dotarł do źródła rozejrzał się, ale nie odnalazł go, rzekł więc 
do siebie: Ubiorę się i zabiorę swoje rzeczy, a potem go poszukam.

Ale gdy poszedł po swoje rzeczy, odkrył, że znikły. Wtedy zo-
rientował się, że drugim młodzieńcem był Iktomi. Zaczął biec 
do tipi wodza tak szybko, jak potrafił, ale przebiegł dotąd już 
tyle, że był zmęczony i nie mógł biec bardzo szybko. Było już 
późno w nocy, gdy dotarł do tipi wodza. Przekonał się, że 
Iktomi był już tam wcześnie za dnia i ofiarował wodzowi dym 
z cansasa, ten więc był zadowolony. Iktomi dał córce wodza 
wszystkie zęby wapiti, więc i ona była zadowolona. Grał dla 
niej na flecie pieśni miłosne, których nauczył go młodzieniec, 
więc nie była w stanie mu się oprzeć i wzięła Iktomi za męża.

Gdy młodzieniec przybył ubrany w swą przepaskę biodrową  
i starą zniszczoną narzutę, którą zostawił mu Iktomi, nikt mu 
nie uwierzył, gdy powiedział, że jest młodzieńcem, któremu 
wódz obiecał swą córkę. Pozwolono mu wziąć udział w uczcie, 
a potem powiedziano mu, aby już sobie poszedł. Wrócił 
do domu i opowiedział wszystko siostrom. Jego najstarsza 
siostra powiedziała: A mówiłam ci, abyś uważał na Iktomi.         
Ze zbioru: James R. Walker, 1917 . American Museum Of Natural History, An-
thropological Papers 16, str. 50-221 jako część większej monografii opraco-
wanej przez Walkera - „The Sun Dance and Other Ceremonies of the Oglala 
Division of the Teton Dakota”.

Tłum. Dariusz Pohl

Iktomi i chłopiec. Bajka indiańska
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Wojownicy w Walmarcie
„Literatura indiańska” to nasze narzędzie pojęciowe, nasze słowa i nasz 
schemat. Nie znajdziemy go w rdzennych tradycjach Ameryki Północnej 
i należy o tym pamiętać. 
Tego, o czym jest tutaj mowa, nie można traktować ina-
czej niż jako próbę zrozumienia i uchwycenia pewnych 
śladów twórczości, rozwijanej od wieków, służącej bar-
dzo różnym celom, naturalnie żyjącej w przekazie ust-
nym. Dlatego od razu zaznaczam, że zajmuję się naszym, 
zachodnim odbiorem tej dziedziny sztuki. Jakie ma to 
konsekwencje? Z jednej strony przypomnę ważne anto-
logie literackie, które można postrzegać w kategoriach 
muzealnych kolekcji przygotowywanych z myślą raczej 
o ich odbiorcach niż autorach. Z drugiej natomiast, 
wspomnę tych indiańskich twórców, którzy postanowili 
respektować nasze reguły sztuki literackiej i osiągnęli w nich  
zaskakującą biegłość, a nawet mistrzostwo.    
                                                       I
W 1918 roku George W. Cronyn sięgnął do zasobów Bureau 
of American Ethnology (BAE), sygnowanych przez m. in. 
Franza Boasa, Alice Fletcher i Washingtona Matthewsa, by 
na ich podstawie stworzyć antologię ,,The Path on the Rainbow”. 
Tytuł zaczerpnął z pieśni uzdrawiającej Nawahów. Była to 
pierwsza znacząca kolekcja literackiej twórczości rdzen-
nych Amerykanów, traktowana obecnie jako reakcja na 
destrukcję zakończonej właśnie I wojny światowej. Znacząca, 
ale nie pierwsza. Pionierska w tym zakresie praca, ,,Abo-
riginal American Authors and Their Productions” Daniela 
Brintona z 1883 roku – choć pomyślana ambitnie, z roz-
działami poświęconymi literaturze „narracyjnej”,  „dydak-
tycznej”, „oratorskiej”, poezji i dramatowi - leżała jednak 
zapomniana w uczelnianych bibliotekach. Z kolei ilustro-
wana na podstawie rysunków wykonanych przez samych  
Indian i poprzedzona rekomendacją Theodore’a Roose-
velta, The Indians Book etnomuzykolożki Natalie Burlin 
Curtis z 1907 roku nie cieszyła się dobrą prasą. 
Bezpośrednią inspiracją dla Cronyna był miesięcznik  „Poetry: 
A Magazine of Verse”, wydawany od 1912 roku w Chicago.  
Było to najstarsze i najważniejsze pismo poświęcone moder-
nistycznej poezji w świecie anglojęzycznym, publikujące ta-
kich tuzów, jak T. S. Eliot, Ezra Pound czy Robert Frost. W lutym 
1917 roku  „Poetry” przygotowało pierwszy w USA numer ma-
gazynu poświęcony tubylczej literaturze: redakcja chciała „po-
kazać wszystko, co było nowoczesne i współczesne w poezji”.  
W rezultacie na kilkudziesięciu stronach wydrukowano nie 
tyle tłumaczenia oryginałów, ale raczej „interpretacje, 
których tematyka i rytm pochodziły z tubylczego życia 
i z pieśni, które winny być czytane, a raczej śpiewane przy 
akompaniamencie silnego rytmu muzyki i figur tańca”.  
Co ważne, wierszy zatytułowanych na przykład „On the 
War-Path”, „Buffalo Dance” czy „Prayer to the Mountain Spirit”, 
ani razu nie podpisano nazwiskiem indiańskiego autora – 
sygnowane były przez amerykańskich poetów.  

Ta sama idea, oparta na korzystaniu z zasobów BAE, 
przyświecała antologii prozy i poezji The Winged Serpent 
zestawionej przez Margot Astrov w 1946 roku. Urodzona 
w Niemczech autorka, stworzyła swoją antologię dwa lata 
po zakończeniu studiów z antropologii; najpierw przyjmo-
wana krytycznie, w kolejnych latach jej praca doczekała się 
wznowień i uznania. W 1951 roku, stanfordzki dokto-
rant A. Grove Day opublikował ,,The Sky Clears: Poetry 
of the American Indians”, „książkę do czytania dla przy-
jemności”. Znajdziemy w niej dedykację dla „Yvora Win-
tersa-Singer of Power”,, a wspominam o tym, bo Winters, 
amerykański poeta zafascynowany tubylczą twórczością 
słowa, był później nauczycielem N. Scotta Momadaya. 
Zasługą tej pracy było ugruntowanie myślenia o tym, że 
tubylcza poezja jest częścią amerykańskiego dziedzic-
twa w pełnym sensie tego słowa. 
Począwszy od lat 70. kolejne antologie pojawiały się 
często i regularnie. Wymieńmy tutaj: ,,The Magic World: 
American Indian Songs And Poems” zredagowaną w 1971 
roku przez Williama Brandona ,,In the Trail of the Wind: 
American Indian Poems and Ritual Orations Johna Bier-
horsta” z tego samego roku ,,Shaking the Pumpkin: Tra-
ditional Poetry of the Indian North Americas Jerome’a 
Rothenburga” z 1972, ,,Voices from Wah’Kon-Tah” Roberta 
Dodge’a i Josepha McCullougha z 1974. 
Poza tymi, dość już standardowymi, pozycjami pojawiły 
się inne, oddające głos młodym indiańskim prozaikom: 
,,Come to Power” Dicka Lourie’go z 1974 roku prezentująca 
11 pisarzy czy imponująca ,,Harper’s Anthology of the 
20th Century Native American Poetry” Duane’a Niatuma, 
zawierająca prace 37 pisarzy i poetów z USA i Kanady, 
wydana w 1988.
                                                      II
Innym nurtem jest literatura tworzona przez Indian 
wyedukowanych i respektujących literackie normy Za-
chodu. Na tym polu pierwszeństwo należy do Samsona 
Occoma, prezbiteriańskiego duchownego z ludu Mohi-
kanów (potomka wodza Unkasa), który w 1768 roku na-
pisał 10-stronicowe ,,A Short Narrative of My Life”, przez 
lata przechowywane w archiwum, a wydane drukiem 
dopiero w 1982 roku. Za pierwszego indiańskiego pisa-
rza w zachodnim sensie uchodzi Czirokez Yellow Bird/
John Rollin Ridge, który napisał fikcyjną biografię ludo-
wego bohatera Muriety, będącego kimś na podobień-
stwo kalifornijskiego Robin Hooda. Wydana w 1854 roku 
pod tytułem ,,The Life and Adventures of Joaquin Murie-
ta: The Celebrated California Bandit”, choć nie przyniosła 
autorowi spodziewanego zysku, stała się inspiracją dla 
późniejszych opowieści o Zorro. 
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Pierwszą powieścią indiańską poświęconą Indianom 
była ,,O-gi-maw-kwe Mit-i-gwa-ki, Queen of the Woods” 
z 1899 roku. Jej autor, Simon Pokagons, opisywał w niej 
zmierzch tradycyjnego stylu życia Potawatomi. Jakkol-
wiek potem, w pierwszej połowie XX wieku, tworzyli i wy-
wodzący się z Santee Ohiyesa/Charles A. Eastman, ceniony 
za prozę autobiograficzną oraz zbiory plemiennych opo-
wieści i krikański poeta, a także  politycznie zorientowany 
satyryk Alexander L. Posey, a nawet Czirokez Will Rogers, 
zarówno uwielbiany publicysta, jak i autor książek humo-
rystycznych (przy okazji także najlepiej opłacana gwiazda 
Hollywood lat 30.), to do lat 60. indiańska literatura nie 
była znana – nie należała zatem do głównego nurtu.    
Przełomem okazało się opublikowanie w 1968 roku ,,Domu 
utkanego ze świtu”. Kiedy rok później N. Scott Momaday, 
pisarz z ludu Kiowa, nagrodzony został za tę powieść nagrodą 
Pulitzera, zaczęto mówić o „renesansie” indiańskiej literatury.  
I rzeczywiście, Momaday otworzył drzwi następnemu pokole-
niu twórców, wśród których dobrze już rozpoznajemy Jamesa 
Welcha, Geralda Vizenora, Leslie Silko, Louise Erdrich, Simona 
Ortiza, Maurice’a Kenny’ego i wielu innych.
Ostatni z wymienionych – poeta, pisarz, eseista, redaktor 
i wydawca, publikujący przez pół wieku – w 1976 roku 
ogłosił esej „Tinselled Bucks: An Historical Study of Indian 
Homosexuality” oraz wiersz „Winkte”. Oto jego fragment: 

Byliśmy wyjątkowi dla Siuksów, Czejenów, Ponków
I Wron, którzy nas cenili, a nie opluwali.
A gdy chcieliśmy nieść lance albo tańczyć
Nad skalpami wrogów i polować na bizony
I chodzić wspak 
To to też było dobre dla Narodu. 

Były to pierwsze w nowoczesnej indiańskiej literaturze 
dzieła z zakresu queer, traktowane obecnie jako kamień 
milowy dla twórców parających się tą tematyką. Mam na 
myśli choćby mohawską pisarkę Beth Brant, poetkę i pi-
sarkę Paulę Gunn Allen z ludu Pueblo Laguna i menomi-
nińską poetkę Chrystos. 5 lat po Kenny’m wspomniana 
Allen opublikowała inny ważny poetycki głos (fragmenty 
wiersza „Beloved Women”):

Nie wiadomo czy te
które wojowały i polowały na równinach
były lesbijkami
Nigdy się nie dowiemy
czy jakakolwiek kobieta była lesbijką
bo kto to może wiedzieć
Może odpowiedzi
są zapisane tylko w gwiazdach
Może
wszystko to, co oznaczają najlepiej pozostawić
niedopowiedziane 
 

Nila northSun, poetka z ludu Szoszonów i Czipewejów, 
mająca na koncie tomiki z charakterystycznymi tytułami 
– ,,diet pepsi&nacho cheese”, ,,Coffee, Dust Devils and 
Old Rodeo Bulls” czy whipped cream&sushi w wierszu  
„Walmart” pisze o jeszcze innych sprawach: 

w końcu jest
po drugiej stronie
autostrady
na naszej plemiennej ziemi
koniec z biedą 
dostajemy cały podatek obrotowy
za wyjątkiem dzierżawy ziemi
i to jest fakt
nasza stopa bezrobocia
się zmniejszy
pozdrawia mnie staruszka
jej białe włosy połyskują
na tle niebieskiego 
uniformu
uśmiecha się do mnie i
mówi „witaj w Walmarcie”
płaca minimalna
to lepsze niż nic  
 

Joseph Bruchac, poeta i pisarz z ludu Abenaków, wspo-
mina, jak pod koniec lat 70. po panelu poświęconym 
współczesnej literaturze indiańskiej na Kongresie Pisa-
rzy Amerykańskich, pewien „biały’ prozaik miał zakrzyk-
nąć do niego: „O mój Boże, ci twoi Indianie piszą tak, jak 
my!”. Jak wspomniałem, tubylczy artyści słowa czynią to 
czasem po mistrzowsku. Do prestiżowej nagrody Pulitzera 
nominowano Janet Campbell Hale (za ,,The Jailing of Cece-
lia Capture”), Louise Erdrich (za ,,The Plague of Doves”)  
i Wendy Rose (za tomik ,,Lost Copper”). W 1997 roku  
Momaday znalazł się w gronie twórców nominowanych 
do literackiej Nagrody Nobla.
                                                    III
Większość przywołanych wyżej antologii ma wspólną cechę: 
powielają one obraz Indianina jako ofiary, romantycznego 
strażnika gwiazd i prerii, plemiennego ekologa, którym moż-
na się zachwycać, ale już nie trzeba się przejmować, bo należy 
do świata odchodzącego w niebyt. Wartość nowej indiańskiej 
literatury polega w tym kontekście na tym, że zrywa ona z ta-
kim wizerunkiem, że mówi o realnych ludziach i ich realnych 
problemach, czasem bardzo odległych od naszych oczekiwań. 
W ostatecznym rozrachunku, warto czytać i jedną, i drugą. 
Sztuka słowa wyraża bowiem wrażliwość, wyobraźnię i świa-
topogląd tych, którzy ją tworzą tak samo mocno i wyraźnie, 
jak ornamenty strojów, genealogie wodzów czy historie mi-
gracji oraz wojen. Czasem za to piękniej od nich wszystkich. 
 
                                                                                Waldemar Kuligowski

Publikacje dostępne w sieci:
D. Brinton, Aboriginal American Authors and Their Produc-
tions, Philadelphia 1883,  https://archive.org/details/abori-
ginalameri03bringoog
N. B. Curtis, The Indians Book, New York and London 1907, 
https://archive.org/details/offeringindianlore00burlrich
S. Occom, A Short Narrative of My Life, Berlin 1982,  http://
historymatters.gmu.edu/d/5788/.
„Poetry: A Magazine of Verse”, February 1917, vol. IX, no. 
V, https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/is-
sue/70370/february-1917
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Pisanie (i mówienie) o Indianach sprawia mi coraz większą 
trudność. Z upływem lat staję się coraz bardziej nieufny wo-
bec wielu poglądów, którymi nabijałem sobie głowę za po-
średnictwem książek dostępnych najpierw tylko po polsku, 
a potem biorąc do ręki dzieła w języku angielskim, również 
te tworzone przez autorów pochodzenia indiańskiego. 
Mam wrażenie, jakbym chciał wydestylować z tej ogromnej 
materii słów i zjawisk kwintesencję „indiańskości”, wzorzec, 
za pomocą którego mógłbym jednoznacznie stwierdzić, 
co jest indiańskie, a co nie jest. Świat byłby wtedy dużo 
prostszy, a ja sam uchodziłbym za znawcę tematu. Taki 
wzorzec jednak nie istnieje. Po pierwsze dlatego, że nic nie 
jest statyczne, wszystko znajduje się w nieustannym ruchu, 
podlega ciągłym przemianom. Dzisiaj za „indiańskie” może 
uchodzić to, co sto-dwieście lat temu było tej indiańskości 
ewidentnym zaprzeczeniem, na przykład ubrania w stylu 
zachodnim, odwołujące się do czasów kowbojów i trape-
rów. Świat Indian się zmienia, ale temu samemu uniwer-
salnemu prawu przemiany podlega także mój świat, moje 
myślenie o życiu, moje filozofowanie. Po drugie, terminy 
„Indianie” czy „indiański” są zbyt ogólne, zbyt pojemne, 
mogą znaczyć wszystko, ale też – jednocześnie – nic.
Mając na względzie to nakładanie się różnych światów, 
usiłowanie zrekonstruowania „indiańskiej” filozofii na pod-
stawie dawnej i współczesnej poezji „indiańskiej” zakrawa 
na szaleństwo. Ponadto trzeba ciągle pamiętać, że prawda 
dotycząca jednego ludu tubylczej Ameryki niekoniecznie 
musi obowiązywać w innym ludzie, nawet blisko spokrew-
nionym kulturowo czy językowo. Ale spróbuję…
W większości tubylczych kultur literatura, tak proza w po-
staci mitów założycielskich czy opowieści (storytelling), jak 
i poezja wywodzi swe korzenie ze sfery sacrum, z wierzeń, 
z religii. Słowa towarzyszące rytuałom odnoszą się do kon-
kretnej rzeczywistości, w jakiej żył dany lud. Wtedy mają 
moc stwarzania, tworzenia relacji między ludźmi, jak rów-
nież między człowiekiem a bóstwem. Słowa starych pieśni, 
pozbawione tego kontekstu, drukowane dziś w różnych 
antologiach i czytane często setki, tysiące kilometrów od 
miejsca i czasu ich powstania, nie stwarzają już niczego. 
Mogą jedynie posłużyć za osnowę nowych pieśni i stać się 
częścią nowych rytuałów, odpowiadających wyzwaniom 
życia tu i teraz. Niech przykładem będzie wiersz N. Scotta 
Momadaya, poety i powieściopisarza z ludu Kiowa.

Pieśń zachwytu Tsoai–Talee

Jestem piórkiem na pogodnym niebie
Jestem błękitnym koniem biegnącym po prerii
Jestem rybką, która pląsa w wodze, połyskując
Jestem cieniem, który nie odstępuje dziecka
Jestem wieczornym światłem, poświatą łąk
Jestem orłem igrającym z wiatrem

Jestem garścią różnobarwnych koralików
Jestem najdalszą gwiazdą
Jestem chłodem poranka
Jestem łoskotem deszczu
Jestem błyskiem grudki śniegu
Jestem długą ścieżką księżyca po jeziorze
Jestem czterobarwnym płomieniem
Jestem jeleniem skrywającym się w mroku
Jestem polem sumaków i pomme blanche
Jestem kluczem gęsi na zimowym niebie
Jestem głodem młodego wilka
Jestem pełną wizją tego wszystkiego

Widzisz, żyję, żyję
Mam dobrą więź z ziemią
Mam dobrą więź z bogami
Mam dobrą więź ze wszystkim, co piękne
Mam dobrą więź z córką Tsen–tainte
Widzisz, żyję, żyję

Melodyjne powtórzenia, przywodzą na myśl litanię, modlitwę 
czy medytację. Tym zabiegiem Momaday, nawiązując do tra-
dycji ludów z Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych, 
odbudowuje, ustanawia na nowo więź człowieka ze światem. 
Rytuał zostaje odnowiony i może znowu spełniać swoje zadanie. 
Słowa znowu mogą stwarzać. Po raz kolejny została przywrócona 
równowaga, jak po każdym rytuale. Życie zatoczyło krąg i znowu je-
steśmy w punkcie wyjścia. Zaczynamy codzienną wędrówkę od nowa.
Wiersz Momadaya odzwierciedla jedną z dwóch najważniejszych 
– moim zdaniem – wartości i cech „indiańskiej” filozofii, rozumianej 
jako sztuka (dobrego) życia. Jest nią pokrewieństwo z ziemią. 
Człowiek jest dzieckiem natury, jednym z jej podmiotów, na równi 
ze zwierzętami, roślinami i obiektami, które kultura Zachodu uznaje 
za nieożywione. Aby dobrze żyć, trzeba – zdaniem poety – umieć 
spoglądać na otaczającą rzeczywistość nie tylko z perspektywy homo 
sapiens, bo to zawsze prowadzi do nadużyć, ale również z perspek-
tywy innych podmiotów świata stworzonego, np. „gęsi na zimowym 
niebie”. Trzeba spróbować poczuć „głód młodego wilka”, aby zro-
zumieć swoje miejsce w kręgu stworzenia. Poniżej kilka kolejnych 
przykładów takiego przekraczania granic własnej percepcji.

[...]
Był kiedyś człowiek, 
który wyśnił łosia

i kiedy on tańczył
podczas swego snu
zostawił ślady łosia
za sobą

(Joseph Bruchac (Abenaki), Sen zwierzęcia, przeł. Małgorzata 
Szparadowska)

POKREWIEŃSTWO Z ZIEMIĄ I LUDŹMI
o filozofii indiańskiej w poezji
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[…]
 Pełnym wdzięku lotem
Orzeł szybował w powietrzu
Stałem na ziemi i patrzyłem
Moje serce było z nim

(Alonso Lopez, Orzeł, przeł. Małgorzata Szparadowska)

[…] 
[Ptaki]
Zlatują się na okno i stroszą się.
Dla nich tu kończy się niebo.
Dla nas się zaczyna.

(Linda Hogan (Chickasaw), Ciepły deszcz)

[…]
gdy przychodzi
sezon na łososie,
stajesz w cieniu
rzecznych wierzb
buzujących,
cały czas wierząc,
że ryby rozumieją,
dlaczego tam jesteś.

(Linda Noel (Concow Maidu), Rozumiejąc się)

Ten ostatni fragment wiersza Lindy Noel przynosi jeszcze jedną, 
najgłębszą refleksję, mianowicie przeświadczenie, że w świecie 
stworzonym wszystko jest na właściwym miejscu, że każdy ma 
do wypełnienia jakieś zadanie. I tylko dzięki temu życie będzie 
mogło trwać dalej, w odwiecznych, powtarzalnych cyklach. 
Oto łososie płyną z oceanu w górę strumieni na tarło, aby dać 
nowe życie. Ludzie próbują wtedy złowić tyle ryb, aby starczyło im 
na przetrwanie. Krąg się domyka. Życie może być kontynuowane.

W tym miejscu dygresja osobista o tym, jak „Indianie” wpły-
nęli na moje życie. Mam dużo świerków na ogrodzie. Które-
goś dnia na jednym z nich zobaczyłem dwie sierpówki (od-
miana gołębia), jedna siedziała na gałązce po jednej stronie 
czubka, druga – na gałązce po drugiej stronie, na tym sa-
mym poziomie. Tuż obok siebie, oddzielone tylko piono-
wym czubkiem. Sam nigdy bym nie wyreżyserował takiej 
sceny i wtedy przyszło mi na myśl, że to drzewo właśnie po 
to jest; zostało zasadzone po to, aby ptaki mogły siadać na 
jego gałęziach. 
Podobnie jest z wodą, którą zostawiam od wczesnej wio-
sny do późnej jesieni. Ptaki wiedzą, że u mnie jest woda i w 
określonych porach dnia przylatują się napić lub ochłodzić. 
Ja z kolei wiem, że one potrzebują jej do przeżycia i staram 
się zawsze pamiętać. Krąg się domyka.

Te dwa, banalne może, przykłady są odzwierciedleniem 
mojego pokrewieństwa z ziemią, mojego udziału w dziele 
stworzenia. Bycia w określonym czasie i określonym miej-
scu, aż moje życie zamknie się w kręgu.

Charlotte Declue (Osage)
Do Sally

Dziewczynka niepewnie stąpa po ścieżce starej kobiety.
Spotyka ją Wiatr.
– Spójrz na swe życie – mówi Wiatr,
podwiewa jej włosy i plącze,
ściga ją nieustannie.
Wkrótce spotyka ją Deszcz.
Mówi: – Spójrz na swe życie.
Smaga jej twarz,
żłobi strumienie na rękach.

Dziewczyna idzie dalej, aż spotyka ją Słońce,
które osusza Deszcz i mówi: –  Spójrz na swe życie.
Mruży oczy przed jego blaskiem.
Spotyka ją Grzmot,
a ona trzęsie się ze strachu.
–  Spójrz na swe życie – mówi Grzmot.

W końcu przychodzi nad rzekę
i widzi w niej starą kobietę.
–  Spójrz na swe życie – mówi Rzeka.

Drugą ważną cechą „indiańskiej” filozofii, obecną w poezji, jest pokrewień-
stwo z ludźmi. Rozumiem przez to otwartość, widzenie rzeczy z różnych 
perspektyw, refleksję nad tym, co się nam przytrafia, wychodzenie poza 
codzienność i rutynę. Ujmowanie świata i jego zjawisk w sposób holistycz-
ny. O ile mi wiadomo, kultury tubylczej Ameryki przeważnie były obej-
mujące, nie wykluczały myślących inaczej, w odmienności widziały raczej 
wyjątkowość aniżeli dziwaczność czy zagrożenie ładu społecznego. Z pew-
nością nie było aż tak bezproblemowo (bo niby dlaczego Indianie mieliby 
być wolni od różnych przywar), niemniej jednak poezja indiańska zawsze 
urzekała mnie tym, że jest nastawiona na drugiego człowieka i jego prze-
żywanie świata, że pozwala zjednoczyć się w tym przeżywaniu, odnaleźć  
w nim cząstkę samego siebie. Że zawsze jest ciekawa innego doświad-
czenia, nie narzuca jednej interpretacji, rozgrywa się na wielu płaszczy-
znach – zawsze przepojona wizją i próbą zerknięcia do świata pozamate-
rialnego. Że pozwala wracać do rzeczy pierwszych i prostych.

Maurice Kenny (Mohawk), Poziomki
Helenie

I zjechałem greyhoundem do Brooklynu
gdzie teraz siedzę jedząc leśne poziomki
uprawiane na plecach meksykańskich farmerów
sprowadzone z pól na ich rękach,
sok nie ma koloru ani słodyczy

moje dzikie krwawe jagódki z wiosennych łąk
wysysane przez czerwcowe pszczoły
i strzeżone przez jastrzębie
plamiły mi twarz i słodziły
język... leczyły ciało ze smutku

pędy czołgają się po trawiastym poszyciu
na północy, rozpanoszyły się po świecie
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szukając blasku słońca i niewinnego
kropienia deszczu aby nasycić korzenie
i pączki białych kwiatów, które w czerwcu
zaowocują i ogłoszą wiosnę
kiedy wilk zrzuci zimowe futro
i wyklują się czyżyki

moja krew, krwawe jagódki, co przynosiły uśmiech
i ból w zgarbionych plecach, co zmagały się
z mleczami przed wyrwaniem,
a pędy piastowały naszą młodzież i zapowiadały
irysy, kukurydzę i melony

walczyliśmy z ptakami o nasiona
zbroiliśmy się przeciw wężom i polnym myszom;
wygrywaliśmy bitwę z palącym słońcem
które oślepiało nam oczy i odmrażaliśmy ręce
o pędy i ziemię, gdzie klęczeliśmy
i śmialiśmy się w porannej rosie jak robaki
i dżdżownice; czuliśmy starość i mądrość

moja matka goiła rany tego świata
sasafrasowym okładem i jedliśmy 
dzikie jagódki, a ich sok spływał
w głąb naszych ust i radości

Siedzę w Brooklynie, jedząc meksykańskie
poziomki, których nie zbierałem, nawet
nie znam rąk, które je zrywały, ani ich opowieści...
pada styczniowy śnieg, posłuchajcie...

(z tomu Dancing Back Strong The Nation,  
Blue Cloud Quarterly Press, Marvin 1979)

Zawsze podobał mi się ten wiersz Maurice’a Kenny’ego, ale kiedy 
przetłumaczyłem go w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX 
wieku do publikacji w słynnym już, zielonym numerze „Literatury 
na świecie” (nr 2 z 1989 r.), nie rozumiałem jeszcze wszystkich 
obrazów, bo co to znaczy uprawiać leśne poziomki „na ple-
cach meksykańskich farmerów”, „na polach ich rąk”? Albo 
dlaczego warto „znać ręce, które zrywały” te poziomki? 
Rozumiałem to w dosłownej warstwie języka, ale nie uświa-
damiałem sobie głębi obrazów i prawdy o świecie, jakie kryją 
się za tymi słowami. Dziś rozumiem znacznie więcej, bo moje 

życie się zmieniło i niekiedy przypominało to siedzenie poety 
na Brooklynie. Dziś rozumiem, że Kenny zestawiał swoje dzie-
ciństwo z życiem w wielkim mieście. Ja też mogę zestawić. 
Też pamiętam truskawki, które uprawialiśmy w ogrodzie, 
ich nieregularny kształt i smak. Po oberwaniu agrestu za-
wsze miałem pokłute palce. Pamiętam różne wydarzenia, 
mam wiele opowieści, co kto zrobił, co powiedział, z czego 
się śmialiśmy. Życie na dalekiej prowincji było dość surowe 
i biedne, niczym w indiańskim rezerwacie, za to codziennie 
obfitowało w wydarzenia, które dziś można uznać za szczę-
śliwe i radosne. Tak jak nikt nie uprawiał za mnie truskawek, 
które jadłem, tak nikt nie żył za mnie. Brałem udział, uczest-
niczyłem we własnym życiu, mam wiele do opowiedzenia.
Też kupiłem truskawki w markecie, które wyglądały jak 
malowane, wszystkie równo czerwone i lśniące. W środku 
białe i bez smaku. O soku pozostawiającym plamy nie ma 
nawet mowy. I mimo że czasem sprawdzam kraj pochodze-
nia na etykiecie, nie wiem, kto uprawiał te truskawki, kto 
je zrywał, kto je dostarczył do mnie. Nie znam tych ludzi, 
nie wiem, kim są, co myślą, czy się uśmiechają? Nie mam 
udziału w ich życiu, tak jak oni nie mają udziału w moim, bo 
przecież nie wiedzą, czy ich truskawki trafią do Brooklynu 
czy do Polski. Życie staje się pozbawione „koloru i słodyczy”. 
Przemysłowa produkcja żywności wyjaławia je, unifikuje, 
każdy zapach i wygląd może być „identyczny z naturalnym”.
Smutne jest to, że kolejne pokolenia nie będą już pamię-
tać tych krwistoczerwonych poziomek czy truskawek, 
uprawianych w przydomowych ogródkach, że jedynym 
punktem odniesienia będą produkty nabywane w skle-
pie, którym nie będą towarzyszyć żadne opowieści. W ten 
sposób wyzbywamy się czegoś bardzo swojskiego, bardzo 
ludzkiego. Tracąc więź z drugim człowiekiem, tracimy więź 
z ziemią. Nawoływania, żeby zwracać uwagę na produkty 
regionalne, czyli jeść to, co rośnie w naszej okolicy, wyda-
ją mi się mało skuteczne. Oczywiście jest to możliwe, ale 
tylko w wymiarze jednostkowym, indywidualnym. Pędu 
świata nie da się zatrzymać, ale poezja, zwłaszcza indiań-
ska poezja jest właśnie po to, żeby czasem się zatrzymać 
i pomyśleć. Czy te refleksje należą tylko do „indiańskiej” 
filozofii? Absolutnie nie, ale to właśnie indiańska poezja 
wyostrza moją czujność, otwiera oczy, pogłębia wrażli-
wość, wreszcie pozwala mi przenosić się między światami. 
                                                                                        Marek Maciołek

Park Narodowy Badwater Basin, Death Valley 2013 r., foto:  Ziemowit Szefer
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1Przykłady: „Krysowie” i „Skoczkowie” [Schulte 1988], „Kijowowie” [Toporowski 2012: 175], „Majamowie” [Czarniecki 2017], „Bannackowie”, Owcojadzi”, „Obiboki”, „Otosi” [Swoboda 1998 i 
nowe wydanie 2017], „Winnebagonees” [Zając 2007: 62]. Indianie Ute nazywani bywają albo „Jutami” [Sides 2016; Sweeney 2007] albo „Utesami” [Swoboda 1998/2017]. Są też „Ponkasowie” 
(tak zniekształca nazwę ludu Ponka polska Wikipedia oraz wiele innych polskojęzycznych stron, a pierwszym autorem, który jej użył, był bodaj Henryk Sienkiewicz w Listach z podróży do 
Ameryki. Sienkiewicz pisał też o „Siouxach” i stanie „Ajdaho”). Do najbardziej absurdalnych wytworów fantazji współczesnych polskich autorów należą „Majakowie” (najprawdopodobniej 
autor miał na myśli grupę Miami ze Wschodnich Lasów) [Lewicki 2010: 208].
Listę przykładów mniej lub bardziej fantastycznego zniekształcania nazw grup indiańskich w literaturze w języku polskim można byłoby ciągnąć w nieskończoność.
2„Tym pewniejsi swego, im mniej o czymś wiedzący” – dodaje Stiller, a jego czterostronicowy ustęp na temat błędów związanych z pisownią słów z języków północnoamerykańskich Indian, 
am pełen błędów rzeczowych, jest niezamierzonym potwierdzeniem tej opinii [Stiller 2001: 151–155].
3 Najnowsza wersja elektroniczna słownika (NLDP ) pochodzi z 2014 r. W wersji książkowej słownika (z 2011 r.) dodano pozostałe dialekty języka sioux: santee-sisseton oraz yankton-yanktonai [New Lakota dictionary 2011]. 
4 W polskiej literaturze spotkać można najrozmaitsze zapisy: Siouksy [Murray 1905], Suowie [Wiśniowski 1953: 478], Siuowie i i Siouksowie [Wiśniowski 1876 oraz Wiśniowski 1954: 9, 247], Siouxowie [Stocka 2016: 252]. 
5Są też autorzy, którzy w tym samym tekście stosują różne wersje nazwy, np. „Siuksowie” i „Sioux” [Zając 2007]. Inni używają wyłącznie oryginalną nazwę „Sioux” [Nowicka, Rusinowa 1988].  
Mimo wszystko Robert Stiller upiera się, że należy pisać i wymawiać „Sjuksowie”, do czego uprawnia francuska nazwa tego ludu [Stiller 2001: 152].

Jak (nie) pisać o Siuksach. Kilka praktycznych uwag 
W języku polskim ukazuje się co roku kilka lub kilkanaście książek o Indianach, 
reportażowych, popularyzatorskich lub naukowych. Wydaje się jednak, że popularność 
tematyki indiańskiej nie przekłada się na jakość przekazywanych o tubylcach Ameryki 
Północnej informacji. 
Błędy popełniają zarówno polscy jak i tłumaczeni na pol-
ski autorzy, a także tłumacze. Zdarzają się nawet tak ku-
riozalne błędy, jak utożsamianie przez polskich tłumaczy 
ludów „Chippewa” i „Chipewyan”, mylenie Irokezów z Cziroke-
zami, czy wymyślanie nikomu nieznanych tubylczych ludów1. 
Nieodległy prawdy jest osąd tłumacza i badacza języka Roberta 
Stillera, narzekającego, że o tubylcach z Ameryki Północ-
nej „wszystko się zmyśla. Od pisowni po wymowę. Co tyl-
ko się komuś ubrda i przyśni. Później utrwalają te bzdety 
„ortografowie” i upowszechniają „redaktorki” [Stiller 2001: 
152]2. Ofiarą nieobeznanych z fachową literaturą autorów 
i tłumaczy padają też słynni Siuksowie, o których traktuje 
niniejszy tekst.
Nie jest to w żadnym razie wyczerpujący wykład z historii 
czy kultury Siuksów, lecz wyliczenie i skorygowanie kilku 
najczęściej powtarzających się na ich temat błędów. W tym 
sensie tekst jest pomyślany jako „użytkowy”, mający służyć 
np. autorom, którym zdarzy się wspomnieć o Siuksach przy 
okazji innego tematu, czy tłumaczom, którzy dostaną zada-
nie przetłumaczenia książki o Indianach.
Proponowane przeze mnie rozwiązania opieram na pracach 
autorów, których uważam za najlepszych ekspertów od 
Siuksów. Bez wątpienia należy do nich obficie tu cytowany 
Raymond DeMallie, a także pochodzący z Czech Jan Ullrich, 
wykładowca języka lakota. Wiarygodnym źródłem jest 
trzynasty tom monumentalnej encyklopedii Indian Ame-
ryki Północnej, poświęcony Indianom Równin (Hand-
book of North American Indians, tom „Plains”, pod red. 
DeMalliego). Każdy, kto pisze lub tłumaczy o Siuksach, 
w pierwszym rzędzie powinien stale sprawdzać swoje 
informacje w tej książce.
Jeśli chodzi o pisownię i znaczenie słów i nazw w języ-
ku lakota, najlepszym źródłem jest internetowy słownik 
New Lakota Dictionary Online (NLDO) autorstwa Lakota 
Language Consortium (w którym Jan Ullrich jest głów-
nym ekspertem ds. języka)3.

Siuksowie czy Sjuksowie?

Zacznijmy od polskiej pisowni nazwy ludu. Wydawałoby się, 
że powszechnie przyjęta w literaturze, uznawana także przez 
Wielki słownik ortograficzny PWN wersja „Siuksowie” nie 

powinna wzbudzać żadnych wątpliwości. 
A jednak, tu i ówdzie wciąż pojawia się wersja z „j”: Sjuksowie. 
Tak ich nazywał np. Stanisław Grzybowski w słynnej książce 
,,Tomahawki i muszkiety. Z dziejów Ameryki Północnej XV-
-XVIII w.”, ale to praca sprzed ponad pół wieku. Niestety, 
współczesnym autorom zdarza się powielać ten błąd, zarów-
no w prasie codziennej [Zawadzki 2016], jak i naukowej [np. 
Swoboda, 1998; Swoboda 2017; Posern-Zieliński 2008: 149]4.
,,Wielki słownik ortograficzny PWN” podaje, że choć 
poprawna pisownia to „Siuksowie”, nazwę tę należy wyma-
wiać „Sjuksowie” (na tej samej zasadzie co Siena – Sjena) 
[Słownik ortograficzny PWN 2008: 17]. Podobnie ,,Słow-
nik poprawnej polszczyzny” [2014: 1047]. Cóż, autorzy 
polskich słowników mylą się, ponieważ „Sioux” wymawia 
się jako „su”, nie „sju”5.

 „Siuksowie” – „mówiący obcym językiem”

 „To wrodzy Odżibueje nazwali ich „Siuksami”, czyli „Małymi 
Wężami”, podają autorzy popularnej książki o Czerwonej 
Chmurze i wojnie na Szlaku Bozemana [Clavin, Drury 
2017: 48]. Podobnie Jarosław Wojtczak informuje, że nazwa 
„Siuksowie” „wywodzi się z języka ich największych wrogów, 
Czipewejów z regionu Wielkich Jezior (...) nadowessioux 
lub krócej sioux (...) znaczyło „małe węże” lub w szerszym 
rozumieniu – „wrogowie” [Wojtczak 2016: 275]. Identyczne źró-
dło etnonimu Siuksów podaje Jarkowiec [2018: 130–131]. 
Siuksowie jako „Małe Żmije” są u Larsona, autora solidnej 
biografii Czerwonej Chmury [Larson 2009: 19], a jako „wrogowie” 
występują w klasycznej rozprawie Hine’a i Faraghera o koloni-
zacji Amerykańskiego Zachodu [Hine – Faragher 2000: 140]. 
Błąd o „małych wężach” powtarza Robert Stiller [2001: 152]. 
Autorzy najnowszego podręcznika o archeologii i historii Indian 
informują, że nazwa „Sioux pochodzi z języka francuskiego 
i wywodzi się z tłumaczenia obraźliwej nazwy, nadanej im 
przez Czarne Stopy (Black Feet) i mającej coś wspólnego ze 
żmijami” [Gąssowski, Łoźny 2018: 14].
Interpretację nazwy „Sioux” jako wrogów i żmije (adder) podawali 
antropolodzy (pochodzący z irokeskiego ludu Tuskarora) J.N.B. 
Hewitt, a za nim Frances Densmore, badaczka Odżibuejów 
[Densmore 1918: 1]. Tak bardzo się utrwaliła, że nawet dzisiaj 
zdecydowana większość autorów automatycznie powtarza tę 
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interpretację [Bonvillain 1996: 14; Hassrick 1964: 6; Beck 2013: 4], 
nie wyłączając słowników i encyklopedii6.
Tymczasem, jak wykazał Ives Goddard, wybitny specjalista 
od języków Indian północnoamerykańskich, „Siuksowie” to 
ani „żmije”, ani „małe węże”, ani „wrogowie”. Ich nazwa pochodzi 
od algonkiańskiego na·towe·ssiwak, słowa z języka Ottawów 
(dialekt języka ojibwe), które w pierwszej połowie XVII w. 
weszło do języka francuskiego jako Nadoüessioüak  ze 
zmienioną zgodnie z regułami języka francuskiego koń-
cówką liczby mnogiej („ak” zastąpiono „x”). Zaadopotowana 
do języka francuskiego nazwa brzmiała więc Nadouessioux 
i zgodnie z francuskimi zwyczajami została skrócona do 
ostatniej sylaby: „Sioux” . Ottawskie słowo *na·towe·wa 
spokrewnione jest z protoalgonkiańskim -a·towe·, które 
oznacza „mówiący obcym językiem”. A zatem pierwotne 
znaczenie nazwy słynnego ludu z Północnych Równin 
oznacza „mówiących obcym językiem” (czyli członków 
obcego plemienia), nie „małe węże”.
Z czasem zaczęto nadawać słowu „Sioux” nowe znaczenie: 
„małe grzechotniki”, ponieważ *na·towe·wa w kilku algon-
kiańskich językach oznacza małego grzechotnika (grze-
chotniczka – Sistrurus), którym to słowem ludy algon-
kiańskie nazywały Północnych Irokezów, ale nie Siuksów 
[Goddard 1984: 105; Pentland 1979, DeMallie 2001: 749; 
Parks, DeMallie 1992: 234]. Błędne utożsamienie Siuksów 
z „wężami”, do dziś pokutujące w literaturze, zawdzięcza-
my Frederickowi Webbowi Hodge i jego monumentalnej 
encyklopedii plemion indiańskich, w której powtórzył 
błędne przypuszczenie Hewitta [Hodge 1907–1910]. 
Filmoznawca i filolog polski z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Sławomir Bobowski, który pokusił się o dwie książki poświę-
cone westernom i młodzieżowej literaturze indianistycznej 
w Polsce, podaje jeszcze inne wyjaśnienie nazwy, jaką sami 
siebie nazywali Siuksowie: „oryginalna nazwa plemienia w języku 
Siuksów oznacza, tak jak nazwy wielu innych plemion, ludzie” 
[Bobowski 2015: 265, przyp. 539]. W świetle przytoczonych 
powyżej wywodów Goddarda jest to zwyczajnie informacja 
błędna, całkowicie wymyślona na zasadzie „bo to brzmi praw-
dopodobnie”. Żeby nie być gołosłownym, Bobowski podaje 
„źródło” – ma nim być książka Guya E. Gibbona The Sioux 
(2003). Jednakże na wskazanej przez Bobowskiego stronie 
(ani w żadnym innym miejscu) Gibbon takiego pochodzenia 
nazwy Siuksów wcale nie wywodzi, pisze tylko ogólnie, że 
historycznie różne grupy etniczne nazywały siebie „ludźmi”. 
Pseudonaukowe skojarzenia i wywody osób z tytułami nauko-
wymi, ale niebędącymi specjalistami w dziedzinie, za którą 
kierowani pychą się biorą (Bobowski nie jest ani indianistą, 
ani antropologiem, ani historykiem Indian) sprawiają większe 
szkody niż błędy autorów literatury popularnej, ponieważ bra-

ne są za wiedzę twardą. Jakże to profesor uniwersytecki miałby 
publikować informacje, których nie chciało mu się sprawdzić?
Amerykańscy  autorzy, a za nimi polscy, piszą, że słowo 
„Lakota” (bądż też „Dakota”) oznacza „sprzymierzeńców” 
[Larson 2009: 16; Johansen, hasło „Dakota” w Johansen, 
Pritzker 2008: 469]. Na przykład Eugene Buechel, autor 
słownika Lakotów9, pisał „Dakota, tak jak Lakota i Nakota 10  
oznacza Sojusz, lud powiązany sojuszem” [Buechel, Manhart 
2002(1970): 449]11. Taką informację podaje nawet R. DeMallie, 
jeden z najlepszych znawców języka i kultury Siuksów [DeMallie 
2009]. Inny ze współczesnych ekspertów języka Siuksów, Jan 
Ullrich, przypomina jednak, że nie istnieje żadna wiarygodna 
analiza etymologiczna, która potwierdziłaby taką (lub jaką-
kolwiek inną) interpretację tej nazwy [wiadomość uzyskana 
drogą emailową 10 kwietnia 2017 r.].
Ze znakomitego lakockiego słownika internetowego 
przygotowanego przez Jana Ullricha/ Lakota Language 
Consortium wynika, że nazwy „Lakota” (Lakȟóta) jako et-
nonimu używają członkowie siedmiu zachodnich grup 
Siuksów (podobnie jak „Dakȟóta” i „Dakhóta” Siuksowie 
mówiący innymi dialektami), a czasem wręcz stosuje 
się ją w rozumieniu „Indianie, tubylczy Amerykanie”12. 
Wszelkie analizy dążące do ustalenia pierwotnego zna-
czenia nazwy „Lakota” pozostają spekulacjami.

Siuksowie to nie to samo co Dakoci

Niektórzy autorzy błędnie utożsamiają Siuksów z Dakotami. 
Błąd ten zawdzięczamy amerykańskim urzędnikom rządowym, 
którzy tak właśnie nazywali wszystkich Siuksów [Demallie 2001: 
718]. Podchwycili go antropolodzy, jak James Owen 
Dorsey czy Clark Wissler, a nawet pochodząca z grupy 
Yankton, czyli wschodniego odłamu Siuksów, badaczka 
Ella Cara Deloria, słynna współpracownica Franza Boasa, 
zbieraczka folkloru i mitologii Siuksów13. W polskiej literaturze 
powielił go Stanisław Grzybowski we wspomnianych Toma-
hawkach i muszkietach, a jeśli chodzi o książki z ostatnich lat – 
Tomasz Ulanowski, tłumacz książki Krew i burza Hamptona 
Sidesa (2016), który z nieznanych powodów zamienił „Sioux” 
z oryginału na „Dakotów”, a ponadto opatrzył tekst przypisami, 
w których błędnie informuje o różnych działaniach Dakotów, 
mając na myśli Siuksów [Sides 2016: 23, 526]. Również Eric 
Wolf używa nazw „Siuksowie” i „Dakoci”14  wymiennie [Wolf 
2009]. W opracowaniu dla studentów profesor Aleksander 
Posern-Zieliński na określenie całego ludu użył określenia 
„Siuksowie Dakota” [Posern-Zieliński 2008: 136]15, podob-
nie profesor Izabella Rusinowa, w tym samym tekście 
stosując pisownię „Sioux Dakota” i „Sioux-Dakota” [Rusi-
nowa 2013: 77]. Błąd mylący Dakotów z Siuksami wystę-

6Amerykańska encyklopedia Webstera podaje, że „Sioux” pochodzi od słowa Nadowessioux z języka Odżibuejów i oznacza „wroga, dosłownie małego węża” [Webster’s 1996: 1332]. 
7Oraz w rozmaitych wariantach (Nadvesiv, Naudouisioux, Nadoussiens, Natwesix etc), jakie znaleźć można w źródłach francuskich, m.in. w Relacjach jezuitów [DeMallie 2001: 749].
8Inne warianty (druga połowa XVII w.): Siroux, Scioux, Cioux, Ciou, Siou, Siouxes, Sous, Siooz etc [DeMallie 2001: 749–750].
9Urodzony w 1874 r. Niemczech Eugene Buechel był katolickim misjonarzem w rezerwatach Lakotów Brulé i Oglala w Dakocie Południowej w pierwszej połowie XX w. Do licznych jego prac na 
temat Lakotów należy opublikowany pośmiertnie i opracowany przez ojca Paula Manharta słownik języka tego ludu (1970, drugie wydanie w 2002).
10O „Nakotach” będzie w dalszej części artykułu.
11James Walker, zasłużony badacz kultury społecznej i duchowej Siuksów, podawał znaczenie „przyjaciele” [Walker 1992: 14].
12Hasło „Lakota” w NLDO.
13Napisana wspólnie z Franzem Boasem, oparta na jej badaniach wśród  Siuksów Zachodnich, czyli Lakotów (Teton), rozprawa nosi tytuł Dakota Grammar (1941). A w Speaking of Indians (1944), 
we fragmentach jednoznacznie odnoszących się do Lakotów, używa określenia „Dakota”.
14Przy czym tłumacz Wojciech Usakiewicz wybrał gorzej brzmiącą, ale  występującą w Wielkim słowniku ortograficznym PWN wersję „Dakotowie” („Dakotowie” zamiast lepszej wersji „Dakoci” – i 
odpowiednio Lakotowie zamiast Lakoci – to także wybór redakcji książki Serce wszystkiego, co istnieje Clavina i Drury’ego [2017]).
15Encyklopedia Webstera informuje, że Siuksowie (Sioux) to członkowie różnych plemion, przede wszystkim Dakotów, mówiących językami sioux [Webster’s 1996: 1332].
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puje w najnowszym podręczniku akademickim [Gąssow-
ski, Łoźny 2018: 243]. „Siuksowie (Dakota)” pojawiają się  
u Forajtera [2014: 255], a „Siuksowie Dakota” oraz „Siuksowie 
(Dakota)” u S. Bobowskiego [2005: 335, 6].
Polskie słowniki utrwalają ten błąd: według Słownika po-
prawnej polszczyzny „Dakoci inaczej nazywani są Siuksa-
mi” [2014: 157]. W Słowniku ortograficznym PWN są hasła 
„Dakota (Indianin)” oraz „Siuks”, podobnie jak w Słowniku 
poprawnej polszczyzny. W żadnym z nich nie ma słowa „Lakota”.
Inni, choć ten błąd zdarza się rzadziej, stosują zamiennie 
„Siuksów” i „Lakotów” [Hine, Faragher 2000: 140; 2011: 
77]. A tłumacz książki-reportażu Śladami Steinbecka, 
świadomy różnicy między Lakotami i Dakotami, tworzy 
frazeologiczne dziwolągi: „Siuksowie Lakoci” i „Siuksowie 
Dakoci” [Mak 2014: 324-333].
W istocie (ale poniżej będzie na ten temat więcej) Lakoci 
to zachodni odłam Siuksów, a Dakoci to pozostałe dwa 
odłamy tego ludu: środkowy (Yankton i Yanktonai) 
i wschodni (Santee). Jedynym wspólnym terminem 
ludu, o którym mowa, jest „Siuksowie”. 
Nie jest ona wymyślona przez białych (co najwyżej prze-
tworzona z tubylczego języka), ani obraźliwa i nie ma 
żadnego innego terminu wspólnego dla ludu Siedzącego 
Byka i Małej Wrony16.

Nakoci to nie Siuksowie

Kolejnym bardzo często występującym błędem jest uznanie Nako-
tów za trzeci, poza Lakotami i Dakotami, odłam Siuksów.
Autorzy wydanej przez Czarne książki o Czerwonej Chmurze piszą: 
„Poszczególne (...) grupy Siuksów są do dziś zróżnicowane pod 
względem wymowy nazw „Lakota”, „Dakota” i „Nakota”, ale postrze-
gają siebie jako jedno plemię” [Clavin, Drury 2017: 48–49]. Autor 
wcześniejszej biografii wodza Oglalów, Robert Larson, podaje, jak 
poszczególne odłamy Siuksów rzekomo wymawiały swoją nazwę: 
„Santee wymawiali to słowo Dakota, Yankton i Yanktonai – Nakota, 
a Teton – Lakota” [Larson 2009: 16].
Tomasz Ulanowski informuje w przypisie do książki Krew i burza 
H. Sidea, że Lakoci są „spokrewnieni z Nakotami i Dakotami. 
Te trzy sprzymierzone ze sobą plemiona były zbiorczo zwane 
przez białych Siuksami” [Sides 2016: 51].
I jeszcze raz Clavin i Drury o Lakotach i Dakotach „Łącznie określa 
się ich również mianem Tetonów, co można przetłumaczyć jako 
„Sprzymierzeńców (...)”” [Clavin, Drury 2017: 48–49].
Ostrożniejszy jest Maciej Jarkowiec, autor serii reportaży 
o współczesnych Siuksach wydanych w książce Powrócę 
jako piorun, który starannie unika słowa „Nakoci”, popraw-
nie używając określenia „Siuksowie” albo „Lakoci i Dakoci”. 
Raz jednak wspomina o „spokrewnionych” z Lakotami i Dako-

tami „nakockimi szczepami”, nie próbując wyjaśnić, kim 
owi Nakoci mieliby być [Jarkowiec 2018: 290].
Jasno i przekonująco kwestię Nakotów wyjaśniają Parks i DeMallie, 
którzy w 1978 r. rozpoczęli badania zależności między na-
leżącymi do tej samej rodziny językowej sioux-catawba ję-
zykami sioux (i jego dialektami), assiniboine i stoney [Parks, 
DeMallie 1992]. Oto wniosek płynący z ich artykułu:
Prostota schematu, przypisującego odrębny dialekt każdemu 
z trzech odłamów Siuksów (Tetonom a. Lakotom, Yankton  
i Yanktonai oraz Santee) wyłącznie na podstawie występowa-
nia głosek „d”, „n” i „l”, i mającego swe źródło w popełnionych 
w XIX w. błędach misjonarzy i podróżników przebywających 
wśród Dakotów, uwiodła niestety wielu następnych autorów, 
w tym uznanych amerykańskich antropologów i języko-
znawców (m.in. Fredericka Webba Hodge’a, Roberta Lowie-
go, Jamesa H. Howarda, Wallace’a Chafe). W znacznej części 
literatury przedmiotu, nawet przez niektórych autorów in-
diańskich17, do dziś powtarzany jest ten schemat: dakota 
– nakota – lakota jako rzekome dialekty, odpowiednio, Siuk-
sów Wschodnich (Santee), Siuksów Środkowych (Yankton  
i Yanktonai) i Siuksów Zachodnich (Teton) [Buechel, Manhart 
2002(1970): 449; Powers 1982: 11; Hassrick 1964: 618]. Trudno 
się dziwić, że ten sam błąd powielają autorzy książek popular-
nych, w tym tłumaczonych na język polski19.
Tymczasem uznanie „Nakota” za endoetnonim Yanktonów  
i Yanktonai jest błędem, a język „nakota” jako taki nie istnieje. 
Faktycznie nazwy Nakota albo Nakoda używają jako etno-
nimu należący do tej samej rodziny językowej co Siuksowie, 
ale Siuksami niebędący Indianie Assiniboin (Nakota), żyjący 
w Montanie i Saskatchewan, oraz Indianie Stoney (Nakoda), 
mieszkający w kanadyjskiej prowincji Alberta. Badania lingwi-
styczne sugerują, że mówiący odrębnymi językami Indianie 
Assiniboine i Stoney, nazywający siebie Nakota, oddzielili się 
od reszty Siuksów w tym samym czasie, kiedy wykształcały się 
trzy dialekty sioux albo nawet wcześniej [DeMallie 2001: 719]. 
Pierwszym historycznym źródłem, które wspomina o Assini-
boinach są Relacje jezuitów z 1640 r. Wynika z niego, że już 
wtedy Siuksowie i Assiniboinowie byli odrębnymi ludami20. 
Stoney wyodrębnili się z Assiniboine prawdopodobnie w XVIII 
w. [DeMallie, Miller 2001: 572]21

Podsumowując:
błędne jest stosowanie nazwy „Nakoci” w odniesieniu 
do jakiejkolwiek grupy Siuksów.

Siedem Ognisk

Na początek kilka cytatów z przykładami mylnych albo 
niepotwierdzonych w źródłach – informacji o Siuksach.
 „Zgodnie z tradycją Siuksowie wyłonili się jako stowarzy-

16 Z punktu widzenia samych Siuksów wygląda to jeszcze inaczej: Lakoci nazywają wszystkich Siuksów Lakotami, a Dakoci – Dakotami.
17 Na przykład autorzy haseł „Lakota Language” i „Sioux” w encyklopedii indiańskiej pod red. F. Hoxiego [1996], oboje będący wykładowcami w szkołach wyższych dla mieszkańców lakockich rezer-
watów: nieżyjący już Albert White Hat, Sr., autor hasła o lakockim języku (s. 328–329), wykładał ten język w Sinte Gleska Univeristy w rezerwacie Rosebud (Dakota Południowa), w którym się urodził; 
Karen D. Lone Hill, autorka hasła „Sioux” (s. 590–593), wykłada w Oglala Lakota College, w rezerwacie Pine Ridge (również Dakota Południowa). Tak samo pochodzący z rezerwatu Rosebud Joseph M. 
Marshall III, współzałożyciel Sinte Gleska University, pisze o Lakotach, Dakotach i Nakotach jako  „ludach” (people) tego samego narodu (nation) [Marshall III 2007: 38–39]. Nawet autorzy podręcznika 
o językach indiańskich powtarzają błędne informacje zarówno o znaczeniu nazwy „Sioux”, jak i Lakotach-Nakotach-Dakotach i włączają „język nakota” do rodziny językowej sioux [Silver, Miller 1997: 
4, 367]. Niestety, trudno sobie wyobrazić, żeby ten błąd, powielany zarówno przez autorów popularnych, jak i przez niektórych badaczy, został skutecznie wyeliminowany ze świadomości czytelników. 
18 W znakomitym skądinąd podręczniku europejskich indianistów niestety również mowa jest o „dialekcie nakota”, którym mieliby mówić Yanktoni i Yanktonai [Gugel  2000: 229]. 
19 Ten błąd w polskiej literaturze przygodowej powtórzyli dawno temu  K. i A. Szklarscy, informując błędnie, że Santee wymawiali nazwę lugu Dakota, Tetoni – Lakota, a Yanktonowie – Nakota [K. i A. Szklarscy, 1974: 39].
20 Potwierdza to niejako Patricia C. Albers, w artykule omawiającym etnogenezę kilku ludów z północnych Równin, w tym Assiniboinów, o których pisze jako o odrębnym ludzie już w XVII w. (ich 
kontakty z Lakotami i Dakotami zdominowane były przez wzajemne walki [Albers 1996]).    
21 George Catlin, który przebywał wśród różnych grup Indian pomiędzy Missouri a Missisipi w latach trzydziestych XIX w., był przekonany, że „Assiniboinowie są częścią Dakotów, czyli Siuksów, bez wątpienia, z powodu 
wyglądu, a także wielkiego podobieństwa języka” [Catlin 1989: 55]. Jednak antropolożka Ella C. Deloria, Siuksyjka z grupy Yankton, wychowana w rezerwacie Standing Rock i mówiąca dialektem lakockim (teton), która 
w 1933 r. pojechała do rezerwatu Assiniboinów w Fort Belknap (Montana), na pierwsze kilka tygodni badań musiała wynająć tłumacza, gdyż nie rozumiała ich mowy [Parks, DeMallie 1992: 236].
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szenie siedmiu koczowniczych plemion (...).  Wszystkie 
plemiona należące do Siedmiu Ognisk Rady (...) nazywa-
ły się tym samym imieniem, które znaczyło „sprzymie-
rzeńcy” [Larson 2009: 16]. 
„Sami Siuksowie określali się mianem Otchenti Chako-
win – „Lud Siedmiu Ognisk”, co odnosiło się do siedmiu 
plemion: Sissetonów, Yanktonów, Yanktonai, Santee, 
Santee Liściastych, Blewakantonów oraz Lakotów/Da-
kotów”. Każde plemię dzieliło się zazwyczaj na siedem 
szczepów” [Clavin, Drury 2017: 48-49].
„Przeciwko nieprzyjaciołom siedem blisko spokrewnio-
nych plemion Dakotów i Lakotów tworzy sojusz Rady 
Siedmiu Ognisk” [Jarkowiec 2018: 130].
Z wydawanej współcześnie w Polsce literatury o Siuksach 
dowiadujemy się więc, że dzielili się na „siedem ognisk” 
(najczęściej informacja ta dotyczy albo wszystkich Siuk-
sów, albo tylko ich zachodniego odłamu, czyli Lakotów/
Tetonów, ale niektórym autorom, jak cytowanym powy-
żej Clavinowi i Drury’emu, zdarza się przypisywać podział 
na siedem „szczepów” każdemu plemieniu Siuksów). 
Tych informacji nie można uznać za wiarygodne.
Niektórzy autorzy traktują Lud Siedmiu Ognisk (Očhéthi 
Šakówiŋ według NLDO) jako realny byt historyczny [Po-
wers 198222] lub wręcz prehistoryczny [Hassrick 1964: 
3–6]. Tymi siedmioma ogniskami – bądź, jak chce Powell 
– paleniskami, mieliby być: Tetonowie (a więc wszyst-
kie siedem znanych od XIX w. plemion tego odłamu), 
Yanktonowie, Yanktonai (a zatem obie grupy stanowiące 
razem „środkowy” odłam Siuksów), Mdewakanton, Wah-
peton, Sisseton i Wahpekute (a zatem każde z czeterech 
plemion należących do Dakotów Wschodnich) [Powell 
1982: 13; DeMallie 2009]. 
Pamiętać jednak należy, że o ile wzmianki o Siuksach 
pojawiają się już w pierwszej połowie XVII w., o Očhéthi 
Šakówiŋ po raz pierwszy usłyszano dopiero w XIX w. 
„Z perspektywy historii pisanej, Siedem Ognisk Rady należy 
uznać za legendę, a nie rzeczywistość historyczną”, podsu-
mowuje Raymond DeMallie [DeMallie w Walker 1992: 11]23.
Jednak z perspektywy samych Indian jest inaczej: nawet 
jeśli „Siedem Ognisk Rady” nie opisuje przeszłości, odzwier-
ciedla przekonanie współczesnych Siuksów o faktycznej 
jedności między poszczególnymi grupami czy odłamami. 
Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy podział i orga-
nizacja Siuksów diametralnie odbiegają od tych sprzed 
epoki rezerwatowej (żyją na terytorium dwóch państw, 
kilku stanów i prowincji, różne grupy i odłamy dzielą te 
same rezerwaty albo – przeciwnie – członkowie tej sa-
mej grupy są porozrzucani po różnych rezerwatach). Na 

przykład podczas protestów wobec budowy w pobliżu 
rezerwatu Standing Rock odcinka ropociągu Dakota Access 
w 2016 r. jeden z głównych obozów protestujących Indian 
nosił nazwę Oceti Sakowin.

Organizacja społeczno-polityczna Siuksów w XIX w.
Poniżej przedstawiam próbę zwięzłego opisania po-
działu społecznego i politycznego Siuksów, zawierającą 
sprostowania zacytowanych powyżej informacji. Należy 
przy tym pamiętać, że ten schemat dotyczy XIX w. i jest 
bardziej idealną próbą antropologicznego usystematy-
zowania rzeczywistości społeczno-politycznej Siuksów 
niż odzwierciedleniem dynamicznego, ciągle zmieniają-
cego się życia Siuksów, których większość niekoniecznie 
mówiłaby o sobie w ten sposób.
Siuksowie dzielą się na trzy główne odłamy: Lakotów (Teton24), 
Yanktonów – Yanktonai i Santee. Lakoci i Yankton-Yanktonai 
to Siuksowie Zachodni25, Santee to Siuksowie Wschodni26. 
Zarówno Yanktoni – Yanktonai, jak i Santee są Dakotami. 
Każdy z odłamów Siuksów mówił/mówi odrębnym dia-
lektem: Lakoci dialektem teton (lakockim), Yanktoni-
-Yanktonai dialektem yankton-yanktonai, zaś Santee 
dialektem santee-sisseton [Parks, DeMallie 1992: 251].
Podział ten wykształcił się w pierwszej połowie XIX w. 
– relacje podróżników z poprzednich stuleci wyróżniały tylko  
Siuksów Zachodnich i Siuksów Wschodnich [DeMallie 2001: 722].
Ojczyzną przodków Siuksów były ziemie na zachód od 
jeziora Michigan (dzisiejszy południowy Wisconsin, po-
łudniowo-wschodnia Minnesota, północno-wschodnia 
Iowa i północne Illinois). W połowie XVII w. terytorium 
zamieszkiwane przez różne grupy Siuksów rozciągało 
się od jeziora Mille Lacs w Minnesocie do rzeki Missouri. 
W XVIII w. wszystkie grupy Siuksów przemieściły się na 
zachód. Najdalej, w pierwszej połowie XIX w., dotarli Te-
toni (Lakoci), wypierając z Czarnych Gór Kiowów i Wrony. 
Generalnie, w XIX. Lakoci mieszkali na zachód od rzeki 
Missouri, a Dakoci (Yankton-Yanktonai oraz Santee) na 
wschód i północ od niej [DeMallie 2001: 718–719].
Dzisiaj Lakoci i Yanktoni-Yanktonai w większości zamiesz-
kują rezerwaty w Dakocie Południowej, Dakocie Północnej 
i Montanie (ponadto część Yanktonai żyje w rezerwa-
tach w Kanadzie). Wielu Santee wciąż żyje w Minnesocie, 
skąd pod koniec XVII wieku Siuksowie zaczęli wędrów-
kę na zachód. Ponadto Siuksowie z różnych odłamów 
(głównie Yankton i Santee) żyją w kilku rezerwatach  
w południowych częściach kanadyjskich prowincji  
Sasketchewan i Alberta oraz w Nebrasce. 
Historycznie (pierwsza połowa XIX w.) siedem głównych 

22  William  Powers, świetny  znawca  religii Oglalów, jednego z odłamów Siuksów Zachodnich, konsekwentnie używa określenia Siedem Palenisk (Seven Fireplaces) zamiast „Siuksowie”  
(Sioux) [Powers 1982]   
23 DeMallie podaje zapisy podróżnych podważające istnienie znaczących więzi między Siuksami nawet w pierwszej połowie XIX w. na przykład wedle relacji z 1803 r. trzy główne odłamy 
Siuksów miały traktować się wzajemnie jako obcych. Do jakichś spotkań między nimi musiało jednak dochodzić, bo z kolei inny podróżnik, w 1829 r., odnotował, że ich coroczne spotkania 
nad rzeką James, podczas których ustalali plan działania, „szybko odchodziły w przeszłość, ponieważ z każdym rokiem poszczególne grupy miały coraz mniej ze sobą wspólnego” [DeMallie 
2001: 734].
Jednakże niektórzy autorzy, jak wspomniani autorzy haseł w encyklopedii indiańskiej Hoxiego, piszą o Radzie Siedmiu Ognisk jak o faktycznym, do dziś istniejącym bycie, traktując jego lakocką/
dakocką nazwę, Oceti Sakowin, jako właściwy etnonim Siuksów [Hoxie 328; 590–593].
24 Porwany w 1680 r. przez Siuksów misjonarz katolicki Louis Hennepin jako pierwszy wspomniał o Siuksach Zachodnich: „narodach Tintonha, czyli mieszkańcach łąk” [Hennepin 207, 223; DeMallie 2001: 725]. 
Nazwa Teton prawdopodobnie oznaczała Wioskę na prerii albo Mieszkańców prerii. Jak podaje NLDO, Teton (Thítthuŋwaŋ wedle transkrypcji podanej przez słownik, Thithunwan wedle transkrypcji uproszczonej) 
było prawdopodobnie nazwą pojedynczego plemienia, które w okresie migracji na zachód od Missouri podzieliło się na siedem plemion. Z czasem zaczęto jej używać na określenie wszystkich najbardziej na 
zachód wysuniętych grup Siuksów. Nazwa Teton jest używana coraz rzadziej, wypiera ją  „Lakoci”.  
25 Wbrew twierdzeniu Larsona, zarówno Yanktoni, jak i Santee mówią o sobie „Dakota”, zaś niebędący Siuksami Indianie Assiniboin i Stoney – „Nakota” [Parks, DeMallie 1992].
26 Niektórzy podają prostszy podział: Lakoci, dawniej zwani Tetonami, to odłam zachodni, Yankton i Yanktonai to odłam środkowy, a Santee to odłam wschodni [Parks, Rankin 2001: 97].
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plemion Lakotów stanowiły: Oglála27, Sicangu (Sičháŋǧu/ 
Brulé – Poparzone Uda28), Mnikhowozu (Mnikȟówožu/ 
Minneconjou)29, Hunkpapa (Húŋkpapȟa/ (Główne) Wej-
ście do Obozowego Kręgu30), Oohenunpa (Oóhenuŋpa/ 
Dwa Kotły/Dwa Gotujące się Dania – Two Boilings), Itazipcho 
(Itázipčho/ Sans Arc/ No Bows/ Bez Łuków), Sihásapa 
(Blackfoot/ Czarne Stopy)31. 
Yanktonów i Yanktonai można określić albo jako Siuk-
sów Zachodnich (tak jak plemiona Lakotów), albo jako 
Dakotów Zachodnich (w odróżnieniu od Santee – Dako-
tów Wschodnich), można wreszcie nazywać ich Siuksa-
mi Środkowymi. Lakoci nazywali obie grupy Wičhíyela 
[DeMallie 2001: 753]. Yankton (Iháŋktȟuŋwaŋ) oznacza  
Zamieszkujących Koniec Wioski, a Yanktonai Małą Wioskę 
na Końcu). 
Do wschodnich Dakotów (Santee) zalicza się plemiona: 
Sisseton (Sisthunwan/ Sisíthuŋwaŋ32), Wahpeton (Wah-
pethunwan/ Waȟpéthuŋwaŋ/ Liściasta Wioska/ Miesz-
kańcy Liściastej Wioski), Wahpekute (Waȟpékhute/Leaf 
Shooters/ Strzelający Pośród Liści) i Mdewakanton (Bde-
wakanton/ Mieszkańcy Wioski Nad Świętym Jeziorem/ 
Jeziorem Duchów).

Klan, szczep, plemię, lud

Najwłaściwszym terminem określającym Siuksów jest 
„lud”, podobnie jak ludami, grupami bądź plemionami 
(w języku Lakotów oyáte, czyli lud; słowo to może ozna-
czać jednak każdą większą zbiorowość) można nazywać 
poszczególne grupy Siuksów, jak Mdewakanton, Oglala 
czy Yanktonai. Niektórzy polscy autorzy używają prze-
starzałego określenia „szczep”, nawet w odniesieniu do 
wszystkich Siuksów [Plesnar 2009: 509 i nn.]. Inni niepo-
trzebnie wprowadzają termin „naród” [Bobowski 2005: 
93] albo federacja [Stiller 2001: 152], a jeszcze inni, jak 
Maciej Jarkowiec, autor książki-reportażu o Lakotach, 
piszą o lakockich  „klanach”33, zaprzeczając ustaleniom 
antropologów o braku unilinearnego pochodzenia (czyli 
w linii męskiej bądź żeńskiej) wśród Siuksów (co należy 
uznać za podstawową cechę klanu/ rodu)34 . Przynależ-
ność do grupy społecznej wśród Siuksów wyznaczało 
miejsce zamieszkania i wybór, a nie pochodzenie. Przy-
najmniej jeśli chodzi o wiek XIX, w okresie przed osa-

dzeniem Siuksów w rezerwatach, podstawową komór-
ką społeczną była rodzina i zaraz za nią grupa rodzin 
rozszerzonych, tzw. grup tipi albo lodge groups (Lakoci 
nazywali je tiyospaye/ thiyóšpaye). Dwie lub trzy thiyó-
špaye łączyły się na lato, tworząc band (dawniej w Pol-
sce tłumaczono to jako „horda”). Taka grupa mogła liczyć 
10-20 rodzin, czyli 50–100 osób. Większe, liczące nawet 
kilkaset osób tiyospaye dzieliły się na wspólnie polujące, 
zwykle ponad 25-osobowe grupy zwane wicoti/ wičhó-
thi. Bands z kolei łączyły się w plemiona, które składały 
się z kilku lub kilkudziesięciu takich grup [DeMallie 2001: 
734–735; DeMallie 2009; DeMallie w Walker 1992: 7-8, M. 
Powers 1986: 26; Price 1996: 2–26]35 . Przykładem thiyó-
špaye są grupy Kiyuksa albo Złe Twarze, z której wywo-
dził się Czerwona Chmura.
Należy pamiętać, że jest to tylko schemat, ponieważ rzeczy-
wistość społeczna Siuksów była bardzo płynna, przynależ-
ność do grup można było szybko zmienić, a czasem wręcz 
całe grupy przyjmowały nową tożsamość, wyłamując się  
z jednego z plemion i przechodząc do innego [Price 1998: 
68]. Różna też była wielkość poszczególnych plemion.

Tłumaczenia lakockich i dakockich imion

Bojący się Swych Koni czy Człowiek, Którego Koni Się Boją?
NLDO wyjaśnia ponad wszelką wątpliwość, że lakocka 
wersja imienia, Tȟašúŋke Kȟokípȟapi, oznacza „jego koń 
wzbudza strach” („Tȟašúŋke” oznacza konia lub psa, zaś 
„kȟokípȟa” – wzbudzać strach), a zatem wersje „Stary 
Człowiek Którego Koni Się Boją” oraz  „Młody Człowiek 
Którego Koni Się Boją” dokładnie oddają sens imion obu 
Oglalów.
Nie oznacza to, że tłumacz ma prawo wybierać, jak należy 
spolszczać to imię. W literaturze amerykańskiej, zarówno 
naukowej, jak i popularnej, przyjęła się wersja Young/Old 
Man Afraid of His Horses, i tłumacz nie ma wyjścia, musi 
te imiona przekładać literalnie: Stary Człowiek Który Boi 
Się Swoich Koni i Młody Człowiek Który Boi Się Swoich 
Koni. Zawsze można dodać przypis wyjaśniający praw-
dziwe znaczenie imienia.
Clavin i Drury upierają się przy wersji „...Człowiek Który 
Boi Się Swoich Koni” nie dlatego, że dosłownie oddaje 
sens amerykańskiego zniekształcenia, lecz na podstawie 

27  Lakockie słowo oglala oznacza „rozsypywać, rozrzucać coś własnego”. Nie jest jasne, co dokładnie miałaby oznaczać nazwa plemienia [Powers 1982: 13; DeMallie 2001: 757; NLDO: hasło 
„Oglála”]. 
28   Podaję nazwy według klucza: standardowa nazwa lakocka (np. Sicangu), transliteracja zgodna ze współczesną ortografią lakocką według NLDO (np. Sičháŋǧu) oraz popularna nazwa 
stosowana dawniej w literaturze, dziś coraz częściej zastępowana nazwą stosowaną przez samych Siuksów (np. Brulé). W tekście podaję też polskie znaczenie nazw – o ile eksperci nie mają 
co do nich wątpliwości. W przypadkach, gdy wątpliwości występują, omawiam je w przypisach. 
29  Standardowe wyjaśnienie tej nazwy to Ci, którzy Sadzą przy Wodzie, aczkolwiek DeMallie przypuszcza, że to późniejsza interpretacja, nie biorąca pod uwagę odmiennych historycznych zapisów tej 
nazwy [DeMallie 2001: 757]. 
30   Jak większość interpretacji nazw grup Siuksów, i tę podaję za NLDO („Head of the Camp Circle”) oraz Handbook of North American Indians („at the entrance head”). Odnosi się ona 
zapewne do miejsca Hunkpapów w kręgu obozowym różnych grup Lakotów. Powers uważa, że nazwa Hunkpapa ma podwójne znaczenie: „zajmujący koniec obozu” i zarazem „zajmujący 
wejście do obozu”, przy czym zawsze chodzi o to samo miejsce [Powers 1982: 26]. 
31   Oglala i Brulé mówią południowym subdialektem języka teton (lakota), zaś pozostałe pięć północnym subdialektem [Parks, Rankin 2001: 97].
Cztery plemiona Siuksów Zachodnich: Sans Arcs, Dwa Kotły, Czarne Stopy i Hunkpapa wykształciły się w ciągu pierwszej połowy XIX w. Jeszcze na początku XIX w. były znane jako jedna 
grupa – Saone [DeMallie 2001: 757].
32    Istnieje kilka etymologii znaczenia tej nazwy, np. Wioska Pachnąca Rybą, Chodzący Pieszo, Wioska na Bagnach, ale znaczenie „sisí” – rdzenia tej nazwy jest nieznane [DeMallie 2001: 753]. 
33    (Czyli „rodach” według nomenklatury stosowanej w polskiej antropologii). Na przykład: „Na początku Lakoci żyli po staremu. Gromadzili się całymi klanami, zwanymi tiospaye (...). Polowali. 
Hodowali bydło, które było własnością całego klanu” [Jarkowiec 2018: 26]. Ten sam autor pisze też o „wielorodzinnych wsiach” Siuksów, co nieco lepiej opisuje rzeczywistość społeczną 
Siuksów [Jarkowiec 2018: 130]. 
 34    Na temat różnic w organizacji społecznej między Siuksami, w szczególności Dakotami, a sąsiadującymi z nimi grupami mówiącymi językami sioux patrz Howard 1979.
35  Nieco inaczej przedstawia to Marla Powers, żona Williama Powersa, która twierdzi, że tiyošpaye mogła liczyć nawet kilkaset osób, a w jej skład wchodziły ponad 25-osobowe obozowiska 
zwane wicoti []. Innymi słowy jednostkę, którą DeMallie nazywa tiyospaye, M. Powers nazywa wicoti, zaś to, co u DeMalliego jest band, u niej jest tiyospaye.
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spekulacji, że mamy tu do czynienia ze specyficznym po-
czuciem humoru Siuksów. Zdaniem tych autorów imię 
lakockiego wodza w rzeczywistości oznaczało „osobę 
bojącą się konia”. Ich zdaniem imię to pochodzi z czasów, 
kiedy Siuksowie „zetknęli się po raz pierwszy z dzikimi 
mustangami i dopiero uczyli się (czasami z trudem), jak 
je ujeżdżać” i było przekazywane z ojca na syna [Clavin, 
Drury 2017: 96]. Identyczne wyjaśnienie podaje Grze-
gorz Swoboda, wybierając wersję „Boi się Swojego Konia” 
[Swoboda 1998: 27; Swoboda 2017: 37]. Sęk w tym, że 
w przypadku wodza Tȟašúŋke Kȟokípȟapi wcale nie ma 
potrzeby uciekać się do spekulacji, wystarczy odwołać się 
do źródła, na przykład znakomitego internetowego słownika 
NLDO – i sprawdzić prawdziwe brzmienie i sens imienia.
Wśród Lakotów często spotykane są imiona złożone z dwóch 
nazw zwierząt. Pierwsze słowo zawsze należy tłumaczyć jako 
przymiotnik, a zatem Crow Dog to Wroni Pies, Bull Bear to Bizoni 
Niedźwiedź, Elk Eagle to Jeleni Orzeł etc .
Słynny szaman – święty człowiek Lakotów Black Elk to 
Czarny Jeleń [patrz Hlebowicz 2018], nie Czarny Łoś, jak 
często pojawia się w literaturze [Büscher 2013: 95 – 103; 
Jarkowiec 2018: 169; Sudak 1995: 59–60]. Błąd bierze się 
stąd, że o ile w brytyjskim angielskim „elk” oznacza łosia, 
w amerykańskim angielskim oznacza on jelenia, a konkretnie 
jelenia wapiti (Cervus candensis)  (w USA „łoś” to „moose”).
Niektórzy autorzy mają manierę tłumaczenia na polski wszyst-
kich imion lakockich i dakockich. Oczywiście, w literaturze 
zadomowili się już Siedzący Byk, Szalony Koń, Cętkowany 
Ogon czy Czerwona Chmura i dziwne wyglądałoby stoso-
wanie teraz angielskich wersji ich imion . Jednak, zwłaszcza 
w przypadku współczesnych postaci, kiedy dawne imiona 
funkcjonują jako nazwiska, praktyka spolszczania ich imion 
jest kontrowersyjna. Bohaterowie współczesnych reportaży 
noszą więc nic nikomu niemówiące nazwiska: Naszyjnik 
z Piór, Patrzy Dwa Razy. Walter Mały Księżyc, Walczący Jastrząb, 
Raymond Żołty Grom, George Duch Psa, Leola Jedno Pióro, 
Skaczący Byk, Kurt Odbiera Życie Junior czy Ellen Przenosi 
Obóz. Fools Crow, które należałoby przetłumaczyć jako Szalona 
Wrona, otrzymuje fantastyczne polskie imię Przechytrzy Wronę 
[Jarkowiec, 2018].
                                                      *
Piszący o Siuksach w języku polskim – to samo dotyczy tłu-
maczy – powinni stale konsultować literaturę przedmiotu. 
Brzmi to banalnie, ale przegląd wydawanych po polsku 
w ostatnich latach książek o Indianach, w tym Siuksach, 
świadczy, że niewielu przejmuje się tym podstawowym 
przykazaniem. W ten sposób polscy czytelnicy często 
otrzymują zniekształcony obraz jednego z najsłynniej-
szych ludów tubylczych Ameryki Północnej. Oby niniejszy 
artykuł pozwolił choć trochę naprawić tę sytuację.
 
                                                                               Bartosz Hlebowicz

Bartosz Hlebowicz – antropolog-indianista, tłumacz, dziennikarz i recen-
zent, były zastępca redaktora kwartalnika indianistycznego „Tawacin”. 
Autor książki ,,Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki” o współczesnych 
Irokezach i Delawarach (2009). Przetłumaczył i opracował m.in. ,,Ligę 
Irokezów” Lewisa H. Morgana (2011) oraz Imperium księżyca w pełni. 

,,Wzlot i upadek Komanczów” S.C. Gwynne’a (2015), a także przetłuma-
czył m.in. ,,Wilki niebieskich żołnierzy. Indiańscy zwiadowcy i pomocnicy  
w armii Stanów Zjednoczonych w latach 1865-1890” Thomasa Dun-
laya (2014), Quanah Parker Wiliama Hagana (2014), Kobiety na mar-
ginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy N.Z. Davis (2012).
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Frida Kahlo-Diego Rivera. Indiański kontekst
Wystawa Frida Kahlo-Diego Rivera. Polski kontekst cie-
szyła się niezwykle dużym zainteresowaniem. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ „moda na Fridę Kahlo” od lat za-
tacza coraz szersze kręgi. W samym Poznaniu wystawę 
obejrzało ponad sto tysięcy osób. W CK Zamek zawi-
sły obrazy, szkice i zdjęcia związane z tym najsłynniej-
szym meksykańskim małżeństwem. Wyeksponowanie 
„polskiego kontekstu” polegało głównie na prezentacji 
fotografii autorstwa Fanny Rabel (właść. Fanny Rabino-
vich Duval – przyjaciółki Fridy, żydówki polskiego po-
chodzenia) przedstawiających mieszkańców Meksyku 
i nawiązujących do motywów tubylczych. Inną posta-
cią związaną z naszym krajem a pozostającą w relacji 
z meksykańskim małżeństwem malarzy była artystka 
Bernice Kolko. Tło dopełniajace całości stanowiło ze-
branie materiałów przypominajacych zorganizowaną 
w Polsce Wystawę Sztuki Meksykańskiej z 1955 roku. 
Niechlubnym jej epizodem było zaginięcie jednego  
z najsłynniejszych obrazów Fridy Kahlo, a zatytułowane-
go Zraniony stół, którego nie odnaleziono do dziś. Frida 
i Diego, podobnie jak wielu Meksykanów, wielokrotnie 
stykali się ludnością indiańską. Znalazło to swoje odbi-
cie w ich twórczości, a wszystkich inspiracji, symboli, czy 
zapożyczeń nie sposób zliczyć. Murale i obrazy Rivery 
przedstawiają cały wachlarz motywów od scenek rodza-
jowych związanych z życiem codziennym po prezenta-
cję bóstw, obrzędów, czy świąt. Odnajdujemy w nich 
również próbę pogodzenia się z procesem dziejowym, 
który miał miejsce w ich ojczyźnie – czyli powstaniem 
narodu meksykańskiego na zgliszczach prekolumbij-
skich kultur. W pracach Kahlo prezentacja indiańskich 
elementów ma o wiele bardziej subtelny charakter. 

Diego Rivera – nomada, zbieracz i „łowca”

Nie mamy pewności kiedy dokładnie Diego Rivera zaczął 
interesować się tubylczymi kulturami. Niewątpliwie już 
od najmłodszych lat miał kontakt z Indianami. Można 
podejrzewać, że był on codzienny i niemal ciągły. Infor-
macje na ten temat dostarcza nam jego życiorys, zapi-
sane czy zapamiętane wypowiedzi oraz wspomnienia 
członków rodziny. 
Diego Rivera urodził się w Guanajuato, gdzie przebywał 
do 1892 r. To tam, jak twierdził, miał miejsce jego pierw-
szy kontakt ze sztuką prekolumbijską. Często powtarzał 
historię głowy „psa Tarasków” znajdującej się w pobli-
żu przydomowej fontanny. Temu pierwszemu obrazo-
wi zapisanemu w jego pamięci towarzyszyła opowieść  
o początkach jego zbieractwa, które miał rozpocząć jako 
sześcioletnie dziecko. Pierwsze maski i figurki zdobywał 
na pobliskim targu za pośrednictwem indiańskich sprze-
dawców. Zanim jednak miało to miejsce, niespodziewanie 
dla całej rodziny, w wieku niespełna dwóch lat zmarł brat 
bliźniak Diego, a on sam podupadł na zdrowiu na tyle, 
że rodzice postanowili wysłać go na wieś pod opieką 

indiańskiej niani. Antonia, pochodziła z ludu Purépecha 
(jej prekolumbijskich przodków określano mianem Ta-
rasków). Pobyt ten sprawił, że młody Diego miał okazję 
zaznać prawdziwej swobody i bez ograniczeń obcować  
z naturą. Godzinami przebywał w lesie wyobrażając so-
bie, że jego przyjaciółmi są dzikie zwierzęta, takie jak 
węże czy jaguary. Dodatkowo z podziwem obserwował 
dużą wiedzę Antonii w zakresie fauny i flory oraz jej prak-
tyczne zastosowanie. Takie warunki mu sprzyjały. Podre-
perował zdrowie, przytył i w wieku czterech lat wrócił 
do rodzinnego domu. Czas spędzony z Antonią był dla 
Diego na tyle ważny, że swój związek z nią przedstawiał 
później jako porównywalny do uczucia, którym darzył 
własną matkę. Doświadczenia te przełożyły się na zmia-
nę zachowań i zainteresowań Diego, którego domow-
nicy zaczęli nazywać  „małym Indianiątkiem”. Możemy 
przypuszczać, że miały one również wpływ na zmianę 
wrażliwości chłopca, jak i dostrzeżenie elementów, które 
nie przykuwały dotychczas jego uwagi. Trudne wspo-
mnienia dotyczące straty dziecka oraz problemy związa-
ne z politycznym zaangażowaniem ojca Diego zmusiły 
rodzinę do opuszczenia Guanajuato.
Dziesięcioletni Diego Rivera zaczął uczęszczać na wie-
czorne kursy do Akademii San Carlos w stolicy. Tam po-
znał Miguela Parrę pasjonata sztuki prekolumbijskiego 
Meksyku. Możliwe, że ta znajomość stała się kolejnym 
elementem, który umocnił w nim potrzebę eksponowa-
nia życia Indian. Po roku nauki Diego otrzymał stypen-
dium i zmienił tryb nauki na dzienny. W pierwszą podróż 
do Europy wyruszył jako dziewiętnastolatek. Na Starym 
Kontynencie kontynuował studia malarskie. Po trzech la-
tach na krótko wrócił do ojczyzny. Przywitanie w domu 
rodzinnym było niezwykle emocjonalne szczególnie, że 
do domowników wciąż należała stale pracująca dla Ri-
verów Antonia i ukochany pies malarza – Czarny. Unie-
sienie związane z powitaniem, wyczerpująca podróż 
lub inne nieznane powody sprawiły, że Diego osłabł  
i zemdlał. Wybudził się dopiero kilka dni później. Antonia 
nie opuszczała chorego na krok i zamiast podawać mu 
specyfiki zalecone przez medyków leczyła go ziołami. 
Poddała go również specjalnej ceremonii, której central-
nym elementem było jajko, posiadające moc przenosze-
nia życiodajnej siły z jednej osoby czy rzeczy na drugą. 
Po ucałowaniu go, i umieszczeniu przy piersi własnej, 
a potem Diega nakłuła je z dwóch stron i spożyła jego 
zawartość. Następnie usiadła przy ognisku i rozpoczęła 
długi cykl śpiewów w języku purépecha. Płomienie mia-
ły strawić skorupkę, igłę oraz inne rzeczy użyte w czasie 
ceremonii. Poprosiła rodzinę, by podtrzymywała ogień 
do czasu, gdy wszystko zmieni się w popiół, chwilę póź-
niej opuściła dom Riverów i słuch po niej zaginął.
W czym innym upatrywała przyczyny zainteresowania 
ojca artefaktami oraz wynikającego z niego kolekcjo-
nerstwa córka Rivery z drugiego małżeństwa – Guada-
lupe Rivera Marín. Początek tej fascynacji umiejscawiała 
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znacznie później niż historia wspomnianej głowy psa  
z domowej fontanny. W jej opinii momentem przełomo-
wym była pierwsza wspólna podróż rodziców do domu 
dziadków ze strony matki. Na spotkaniu rodzinnym  
w Guadalajarze stawili się bracia żony Rivery – Federico 
i Francisco Marín, którzy namiętnie raczyli towarzystwo 
opowieściami o sztuce zachodniego Meksyku, którą roz-
poczęła kolekcjonować już ich prababka. Podobno Diego 
był tym tak zauroczony, że sam postanowił zaintereso-
wać się eksploracją i kompletowaniem własnego zbioru.
Nie mamy pewnności kiedy Rivera postanowił zacząć two-
rzyć kolekcję prekolumbijskich artefaktów. Bez wątpienia 
ostateczny powrót ze stypendiów i pobieranych w Euro-
pie nauk dawał mu więcej okazji do powiększania zbioru. 
Kluczowe w tym względzie wydają się być lata dwudzieste 
i trzydzieste XX wieku. O czym może świadczyć wydanie 
w 1941 r. książki pt. Art in Ancient Mexico: Selected and 
Photographed from the Collection of Diego Rivera [Sztuka 
dawnego Meksyku na podstawie fotografii kolekcji Diega 
Rivery]. Przedstawia ona wybrane przykłady olmeckich, 
zapoteckich, tolteckich, misteckich czy mexickich artefak-
tów. Około sześćdziesięciu procent wszystkich omawia-
nych obiektów pochodziło z tzw. zachodniego obszaru, 
w którego skład wchodziły stany Michoacán, Colima,  
Jalisco, Nayarit i Sinaloa. W 1946 r. w Pałacu Sztuk Pięk-
nych (Palacio de Bellas Artes) w mieście Meksyk zor-
ganizowano pierwszą większą wystawę poświęconą 
sztuce tego regionu. Prezentowane na niej przedmioty 
w większości pochodziły z kolekcji Rivery, chociaż swe 
zbiory udostępnili także: Manuel Álvarez Bravo, Rober-
to Montenegro, Carlos Orozco Romero, Jesús Reyes Fer-
reira i Juan Soriano. Katalog wystawowy przygotowali 
znamienici antropolodzy i archeolodzy: Salvador Tosca-
no, Paul Kirchhoff i Daniel F. Rubín de la Borbolla. Warto 
wspomnieć, że trzy z wystawionych tam ceramik zostały 
uwiecznione na obrazach Kahlo.
Około 1943 r. na kamienistym terenie przynależącym do 
San Pedro Tepetlapa Rivera rozpoczął budowę budynku, 
w którym jego kolekcja miała zadomowić się na stałe. 
Nazwał go Anahuacalli, co w języku nahuatl oznaczało: 
„dom doliny Meksyku”. W założeniu już sam budynek 
miał być dziełem sztuki łączącym styl aztecki, majański 
i tzw. tradycyjny riverański. Budowany był z wielkich 
wulkanicznych głazów wydobywanych na miejscu. Ri-
vera nie tylko finansował prace lecz również sprawował 
pieczę nad projektem. Kilku zaprzyjaźnionych budowni-
czych dwoiło się i troiło, by w ciągu 15 kolejnych lat zre-
alizować wizję malarza, który poświęcił wiele godzin na 
szczegółowe planowanie aranżacji wnętrz z wykorzysta-
niem posiadanych figur. Zdaniem antropologa Alfonso 
Caso i jego kolegów po fachu, nie wszystkie elementy 
kolekcji były oryginalne. Jednak ta ułomność zrzucana 
na karb nieodpartej woli gromadzenia i artyzmu Rivery 
nie stanowiła przeszkody w uznaniu jego zbioru za je-
den z najlepszych na świecie. Zdarzały się również głosy 
krytyki, porównujące zbieractwo Rivery do postawy Nel-
sona Rockefellera czy Roberta Woods Blissa. Stawianie 

go w gronie ówczesnych kapitalistów musiało być dla 
artysty dość bolesne z racji deklarowanego przez niego 
komunizmu.
W momencie śmierci Rivery jego kolekcja liczyła prawie 
sześćdziesięciu tysięcy figurek, a budynek jej dedyko-
wany był niemal gotowy. Dwa lata przed odejściem ar-
tysta założył w banku specjalny fundusz pozwalający 
na utrzymanie zbiorów, a budowę udało się dokończyć 
dzięki architektowi Juanowi O’Gormanowi, córce Die-
ga – Ruth oraz wsparciu państwa. Otwarcie Anahuacalli 
nastąpiło 18 września 1964 roku. Przestrzeń wystawien-
nicza pozwalała na zaprezentowanie zaledwie jednego 
procenta kolekcji. Wybór i układ wystawy pokazuje, że to 
detal był dla Rivery najważniejszy, stąd nagromadzenie 
wielu niezwykle podobnych figur.
Zbiór Rivery uważany jest za największą stworzoną  
w Meksyku kolekcję prywatną, a jej wielkość równa jest 
połowie artefaktów zgromadzonych przez Narodowe 
Muzeum Antropologii. Oczywiście problemem pozosta-
je kwestia autentyczności, ponieważ znaczny odsetek 
figurek to dzieło współczesnych malarzowi artystów imi-
tujących dawną sztukę. Nie możemy także zapominać, 
że to malarstwo było pierwszą miłością Rivery. Jego ob-
razy, a przede wszystkim murale były miejscem, gdzie 
życie Indian wplecione zostało w szerszy kontekst prze-
mian społecznych, nie tylko w Meksyku, ale i na świecie. 
Konkwista jawiła się na nich nie jako porażka czy zwy-
cięstwo, ale jako kluczowy element dla pojawienia się 
ludności metyskiej, która stanowiła bazę dla budowania 
narodu meksykańskiego. Pędzel Rivery najczęściej ma-
lował reprezentantów wielkiej cywilizacji Mexików, ale 
jego kolekcja opiera się głównie na sztuce prekolumbij-
skiej związanej z zachodnim obszarem Mezoameryki. 
Murale wykonywane na zamówienie rządu musiały wpi-
sywać się w linię sztuki tworzonej w służbie narodowi. 
Fakt, że Indianie żyli na uboczu i w skrajnej nędzy był 
skrzętnie pomijany. Tymczasem to właśnie oni przyczy-
nili się do rozwiązania problemów technicznych, zwią-
zanych z trwałością nanoszonych na ścianę barw, któ-
rych doświadczał Rivera tworząc murale. Ojciec jednego  
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z pomocników artysty pracujący nad odtworzeniem ory-
ginalnej prekolumbijskiej receptury wykorzystywanej  
w dawnych malowidłach przekonał go do eksperymen-
tów z mieszanką do stiuku. Tym sposobem poszukiwa-
nia tradycyjnych rozwiązań pomogły Rivierze wypraco-
wać własną metodę.

Frida Kahlo – to nie surrealizm,  
ale życie małej-wielkiej kobiety 

Frida urodziła się w 1907 r. w Coyoacán na dawnych 
obrzeżach miasta Meksyk. Jej ojcem był węgierski Żyd, 
który w okresie porfiriatu pracował jako rządowy foto-
graf. To jemu dziewczynka zawdzięczała pierwszy kon-
takt ze sztuką. Losy Fridy zostały szeroko opisane w licz-
nych publikacjach, które relacjonują jej burzliwą i jedyną  
w swoim rodzaju historię, mniej uwagi poświęcając tu-
bylczym aspektom jej twórczości. Podczas gdy to wła-
śnie w niej odnajdujemy wiele nawiązań do Indian i ich 
wierzeń. Na obrazach nietrudno dojrzeć symbole i figurki, 
które nie pełnią jedynie funkcji ozdobnika lecz przedsta-
wiają konkretną historię czy uczucie towarzyszące arty-
stce. To za ich pośrednictwem Frida wyrażała pragnienia 
i stany emocjonalne. Czyniła to w sposób świadomy, 

przyznając tym samym, że spuścizna prekolumbijskiego 
Meksyku ma wpływ na jej odczuwanie świata, a także 
demonstrując uznanie i szacunek.
Przywykliśmy widzieć Kahlo jako ofiarę, w pierwszym 
rzędzie wypadku i związanych z nim fizycznych ułomno-
ści, a później męża, który nie dochowując jej wierności 
dostarczał dodatkowych cierpień. Tymczasem jej ideały  
i działania świadczą o tym, że całe życie prowadziła wal-
kę nie tylko z samą sobą czy z rozpasanym Diego, lecz 
również ze stereotypami społecznymi i kulturowymi. 
Kahlo ukazując swoje prywatne przeżycia, rozterki i ból 
szukała możliwości wyrażania kobiecości poprzez odnie-
sienia do takich postaci kultury Meksyku, jak Llorona, czy 
Malinche. Legenda o Lloronie kobiecie, którą niespełnio-
na miłość prowadzi do obłędu, zabicia własnych dzieci  
i w końcu samobójstwa zapisana w formie pieśni jest 
znana i popularna w całym kraju. Odwołania do niej są 
bardzo wyraźne szczególnie w obrazie z 1932 r. funk-
cjonującym pod dwoma tytułami Henry Ford Hospital 
[Szpital Henriego Forda] lub La cama volando [Latające 
łóżko]. Jeszcze silniej z kulturą dawnych Indian związana 
jest druga ze wspomnianych postaci – Malinche zwana 
również jako Doña Marina – tłumaczka i kochanka jed-
nego z pierwszych konkwistadorów Hernana Cortesa.  
W świadomości meksykańskiej funkcjonuje ona w dwo-
isty sposób: z jednej strony jako archetyp zdrajczyni, 
odpowiedzialnej za ułatwienie podboju, a z drugiej jako 
matka „pierwszego” Metysa, czyli niejako „pierwszego” 
Meksykanina. Obraz El sueño [Sen albo Łóżko - 1940] 
nawiązuje do malowidła El sueño de Malinche [Sen Ma-
linche - 1932] autorstwa Antonio Ruíza, widzimy na nim 
ciało Kahlo w objęciach Morfeusza, przykryte jakby „ro-
ślinnym” kocem. To dzieło jest refleksją nad społeczną 
rolą kobiety, macierzyństwem oraz przeważającym pa-
triarchatem. Z tej perspektywy innego znaczenia nabie-
ra również charakterystyczny sposób ubierania się Fridy 
z upodobaniem noszącej suknie tehuana, które poza 
swoją urodą były także aluzją względem wysokiej pozycji 
kobiet u Zapoteków. 
Kahlo, podobnie jak Rivera, rzadko mówiła wprost o po-
wodach zainteresowania kulturą zachodniego Meksyku. 
Pewnych wskazówek w tym zakresie dostarcza biografii 
artystki. Obrazy, na których pojawiają się odniesienia do 
tego obszaru powstawały między 1928 a 1951 rokiem, 
co świadczy o tym, że nie była to chwilowa fascynacja. 
Frida lubiła portretować ludność tubylczą i odwoływać 
się do symboliki czy wartości indiańskich. Pierwszy zna-
ny obraz, na którym znalazły się Indianki zatytułowany 
jest Dos mujeres [Dwie kobiety - 1928]. Stylizowane na 
renesansowy portret przedstawienie dotyczyło z pew-
nością osób prowadzących dom państwa Kahlo. Obraz 
ten to zarazem pierwsze dzieło, które udało się artystce 
sprzedać, a ponieważ do 2016 roku pozostawał w rękach 
prywatnych opinia publiczna nie zdawała sobie sprawy 
z jego istnienia. Kolejnym obrazem wartym wspomnie-
nia jest Retrato de Lucha Maria, una niña de Tehuacán 
[Portret Luchii Maria, dziewczynki z Tehuacán - 1942]. 
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Przedstawiona jest ona na tle surowego półpustynnego 
krajobrazu. Jej postać znajduje się w centrum kompozy-
cji, w oddali natomiast widać Piramidę Księżyca i Słońca 
z Teotihuacán. Niebo na płótnie jest podzielone na dwie 
części odpowiadające dniu (Słońce) i nocy (księżyc). 
Postać Indianki widać również na płótnie Mi nana y yo 
[Moja niańka i ja lub Ssę - 1937] widać na nim Fridę ssącą 
pierś kobiety bez twarzy. Przedstawienie to nawiązuje 
do faktu z biografii malarki. W związku z narodzinami 
kolejnego dziecka, w czasie gdy Frida miała zaledwie 11 
miesięcy, rodzina Kahlów zatrudniła indiańską mamkę, 
która miała ją karmić i opiekować się nią. To, że Indiance 
na obrazie brak rysów twarzy tłumaczone jest dwojako. 
Niektórzy sugerują, że artystka była po prostu za mała 
by je zapamiętać, inni natomiast twierdzą, że przykrycie 
twarzy maską to nawiązanie do zwyczajów pogrzebo-
wych charakterystycznych dla czasów prekolumbijskich. 
Bogaty w symbolikę tubylczą Autorretrato en la frontera 
entre el abrazo de amor de el universo, la tierra-Méxi-
co, yo, Diego y el Señor Xólotl [Autoportret na granicy 
między objęciem miłości wszechświata, ziemi-Meksyku, 
mnie, Diego i Pana Xolotl - 1949] to przedstawienie kil-
ku prekolumbijskich motywów. Niemożność posiadania 
dzieci pchnęła Fridę do przedstawienia siebie jako matki 
dla Diego. Karmiącą Fridę i przytulonego do niej Diego 
obejmuje bogini płodności i ziemi – Cihuacoatl (j. nahu-
atl – kobieta wąż), której ciało składa się z gliny i kamieni. 
Postać ta znajduje się w objęciach Matki Uniwersalnej 
(Wszechmatki). Na pierwszym planie widać też psa Fri-
dy, nazywanego Señor Xolotl (Pan Xolotl) na cześć le-
gendarnego kompana prowadzącego zmarłych do świa-
ta podziemnego. Obraz pokazuje komplementarność 
dychotomii: życie-śmierć, dzień-noc, kobieta-mężczy-
zna, natura-kultura tak charakterystycznej dla tradycji  
prekolumbijskich.
Odrębną grupą dzieł są obrazy na których pojawiają się 
prekolumbijskie artefakty. Na Autorretrato en la fron-
tera entre México y los Estados Unidos [Autoportet na 
granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi 
- 1932] po stronie prezentującej Meksyk pod górują-
cymi słońcem i księżycem znajduje się piramida – me-
xicka budowla z Malinalco. Nie jest to wierne odzwier-
ciedlenie jej konstrukcji, ponieważ w czasie, gdy Kahlo 
malowała obraz nie była ona jeszcze w pełni odsłonięta. 
Poniżej piramidy znajdują się dwa prekolumbijskie ar-
tefakty. Pierwszy to figurka nagiej kobiety trzymająca  
w lewej ręce misę z jedzeniem, a w prawej ssące niemowlę.  
Figurka jest uszkodzona, odłamana głowa dziecka może 
być symbolem poronień, których doświadczyła Kahlo. 
Przedstawienie to jest wierną kopią artefaktu z Jalisco, 
należącego do zbiorów Museo Nacional de Antropolo-
gía w mieście Meksyk. Druga figura to antropomorficz-
ne naczynie pochodzące z Casas Grandes, należące do 
kolekcji Rivery. Dobór artefaktów podkreśla związek sek-
sualności i urodzaju – jeden z naczelnych elementów za-
równo twórczości Kahlo jak i artystów prekolumbijskich. 
Kolejnym obrazem, w którym centralną rolę odgrywa fi-

gurka jest El superviviente [Pozostały przy życiu - 1938]. 
Jest to wizerunek przysadzistej postaci w kolorze terako-
ty umieszczonej na tle burzowych chmur, na linii hory-
zontu widać tajemniczy portal. Fotografia uwieczniająca 
artefakt ze stanu Colima znajduje się w katalogu wysta-
wy sztuki zachodniego obszaru (1946 r.) zorganizowanej 
w Palacio de Bellas Artes. Motyw przedstawiający taką 
postać był charakterystyczny dla wspomnianego regio-
nu Meksyku i zwykle utożsamiany z wojownikiem lub 
graczem w pelotę. Ostatnia była specyficznym dla Mezo-
ameryki rytuałem.
Na Cuatro habitantes de la Ciudad de México [Czterech 
mieszkańców miasta Meksyk - 1938] również znajdu-
je się przedstawienie figurki z zachodniego Meksyku. 
Oprócz tego widzimy cztery postacie na opuszczonym 
placu (zócalo). Najmniejsza to mała dziewczynka w wieku 
około trzech lat, patrząca na pozostałe postacie: preko-
lumbijską figurkę ciężarnej kobiety, uśmiechnięty szkie-
let, zabawkowego konia, jeźdźca utkanego z petatillo 
(rodzaju palmy) oraz kukły Judasza wykonanej z papieru 
mâché. W centrum kompozycji znajduje się figurka brze-
miennej kobiety z Nayarit z czerwonawo-brązowej gliny. 
Przedstawienie jest dość wierne, co widać na przykładzie 
załamania stóp czy pęknięcia na szyi. Przy okazji opisy-
wania tego przedmiotu Kahlo mówiła swoim uczniom, 
że sztuka prekolumbijska stanowi „korzenie dla tej 
współczesnej”, będąc wciąż żywym źródłem inspiracji 
dla meksykańskich artystów.
Dwa lata później na obrazie La mesa herida [Zraniony 
stół - 1940] Kahlo portretuje siebie jako dorosłą kobietę 
wśród niemalże tych samych postaci, zmienia się tylko 
prekolumbijska figura, z którą Fridę zespala zaskakują-
ce połączenie. Prawe ramię malarki kończy się kikutem 
tuż nad łokciem i stapia się z przedramieniem postaci  
z gliny. Figurka z Nayarit przedstawiona na tym obrazie 
jest częścią większego artefaktu należącego do Rive-
ry. Została ona zaprezentowana we wspomnianej już 
publikacji Art in Ancient Mexico, gdzie dwie połączone 
postacie mężczyzny i ciężarnej kobiety trzymają się za 
ręce. Artefakt ten można również odnaleźć w katalo-
gu wystawowym Arte precolombino del Occidente de 
México, gdzie opisany został jako przedstawienie zako-
chanej pary. Na powstałym pięć lat później dziele Au-
torretrato con changuito [Autoportret z małpką - 1945] 
znów pojawia się prekolumbijski motyw. Otoczonej do-
mowymi pupilami – małpką i psem – Kahlo towarzyszy 
ceramiczna figurka przedstawiająca siedzącego czło-
wieka. Zamyślona postać należąca do zbiorów Rivery 
przywodzi na myśl rzeźbę Myśliciel Auguste’a Rodina, 
którą Frida i Diego mogli podziwiać podczas malowa-
nia muralu w Detroit. Figura pochodzi z Nayarit, a zatem  
z zachodniego obszaru Mezoameryki. Jej zdjęcie odna-
leźć można w albumie Arte precolombino del Occiden-
te de México, a oryginał w Anahuacalli. W 1951 r. Kah-
lo namalowała obraz zatytułowany Naturaleza muerta 
[Martwa natura]. W centrum kompozycji, w otoczeniu 
owoców i warzyw znajduje się brązowo-szara figurka 
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przedstawiająca psa. Przedstawiony z cytryną na głowie 
artefakt pochodzi ze stanu Colima i należał do malarki, 
a obecnie znajduje się w kolekcji Museo Frida Kahlo. 

Mexikowie oficjalnie a „metyscy” Taraskowie  
prywatnie. O zainteresowaniu mezoamerykańskim 
zachodem

Przedstawione pobieżnie tropy inspiracji i motywów 
indiańskich w twórczości najsłynniejszego meksykań-
skiego duetu artystycznego pokazują dwoistość ich 
zainteresowania tubylczymi kulturami. Pierwszy wyraź-
ny kontakt z Indianami oboje mieli już w dzieciństwie.  
W domach średniozamożnych Metysów służba była 
czymś zwyczajnym. Zarówno w życiu Diego, jak i Fridy 
jest epizod przejęcia roli matki przez Indianki. 
Rivera po powrocie z Europy i eksperymentach z kubi-
zmem dopiero po jakimś czasie został zaproszony do 
tworzenia murali. Jeszcze przed ukończeniem pierwsze-
go zatytułowanego Creación [Stworzenie] Diego wraz 
z innymi twórcami wysłano w rejon przesmyku Tehu-
antepec, by dogłębniej poznali meksykańską wieś. To 
stamtąd przywiózł on dla Kahlo suknie tehuana, w które 
zwykły ubierać zapoteckie kobiety. Podróż ta ostatecz-
nie przekonała go do założeń sztuki preferowanej przez 
władze. Udało się je zrealizować w ozdabianiu muralami 
nowopowstałego budynku ministerstwa edukacji. Kipi 
z nich ideologicznym ujęciem historii, polityki, kultury  
i społeczeństwa, co służyć miało zespajaniu narodu 
meksykańskiego. Artyście to nie przeszkadzało, bowiem 
cenił sobie wizję sztuki skierowanej do mas. 
Fascynację zachodnim obszarem Mezoameryki łączyć 
możemy również z jego preferencjami i przekonaniami 
politycznymi. Należy przypomnieć, że w czasach Rivery 
sugerowano, że Taraskowie, odmiennie względem więk-
szości ludów z tego areału kulturowego, nie posiadali 
szerokiego panteonu bóstw. Badacze głosili, że odnale-
zione na tym obszarze artefakty były „całkowicie świec-
kie i nieskrępowane przez religijne przykazania”. Brak 
religii mógł być znaczący dla zwolennika komunizmu. 
Późniejsze ustalenia dowiodły jednak, że większość fi-
gurek przedstawia szamanów, a zatem teza o świeckości 
sztuki Tarasków upadła.
Rivera rzadko i tylko w gronie prywatnym odwoływał się 
do artefaktów z zachodniego obszaru. Nazywał je idola-
mi (hiszp. ídolos), a opisując używał następujących cza-
sowników: „nadzwyczajne”, „cudowne” i „niesamowite”. 
Arturo Estrada, jeden ze studentów Kahlo i późniejszy 
asystent Rivery, pracujący przy tworzeniu pierwszych 
mozaik w Anahuacalli, potwierdzał jego wyjątkowy 
podziw dla sztuki tego regionu. Motywował go odna-
lezieniem w tych przedstawieniach „piękna ruchu”. Inni 
uczniowie wspominali, że: „Diego Rivera – kolekcjoner, 
był jak dziecko zdumione pięknem form zachodnio-
meksykańskich rzeźb”. Trudno je jednak odnaleźć w jego 
dziełach, czego nie można powiedzieć o twórczości Kah-
lo. Fernando Gamboa podaje, że figury z zachodniego 

Meksyku podobały się Fridzie ze względu na swobodę 
formy. W oczach wielu ówczesnych artystów i antropo-
logów były one wyrazem sztuki pogrzebowej, związanej 
z człowiekiem, a nie bóstwami. Przedstawiono w nich 
różnorodność ludzkiej egzystencji od młodości, zdrowia 
i sprawności po chorobę, nędzę i śmierć. Taka interpre-
tacja zgodnie z przekonaniami pasowała również Kahlo. 
Nie uciekała ona przed prezentowaniem duchowości 
ludzkiej, ale brzydziła się wszelkim przejawom instytu-
cjonalizacji religii. Szeroko czerpała z ikonografii i myśli 
religijnej, głównie mezoamerykańskiej.
Rivera eksponował i eksploatował Mexików, co wpisy-
wało się w politykę kulturalną rządu. Brał udział w glo-
ryfikowaniu metysażu, co widać na muralu La Unión 
Panamericana [Wspólnota Panamerykańska ¬-1940; 
San Francisco]. W swojej wizji artystycznej przedstawia 
potrzebę współpracy i unii między południem repre-
zentowanym przez Indian i Metysów a północą, gdzie 
dominował pierwiastek europejski, stanowiący za-
czyn dla budowy Stanów Zjednoczonych. W centrum 
swojego dzieła Rivera umiejscowił figurę Coatlicue – 
mexickiej bogini ziemi, pokazującą znak pokoju. Nie-
oczekiwanie jednak część jej ciała to również maszyna 
tłoczącą. Motyw ten stanowi podstawę do podziału 
całego muralu. Po jego lewej stronie znajdują się od-
niesienia do indiańskiego życia kontynentu, a po pra-
wej zdobycze techniki, takie jak samoloty, czy parowce. 
Pod dwoistą figurą Coatlicue znajduje się personifika-
cja Unii Panamerykańskiej, która przedstawiona jest 
przez dwie trzymające się za ręce postacie. Pierwsza to  
Diego Rivera, a druga to Paulette Goddard. Otaczają 
oni drzewo życia i miłości. Za plecami Rivery znajdu-
je się Frida Kahlo ubrana w piękną suknię tehuana,  
będąca uosobieniem dla wartości południa. Rozdźwięk 
między osobistymi zainteresowaniami Rivery a tym, 
co prezentował na muralach uzmysławia nam w pełni 
kompozycja jego kolekcji z Anahuacalli. Pochodzenie 
Diego czy przewaga obiektów z zachodniego obszaru 
pozostających w jego zbiorze to nie wszystko. Nowe 
światło na sprawę zainteresowania tubylcami rzuca 
również informacja o tym, że Taraskowie jako jedyny lud 
w Mezoameryce opanował podstawy wytopu metali.  
Mieli się go nauczyć od przybyłej drogą morską lud-
ności tubylczej zamieszkującej Andy. Przewrotnie za-
tem ten szczególny dla Diego i Fridy lud określić mo-
glibyśmy „pierwszymi Metysami”. Wizja ta, choć nie 
pozbawiona dużej dozy spekulacji, wpisuje się w spo-
sób myślenia charakterystyczny dla ówczesnej elity 
polityczno-kulturalnej, gdzie Metys prezentowany był 
jako przedstawiciel „rasy kosmicznej”, stanowiącej efekt 
mieszania się wszystkich kolorów skóry i kultur, zwia-
stującego nową erę w dziejach ludzkości. 

Marcin Jacek Kozłowski
Antropolog, politolog, meksykanista

Zastępca redaktora naczelnego pisma Indigena
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Polski rynek wydawniczy zajmujący się tematyką 
tubylców obydwu Ameryk jest dynamiczny, ale 
niejednolity. Od XLI Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół 
Indian, tj. lata 2017 r. do początku wiosny 2018 r. 
ukazało się jedenaście książek mniej lub bardziej  
przybliżających tematykę tubylców obydwu Ameryk. 
Ponadto, w drugim numerze Wyspy Żółwia zaprezen-
tuję te publikacje, które umknęły mi przed wspom-
nianym Zlotem (i nie ma ich w 1/2017 Biuletynie  
Informacyjnym PSPI), w sumie cztery książki. Poruszę 
również zapowiedzi wydawnicze. Cały spis książek jest na 
końcu tekstu. W przeciwieństwie do zeszłych lat, nie natra-
fiłem na artykuł w czasopismach lub publikacji zbiorczych.  
Nie ulega wątpliwości, że wśród polskich indianis-
tów największym oddźwiękiem cieszy się książką 
Dariusza Rosiaka, Biało-Czerwony, o jednym ws-
półtwórców ruchu indianistycznego: Stanisławie 
Supłanowiczu – Sat Okhu. Autor niczym detektyw 
dotarł do wielu dokumentów, przeprowadził wiele 
wywiadów, itd., próbując odpowiedzieć na pytanie, 
można odpowiedzieć odwieczne na naszym pol-
skim podwórku indianistycznym: czy Sat był NIM 
czy nie, czy był synem wodza „Szewanezów”? Pewne 
jest jedno: bohater tego reportażu pozostanie jednym 
z głównych inicjatorów polskiego ruchu indianistycz-
nego. Przegląd wypowiedzi na forach internetowych  
i portalach społecznościowych (głównie na fb) dowo-
dzi, ze książka rozpaliła wiele dyskusji, nieraz ostrych.  
Zarazem prezentowanej publikacji – jako jednej  
z niewielu – udało się wejść na szerokie salony. Czytelnik 
przeglądający przeróżne portale mógł się zdziwić, 
widząc wizerunek Sata na głównej stronie Onetu. 
Jest to kolejny dowód, iż wielcy gracze na rynku wy-
dawniczym mają większe możliwości, z książkami nie 
zawsze na wysokim poziomie merytorycznym, chociaż 
akurat Biało-Czerwony odbiega od poprzednich in-
diańskich publikacji Wydawnictwa Czarne, poprzez 
warsztat i odkrywczość autora.  
Reportaże nie kończą się na pracy pana Rosiaka.  
Maciej Jarkowiec w Powrócę jako piorun, opowiada 
dzieje podboju świata Indian, z Russelem Meansem 
w roli głównej. Słynny dziennikarz i moralista, Sven 
Lindqvist w Podboju, który jest wspólnym wyda-
niem dwóch jego głośnych książek Wytępić całe to 
bydło i Terra nullius porusza problem ludobójstwa 
dokonanego na ludach kolonialnych, w tym na In-
dianach. David Grann jest autorem dwóch repor-
taży historycznych. Czas krwawego księżyca. Zabójs-
twa Indian Osagów i narodziny FBI porusza mało znane 
polskiemu czytelnikowi losy plemienia Osedżów w l. 20. 

XXw. W Zaginionym mieście Z przedstawia losy Percy 
Fawcetta poszukującego na początku XX w. w Amazonii 
mitycznego Eldorado. 
Następna książka pod względem autorstwa jest niezwykle 
rzadka jak na polski rynek wydawniczy. Ukazała się dwa 
lata temu, ale stopniowo uzyskuje coraz większy roz-
głos. Rzecz dotyczy Nowej Historii Meksyku. Prezentuje 
czasy od okresu prekolumbijskiego po współczesność.  
Atutem tej naukowej syntezy są meksykańscy autorzy. 
Do tej kategorii książek naukowych należy zaliczyć po-
zostałe prace podane w rozdziale „Odkrycia wydawni-
cze”. Prezentują one komunikację międzykulturową w Mezoa-
meryce doby konkwisty, etniczność w kanadyjskim Kościele 
katolickim oraz Indian i Latynosów we współczesnych  
Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Polscy czytelnicy powinni być zadowoleni z wydania przekładu 
2 tomu Mitów i legend Indian Ameryki Północnej, solidnego 
zbioru, opracowanego przez wybitnych badaczy Richarda  
Erdoesa i  Alfonso Ortiza. 
Dobrze znany polskim czytelnikom Norman Davis 
tym razem napisał Na krańce świata. Podróż historyka 
przez historię. Nie jest to typowa książka historyczna, 
lecz zbiorem wspomnień zebranych ze spisanych no-
tatek z podróży, faktów historycznych oraz przewo-
dnikiem po świecie. Książka odbiega od głównego 
typu narracji historycznej, jest zgrabnym połączeniem 
reportażu z podróży z eseistyką historyczną. Autor 
wielokrotnie porusza w niej historię Indian. 
Z kolei Jarosława Wojtczaka popularna W pogoni za 
Pancho Villą toczy się na pograniczu dwóch tubylczych 
obszarów: Ameryki Północnej i Mezoameryki/Meksyku, 
aczkolwiek tubylcy pełnią w niej marginalną rolę. 
Na koniec, idąc geograficznie, należy wspomnieć  
O Inkach uwagi prawdziwe, autorstwa Inca Garcilasso 
de la Vega. Publikacja ukazała się tuż przed ostatnim 
Zlotem i jest wznowieniem publikacji z 2000 roku. 
Kronika ta jest jednym z najważniejszych źródeł his-
torycznych dotyczącej Inków, tłumacz, Jan Szemiński 
jest czołowym badaczem ich cywilizacji. 
Opisując nowości, nie można przejść milcząco obok 
książek, względem których są poważne zastrzeże-

Nowości wydawnicze na Wyspie Żółwia
Książki naukowe, popularne, edycje źródeł i reportaże dotyczące tubylczych Amerykanów
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nia. To, że Edwin Sweeney jest jednym z najwybit-
niejszych apaczologów chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać. Niestety tłumaczenie i opracowanie 
książki Apacze. Cochise i lud Chiricahua pozostawia-
ją wiele do życzenia. Druga pozycja dotyczy na-
jsłynniejszej klęski Amerykanów  z rąk wojowników 
siuksyjskich, szejeńskich i arapaskich: Little Bighorn 
1876. Autora, Grzegorza Swobodę można zaklasy-
fikować jako indianożercę, z fatalnym warsztatem 
historycznym, który jak sam pisze: „nie pretenduje 
do obiektywizmu, nie uważa bowiem, że rok 1492 
zapoczątkował pasmo nieszczęść. Stada bizonów 
były z pewnością piękne (…) Ubolewanie z powodu 
ich braku ma jednak podobny sens jak ubolewanie, 
że (…) żubry spacerują po małym skrawku puszczy” 
(s. 15).  Na drodze białych ludzi, rzeczników cywilizacji 
stanął — „posępny lud, pół diabły i pół dzieci” (s. 17).
Krótko o zapowiedziach. Trudno jest prognozować 
planowane publikacje, gdyż zawsze może pojawić 
się czynnik hamujący ich wydanie. Tym niemniej 
wspomnę o nadchodzącej nowości. Wielce zasłużo-
na oficyna TIPI Marka Maciołka szykuje nam wyda-
nie: Moje życie na prerii, autorstwa słynnego Geor-
ge’a Amstronga Custera.  

Nowości wydawnicze 2016 – 2017:
1. Naukowe edycje źródeł indiańskich. 
- Erdoes Richard, Ortiz Alfonso (red.), 2017: Mity i legendy Indian 
Ameryki Północnej, cz. II, tłum. z ang. A. Świerzowska, Wydawnictwo 
Alter, Kraków.
- Inca Garcilasso de la Vega, 2017: O Inkach uwagi prawdziwe, 
tłum. z hisz. Jan Szemiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa.
2. Książki historyczne:
- Davis Norman, 2017: Na krańce świata. Podróż historyka przez 
historię, Znak Horyzont.
- Sweeney Edwin, 2017: Apacze, Cochise i lud Chiricahua, tłum. 
z ang. Z. Kozimor, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. 
3. Książki reportażowe:

- Grann Dawid, 2018: Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian 
Osagów i narodziny FBI, tłum. z ang. P. Grzegorzewski, Wydawnictwo W.A.B.
- Grann Dawid, 2018: Zaginione miasto Z, tłum. z ang. D. Cieśla-
-Szymańska, Wydawnictwo W.A.B.
- Jarkowiec Maciej, 2018: Powrócę jako piorun. Krótka historia 
Dzikiego Zachodu, Agora SA, Warszawa. 
- Lindqvist Sven, 2017: Podbój, Wydawnictwo W.A.B.
- Rosiak Dariusz, 2017: Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec. 
4. Pozycje popularne: 
- Swoboda Grzegorz, 2017: Little Big Horn 1876, Bellona 
Spółka Akcyjna, Warszawa.              
- Wojtczak Jarosław, 2017: W pogoni za Pancho Villą. Ostatnia 
legenda Dzikiego Zachodu, Bellona SA, Warszawa. 

Odkrycia wydawnicze wydane przed XLI Zlotem PRPI.  
Są to naukowe prace z wydawnictw akademickich, często niszowych, 
rzeczowo przedstawiające tematykę danego ludu czy areału kultu-
rowego. Dotyczą tubylców głównie na południe od Rio Grande:
- Bartnik Anna, 2012: Emigracja Latynoska w USA po II wojnie 
światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów  
i Kubańczyków, Księgarnia Akademicka.
- Chrobak Marzena, 2012: Między światami. Tłumacz ustny oraz 
komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty 
Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Gondor-Wiercioch Agnieszka, 2016: Pomiędzy rekonstruk-
cją a mitem. Role historii we współczesnej prozie rdzennych 
Amerykanów i Latino/a, Księgarnia Akademicka. 
- Reczyńska Anna, 2013: Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje et-
niczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny 
światowej, Księgarnia Akademicka.
- Velásquez García Erik (red.), 2016: Nowa Historia Meksyku, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Zając Paweł, 2007: Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność 
Rodzima w Kanadzie w historiografi i XIX i XX w. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Książka dostępna 
on-line pod adresem:
http://omeka.uksw.edu.pl/files/original/2/26/Zajac_Spotka-
nia-kultur.pdf 

Cezary Cieślak
wiceredaktor czasopisma „Indigena. Przeszłość  

i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich.” 

Park Narodowy Bryce, a stanie Utah 2013 r., foto:  Ziemowit Szefer
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Jego pierwsze zdjęcia – młodego buntowniczego Indianina w opasce 
na długich włosach, lub w berecie z króliczkiem Playboya, rów-
nie naturalnie wyglądającego z mikrofonem lub długą fajką – zo-
baczyłem wiosną 1973 r., kiedy wieści i obrazy z indiańskiej oku-
pacji osiedla Wounded Knee w rezerwacie Pine Ridge obiegały 
świat, docierając także do Polski, za “żelazną kurtynę”.  Wizerunki 
członków Ruchu Indian Amerykańskich (AIM), przeciwstawia-
jących się zbrojnie i duchowo potędze Stanów Zjednoczonych, 
działały na wyobraźnię młodych idealistów i miłośników Indian,  
a zdjęcia Dennisa Banksa i innych liderów okupacji, obok zdjęć 
tipi na tle wieżowców San Francisco – z okupowanej wyspy Acatraz 
– zawisły na honorowym miejscu w moim akademiku.
Między inymi pod wpływem tych obrazów, narodził się Polski Ruch 
Przyjaciół Indian. Pierwsze docierające do nas indiańskie gazety alar-
mowały o procesach przywódców okupacji Wounded Knee, a pod 
warszawski adres Indiańskiej Babci Stefanii Antoniewicz, zachęcają-
cej nas do pisania listów z poparciem dla ciąganych po sądach działa-
czy AIM, docierały kserowane później wielokrotnie podziękowania  
z podpisami m.in. nierozłącznych wówczas: Lakoty z Pine Ridge  
w Dakocie Południowej Russella Meansa i Odżibweja z Leech Lake 
w Minnesocie Dennisa Banksa.
Współtwórca najgłośniejszego ruchu amerykańskich Idian 
XX wieku nie urodził się liderem tubylczego buntu. Trudna, 
charakterystyczna dla wielu Indian z jego pokolenia droga, 
przygotowała go do tej roli. Odebrany matce jako kilkulatek 
i umieszczony w twardych realiach misyjnej szkoły z internatem 
– młody Dennis wzrastał w buncie przeciw tłamszącemu indiań-
skość i wolność systemowi. Został rzucony na głęboką wodę gett 
wielkich miast Ameryki lat 50. i 60. Dopiero jako żołnierz w bazie 
wojskowej na japońskiej Okinawie zetknął się z pokojowymi pro-
testami buddystów przeciw amerykańskiemu militaryzmowi. 
To skłoniło go do przemyśleń na temat życia i – w połączeniu  
z zauroczeniem Japonką (matką pierwszej z jego kilkuna-
stu córek) – zaowocowało dezercją i karnym powrotem do kraju. 
W więzieniu w Minneapolis miał szczęście spotkać podobnych 
Indian, których równie trudne doświadczenia życiowe skłoniły 
do działań na rzecz uczynienia ze swej indiańskości nie obciąże-
nia, lecz atutu. Wtedy – najpierw z inspiracji radykalnym ruchem 
Czarnych Panter, ale też dzięki odkrywanej tubylczej ducho-
wości i wsparciu ze strony lewicujących prawników – zrodziły 
się plany działań na rzecz obrony praw indiańskiej mniejszo-
ści, budowania dumy z pochodzenia i umacniania tożsamości.  
Tak – w kontrze do dominującego systemu i postrzeganych 
jako obce: władzy, kultury i religii białej Ameryki – w ulicz-
kach gett, indiańskich barach i więziennych bibliotekach  
w przełomowym pod wieloma względami 1968 r. rodził się AIM  
i jego lider Nowa Cumig (Stojący w Środku).
Dekadę później przeczytałem o grupie Indian, wędrującej z Kalifornii 
do Waszyngtonu w proteście przeciw antyindiańskim projek-
tom ustaw. Nie wiedziałem, że inicjatorem tego tzw. Najdłuż-
szego Marszu był Dennis Banks. Marzenie, by wziąć udział  
w podobnej akcji uznałem za nierealne. Ale dzięki wizjoner-
stwu, charyzmie i talentowi organizacyjnemu współtwórcy  
i wieloletniego Dyrektora Terenowego AIM, szefa i wykła-
dowcy pionierskiego tubylczego koledżu D-Q University  
w Kalifornii, inicjatora biegów w USA i na świecie, marszy przez 

Amerykę i wielu innych projektów społecznych, okazało się,   
że z marzeń nie trzeba rezygnować.
Po kolejnych dziesięciu latach, podczas europejskiego spotkania 
grup poparcia Indian (tzw. “Euromeetingów”) dowiedziałem się, 
że Dennis Banks zainicjował w Kalifornii tubylcze długodystanso-
we biegi sztafetowe, nazwane Świętymi Biegami oraz zapropo-
nował, by kolejny bieg odbył się w Europie. Rok później, w drodze 
z Londynu do Moskwy, grupa Indian i ich sojuszników ze świa-
ta przebiegła przez Polskę, ze Zgorzelca do Ogrodnik. Lide-
rem Świętego Biegu – Europa ‚90 był Dennis Banks – bohater  
z pierwszych stron gazet zagościł w naszych tipi, akademikach 
i “maluchach”. Żadna grupa Indian nie była w naszym kraju tak 
licznie, tak długo i tak blisko swoich gospodarzy.
Święty Bieg – Europa ‚90 stał się impulsem do powstania Pol-
skiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian – jego formalnego 
organizatora. Zapoczątkował też nowy rozdział w historii PRPI  
i życiu wielu indianistów. W kolejnych latach wyjeżdżali oni – 
na zaproszenie Dennisa Banksa - na wielotygodniowe biegi do 
Kanady, USA, Japonii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (a ja, jako pierw-
szy prezes PSPI, próbowałem to ułatwiać). Na inspirowanych 
przez Dennisa Banksa biegach europejskich indianistów oraz 
kolejnych imprezach biegowych w kraju i u naszych sąsiadów 
kształtował się polski Krąg Biegaczy – od kilku lat skupiony po-
nownie z inicjatywy Krzysztofa Mączkowskiego wokół poznań-
skiej Fundacji “Bieg na Rzecz Ziemi”. Dzięki przedsiębiorczości, 
otwartości i kontaktom odżibwejskiego mentora kilku pokoleń 
Indian także polscy indianiści odkrywali w sobie nowe pasje,  
a niektórzy – odnaleźli miejsce w życiu; czasem – w Kraju Indian.
Dennis Banks powracał do Polski jeszcze dwukrotnie: jesienią 
1990 r. w drodze powrotnej z Moskwy po zakończeniu Świę-
tego Biegu i w grudniu 1994 r. – najpierw na szałas potu pod War-
szawę, a stamtąd do Muzeum Auschwitz-Birkenau – na  rozpo-
częcie ośmiomiesięcznej Międzyreligijnej Pielgrzymki Dla Pokoju  
i Życia z Oświęcimia do Hiroszimy i Nagasakii. Z sympatią odnosił się 
nawet do niezbyt realnych inicjatyw współpracy i spotkań, serdecznie 
wspominając wizyty w naszym kraju i młodych polskich indianistów 
(a zwłaszcza indianistki) – ostatni raz na krótko przed śmiercią  
w rozmowie z Maciejem Jarkowcem, zbierającym materiały do 
poświęconej współczesnym Indianom, w tym liderom AIM, książki 
“Powrócę jako piorun”.
Kiedy w kwietniu 2006 r. uczestnicy Świętego Biegu byli w drodze  
z dotkniętych przez huragan Katrina indiańskich społeczności 
spod Nowego Orleanu do budowanej m.in. z pomocą przyjaciół 
Dennisa nowej buddyjskiej Pagody Pokoju w górach Tennessee 

“A później ruszamy dalej...”
Wspomnienie o Dennisie Banksie (1937-2017)

Marek Nowocień i Dennis Banks Najdłuższego Marszu 2008
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w Uniejowie odbywało się IV Wiosenne Powwow PRPI. Przed jego 
rozpoczęciem trasę ze Starego Gostkowa do Uniejowa przebiegli 
uczestnicy Biegu Dla Tradycji, który skupił weteranów indiańskiego 
biegania w Polsce oraz młodych indianistów. Kolejna edycja biegu 
odbyła się jeszcze tego samego lata, na XXX Zlocie PRPI w Uniejo-
wie. a relacje o tym trafiały m.in. za Ocean.
Urodzony w 1937 r. Dennis Banks był wówczas u szczytu aktywności  
i popularności. Po latach unikania – ryzykownych dla indiańskiego 
“buntownika” w Dakocie Południowej – procesów  (po dłuższym 
pobycie w Kalifornii znalazł czasowy azyl m.in. w rezerwacie Onon-
dagów) powrócił do rodzinnego rezerwatu w Minnesocie. Mimo 
zakrętów młodości – poznawszy na własnej skórze problemy Kraju 
Indian – jako dojrzały lider unikał alkoholu i narkotyków. Jako tradycjo-
nalista, opiekun fajki i wielokrotny tancerz słońca, zachęcał współbraci 
do szukania oparcia w duchowości i powrotu do korzeni.
Jako współczesny Amerykanin – Dennis Banks rozumiał siłę me-
diów. W 2002 r. zagrał w dwóch znanych filmach - “Ostatni Mohi-
kanin” i “Na rozkaz serca”, a w 2005 r. opublikował autobiografię 
“Ojibwa Warrior: Dennis Banks and the Rise of the American Indian 
Movement”. W 2008 r. zagrał w filmie fabularnym “Older Than Ame-
rica”, a następnie wystąpił w filmach dokumentalnych o współ-
czesnej historii Indian: “We Shall Remain, Part V: Wounded Knee” 
(2009), “A Good Day to Die” (2010) i “Nowa Cumig: The Drum Will 
Never Stop” (2011). W tym samym okresie nagrał płytę z tradycyjnymi 
pieśniami i melorecytacjami, a w 2012 r.– wspólnie z Kitaro – album 
“Let Mother Earth Speak”. Nie zawsze miał wpływ na swój wizeru-
nek – wzorowana w czytelny sposób na Banksie karykaturalna po-
stać tubylczego aktywisty w 1988 roku była jednym z bohaterów 
prześmiewczej powieści cenionego, odżibwejskiego pisarza Geral-
da Vizenora “The Trickster of Liberty” (Vizenor krytykował w niej także 
m.in. białych naukowców i “przyjaciół Indian” chętnie zamykających 
tych ostatnich w sferze rzemiosła dla kolekcjonerów i mitycznych 
“dawnych dobrych czasów”).
Jako dwuznaczny bohater licznych doniesień medialnych, oskar-
żany bywał o udział w aktach przemocy w najgorętszym okresie 
tubylczych protestów lat 70. Ciężko znosił podejrzenia o inspiro-
wanie, lub przynajmniej cichą akceptację, dla skrytobójczych za-
bójstw domniemanych wrogów lub “zdrajców” AIM (w tym swojej 
przyjaciółki i jednej z najważniejszych kobiet w AIM – Anny Mae 
Aquash). Przez swoich oponentów bywał też krytykowany za 
“parcie na szkło”, uwodzenie kobiet, faworyzowanie członków ro-
dziny, sprzedawanie indiańskiej duchowości białym, fasadowość 
działań, komunistyczne powiązania, czy niejasności w rozlicze-
niach pozyskiwanych na działalność funduszy i darowizn. Majątku 
się nie dorobił, a pozbawione dowodów zarzuty – przypisywa-
ne skądinąd niejednemu liderowi – nie pozbawiły Banksa wpływów  
w Kraju Indian, sympatii w liberalnych kręgach artystycznych (w tym  
w Hollywood), ani grona wiernych przyjaciół, współpracowników  
i sojuszników w USA, Kanadzie, Japonii, czy Europie.
Pamiętający wzloty i upadki aktywizmu z okresu okupacji wy-
spy Alcatraz (1968-69), zajęcia Biura do Spraw Indian (1972), 
protestu w Wounded Knee (1973), czy incydentu w Ogla-
la, który doprowadził do skazania na podwójne dożywocie 
ochroniarza Dennisa Banksa – Leonarda Peltiera (1975), lider 
AIM nie miał złudzeń co do łatwych zwycięstw indiańskiej re-
wolucji, ale też nie ulegał zniechęceniu, pokusie zboczenia  
w ślepą uliczkę radykalizmu, czy przeciwnie – zgodzie na kompro-
misy. W trudnych dla ruchu momentach Dennis Banks przypomi-
nał, że AIM zna język mordestw, więzień i bólu, ale nie rozpamiętu-
jąc idzie dalej. “Nic się nie zmieniło, oprócz nazwisk ofiar. Dlatego 
ofierowujemy nasze modlitwy i pieśni, a później ruszamy dalej. Nie 

wolno nam poprzestać na rozpamiętywaniu porażek.”
W 2008 r. z Alcatraz do Waszyngtonu wyruszył drugi Najdłuż-
szy Marsz  z Dennis Banks na czele. Jak trzydzieści lat wcześniej, 
dołączyli indiańscy biegacze, działacze i tradycjonaliści z wielu 
społeczności, buddyjscy sojusznicy z poprzednich akcji (z du-
chową przyjaciółką Dennisa, japońską mniszką Jun San), sym-
patycy, obrońcy Ziemi, wędrowcy i poszukiwacze sensu życia.  
Renoma polskich biegaczy oraz akcja wsparcia zorganizowana 
przez środowisko PRPI i PSPI sprawiły, że spełniło się także moje 
marzenie, a polska flaga i pióra ptaków z naszej ziemi przemierzyły 
ze mną – i indiańskimi staffami i flagami Najdłuższego Marszu 2 - 
cały amerykański kontynent.
Jeszcze przez niemal dekadę Dennis Banks patronował inicjaty-
wom biegowym i marszowym, inspirując i przywracając nadzie-
ję, motywując do działania i wspierając protesty w obronie praw 
Indian i Matki Ziemi (jak zimą 2017 roku – w wielotysięcznych 
obozach “obrońców wody” w Standing Rock). Choć ulegał czasem 
pokusom dobrej kuchni, czy okazjonalnego hazardu w indiańskich 
kasynach, to aktywność społeczną starał się łączyć ze zdrowym try-
bem życia, a akceptację ludzi różnych kultur, ras i religii wspierał 
urokiem osobistym, życzliwością i humorem.
Wieści, że minionej jesieni Dennis Banks ponownie trafił 
do szpitala, nie od razu pozbawiły nas nadziei na kolejne 
spotkania, nowe projekty z biegaczami i indianistami w naszym 
kraju. Jednak Krąg Życia musiał się w końcu dopełnić. 29 paź-
dziernika 2017 r. serce Dennisa stanęło, a jego duch wyruszył  
w Ostatnią Drogę. Na czterodniowe uroczystości żałobne w od-
żibwejskiej tradycji Midewiwin do leśnego rezerwatu Leech Lake  
w Minnesocie przybyły setki osób – rodzina, przyjaciele, 
uczniowie – świadkowie trwającej pół wieku aktywności  
człowieka, który – choć dla wielu kontrowersyjny – już za życia stał 
się legendą. Wielu innych łączyło się w żałobie za pośrednictwem 
transmisji online i relacji na jego facebookowym profilu.
“Jesteśmy dziećmi jednej Matki Ziemi” – mówił nam Nowa Cumig 
w czasie biegu w Polsce w 1990 r. “Być może za 50 lat będziecie 
wspominać nasz Bieg i to spotkanie. Ale pamiętajcie, że najważ-
niejsze jest to, co wydarzy się jutro i pojutrze. Przynieśliśmy ze 
sobą przesłanie, które oddaje wiarę w to, że jesteśmy związani  
z Ziemią. Wierzymy, że wszystko jest ze sobą powiązane; że jeste-
śmy jedną wielką rodziną i że nie możemy żyć bez siebie. Od tego 
zależy nasza przyszłość. Za rok odbędzie się kolejny Święty Bieg. 
Być może któregoś dnia znowu spotkamy się w drodze”. 
I miał rację, jak wielokrotnie wcześniej; w lutym 2018 r. w USA 
rozpoczęła się kolejna edycja Najdłuższego Marszu – z numerem 
5.3. Wśród liderek wiodącego ze stanu Waszyngton do stolicy  
USA marszu przeciw narkotykom i przemocy w indiańskich 
społecznościach jest m.in. jedna z obecnych w 1990 r.  
w Polsce córek Banksa – Tashina. Jego krewni i przyjaciele zjechali 
28 lutego do mroźnego Wounded Knee, na obchody 45. roczni-
cy rozpoczęcia okupacji, która zdeterminowała losy Dennisa oraz 
wpłynęła na życie kolejnych pokoleń Indian. Kierowana przez 
niego historyczna okupacja była – jak pisał lakocki profesor i in-
telektualny mentor wielu tubylczych aktywistów Vine Deloria, jr. 
– punktem zwrotnym w relacjach amerykańskich Indian z potom-
kami Europejczyków. Również półwiecze publicznej działalności 
Dennisa Banksa przyczyniło się do urealnienia wizerunku rdzen-
nych Amerykanów w Ameryce i Europie, kształtując wyobraźnię, 
zainteresowania i drogę życiową niejednego polskiego indianisty.

Miigwetch, Nowa Cumig!
Marek Nowocień
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