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Sfinansowano ze środków budżetowych  
Miasta Poznania #poznanwspiera 

Dzień dobry!

Połączenie tematyki indiańskiej i ekologicznej jest dla wielu sprawą oczywistą,  
bo wielu z nas uznaje Indian za prekursorów ekologii. I choć wiele naiwności 
w takim myśleniu, to jednak zdradza ono jak szlachetnie oceniamy Indian in gremio.

Zainteresowanie „ekologicznością Indian” nie jest nowe, jest przedmiotem analiz  
wielu badaczy ich kultur i samych Indian. Ba, debaty o tym jak żywo toczą się 
od dawna wśród polskich Indianistów. Historycznie ta ekologiczność bardzo różnie 
wyglądała. Mają tego świadomość i badacze, i Indianie. Różnie to wygląda i dziś.

Decydując się na numer poświęcony zagadnieniom „ekologizmu Indian”  
szybko się zorientowałem, że poruszymy bardzo wąski fragment wielkiego 
obszaru zagadnień relacji Indianie – środowisko i ich szacunku do Ziemi,  
mając w dodatku świadomość tego, że nie ma jednej indiańskiej filozofii,  
a różne podejścia, warunkowane różnymi doświadczeniami.  
Mało tego, już dziś wiemy, że część tekstów opublikujemy w kolejnych numerach  
magazynu, a i tak nie wyczerpiemy całego tematu! I po raz pierwszy proszę  
o wybaczenie, że niniejszy numer jest ubogi w grafiki, właśnie z tego powodu:  
temat jest przeogromny!

Dla wielu Indian ochrona środowiska stała się nowoczesnym ruchem obrony swoich 
społeczności przed rządami i chciwymi koncernami. Wiele społeczności indiańskich 
ochronę środowiska łączy z ochroną ich świętych miejsc. Dla jeszcze innych  
ekologia stała się nowoczesną formą obywatelskiego aktywizmu na rzecz ochrony 
praw obywatelskich. 

Nowoczesna ochrona środowiska stała się także, w wielu przypadkach,  
okazją do refleksji samych Indian, że też przyczyniali się do dewastacji środowiska.  
Teksty w niniejszym numerze Wyspy Żółwia też o tym traktują.

Nowoczesny „indiański ekologizm” firmują dwie wielkie kampanie z ostatnich lat  
– Idle No More! z lat 2012-2013 prowadzona w Kanadzie przeciwko ówczesnym  
planom zdejmowania statusów ochronnych z terenów przyrodniczo cennych  
oraz Mni Wiconi (Woda jest życiem) – kampania, która rozpoczęła się wielkim  
panindiańskim protestem w rezerwacie Standing Rock w Dakocie Północnej  
w latach 2016-2017, przeciwko poprowadzeniu rurociągu Dakota Access  
przez tereny traktatowe Siuksów z tego rezerwatu. Obie stały się początkiem  
ogólnoindiańskiej kampanii na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych wodnych  
w całym Kraju Indian.Idle No More! i Mni Wiconi są inspiracją dla wielu ruchów 
proekologicznych na całym świecie, również w Polsce.

Myśląc o „indiańskiej ekologii” mamy na myśli także, a może przede wszystkim,  
duchowość poszczególnych narodów, kosmologię i odniesienia do ich tradycji.  
Ziemia jako dar Stwórcy to filozofia wielu religii i wierzeń, ale ja odnajduję  
w niej jeszcze jedno dziedzictwo, które „Indianie dali światu”. 

Wydajemy kolejny numer Magazynu Wyspa Żółwia, zapraszając jednocześnie  
do zaprzyjaźnienia się z portalem www.amerykaindianska.pl, który ruszył 
w ostatnich dniach 2020 r. Tam będziemy zamieszczać teksty i aktualności, 
które ze względu na swoją specyfikę czasową, nie pasują do Magazynu, 
ale są idealnym uzupełnieniem treści tu zamieszczanych.

Ten numer oddajemy w czasie ciężkiej dla nas pandemii koronawirusa. 
Życzę nam wszystkim, by indiańska filozofia szacunku do życia na Ziemi 
była dla nas wzmocnieniem i nadzieją na przetrwanie.
Do zobaczenia na Szlaku!

 
Krzysztof M. Mączkowski
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W 1972 roku w Sztokholmie odbyła się – zorganizowana przez ONZ 
– bezprecedensowa konferencja międzynarodowa pod hasłem: 
Mamy tylko jedną ziemię. Poświęcone globalnym zagrożeniom dla 
naszej planety obrady podniosły ochronę środowiska do rangi pod-
stawowych funkcji państwa. Obok polityków i specjalistów, wśród 
delegatów organizacji pozarządowych znalazła się spora grupa Indian 
z obu Ameryk. Wśród tubylczych delegatów ze Stanów Zjednoczo-
nych – niektórzy z paszportami plemiennymi – byli tacy znani później 
działacze, jak Oren Lyons (Onondaga), Arvol Looking Horse (Lakota), 
Thomas Banyacya (Hopi), czy Darryl Babe Wilson (Pit River). Ich mowy, 
wywiady i teksty poetyckie znajdowały żywy oddźwięk wśród części 
Europejczyków otwartych na opinie Indian i ich punkt widzenia na 
wspólne problemy ludzkości. Ostrzegały i inspirowały.

Niektóre z tubylczych głosów ze Sztokholmu dzięki łańcuchowi wraż-
liwych i aktywnych ludzi trafiły także do Polski, gdzie – w czasach 
przed kopiarkami, komputerami i internetem – były pracowicie tłu-
maczone, przepisywane i rozpowszechniane m.in. przez uczestników 
rodzącego się w drugiej połowie lat 70. środowiska nazwanego kilka 
lat później Polskim Ruchem Przyjaciół Indian. Jedną z kilku osób, wo-
kół których skupiali się wówczas młodzi polscy miłośnicy Indian, była 
starsza pani z Warszawy Stefania Antoniewicz (1895-1982). Nazywa-
na przez Indian, z którymi prowadziła obszerną osobistą korespon-
dencję oraz przez odwiedzających ją młodych indianistów „Indiańską 
Babcią”, była dla nich przykładem osoby umiejącej pokonywać prze-
szkody w realizacji marzeń. Potrafiła obdarzyć szczerym zaintereso-
waniem i troską swoich odległych indiańskich przyjaciół i ich ziemię, 
a w ich listach i publikacjach uczyła odnajdywać uniwersalne i ponad-
czasowe wątki, mądrość i piękno.

Pokolenie później podobne, bliskie i ważne dla ludzi różnych narodo-
wości, kultur i religii wątki – podkreślające m.in. rolę własnych korzeni, 
tradycji i szacunku dla Matki Ziemi – znalazły się w zbiorze wywiadów 
z tubylczymi liderami, zebranych przez jednego z dawnych korespon-
dentów „Indiańskiej Babci” – znanego już wtedy literata, gawędziarza 
i nauczyciela – Darryla Babe Wilsona (1949-2014). Jego książka Survi-
ving in Two Worlds. Contemporary Native American Voices (Przetrwać 
w dwóch światach: głosy współczesnych Tubylczych Amerykanów) 
trafiła wówczas do Marka Maciołka z cenionego przez polskich india-
nistów Wydawnictwa TIPI, który kiedyś przepisywał przyjaciołom listy 
i wiersze młodego Darryla do znanej poecie tylko z korespondencji 
„Indiańskiej Babci” z dalekiej Polski. W czasach, gdy tubylczy aktywi-
ści, obrońcy ziemi i wody, wnoszą coraz większy wkład w konferencje 
klimatyczne ONZ, badania naukowe, ceremonie i bezpośrednie akcje 
w obronie środowiska i klimatu, a europejscy sojusznicy rdzennych 
ludów wspierają ich na rozmaite sposoby po obu stronach oceanu 
warto mieć także świadomość, jak daleko w czasie i przestrzeni się-
gają niektóre kontakty i inspiracje. I wciąż wsłuchiwać się w tubylcze 
głosy, których troski o wspólną Ziemię trudno nie podzielać.

Marek Nowocień

Możemy mieć nowe wizje

W 1943 roku, gdy miałem dziewięć lat, rodzice przeprowadzili się na 
skraj Los Angeles, do miejsca zwanego Eagle Rock. Za naszym do-
mem był wspaniały kanion i sporo czasu spędzałem na wzgórzach 
i w tym kanionie. Nocami przesiadywałem z przyjaciółmi na szczycie 
Eagle Rock. Było to dla mnie coś bardzo ważnego, czołgałem się na 
rękach i kolanach przez krzaki, wypatrując zwierząt i innych rzeczy. 

Było to bardzo duchowe miejsce. Zabolało mnie więc, kiedy jego więk-
sza część została zniszczona. W pobliskim kanionie utworzono zbior-
nik wodny. Próbowałem samodzielnie niszczyć ich sprzęt. Wiecie, by-
łem tylko nastolatkiem, ale naprawdę cierpiałem widząc, jak piękne 
dęby, sosny, opuncje i inne tak ukochane przeze mnie rzeczy – rośliny 
i zwierzęta – zostały zdziesiątkowane przez budowę zapory. Prawdo-
podobnie nigdy nie pogodziłem się z tym. Miałem jakieś szesnaście lat. 

Czerpię z przyrody ogromną satysfakcję. Przyroda leczy. Lubię bie-
gać wzdłuż strumienia. To pomaga naprawić wszystko, co popsu-
ło się w ciągu tygodnia. W dole strumienia żyje gęś, z którą lubię 
się bawić. Nie wiem dlaczego, ale ona pozwala mi na te zabawy. 

Czerpię też wiele satysfakcji z pracy twórczej, z pisania – prac naukowych, 
literatury pięknej i poezji. Czułbym się dość nieszczęśliwy, gdybym 
nie mógł dalej tworzyć. Moja duchowość nie jest typowo wewnętrz-
na, lecz jest raczej wyrażaniem wewnętrznej wiedzy na zewnątrz. In-
nymi słowy, nie jestem typem człowieka, który ucieka przed światem. 

Duchowość jest czymś bardzo ważnym dla Tubylczych Amerykanów. 
Ale muszę przyznać, że są lepsi i gorsi Indianie. Istnieją tubylcy, którzy 
żyją na ścieżce tradycyjnej i trzymają się wartości duchowych, ale są 
też tubylcy, którzy wybrali inną drogę, czasami bardzo złą. Sądzę więc, 
że musimy być bardzo ostrożni, żeby nie definiować Tubylczych Ame-
rykanów w sposób stereotypowy.

Jack Forbes i John Echohawk

Jack Forbes
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Kiedy byłem w Holandii, trafiłem na książkę „Ostatni Indianie”. 
Poświęcona była tylko Indianom z lasów deszczowych, którzy 
ubierali się tradycyjnie i żyli w izolacji od wpływów europejskich. 
Myślę, że to błąd. Indianie pozostają Indianami, nawet jeśli są re-
wolucjonistami, albo gdy walczą w armii peruwiańskiej. Możemy 
nie zgadzać się z tym co robią, ale tak jak wszyscy inni nie zmienia-
ją rasy dlatego, że zmieniają kulturę. Pozostają tubylcami.

Powiedziawszy to – uważam jednak, że jest coś takiego, jak lepszy 
sposób życia. A lepszym sposobem życia jest sposób bardziej trady-
cyjny, gdy żyje się w równowadze z przyrodą.

Sądzę, że dużym błędem Tubylczych Amerykanów jest przyjmowanie 
materialistycznego i agresywnego stylu życia. Jest on nawet bardziej 
niszczący dla Indian, niż dla Europejczyków. Europejczycy przez tak 
wiele stuleci żyli w makiawelicznym świecie, że w swoich strukturach 
rodzinnych wykształcili mechanizmy obronne, które pomagają im 
przetrwać. Na przykład, w wielu częściach Europy rodzina opiekuje 
się sobą. Nie czuje ona odpowiedzialności za kogokolwiek spoza ro-
dziny. Sądzę, ze ten mechanizm mógł wykształcić się z powodu życia 
przez setki lat w agresywnych i brutalnych okolicznościach. Trzeba 
oprzeć się na swoich krewnych, bo tylko na nich można polegać.

Ale nie sądzę, by było to równie dobre dla tubylców. Tubylczy Ame-
rykanie – chociaż rodzina jest bardzo ważna i niektórzy tubylcy nie 
przejmują się niczym poza nią – uważają, że musimy brać odpowie-
dzialność także za inne rzeczy, w tym za ziemię.

To nasza tradycja, nasz sposób życia. Kiedy od niego odchodzimy, nie 
wiedzie nam się dobrze. Na przykład, nie mamy tak szerokich rodzin, jak 
niektórzy Europejczycy, czy Azjaci. Dlatego wielu Indian zrywa ze wszyst-
kim, gdy wybierają materializm. Tracą poczucie kierunku i tożsamość. 

Żeby być bardziej pozytywnym, zawsze odczuwałem macierzyństwo  
i bycie kochanym przez ziemię i żywe istoty. Wzrastałem w po-
czuciu dzielenia życia z innymi żywymi istotami – i z ludźmi. Wyrósł  
z tego, jak sądzę, rodzaj religii, niedogmatycznej duchowości. Nie ma on nic 
wspólnego z Chrześcijaństwem, lub innymi religiami mesjanistycznymi. 

Nabrałem o tym przekonania wcześnie, gdy słuchałem, jak ludzie 
opowiadają o Poczwórnej Ewangelii, o tym co metodystyczne, czy 
katolickie. Wydawało mi się to jakieś puste. Uważałem, że nie trafiają 
w sedno. Tak naprawdę każdy z nas ma swoją osobistą religię. Jeste-
śmy za to odpowiedzialni przed Stwórcą i resztą życia. Nie możemy 
żywić nadziei, że Kościół wybawi nas z kłopotów. Muszę wyznać „Je-
stem Jack Forbes” i jako Jack Forbes muszę wziąć odpowiedzialność 
za swoje życie oraz za to, co robię na tym świecie.

Tak to jest w wielu tubylczych tradycjach. Jest wiele wspólnych ce-
remonii i działań, ale nigdy nie widziałem, żeby były obowiązkowe. 
Wydaje się, że biorą się one z dobrowolnych spotkań członków spo-
łeczności. Oczywiście, w ich ramach mamy przykłady tego, jak postę-
pować. Rodzą się też nowe tradycje, powstają nowe ceremonie – nie-
rzadko w wyniku wizji. To rzecz indywidualna. Ktoś ma sen lub wizję, 
pieśń lub nowy taniec, i mogą one stać się częścią całej wspólnoty. 

Podobnie, pewne rzeczy mogą zostać stopniowo zapomniane i po-
rzucone. I tak w życiu Tubylczych Amerykanów następuje nieustan-
na zmiana, która bierze się z harmonii i współzależności jednostki 
i wspólnoty. Jednostka nie jest przytłaczana przez wspólnotę, lecz 
wnosi w nią swój wkład, a wspólnota wspiera jednostkę. To coś cał-
kiem innego, niż w wielu europejskich religiach, gdzie istnieje 
autorytarna doktryna, której wszyscy winni przestrzegać, a jeśli 
się z nią nie zgadzasz, to lepiej, żebyś wstał i odszedł, ponieważ 
twoje prawo do bycia innym nie będzie przestrzegane.

Moje poglądy na temat indiańskiej religii wzięły się z doświad-
czeń. Nie wychowywałem się w zorganizowanej wspólnocie.  
O tradycyjnych wierzeniach mojego ludu i innych Indian zaczą-
łem dowiadywać się później. Uznałem, że jako całość są bardzo 
piękne i odświeżające, jak oddech czystym powietrzem, który 
sprawia, że natychmiast czuję się jak w domu.

Indianie uważają, że odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu dobro-
bytu Matki Ziemi i innych żywych stworzeń. Wierzą, że poprzez ce-
remonie, a także przez indywidualne myśli i działania, mogą wnosić 
wkład w piękno i harmonię świata. I że jest to siła uzdrawiająca.

Innymi słowy, jeśli masz dobre myśli i dobre modlitwy, to będziesz 
wywierał pozytywny wpływ na inne żywe stworzenia. Sam jesteś źró-
dłem mocy. Taką moc potencjalnie można odnaleźć we wszystkim. 
Jesteś potencjałem. I to co robisz, jest ważne. Jeśli czynimy zło, będzie 
to miało swój skutek. Jeśli czynimy dobro, będzie to miało inny 
skutek. Wszystko zaczyna się w nas.

Nie da się wyjść i po prostu udawać świętego. Trzeba to czuć w środku. 
Czarny Jeleń wyjaśnił to bardzo jasno. Powiedział, że istotą jest rozpo-
znawanie znaczenia i rozumienie rzeczy, a nie sam rytuał. Dzisiaj 
ludzie skupiają się na tym, czy szałas potu powinien stać wejściem  
w tę czy tamtą stronę, lub czy należy pochylać fajkę tak czy inaczej.

Zapewne postępowanie zgodnie z konkretną tradycją jest dobre, 
gdyż jest to pomocna forma dyscypliny. Ala najbardziej fundamental-
ne jest to, co mamy w sercu. To liczy się naprawdę, to decyduje pod-
czas ceremonii. Nasi nauczyciele Delawarowie powtarzali to samo.

Tak więc sądzę, że czujemy odpowiedzialność za ziemię i inne żywe 
stworzenia. Być może nie zawsze żyjemy w ten sposób, ale tak właśnie 
czujemy. Wielokrotnie będę próbował robić drobne rzeczy. Mogą nie 
być szczególnie ważne, ale są takie drzewa i rzeczy z którymi rozma-
wiam oraz pewne miejsca, które szczególnie lubię.

Wiem, że drzewa bardzo różnią się ode mnie pod pewnymi względa-
mi. Są zakorzenione w ziemi inaczej, niż ja. Zapewne nie widzą w taki 
sposób, w jaki ja widzę. Nie słyszą tak, jak ja. Ale mimo to uważam, 
że mogę porozumiewać się z nimi, a one ze mną, więc staram się je 
pozdrawiać i sprawiać, żeby czuły się dobrze.

Inna rzecz, którą robię – a którą zapewne przejąłem po mamie – to 
sadzenie różnych roślin. O tej porze roku sadzę żołędzie. Sadzę też na-
siona sosny i orzechy.  Czasami pomagam dżdżownicom. Jeśli widzę, 
jak dżdżownica walczy ze zbyt intensywnym deszczem lub czymś po-
dobnym, próbuję wybawić ją z kłopotów.

Robię tego rodzaju rzeczy nie tylko dla nich, ale także dla siebie. Bo 
wierzę w moc działania. Innymi słowy, można mówić co się chce 
o tym, jak kocha się zwierzęta i rośliny, a nasze intencje być może 
czynią trochę dobra, ale trzeba przełożyć je na praktykę działania.

Działając, zmieniamy samych siebie. Myślę, że ważna jest rehabilitacja 
ludzi, którzy weszli na złą ścieżkę. Dlatego takie ważne dla Indian 
są tańce słońca, szałasy potu, bieganie maratonów i tak dalej.

Nie zmienisz siebie, mówiąc „Odtąd będę czynił dobro. Tak, 
będę bardziej odpowiedzialny i religijny.” Musisz całkowicie 
zaangażować swoje ciało w robienie pewnych rzeczy – jak po-
cenie się, czy ochrona drzew. Opiekowanie się zwierzętami, od-
wiedzanie starszej osoby w domu opieki, czy pomoc w zaopie-
kowaniu się którymś z krewnych. Cierpienie z kimś, kto umiera. 
Lista rzeczy, które możemy zrobić jest nieskończona. Kiedy je 
robimy, zmieniamy samych siebie.



5

Początkowo możemy nie robić tych rzeczy z całego serca i z peł-
nym zrozumieniem. Z początku może to być nawet mechaniczne. 
Możemy myśleć „To beznadziejne – zbierać dżdżownice, czy poma-
gać wężowi zejść z drogi. Nie da się utrzymać wszystkich węży z dala 
od dróg.” I to prawda, nie da się. Ale robisz to nie tylko dla węża. 
Robisz to, żeby pokazać samemu sobie, jak ważne jest okazanie 
zainteresowania komuś innemu, niż ty sam.

Sądzę, że jedną ze strasznych rzeczy, które przydarzyły się Tubylczym 
Amerykanom jest odciąganie ich od tej tradycji. Bo jeśli myślisz 
w sposób tradycyjny, twoi przyjaciele rośliny, zwierzęta i ziemia będą 
cię leczyć. Dadzą ci moc i poczucie bycia kochanym. Nie potrzebujesz 
wokół siebie innych ludzi przez cały czas, bo zgodnie z tą filozo-
fią to góra może być twym przyjacielem. Potężnym przyjacielem. 
Wielkim i wspaniałym, ale przyjacielem. Więc poradzisz sobie. Możesz 
doświadczać przeciwieństw, ale masz siłę, by się im przeciwstawić.

To co dzieje się z Indianami i innymi grupami etnicznymi we współ-
czesnym społeczeństwie przemysłowym i w szkołach, do uczęsz-
czania do których zmusza się indiańskie dzieci, to utrata tego źródła 
mocy. Staja się wyobcowani w takim stopniu, że indiańskie dzieci sta-
ją się brutalne. Mogą na przykład angażować się w przemysł drzewny, 
żeby zarobić na życie. Ale to nie jest dobry sposób na utrzymanie się 
– takie jest moje zdanie – o ile nie jest wykonywany właściwie. Ludzie 
pracujący w przemysłach eksploatacyjnych wikłają się w brzydkie 
sprawy. Ludzie staja się jak drzewa; ich także można masowo wycinać.

Luther Standing Bear powiedział, że ludzie wyalienowani z przyrody 
będą żyć w zbrutalizowanym świecie. Czasami wściekam się, gdy czy-
tam artykuły o współczesnej ekologii, które nie wspominają o ani jed-
nym Tubylczym Amerykaninie w historii tzw. Współczesnego ruchu 
ekologicznego. Luther Standing Bear pisał o tym wszystkim w latach 
30. XX wieku i pisał o rzeczach dużo bardziej fundamentalnych, niż 
pisze większość dzisiejszych ekologów.

Tak czy inaczej, wiele indiańskich społeczności straciło poczucie przy-
należności do świata natury. Do czego więc należą? Czy należą 
do świata McDonald’sa i Burger Kinga? Do świata wideo, muzyki 
pop, zarabiania kasy, alkoholu i napojów gazowanych?

Świat konsumpcji jest światem bardzo nieszczęśliwym. Nie zna zbyt 
wielu klas ludzi, których konsumowanie uszczęśliwiłoby. Nawet bo-
gatych. Lecz szczególnie ludzi indiańskiego pochodzenia, którzy za-
zwyczaj są po prostu biedni. Kiedy stają się częścią świata materiali-
zmu i konsumpcji, ich życie staje się nieustanną frustracją. Na skraju 
biedy i bogactwa. Dostają wypłatę, kupują mnóstwo rzeczy i nagle 
znów są biedni. I tak w kółko.

Myślę, że to jedna z najstraszniejszych rzeczy, które przytrafiły się India-
nom – rozpowszechnienie patrzenia na świat w sposób eksploatacyjny. 
Na szczęście w niemal każdej indiańskiej wspólnocie przetrwał też daw-
ny sposób patrzenia na świat. I na tym musimy zbudować przyszłość.

To prawda, że wiele straciliśmy i nie możemy robić tego wszystkiego, 
co nasi przodkowie. Ale możemy odrodzić się, możemy się odbudo-
wać i znów mieć marzenia. Jak oni – możemy śnić ceremonie. Mo-
żemy mieć nowe wizje. Nie musimy poddawać się tylko dlatego, że 
straciliśmy część naszej tradycji i kultury. Wciąż możemy odnajdywać 
w życiu ważne rzeczy i wykorzystywać je z pożytkiem.

I nie wszystko musi być idealne. To tak, jak uczenie się od nowa 
własnego indiańskiego języka. Za pierwszym razem nie wyjdzie 
z tego nic dobrego. Wiesz, że nie będziesz wymawiać słów po-
prawnie. Ludzie będą się śmiać. Niech się śmieją. Jeśli nie bę-
dziesz próbować, nigdy się nie nauczysz.

Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mieli taki świat, w którym 
nie będzie wielkich państw. Ludzie mogą żyć w mniejszych spo-
łecznościach w bardziej demokratyczny sposób, w swego rodzaju 
federalizmie opartym na tradycyjnej tubylczej konfederacji – jak 
Irokezi i Delawarowie. Gdy małe społeczności łączą się, by roz-
wiązywać swoje problemy, nie stłamsi ich żadna wielka władza.

Łączy się z tym kilka spraw kluczowych dla indiańskiej filozofii. Jed-
ną z nich jest poczucie pokory. Świadomość tego, że jesteś zależ-
ny od ziemi, całkowicie zależysz od przyrody i ludzi. Jeśli jesteś na-
prawdę pokorny, nie będziesz narzucał innym siebie i swoich idei.

Z drugiej strony jest szacunek. Jeśli rozumiesz siebie i swoje miejsce 
w życiu, będziesz szanował ludzi i inne żywe stworzenia. Szacunek 
zbuduje pokojowy i demokratyczny świat. Tylko szacunek. Cierpliwe 
rozwiązywanie problemów. Można je rozwiązać rozmawiając z ludźmi.

Szczególnie interesuje mnie polityczna niezależność Indian. Oznacza 
to ich ziemię i terytorium, szansę życia po swojemu, zachowywania 
własnych języków oraz wolności podążania własną duchową drogą.

Częścią procesu rehabilitacji Tubylczych Amerykanów jest angażo-
wanie się w ruch duchowy, tradycję i współpracę z nie-Indianami na 
rzecz ocalenia ziemi. Ale nie uda się ocalić ziemi, dopóki zarówno In-
dianie, jak i nie-Indianie nie uwierzą naprawdę i nie zrozumieją swojej 
jedności ze światem. Sądzę, że to absolutnie niezbędne. Musimy na-
uczyć ludzi, jak kochać. Musimy dać im prawo kochać.

Niestety, wielu ludzi – zwłaszcza mężczyzn – jest obecnie tak wycho-
wywanych, by uważali, że kochać to coś złego. Kochać – to niemęskie. 
Męskie jest być zimnym i zdystansowanym, niezwiązanym. Myślę, że 
kobiety robią błąd naśladując to, co w mężczyznach najgorsze.

Spoglądając na świat, widzę, że jesteśmy częścią żywego wszechświata. 
Wiele indiańskich religii uczy, że stworzenie wszechświata było pro-
cesem mentalnym lub przypominającym sen. Nie było to zasadniczo 
nic fizycznego. Podstawową naturą stworzonego wszechświata jest 
coś, czego nie rozumiemy. Indianie nie twierdzą, ze rozumieją natu-
rę Wielkiego Ducha. To dlatego nie mamy teologii. Nie studiujemy 
„Boga”. Z naszego punktu widzenia to niemożliwe.

Ale pewne sprawy są oczywiste. Jedna z nich to zasada jedności życia 
wokół nas. Mamy nie tylko wspólne pochodzenie, ale jesteśmy jego 
częścią. Nie ma rozdziału. Powietrze, którym oddycham – to  to samo 
powietrze, którym oddychały drzewa. A drzewa i rośliny oddychają 
tym powietrzem, które wydycham. Jesteśmy w symbiotycznym, wza-
jemnie obejmującym się związku.

Ludzie zaczynają dostrzegać, że jesteśmy „zakorzenieni” jak drzewa. 
Nasz oddech jest rodzajem korzenia w tym sensie, że bez niego 
jesteśmy martwi. Musimy mieć nieustanny dopływ tlenu i odpływ 
dwutlenku węgla.

Jesteśmy zakorzenieni przez pory i inne otwory ciała. Głęboko zależni, 
jak powiedział pewien stary Lakota – jak ssące niemowlęta. Przez całe 
życie ssiemy pierś matki. Jesteśmy głęboko uzależnieni od ziemi i po-
wietrza, tworzymy z nimi jedność. Nasze ciała są z nich zbudowane, 
z niczego innego. Nie mamy nic innego, oprócz własnego ducha. 

Jesteśmy jednym ze środowiskiem. Nie ma granicy. Możemy stracić 
ręce i żyć dalej. Możemy stracić nogi i żyć. Możemy stracić nos, włosy, 
oczy, uszy i wiele innych rzeczy i nadal żyć. Ale jeśli stracimy powie-
trze - nie przeżyjemy. Jeśli zabraknie nam wody, nie będziemy mogli 
żyć. Jeżeli stracimy rośliny i zwierzęta, nie będziemy móc dalej żyć. 
Są bardziej częścią nas samych, niż to, co nazywamy naszym „ciałem”.
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Jednocześnie nasze ciało jest także wszechświatem. Jesteśmy żywi 
wewnątrz – nie tylko dzięki duchowi, ale dzięki wielu małym stwo-
rzeniom, które zależą od nas w ten sam sposób, w który my zależymy 
od ziemi i powietrza. Bez nich nie moglibyśmy trawić pożywienia, nie 
mielibyśmy systemu odpornościowego.

Postrzegam więc wszechświat jako serię kręgów zależności. To jeden 
z powodów, dlaczego krąg jest święty. Jesteśmy kręgiem wewnątrz 
kręgu, a te kręgi ciągną się w nieskończoność, jak okiem sięgnąć.

Z książki Loisa Crozier-Hogle’a i Darryla Babe Wilsona „Surviving in Two Worlds. Contempo-
rary Native American Voices”, University of Texas Press, Austin 1997 przełożył Marek Nowocień

Jack D. FORBES (1934-2011) był pisarzem, badaczem i działaczem politycznym, 
którego przodkowie pochodzili z plemion Powhatan-Renape oraz Lenape. Spe-
cjalizował się w kwestiach dotyczących tradycji i współczesności Tubylczych 
Amerykanów. Wychowywał się i kształcił w Kalifornii, gdzie pracował m.in. jako 
mleczarz i strażak, a w 1959 r. doktoryzował się z historii i antropologii. W latach 
60. zaangażował się w tubylczy ruch przeciw asymilacji i na rzecz suwerenności, 
w tym w okupację wyspy Alcatraz oraz inne indiańskie akcje i roszczenia ziem-
skie. Wykładał na różnych uczelniach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, a od 
1969 r. na University of California w Davis, gdzie był jednym ze współtwórców 
pierwszego programu studiów tubylczoamerykańskich w USA i dziekanem. W ra-
mach studiów interdyscyplinarnych badał m.in. związki Amerykanów pochodzenia 
tubylczego i afrykańskiego oraz dzieje osób europejsko-indiańskiego pochodze-
nia. W 1971 r. został jednym z założycieli i wieloletnich nauczycieli D-Q Universi-
ty, pierwszego niezależnego tubylczego college’u powstałego poza indiańskim 
rezerwatem (w pobliżu Davis w Kalifornii). Zajmował się zachowaniem języka 
lenape, w którym tworzył poezję. Był autorem ponad 300 książek, monografii, 
opowiadań, artykułów i tomików poezji, w tym prac naukowych „The American 
Discovery of Europe”, „Columbus and Other Cannibals”, „Apache, Navajo and 
Spaniard”, „Warriors of the Colorado: The Quechans and Their Neighbors” i „Afri-
cans and Native Americans”, laureatem nagród za całokształt swojej twórczości 
Before Clumbus Foundation (1997) i Native Writers’ Circle of Americas (2007).

Wszystko ma swoje konsekwencje

Przez dwadzieścia lat, odkąd zajmuję się prawniczym biznesem w Kraju 
Indian, widziałem ogromne zmiany. Częściowo wynikają z kontroli ple-
mion nad swoją ziemią. To prawdziwe samookreślenie i suwerenność.

Prowadzi to do kwestii, którą część obrońców środowiska dopiero za-
czyna rozumieć. Plemiona to rządy. W kontynentalnych Stanach Zjed-
noczonych jest ponad trzysta plemion. Nie wszystkie zamierzają zaj-
mować stanowisko przeciwne rozwojowi własnych ziem. Niektóre 
plemiona z przyczyn społecznych lub ekonomicznych wolą wybrać 
rozwój, który może nie spodobać się części obrońców środowiska.

To stawia obrońców środowiska w trudnym położeniu. Mogą być prze-
ciw wszelkiemu rozwojowi, ale plemiona i tak ostatecznie przejmą 
kontrolę nad swoimi ziemiami i będą podejmować decyzje, których nie 
muszą popierać obrońcy środowiska. I plemiona mają do tego prawo.

Plemiona, tak jak stany, są związane federalnymi przepisami o ochro-
nie środowiska i muszą spełniać standardy minimum. Jest to ich su-
werenne uprawnienie – regulować własne środowisko i podwyższać 
standardy tylko wtedy, jeśli się na to zdecydują. Dla mnie to słuszne.

Sądzę, że będziemy świadkami, jak rządy plemienne staną się inne, niż 
przyzwyczaiła się większość obrońców środowiska. Plemiona - z uwagi 
na to czym są - będą miały inną perspektywę. Rozumieją, że nie kon-
trolują w pełni posiadanego terytorium. Mają z nim związek, są czę-
ścią ziemi. Są takie same, jak żyjące tam stworzenia. Żyły na tej ziemi 
od niepamiętnych czasów. Dostrzegają, że będą na niej żyć kolejne 
pokolenia. To ich dom. Nie będą zanieczyszczać, ani niszczyć miejsca, 
które należy do ich przyszłych pokoleń.

Tubylcze ludy mające takie podejście, różnią się od urzędników rzą-
dowych, dotąd zajmujących się tymi sprawami. Obrońcy środowiska 
nie mieli punktu widzenia liderów władz plemion. Spotkają się teraz 

z innymi urzędnikami rządowymi. Nie znaczy to, że plemiona zawsze 
będą decydować przeciwko rozwojowi. Decyzje będą opierać na ocenie 
długofalowych konsekwencji dla plemienia i jego przyszłych pokoleń.

Plemiona postrzegają się jako strażników przyszłych pokoleń. Nie pla-
nują przeniesienia się pod koniec życia w poszukiwaniu miejsca, które 
można byłoby zanieczyszczać. Nie jest to naturą rządów plemiennych.

Trzeba, by przywódcy rządowi zrozumieli problem długoterminowo-
ści. Czy rozwój zniszczy ziemie i uczyni ją w przyszłości niezdatną? 
Taki rozwój byłby krótkowzroczny. Podejście, jakie nie-Indianie mieli 
w przeszłości nie uwzględniało zasadniczego związku między ludźmi 
i ziemią. Nie wytworzyli tego połączenia uważając, że sprawują kon-
trolę i będą w stanie przetrwać. Obecnie zaczynają dostrzegać swój 
błąd. Ziemia nie jest towarem, który można sprzedawać i kupować.

Na tych ziemiach żyli ludzie od początku czasów. Członkowie plemion 
pragną tam trwać i wykorzystywać ją do utrzymania siebie i swoich 
rodzin oraz zachować dla przyszłych pokoleń. To naturalne. To część 
głęboko zakorzenionej filozofii i religii Tubylczych Amerykanów. 
Ziemia musi być wykorzystywana w racjonalny, inteligentny sposób.

Współczesny ruch praw Indian ma ćwierć wieku. Czynimy postępy. 
Ludzie zaczynają rozumieć kwestie indiańskiej narodowości i suwe-
renności. Plemiona nie wyginą. Nie jesteśmy ginącymi Amerykanami.

Byliśmy uciskanymi Tubylczymi Amerykanami, ale przetrwaliśmy, bo na-
uczyliśmy się działania systemu. Staliśmy się wykształceni. Zamierzamy 
odzyskać należne miejsce na kontynencie jako jego pierwotni miesz-
kańcy. Mam nadzieje, że upadnie wielki amerykański mit o odkryciu 
Ameryki przez Kolumba, którego uczy się każde dziecko. Tubylczy 
Amerykanie odkryli ją dużo wcześniej. Mit zakłada, że nikogo na tej 
ziemi nie było, a to kompletna nieprawda.

Byliśmy tu od niepamiętnych czasów. Ludzie muszą zrozumieć, że 
wciąż jesteśmy, rozwijamy się i umacniamy. W kontynentalnych 
Stanach Zjednoczonych jest trzech suwerenów: rząd federalny, 
rządy stanowe i rządy plemienne. Możemy zająć swoje miejsce 
we wspólnocie narodów, w rodzinie rządów – i uczestniczyć.

Ludzie mogą się wiele nauczyć od Tubylczych Amerykanów. Naj-
ważniejsze jest zrozumienie związku między ludźmi i ziemią oraz 
jej stworzeniami. Tworzymy całość. Jeśli nie będziemy się pilno-
wać, skończymy niszcząc wszystko. Jesteśmy do tego zdolni.

To nasz wybór. Nie możemy podążać drogą, którą podążał dotąd ten 
kraj i świat, czyli rozwijać i wykorzystywać za wszelką cenę. Musimy 
zrozumieć, że wszystko ma swoje środowiskowe konsekwencje. 

To naturalne prawo. Nie da się go obejść. Ludzie nie mają nad nim 
kontroli. To ono kontroluje ludzi.

Z książki Loisa Crozier-Hogle’a i Darryla Babe Wilsona „Surviving in Two Worlds. Contempo-
rary Native American Voices”, University of Texas Press, Austin 1997 przełożył Marek Nowocień

John ECHOHAWK (ur. 1945) jest Paunisem i dyrektorem Native American Rights 
Fund (Fundacji Praw Tubylczych Amerykanów) z siedzibą w Boulder, Kolorado. 
Urodził się w Albuquerque i jako pierwszy Indianin w 1970 r. ukończył wydział 
prawa University of New Mexico. W tym samym roku został współtwórcą NARF 
i szybko stał się znanym adwokatem broniącym tubylczej suwerenności i zaso-
bów naturalnych. Odzyskał m.in. dla Paunisów szczątki przechowywane w Ne-
braska Historical Society, wygrał sprawę o roszczenia ziemskie i rekompensatę 
dla plemienia Catawba z Karoliny Południowej i pomógł zawrzeć porozumie-
nie wodne miedzy stanem Montana i Szejenami Północnymi. W 1994 r. znalazł 
się na liście „100 najbardziej wpływowych prawników” National Law Journal, był 
nagradzany przez Americans for Indian Opportunity, National Congress of In-
dian Affairs i White Buffalo Council. Zasiada we władzach wielu organizacji tu-
bylczych i ekologicznych, był członkiem sztabu wyborczego prezydenta Clintona 
i prezydenta Obamy. Jego młodszy brat Larry Echohawk był szefem federalnego 
Biura do Spraw Indian (BIA) za prezydentury Baracka Obamy.

John Echohawk
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Czy Indianie byli eco? Najsłynniejsza łza w historii Ameryki

Jesteśmy ziemią. W bardzo realnym sensie 
ziemia jest tym samym co nasze my (lub ja) 

                                                    [Allen 1979: 191]1

Pogląd, że przed przybyciem europejskich odkrywców Ameryka 
była całkowicie dziewiczym, naturalnym i dzikim światem jest bar-
dzo popularny, a powszechne wrażenie jest takie, że rdzenni Ame-
rykanie nie mieli żadnego wpływu na ziemię, przyrodę i ekosystemy. 
Jeden z najbardziej pielęgnowanych współcześnie mitów two-
rzy stereotyp ekologicznych Indian, który w połączeniu z historią 
ekologii2 tworzy fałszywe wyobrażenie o rdzennej ludności ma-
jącej wyłącznie harmonijny kontakt z naturą. Od takich koncep-
cji nie uciekają nawet sami Indianie. Nawiązując do pierwszych 
kontaktów z Europejczykami rdzenni Amerykanie akceptowali  
i utrwalali obraz dziewiczego lądu zasiedlonego przez mieszkań-
ców żyjących w zgodzie z naturą, a później rozwijali etykę środo-
wiskową opartą na duchowych przekonaniach i silnych więziach 
z naturalnym środowiskiem3. Wizja Indianina-ekologa ma swoje 
korzenie w najwcześniejszych przekazach. Kolumb nazwał nowy 
ląd „ziemskim rajem”, gdyż pierwsi przybysze nie widzieli w Ameryce 
opuszczonych, nadmiernie wyeksploatowanych krajobrazów, od-
krywając ledwie zaludniony ląd postrzegany jako Eden. Dopiero 
później dostrzeżono wspaniałości miast Tenochtitlan, Cuzco i Quito, 
a sieć dróg Inków oblicza się dzisiaj nawet na 40 tysięcy kilometrów. 
Jeszcze w 1991 r. Stanwyn G. Shetler głosił w publikacji tak szacow-
nej instytucji, jak Smithsonian Institution, że przed dotarciem Kolumba 
Ameryka prekolumbijska była Pierwszym Edenem, dziewiczym kró-
lestwem natury. Tubylcy byli czymś oczywistym w krajobrazie, żyjąc 
jako naturalne elementy ekosfery [Shetler 1991: 226]. Biali nie mieli 
pojęcia o kulturowej złożoności napotkanych tam narodów oraz 
o tym, jak poglądy tubylców na temat sił natury, zwierząt i roślin 
wpływają na to, co obecnie uważamy za proces nadmiernej eksplo-
atacji ziemi. Z czasem zaczęto postrzegać tubylców przez pryzmat 
ich dzikości. Stopniowe poszerzanie naszego osadnictwa z pewno-
ścią spowoduje ustąpienie Dzikiego jako Wilka; obaj to drapieżne 
bestie, chociaż różnią się kształtem – pisał w 1783 r. George Wa-
shington do Jamesa Duane [Washington 1783]. Według takiego 
poglądu Indianie nie różnili się od innych form nieujarzmionej 
przyrody, czając się w dziczy nieoswojonego krajobrazu i musieli 
być tak widziani, aby usprawiedliwić wtargnięcie na ich ziemie. 
Odzyskaną wersją dzikich bestii z lasu stanowiących przeszkodę 
w „postępie” był „szlachetny dzikus”. Humanista Michel de Mon-
taigne ukazał w XVI wieku ludzi żyjących w prostej niewinności,  
a jego wyobrażenie utrwalił dwa stulecia później filozof Jean-Jacqu-
es Rousseau, człowiek który przedstawiał Indian jako wolnych lu-
dzi żyjących w czystej naturze. Z czasem szlachetny dzikus został 
skazany na śmierć pozostając jedynie w romantycznych opowie-
ściach, gdzie zastąpili go spadkobiercy jego ziemi. Od takich poglą-
dów nie byli wolni pierwsi Europejczycy w Ameryce, ale też nie są 
wolni współcześni naukowcy, politycy czy ekolodzy. Do niedawna 
podzielali go oficjele rządu federalnego, jak np. Stewart L. Udall, 
sekretarz zasobów wewnętrznych USA (Secretary of Interior)  

w latach 1961-1969. Udall wzywał Amerykanów do naśladowania 
rodzimego przykładu traktowania natury z szacunkiem uważając, 
że znaczna część amerykańskiej ekologii reprezentuje powrót do 
indiańskiej mądrości dotyczącej ziemi [Udall 1973: 32]. To Indianie 
byli pionierami ekologów w tym kraju – twierdził polityk. Tymcza-
sem taki obraz, atrakcyjny i pociągający, nie do końca jest praw-
dziwy, a badania wskazują, że Indianie zawsze mieli wpływ na 
swoje środowisko. Jak podkreślił w 1992 r. profesor William M. De-
nevan4, nie był on ani łagodny, ani lokalny, ani przejściowy, ani zaso-
by nie zawsze były wykorzystywane w rozsądny, ekologiczny sposób. 
Problem dotyczy raczej formy i skali zmian środowiskowych niż tego, 
czy Indianie żyli w harmonii z naturą, ze zrównoważonymi systemami 
zarządzania zasobami –  skonstatował geograf [Denevan 1991: 370]. 
Niezależnie od przesłania stereotyp harmonijnego współżycia z na-
turą miał charakter wyidealizowany i ostatecznie dehumanizujący, 
na co zwrócił uwagę Shepard Krech III. Chociaż wizerunek ten może 
czasami służyć lub służył pożytecznym, polemicznym lub politycznym 
celom, obrazy szlachetnego i nikczemnego tubylca, w tym Ekologicz-
nego Indianina, ostatecznie dehumanizują – stwierdził antropolog 
[Krech 1999: 26]. Podobnie i Noel Sturgeon, który od późnych 
lat osiemdziesiątych XX wieku śledził idee dotyczące Matki Na-
tury, podkreśla rzekomo bliskie relacje rdzennych mieszkańców ze 
światem przyrody [Sturgeon 2009]. 

Myśl, że Indianie byli zainteresowani zrównoważonym rozwojem 
lub jej świadomi to wyłącznie wytwór wyobraźni osób z zewnątrz, 
a wyobrażenie Indian jako ekologicznych strażników i obrońców 
środowiska jest obrazem stworzonym przez twórców mitów. Ko-
meraże są wygodne i nośne, ale są też niebezpieczne, gdyż nawet 
pozytywne stereotypy mogą być poniżające. Ponadto rzeczywi-
stość jest znacznie bardziej złożona. Stereotypowy obraz Indiani-
na-pierwszego ekologa wykreowały w dużej mierze przekonania 
ukształtowane przez kulturowe postrzeganie rdzennych miesz-
kańców Ameryk, lekceważące różnorodność tubylczych naro-
dów. Dlatego aby zrozumieć podejście Indian do wykorzystywa-
nia ziemi, zwierząt i roślin, musimy pojąć podstawowe przesłanki 
kulturowe. Wyjaśniając obiegowe poglądy, że Indianie nigdy nie 
marnowali zasobów środowiska i że to biały człowiek pokazał jak 
je niszczyć należy oddzielać mity od rzeczywistości, co nie jest łatwe.
Niestety, takie poglądy wspierali wybitni działacze i pisarze pocho-
dzenia indiańskiego, jak Winona La Duke, Vine Deloria Jr., Paula 
Gunn Allen czy N. Scott Momaday. Według Williama Cronona, 
wybitnego historyka środowiska różnica w podejściu Indian i bia-
łych była taka, że rdzenni Amerykanie modyfikowali ekosystemy, 
aby żyć i zwiększać jego naturalną obfitość, a drudzy dokonywali 
zmian naturalnego porządku w celu zwiększenia produktywności 
ziemi [Cronon 1983: 12]. Prawdą jest, że Indianie byli zmuszeni do 
tworzenia wszystkiego z zasobów naturalnych, a obraz mówiący 
o wykorzystywaniu przez nich ziemi, rzek, jezior, oceanów i lasów 
bez znaczącej zmiany krajobrazu nie jest całkowicie fałszywy, ale 
na tym kończy się zgodna ocena rzeczywistości. Dalej władzę 
przejmuje mit, a wspomniany wizerunek jest bezpodstawny i to 
od samego zarania obecności Indian w całej Ameryce. Teoria 

1 Poetka Paula Gunn Allen (Pueblo Laguna) twierdziła dzięki sugestywnej retoryce dotyczącej relacji łączących rdzennych Amerykanów z ziemią, że „nie jest to związek zwykłego «pokrewieństwa»
    i kwestia bycia «blisko natury»” [Allen 1979: 191].
2 Pojęcie ekologii przebiło się do świadomości społecznej już od czasów niemieckiego biologa Ernsta Haeckla (1834-1919), powoli zdobywając coraz większą popularność. Natomiast twórcami 
    ekologii jako nauki byli Amerykanin Frideric E. Clements i Anglik Arthur G. Tansley. 
3 Termin „środowisko” przysposobił Jean-Baptiste Lamarck, twórca teorii ewolucji poprzez dziedziczenie, jednak zaadaptował go jedynie do biologii. Dopiero August Comte przedstawił to pojęcie  
    w zakresie wszystkich warunków otoczenia. W połowie XIX wieku nazwę spopularyzował Herbert Spencer, ale do powszechnego użytku nazwa przeszła stopniowo, nabierając większego rozgłosu pod
    koniec lat 90. XIX wieku. 
4 William M. Denevan, Professor Emeritus geografii na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Jego zainteresowania koncentrowały się wokół problematyki ekologii historycznej i rdzennej demografii  
    półkuli zachodniej.
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Paula Schultza Martina sięga do prehistorii próbując udowodnić, że 
to nie klimat i zmiany w środowisku tylko głównie ludzie przyczynili 
się do wyginięcia megafauny Ameryki wkrótce po tym, jak pojawili się 
tam pod koniec plejstocenu. Pierwsi Amerykanie przetoczyli się przez 
zachodnią półkulę i być może w ciągu 1000 lat zdziesiątkowali tam faunę 
– pisał Martin, z czego na Amerykę Północną potrzebowali według niego 
zaledwie 350 lat [Martin 1973: 973]5. Pojawienie się tak rewolucyjnej kon-
cepcji spowodowało zepchnięcie rdzennego Amerykanina z piedestału 
pierwszego ekologa, a sama teoria, pomimo kontrowersji znalazła 
częściowe poparcie innych autorów. 

Ziemia zawsze miała znaczenie dla ludów tubylczych, które jasno okre-
ślały kto ma prawa do niej lub jej zasobów, terytoriów rybackich  
i łowieckich. Jesteśmy ziemią, a ziemia jest z nas. Kochamy ptaki i zwie-
rzęta, które rosły na niej z nami. Piły tę samą wodę, co my i oddychały tym 
samym powietrzem. Jesteśmy naturą – twierdził Luther Standing Bear 
[Standing Bear 1978: 45]. Słowa wodza nie pozostawiają wątpliwości 
co do podejścia tubylców wobec ziemi, ale systemy jej posiadania 
były zróżnicowane. Zazwyczaj nie uważano jej za własność indywi-
dualną postrzegając jedynie jej wartość użytkową. Indianie zajmujący 
się uprawami wykorzystywali każdą połać prawdopodobnie tak dłu-
go, jak było to możliwe, chociaż efekty pracy mogły zniszczyć susze 
lub długotrwałe deszcze czy burze. Tubylcy musieli też przechowywać 
nasiona, zarządzać zbiorami i dzielić nadwyżki plonów, co wymagało 
złożonej organizacji społecznej i politycznej. Tymczasem okazało się, 
że osiadły, dobrze zorganizowany i znany nawet z budowy kanałów 
irygacyjnych dawny lud Hohokam z Południowego Zachodu nad-
miernie nawadniał uprawy i nieświadomie zasolił rolne ziemie, co 
oznacza, jak ujął to Krech, że „był ślepy na ekologię” [Krech 1999: 46]. 
Z kolei Anasazi z południowo-wschodniego Utah doprowadzili swoje 
pola uprawne do destrukcji wycinając na obszarze Mesa Verde prawie 
wszystkie drzewa, co udowodnił Don G. Wyckoff z Uniwersytetu Okla-
homy. Próbki z obszaru Mummy Lake wskazują, że tuż przed opuszcze-
niem go przez ludy Pueblo występowała tam bardzo mała pokrywa 
lasów – stwierdził badacz [Wyckoff 1977: 228-229]. Drzewa nie stano-
wiły dla Indian większej wartości nie mając bezpośredniego związku 
z ssakami na które polowali – bizonami (ang. buffalo), widłorogami 
amerykańskimi (pronghorn), jeleniami kanadyjskimi (elk) czy mula-
kami (mule deer). Wylesianie było powszechne w całym wschodnim 
pasie Ameryki, gdzie gęsta populacja Indian sprzyjała intensywnemu 
rolnictwu, co z kolei miało wpływ na systemy hydrologiczne. Badania 
przeprowadzone przez geologów z Uniwersytetu Baylor (Waco, Tek-
sas) i opublikowane w kwietniu 2011 r. w czasopiśmie Geology dowiodły, 
że poprzez praktyki rolnicze rdzenni Amerykanie zwiększyli erozję gleby 
i opadanie osadów w dorzeczu rzeki Delaware. 

Kolejny problem to kwestia wykorzystania ognia przez tubylców do 
oczyszczania ziemi pod polowania i uprawy, co wywoływało nie za-
wsze kontrolowane pożary. Plemiona używające ognia w ekosyste-
mach, czyniły to zwykle wiosną, tuż przed pojawieniem się nowego 
wzrostu roślin i traw, podczas gdy na obszarach suchych pożary wy-
woływano późnym latem lub wczesną jesienią. Dzicy są przyzwycza-
jeni do podkładania ognia wszędzie tam gdzie przebywają. Palą krainę 
dwukrotnie w roku, wiosną liszki, jesienią liście – pisał w 1637 r. puryta-
nin Thomas Morton o Nowej Anglii [Adams 1883: 172]. Podpalano 
lasy, a „celem tych pożarów było wytworzenie [przez Indian] świeże-
go i słodkiego pastwiska, aby zwabić jelenie do miejsc, na których je 
wzniecano” zapisał 2 października 1804 r. pedagog i pisarz Timothy 
Dwight podróżując po stanie Nowy York [Dwight 1823: 50]. Nieostroż-
nymi podpalaczami prerii byli m.in. Arapaho, Assiniboinowie, Czarne 

Stopy, Hidatsowie, Kri, Odżibuejowie, Szoszoni czy Wrony. Podpala-
jąc trawę, chcieli kierować bizony lub pronghorny w kierunku wody 
lub terenu zabagnionego, gdzie łatwiej było je upolować. W wielu 
miejscach ciągnął się dym od palonej na preriach trawy – wspominali 
w kwietniu 1805 r. Meriwether Lewis z Williamem Clarkiem opuszczając 
osady Mandanów i Hidatsów podczas znanej wyprawy [Piekarski 2018, 
T.2: 173]. Czoktawowie, Irokezi i Paunisi często wycinali i palili lasy, a po 
wyczyszczeniu pola uprawiali ziemię intensywnie, aż do wyczerpania 
żyzności gleby [Anderson 1997: 771]. A osadnicy ze zgrozą obserwowali 
wielkie pożary trawy regularnie wypalanej przez Indian Kalapuya w doli-
nie Willamette. Czasami przyczyny podpaleń były dość prozaiczne. Wczo-
raj wieczorem Indianie zabawiali nas podpalaniem jodeł (…) Ta prezentacja 
przypomniała mi pokaz sztucznych ogni. Tubylcy powiedzieli nam, że celem 
podpalenia drzew było zapewnienie dobrej pogody na naszą podróż – zapi-
sał w dzienniku 25 czerwca 1806 r. Lewis [Moulton 1993: 50]. Historyk Hen-
ry F. Schoolcraft opisuje w 1821 r. jedną z najpowszechniejszych strategii 
polowań na bizony nad górną Missisipi – metodę polowania z ogniem. 
W tym celu myśliwi rozpraszają się wokół dużego kawałka prerii, na którym 
pasie się stado bizonów i podpalają trawę, by otoczyć je ze wszystkich stron. 
Bizony obawiając się ognia wycofują się w kierunku centrum tego kawałka,  
a Indianie widząc, jak zbliżają się do siebie zadeptując nawzajem i mocno 
ścieśniając, pędzą na nich ze strzałami i muszkietami, dokonując rzezi 
ogromnych ilości w krótkim czasie. Mówi się, że w ten sposób zabito w jeden 
dzień tysiąc zwierząt [Schoolcraft 1821: 279]. Rdzenni Amerykanie mieli 
trzy potężne technologie: ogień, zdolność do obróbki drewna w użyteczne 
przedmioty oraz łuk i strzały. Twierdzenie, że ludzie posiadający te techno-
logie nie stworzyli lub nie mogli dokonać poważnych zmian w naturalnych 
ekosystemach, można uznać za ignorancję, szowinizm i dawne uprzedzenie 
zachodniej cywilizacji do prymitywizmu – szlachetnego, ale tępego dzikusa. 
Istnieje wiele dowodów na to, że rdzenni Amerykanie znacznie zmienili cha-
rakter krajobrazu w wyniku pożarów i że podczas polowań mieli znaczący 
wpływ na liczebność niektórych gatunków dzikich zwierząt – uznał Daniel B. 
Botkin, Professor Emeritus UC Santa Barbara [Botkin 1995: 169].
 
Kiedy następowały okresy słabych plonów, tubylcy musieli bardziej 
polegać na zwierzynie i dzikich roślinach. Życie Indianina toczyło się 
na świeżym powietrzu i w bliskim kontakcie z naturą. Swoje utrzymanie 
czerpał z ziemi i od dzikich stworzeń, które na niej żyły. Był częścią natury 
i znał ją lepiej niż cokolwiek innego – pisał w 1921 r. znawca indiańskie-
go życia George Bird Grinnell [Grinnell 1921: 6]. Jednak przypisywa-
ne rdzennym Amerykanom metafizyczne podejście do natury często 
nie pokrywa się w historii z wykorzystywaniem przez nich zasobów 
środowiska, chociaż Indianie rzeczywiście posiadali specyficzny związek  
z naturalnym środowiskiem, który był naznaczony duchowymi, a nawet 
mistycznymi podtekstami. Duchowość i ekonomia nie były od siebie od-
dzielne, a takie podejście oznaczało, że np. zwierzęta posiadały cechy 
nadawane istotom nadprzyrodzonym. Były uważane za stworzenia 
zdolne do reagowania jak ludzie, co rodziło określone konsekwen-
cje. Gdyby podczas polowania na bizony Indianie Równin nie zabili 
wszystkich zmuszając je do skoku z urwiska, te które przeżyły, mogły 
ostrzec inne bizony przed niebezpieczeństwem pozostawiając w kon-
sekwencji ludzi głodnych i bez skór na ubrania. Skutki takiego postę-
powania były poważne – marnotrawstwo niezagospodarowanych 
nadwyżek mięsa. Angielski eksplorator Samuel Hearne podczas 
pobytu w 1770 r. nad jeziorem Snow tak opisywał podejście Indian 
w tej sprawie: Wyjeżdżając zostawiliśmy za sobą wielką ilość mię-
sa, którego nie mogliśmy ani zjeść, ani zabrać. I nie było to pierwszy 
raz. Może się to wydawać marnotrawstwem, ale ta praktyka jest tak 
powszechna wśród wszystkich plemion indiańskich, że nie ma o czym 
myśleć [Hearne 1911: 89]. Tam, gdzie zwierzyny łownej było dużo, Indianie 

5  Martin rozciągnął swoją teorię na wiele zwierząt meagafauny, ale archeologiczne dowody jej zagłady dotyczą jedynie mamutów i mastodontów [Hill Jr., Hill, Widga 2008: 1752].
6 W polskiej historiografii od dawna występuje problem z nazewnictwem zwierzęcia, najczęściej tłumaczonego niepoprawnie jako „łoś”. Tymczasem ,,elk” (Cervus canadensis) to ssak z rodziny  
     jeleniowatych, ale różni się od jelenia szlachetnego na tyle, że uznano go za odrębny gatunek. Plemiona miały swoje własne określenia dla ,,elka”. Szaunisi nazywali go wapiti, co oznaczało „zwierzę 
    z białym zadem” i ta nazwa (poza łosiem) stała się w polskiej literaturze zastępczym synonimem zwierzęcia. W naukowej systematyce ssaków w Polsce przyjęto nazwę „jeleń kanadyjski” [Cichocki, 
    Ważna, Cichocki, Rajska-Jurgiel, Jasiński, Bogdanowicz 2015:  174]. Uważam, że podczas tłumaczeń tekstów dotyczących Indian północnoamerykańskich nazwy jeleń kanadyjski oraz wapiti, pomimo
    pozornej poprawności mogą sprawiać trudności, np. w kwestii tubylczych imion czy opisu fauny. Określenie jeleń kanadyjski jest rozwlekłe, a nawet może wprowadzać w błąd zarówno w sprawie
    członu „jeleń” (można go np. pomylić z amerykańskim jeleniem szlachetnym Red Deer, Cervus elaphus), jak i przymiotnika „kanadyjski” (,,elk” występuje również powszechnie na obszarze Stanów 
    Zjednoczonych). Z kolei wapiti to lokalna, tubylcza nazwa pochodząca wyłącznie z języka jednego plemienia, stąd niefortunne mogą być zestawienia, np. gdy pisząc o ,,elku” w kontekście innych plemion
    użyjemy wyrazu „wapiti”. Powszechna w obcej literaturze angielska nazwa ,,elk” brzmi w języku polskim dobrze, odmienia się płynnie i nie sprawia kłopotu podczas tłumaczenia. Należy pozbyć 
    się językowej hipokryzji i stosować ją w tekstach, rezerwując nazwy jeleń kanadyjski czy wapiti jedynie do określonych sytuacji. [Szczegóły zob. również Piekarski 2018, T.1: 82-83].  
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wykorzystywali tylko najlepsze kawałki, a resztę zostawiali. Następowało 
wyczerpywanie populacji dzikiej zwierzyny wynikające z procesu, który 
Garrett Hardin nazywał „tragedią wspólnoty”. Biolog opisał następstwa 
braku właściciela zasobów, do których każdy miał dostęp. Dzika zwie-
rzyna reprezentowała „dobro wspólne” i nie należała do nikogo, dopóki 
ktoś jej nie upolował. Bez posiadania praw nikt nie miał motywacji do 
ochrony zwierząt, czego skutkiem były nadmierne polowania, ograni-
czające populację. Wyniszczenie jest celem, w kierunku którego zmierzają 
wszyscy ludzie, a w społeczeństwie wierzącym w wolność dobra wspólnego 
każdy dąży do własnego interesu. Wolność we wspólnocie przynosi upadek 
wszystkim – twierdził Hardin [Hardin 1968: 1244]. 

Problemem była ekonomiczna eksterminacja fauny. Dla wszystkich 
plemion żyjących na Równinach najważniejszym zwierzęciem był bizon. 
Od Coronado do generała Frémonta prawie nie było badacza terytorium 
Stanów Zjednoczonych, który nie miałby okazji uświęcić bizona, a jego 
wielką wartość dla ludzkości trudno przecenić – stwierdził superinten-
dent National Zoological Park William T. Hornaday [Hornaday 1889: 
486]. Jednak mylny jest pogląd, że podczas tubylczych polowań ginę-
ła wyłącznie potrzebna ilość zwierząt. Niektórzy autorzy uważają, że 
Indianie zabijali bizony z większym rozsądkiem i troską o przyszłość niż 
biały człowiek, ale nie znajduję żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek 
tak było. Wszyscy zabijali marnotrawnie, bezmyślnie i zawsze pięć razy 
więcej osobników, niż było to naprawdę potrzebne do jedzenia. Zawsze 
mieliśmy do czynienia z taką samą, starą historią, że gdy grupa Indian 
potrzebowała mięsa, zabijano całe stado, zabierano najlepsze porcje  
z najlepszych zwierząt, a około 75 procent całości pozostawiano na gni-
cie i tuczenie wilków –  pisał w swoim raporcie z 1889 r. Hornaday [Hor-
naday 1889: 480]. Opisywał tam skuteczną, lecz szczególnie destruk-
cyjną metodę indiańskich polowań na bizony zwaną „okrążaniem”, 
którą stosowali m.in. Arapaho, Mandanowie, Omahowie, Paunisi, 
Siuksowie czy Szejenowie. Czasami Indianie zabijali bizony także dla 
popisu. Isaac Cowie, jeden z traperów kompanii Hudson’s Bay opisuje 
przypadek, jaki miał miejsce w 1868 r. w okolicy Gull Lake (Saskatche-
wan), gdzie bezmyślnego pogromu zwierząt dokonali młodzi wojow-
nicy Kri. Jego wyprawa napotkała wtedy „pole rzezi”, gdzie na pofał-
dowanej równinie leżały wszędzie rozrzucone kości bizonów. Jak ocenił 
Cowie ani ostrzeżenia, ani błaganie starszyzny nie mogło powstrzymać 
młodych mężczyzn przed bezsensowną masakrą niewinnego stada, 
uniwersalnego aprowizatora Indian prerii [Cowie 1913: 297]. Pogrom 
bizonów doprowadził do tego, że w krótkim czasie z kilkudziesięciu 
milionów na wolności pozostało 200 sztuk [Hornaday 1889: 464].

Podobnie było z jeleniami, których populację w okresie przybycia Eu-
ropejczyków do Ameryki przyrodnik Ernest Thompson Seton, zwo-
lennik stylu życia Indian ocenił na 40 milionów sztuk. Główny obszar 
zagłady jeleni obejmował południowo-wschodnią część kontynentu. 
W 1705 r. gubernator Wirginii Robert Beverley odnotował, że Powhata-
nie „zabijali ogromne ilości jeleni w celach handlowych” [Piekarski 2018, 
T.1: 118]. Krikowie byli tak zainteresowani rynkiem, że co roku zabijali 
nie 25 do 100 jeleni potrzebnych na zabezpieczenie rocznych, domo-
wych potrzeb rodziny w towarach, ale 200 do 400 sztuk, aby zaspokoić 
jej rosnące potrzeby [Krech 1999: 158]. Z kolei Hearne tak wspominał 
podczas swojej podróży: Jeleni była taka obfitość, że Indianie zabijali 
nie tylko wystarczającą ich ilość, aby zapewnić codzienne utrzymanie, 
ale często dużą liczbę tylko dla tłuszczu, szpiku i języków [Hearne 1911: 
150]. Przyczyną zagłady zwierząt mogła być także moda, np. kobiety 
Wron nosiły suknie, które zdobiły zębami ,,elków”. Niewielu zdaje sobie 
sprawę z tego, że do tego celu nadawały się tylko dwa kły zwierzęcia7, 
które cenili też Hidatsowie, Lakoci, Saliszowie czy Szejeni. Aby zdo-
być co najmniej 500 sztuk zębów niezbędnych do dekorowania 
ubioru należało uśmiercić 250 tych zwierząt, ale wiele kobiet uka-
zywało swój status poprzez większą ilość zębów na sukience, co przy 
okazji miało świadczyć o zdolnościach łowieckich jej ojca lub męża. 

Jeden z redaktorów wychodzącego w Chicago pisma Record-Herald 
zanotował 25 sierpnia 1901 r., że w jednej z indiańskich wiosek w połu-
dniowej Montanie naliczył w posiadaniu Indian 20 tysięcy zębów ,,elków”,  
a jedna z kobiet miała suknię wyszywaną zębami, których było tam 1,5 ty-
siąca sztuk [Piekarski 2018, T.2.: 208]. Znawca tematu, profesor ekologii 
z Montana State University, Robert Garrott twierdzi, że istnieją zapisy 
sprzed ponad stu lat, mówiące o rzeziach „elków” przez Indian, dokony-
wanych tylko dla zabrania kłów. Bóbr był kolejnym zwierzęciem maso-
wo trzebionym w Ameryce. Seton ocenił ich ilość w 1600 r. na poziomie 
50 milionów. Od pierwszych kontaktów białych z Indianami futro bobra 
stanowiło elementarny przedmiot wymiany, a zakonnicy, np. rekolek-
ta Gabriel Sagard, już na początku XVII wieku wspominali w relacjach, 
że do dziesiątkowania bobrów przyczyniali się Irokezi i Huroni. Fran-
ciszkanin Chrestien Le Clercq usłyszał od jednego z tubylców z półwy-
spu Gaspé (Kanada): Mój przyjacielu, to fakt, że bóbr przynosi nam 
każdą dobrą rzecz. Wykonuje dla nas kociołki, toporki, ostrza, noże 
i bez kłopotów z uprawą ziemi daje nam napoje i jedzenie [Clercq 
1910: 277]. Podobnie pisał o tym w 1634 r. jezuita Paul Le Jeune 
[Thwaites 1898: 297-299]. Takie podejście miało wpływ na popu-
lację bobrów, bowiem wbrew utartej opinii o ekologicznym nasta-
wieniu Indian oni sami stanowili decydujący człon tego intratnego, 
gospodarczego przedsięwzięcia, którego cel często sprowadzał się 
wyłącznie do zdobycia skóry zabitego zwierzęcia [Piekarski 2018, T.1: 
118]. I chociaż Indianie początkowo przestrzegali określonych zasad 
polowań, wypracowanych setkami lat doświadczeń zwartych w ple-
miennych tradycjach oraz prawach i zwyczajach, znacznie później 
uległo to zmianie. A system handlu oparty na zwierzętach i towarach 
przyczynił się do zanegowania stosunków środowiskowych.  Trzeba 
jednak podkreślić, że do eksterminacji dzikiej fauny przyczyniali się 
w dużym stopniu również biali handlarze i traperzy, głównie Francuzi, 
Anglicy, Holendrzy, a później Amerykanie. 

W 1916 r. utworzono w Stanach Zjednoczonych National Parks Servi-
ce, ale współczesny ruch ekologiczny uznał za swój początek 
moment opublikowania w 1962 r. książki Rachel Carson pt. Silent 
Spring8. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku nową erę indiańskiej 
reprezentacji kulturowej w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowały 
ruchy na rzecz praw obywatelskich. W tym samym czasie narodził 
się również ruch dzieci-kwiatów, dzięki któremu rozszerzył się zasięg 
m.in. idei ekologicznych, a młodzież dowiedziała się, że Indianie mają 
inny, bardziej harmonijny stosunek do ziemi niż biali. Konkretny ste-
reotyp „Indianina ekologa” oficjalnie narodził się w 1971 r., wraz z pu-
bliczną kampanią organizacji Keep America Beautiful (Zachowajmy 
Piękno Ameryki) przeciw zaśmiecaniu9, w której wystąpił słynny „Pła-
czący Indianin” (The Crying Indian). Ubrany w regalia, obowiązkowo  
z piórem we włosach, Iron Eyes Cody płynie canoe z kory brzozowej, 
początkowo wśród dziewiczej przyrody, a z czasem wśród zanieczysz-
czeń. Surowy głos narratora upomina słuchaczy o braku szacunku dla 
„naturalnego piękna” własnego kraju, a po policzku zadumanej twarzy 
bohatera reklamy spływa powoli łza. Dla wielu Amerykanów „Płaczą-
cy Indianin” stał się ikoną i syntezą ekologicznej idei, ale łza z reklamy 
nie była tym, czym się wydawała. Nikogo nie obchodziło, że grający 
rolę przebrany Espera Oscar de Corti nie jest Indianinem, tylko Sycy-
lijczykiem, chociaż Włoch bardzo starał się, by w prawdziwym życiu 
brano go za Czirokeza. „Płaczący Indianin” stał się odzwierciedleniem 
niejednoznacznego stosunku białych Amerykanów do rdzennych 
mieszkańców kraju, chociaż „Indianin ekolog” nie był już postrzegany 
jako postać narzucona z zewnątrz, ale jako rodzaj etosu. 

Przyjęty wizerunek Indian opiekujących się ziemią i ostrożnie eks-
ploatujących zasoby środowiska nie był prawdziwy, a ich stosunek 
do własnego środowiska ambiwalentny. W rezerwatach rdzenni 
Amerykanie postępowali zgodnie z postrzeganym przez siebie 
własnym interesem i woleli rozwój, nawet jeśli oznaczał niekon-

7  Większość źródeł z epoki nazywa te zęby kłami (tusk), ale w ciągu ostatniego stulecia zyskały one różne przezwiska, takie jak kość słoniowa (ivory), trębacze (bugler), czy gwizdacze (whistler).  
     Do dzisiaj w okolicach gór Teton istnieje problem kłusowników, polujących na ,,elki” wyłącznie dla kłów.
8  Książka odbiła się szerokim echem na świecie przedstawiając niekorzystne skutki dla środowiska spowodowane masowym stosowaniem pestycydów.
9  Elizabeth Royte opisała Keep America Beautiful jako „mistrzowski przykład korporacyjnego zielonego prania” [Royte 2005: 184]. Według Royte organizacja Keep America Beautiful w przeciwieństwie do
    przekazu  swoich ekologicznych kampanii ignorowała obowiązujące przepisy związane z recyklingiem. 
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trolowaną dzierżawę terenów plemiennych czy zgodę na jej wyko-
rzystywanie do przechowywania śmieci lub toksycznych odpadów. 
Wzajemne relacje Indian z ekologami były napięte, a Indianie, chociaż 
dochodzili swoich praw gwarantowanych traktatami, często spotyka-
li się z ich ostrym sprzeciwem. W 1974 r. sędzia George Hugo Boldt 
przywrócił plemionom Północnego Zachodu prawa do połowów 
ryb, co spowodowało sprzeciw stanu Waszyngton10. Fali gwałtow-
nych protestów doświadczyli ze strony ekologów i mieszkańców Port 
Angeles Indianie Makah z północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, 
kiedy udało im się w maju 1999 r. ożywić tradycję połowów wielory-
bów11. Ze sprzeciwem ekologów spotkali się także Szoszoni Timbi-
sha przywracający tradycyjne praktyki w Dolinie Śmierci po zwrocie 
plemieniu przez rząd kilku tysięcy akrów ziemi12. Z kolei Indianie 
Miccosukee, którzy w ramach rezerwatu posiadają 333 akry ziemi na 
terenie Parku Narodowego Everglades na Florydzie, chcieli budować 
tam domy wbrew sprzeciwom służb Parku i ekologów. Nie jesteśmy 
organizacją, która broni tubylców. Bronimy środowiska – powiedział  
w 1985 r. przedstawiciel Greenpeace Mark Glover, w wywiadzie dla 
The Guardian13. Konflikty między ludnością tubylczą a ekologami 
dotyczące środowiska, stoją w sprzeczności z prawem Indian do sa-
mostanowienia, ukazując przy tym dychotomię ludzi oddzielonych od 
natury. W ostatnich latach ideologiczny dysonans między rdzennymi 
mieszkańcami a ekologami uległ zmniejszeniu. Przyczynia się do tego 
dialog oraz edukacja wyjaśniająca szkodliwość stereotypów związa-
nych z rdzenną ludnością i jej prawami. Wielu tubylców jest aktywnie 
zaangażowanych w ruch na rzecz ochrony środowiska, sprzeciwiając 
się wycinkom, odkrywkowemu wydobyciu, odwiertom naftowym czy 
składowaniu odpadów. Pojawiają się plemienne programy mające 
chronić faunę na terenie rezerwatów, czego dobrym przykładem była 
sprawa ochrony populacji „elków” na terenie Fort Apache Reservation 
Apaczów White Mountain14. Okazało się, że ekolodzy i rdzenne naro-
dy mogą tworzyć sojusze. Dzięki nim udała się w roku 2013 wspólna 
kampania ruchów Summer Heat i tubylczego Idle No More przeciwko 
branży paliw kopalnych, a Ruch #NoDAPL w Standing Rock zjedno-
czył różne grupy pod hasłem Water is Life (Woda to życie) w walce  
o prawo do czystej wody w Dakocie Północnej. 

Artykuł nie wyczerpuje omawianego zagadnienia, związanego  
z intelektualnym i praktycznym wykorzystaniem obrazu Indianina-eko-
loga, krótka forma nie sprzyja rozwinięciu skomplikowanego tematu. 
Nie próbuje również generalizować, by nie tworzyć kolejnych ste-
reotypów. Zwraca jedynie uwagę na problem funkcjonującego wi-
zerunku Indianina jako pierwszego ekologa. Badając historię wpływu 
człowieka na środowisko można stwierdzić, że świat rdzennych Amery-
kanów nie był miejscem ekologicznej szlachetności, a Indianin-ekolog 
był wyobrażeniem fałszywym. Rośnie świadomość ekologiczna i sami 
Indianie chcą uciec od wizji „szlachetnego eco-dzikusa”, którą niektó-
rzy, w tym również ekolodzy wciąż próbują im przypisywać. Takie 
podejście reprezentuje w części polska nauka, która pomimo społecz-
nych sukcesów na polu ekologii nie jest wolna od powielania omawia-
nego stereotypu. Świadczy o tym opinia Łukasza Wróblewskiego, że 
dopiero w filmie „Tańczący z wilkami” [sic] ukazał się nam bardziej współ-
czesny obraz Indian (jako ludzi miłujących pokój a zarazem pierwszych 

ekologów) [Dacko-Pikiewicz, Małecka-Tomala 2017]15. Walcząc z „nie-
skazitelnym mitem” Indianie walczą o prawo do rozwoju i korzystania  
z zasobów na swoich ziemiach bez odpowiedzialności wynikającej  
z narzucenia im roli. Należy zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy 
rdzennymi Amerykanami a naturalnym środowiskiem i w konse-
kwencji nie pozbawiać ich prawa do szeroko pojętej ochrony przyro-
dy, wpisanej w krąg światowej ekologii. Romantyzowany Indianin i na 
tym polu powinien zostać odkupiony.

Adam Piekarski

dr Adam Piekarski – absolwent Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Historycznego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Doktorat obronił na Wydziale Historii UMK. Autor licznych 
artykułów na temat Indian Ameryki Północnej. W 2018 r. ukazało się dwutomowe wyda-
nie Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki, a w grudniu br. wyszła kolejna książka 
Ponkowie. Święte Głowy z nadgórnej Missouri (Wydawnictwo TIPI, Wielichowo 2020).
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Przez co najmniej 10 tysięcy lat Mikmakowie, jeden z rdzen-
nych ludów Ameryki Północnej, zamieszkiwali swoją ojczyznę 
– Mi’kma’ki. Obejmowała ona część dzisiejszych kanadyjskich 
prowincji nadatlantyckich (Nową Szkocję, Nowy Brunszwik, Wy-
spę Księcia Edwarda, Nową Fundlandię i Labrador). Mikmako-
wie żyli polując na zwierzęta i łowiąc ryby (m.in. węgorze), sko-
rupiaki (m.in. homary) i ssaki morskie. Korzystali z dóbr natury 
dostarczanych przez Stwórcę, kierując się zasadą netukulimk 
– w sposób zrównoważony, zapewniający samowystarczalność  
i dobrobyt bez narażania na szwank integralności, różnorodno-
ści i produktywności środowiska.

Wraz z rozpoczętą w XVII wieku kolonizacją północnych ziem 
Ameryki Północnej Europejczycy zaczęli przejmować terytoria 
Mikmaków. Aby uregulować relacje i umożliwić wspólne ko-
rzystanie z ziemi i jej zasobów Mikmakowie podpisali szereg 
traktatów o pokoju i partnerstwie z Wielką Brytanią (1725-1779). 
Na ich podstawie mieli zachować m.in. prawo do polowania czy 
połowów. Przez 240 lat ustalenia te pozostawały jednak pustymi 
zapisami, a biali mieszkańcy wprowadzali kolejne obostrzenia 
w sposobie korzystania z Mi’kma’ki. Jednym z nich były ścisłe za-
sady połowu homarów, których należało przestrzegać, aby nie 
narażać się na kary (m.in. konieczność wykupienia specjalnej li-
cencji i przestrzeganie okresów ochronnych). 

Choć Mikmakowie sprzeciwiali się tym narzuconym regułom, 
wskazując na zapisy traktatów, to w starciu z aparatem pań-
stwowym byli bez szans. Wymogi prowadziły do systematycz-
nego obniżania ich poziomu życia, a w międzyczasie połowy 
homarów prowadzone przez białych Kanadyjczyków stały się 
nie tylko elementem kultur prowincji nadatlantyckich, ale także 
urosły do jednej z głównych gałęzi eksportu tego regionu, za-
pewniając roczne przychody rzędu kilkuset milionów dolarów. 

Sytuacja Mikmaków zaczęła się zmieniać w latach 80. XX wieku. 
Przełomowe znaczenie miały orzeczenia Sądu Najwyższego z 1999 r.  
w sprawie Donalda Marshalla juniora (R. v. Marshall), potwierdzające 
obowiązywanie historycznych praw do połowów posiadanych 
przez lud Mi’kmaq. Sędziowie ograniczyli jednak te prawa do 
sytuacji zapewnienia  „umiarkowanego utrzymania”, jak również 
wskazując na pierwszeństwo regulacji chroniących przyrodę 
ustanawianych przez władze państwowe.

Przez 20 lat federalne Ministerstwo ds. połowów i oceanów nie 
zdołało ustalić w jaki sposób włączyć prawa Mikmaków w istnie-
jące regulacje (np. kiedy dochodzi do przekroczenia granicy mię-
dzy połowami „na własne utrzymanie”, a tymi o charakterze komer-
cyjnym). Gdy po wyroku Mikmakowie rozpoczęli na szerszą skalę 
połowy bazujące na potwierdzonych przez sąd prawach, strażni-
cy nie zaprzestali ścigania ich, domagając się wykupienia licen-
cji i rekwirując sprzęt używany do połowów, stosując do tego 
pałki, czy gaz pieprzowy. Na wodach Nowej Szkocji i Nowego 
Brunszwiku dochodziło – i nadal dochodzi – do ciągłej próby 
sił, w której Mikmakowie próbują przechytrzyć agentów federal-
nych, mających do dyspozycji nieporównywalnie większe środki.

Działania Mikmaków nie podobały się również pozostałym ryba-
kom łowiącym u wybrzeży atlantyckich. Podkreślali oni głośno, 
że Mikmakowie nie przestrzegają okresów, w których powinny 
być prowadzone połowy, a to mogło zagrozić ich biznesom. Do 

pierwszych starć w tzw. wojnie o homary doszło już w roku 2000, 
gdy rybacy blokowali dostęp do nabrzeży swoim rdzennym kole-
gom i niszczyli skrzynki używane do połowów tych skorupiaków. 
Nastroje udało się wówczas uspokoić przy pomocy pieniędzy 
przekazanych przez władze federalne grupom rdzennym m.in. 
na zakup licencji i sprzętu do połowów. Ale 20 lat później jeste-
śmy świadkami kolejnej odsłony tego konfliktu.

Najnowsza rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., gdy część Mikma-
ków otworzyła nowy sezon połowów, ponad dwa miesiące przed 
oficjalną datą. Jak dotychczas wojna ma bezkrwawy przebieg, 
ale doszło do wielu gwałtownych wydarzeń, m.in. zniszczenia 
mienia, rozjeżdżania łodzi używanych do połowu homarów, 
czy podpaleń szop używanych do ich przechowywania. Stro-
ną atakowaną pozostali Mikmakowie, stawką są nadal udziały  
w lukratywnym rynku sprzedaży tych skorupiaków, a głównymi 
argumentami pozostają zagrożenie powodowane przez niekon-
trolowane połowy oraz naruszanie prawa. Choć zarówno na-
ukowcy, jak i rząd federalny przyznają, że połowy prowadzone 
na obecną skalę przez Mikmaków nie zagrażają populacji homa-
rów, to jednocześnie władze utrzymują, że to państwo kanadyj-
skie musi pozostać instancją, która w oparciu o naukę (i sytuację 
polityczną) będzie definiować, kiedy można prowadzić połowy. 
Mimo obecności licznych oddziałów policji nie znaleziono dotąd 
rozwiązań, które doprowadziłyby do obniżenia poziomu emocji.

Obserwując aktualną odsłonę konfliktu, widać jednak zasadni-
cze zmiany. Mikmakowie częściej mówią o swoim tragicznym lo-
sie, wskazując, że przez dziesiątki lat władze, jak i biznes, korzysta-
ły z zasobów Mi’kma’ki, bogacąc się dzięki nim, a jednocześnie 
pozostawiając rdzennych mieszkańców w ubóstwie. Mikmako-
wie, jak i reszta ludności rodzimej prowincji nadatlantyckich oraz 
całej Kanady, traktowani jako obywatele trzeciej kategorii, zostali 
pozbawieni nie tylko ziem stanowiących źródło utrzymania, ale 
również kultur czy języków. Działania mające na celu zakwestio-
nowanie istnienia Mikmaków jako osobnego ludu – który przez 
dziesiątki tysięcy lat potrafił przetrwać, zachowując właściwy so-
bie sposób życia – okazały się na szczęście nieskuteczne. Dzisiaj 
pojawiają się wśród Mikmaków głosy wskazujące, że należy za-
kończyć z podporządkowaniem się zasadom wymyślonym kie-
dyś we własnym interesie przez białych Kanadyjczyków.

Rdzenni liderzy uważają, że skoro od tysięcy lat ich lud łowił homa-
ry przez cały rok i potrafił zachować ten gatunek w stanie niezagro-
żonym, to są w stanie również obecnie opracować ograniczenia, 
bazując na zasadach netukulimk. Zadają więc pytania: dlaczego 
prawa Mikmaków mają być ograniczone do połowów nieko-
mercyjnych i na jakiej podstawie pozbawia się ich możliwości 
akumulowania dochodów? Czy zachowując takie reguły władze 
Kanady nie tworzą kolejnego etapu polityki kolonialnej? Część 
Mikmaków traktuje połowy bez licencji i wchodzenie w spory  
z agentami federalnymi jako wyraz buntu i świadectwa zachowa-
nia autonomii wewnętrznej, uznając, że prawdziwa dekolonizacja 
wymaga ustalenia na nowo relacji z państwem i społeczeństwem 
kanadyjskim, które nie będą oparte na regule podporządkowania.

Mikmakowie nie poprzestają na tych działaniach. Próbując od-
budować swoją pozycję ekonomiczną, we współpracy z korpo-
racją Premium Brands z Vancouver kupili w ostatnich tygodniach 
połowę udziałów w firmie Clearwater – jednym z największych

Wojna o homary 
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graczy na rynku połowów skorupiaków wschodniego wybrzeża 
Ameryki Północnej. Transakcja o wartości ponad pół miliarda dola-
rów kanadyjskich, dzięki przejęciu części zysków z tego rynku, sta-
nowi szansę na budowę niezależności gospodarczej Mikmaków.

Wojna o homary wpisuje się w szereg wydarzeń związanych z wal-
ką o respektowanie praw ludności rdzennej, które miały miejsce  
w ostatnich kilkunastu miesiącach w Kanadzie. Najgłośniejszymi  
z nich były masowe wystąpienia grup rodzimych zimą i na wio-
snę 2020 r., skierowane przeciwko budowie ropociągu w zachod-
niej Kanadzie. To wówczas w geście solidarności Mohawkowie  
na kilka tygodni sparaliżowali ruch kolejowy w Ontario i Qu-

ebeku. Konflikt w Nowej Szkocji jest kolejnym dowodem, że wła-
dze nie potrafią rozwiązywać problemów w relacjach z ludnością 
rdzenną. Pozostaje mieć nadzieję, że opisywane wydarzenia do-
prowadzą do zintensyfikowania działań premiera Justina Trudeau, 
który, choć od 2015 r. uznaje konieczność naprawienia tych relacji 
za priorytet swojego rządu, to jak dotychczas zbyt rzadko wycho-
dzi poza swerę werbalnych deklaracji.

Marcin Gabryś

dr Marcin Gabryś jest pracownikiem naukowym Zakładu Kanady 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wgląd w problemy, dobre i złe momenty życia innych ludzi jest dziś zapewne łatwiejszy, niż kiedykolwiek. Jako 
mieszkańcy globalnej wioski mamy możliwość poznania wielu różnych opowieści. Jeśli tylko chcemy, możemy 
otworzyć się na siebie, dowiedzieć się o sobie tyle, by poznać swoje potrzeby i troski. Łatwiej wtedy współpraco-
wać, reagować, pomagać i wspierać się. W ten sposób możemy stać się częścią czyjejś opowieści. Możemy ją też pi-
sać razem. W końcu, tak czy inaczej, pędząca katastrofa klimatyczna i jej skutki będą naszą wspólną przyszłością…

Rozważania z aktywistycznej perspektywy

Każdy ma swoją opowieść.
Opowieść pierwsza – Narlis Guzman Angulo. Nigdy nie zapo-
mnę wystąpienia Narlis na Obozie Dla Klimatu w lipcu 2018 roku. 
Stanęła przed nami boso, pełna wewnętrznej siły i godności, by 
spokojnym, mocnym głosem przekazać nam swoją historię. Hi-
storię szczęśliwego dzieciństwa, dorastania i miłości w różnorod-
nej etnicznie i kulturowo społeczności, na ziemi o unikatowych 
walorach przyrodniczych, której przekleństwem okazał się jej 
czarny owoc – węgiel.

Narlis nie urodziła się wojowniczką. Chciała jak większość jej 
rówieśników bawić się, uczyć, pracować i założyć rodzinę. Na 
przeszkodzie stanął korporacyjny moloch wydobywczy Dru-
mmond z USA zasilany międzynarodowym kapitałem. Zastra-
szanie, przemoc, śmierć bliskich (partner Narlis, aktywista i na-
ukowiec został najprawdopodobniej zamordowany – jego ciała 
nigdy nie odnaleziono) i wysiedlenia tysięcy ludzi stały się rze-
czywistością Narlis. Nie złamało to jej ducha.

Dzisiaj Narlis jest liderką ruchu społeczności afrokolumbijskiej 
w regionie Cesar i Guajira w Kolumbii, gdzie wspólnie z rdzen-
nymi ludami Arhuaco, Chimila i Wayuu toczą nierówną walkę  
z bezwzględnym przemysłem węglowym (jedne z największych 
kopalń na świecie). Wydobycie węgla ma katastrofalny wpływ 
na unikatowe ekosystemy tych regionów. Każdego dnia od-
pompowywane są hektolitry wody, co skutkuje wysychaniem 
rzek, skażeniem ujęć wody pitnej, degradacją gleby, ginięciem 
gatunków flory i fauny. Kopalnie brutalnie demolują także 
tradycyjny sposób życia lokalnych społeczności, przynosząc 
ubóstwo, choroby i patologie. Narlis, liderka ruchu społeczno-
ści afrokolumbijskiej, przybyła na Obóz Dla Klimatu, by ofiaro-
wać nam swoją opowieść i prosić, byśmy pamiętali o sytuacji 
jej ludu i byli uważni (Polska importuje wielkie ilości węgla  
z Kolumbii, również z regionu Guajira)…

Opowieść druga – Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia 
Eko-Przyjezierze. Mówi o sobie „ekolog z przymusu”. Od ponad 15 lat 

walczy o to, by na pograniczu Wielkopolski i Kujaw nie powsta-
wały kolejne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, które spo-
wodują dalsze osuszanie lasów, jezior, rzek, torfowisk. Walczy, bo 
ucierpi przez to rolnictwo, turystyka i zdrowie okolicznych miesz-
kańców. Józef w aktywizmie „biega długie dystanse” – to znaczy 
wie, że walka, którą toczy wymaga cierpliwości, czasu, pokory  
i wytrwałości. Wyznaje: „Społeczeństwo z zasady uważa, że coś 
się za nich zrobi, albo że z kopalnią nie da się wygrać. Ja się tak 
łatwo nie poddaję”. Ostatnie doniesienia mówiące o zamykaniu 
kopalń i zaniechaniu budowy dalszych odkrywek w rejonie ko-
nińskim dają nadzieję, że Józef w końcu trochę odpocznie.

Opowieść trzecia – Nataanii Nez Means. Wielu czytelnikom 
Wyspy Żółwia przedstawiać go nie trzeba. Kilka lat temu Na-
taanii przyjechał do Nadrenii na obóz klimatyczny organizo-
wany przez aktywistów z Ende Gelände (oddolny ruch oby-
watelski działający poprzez masowe akcje nieposłuszeństwa 
obywatelskiego na rzecz zaprzestania wydobycia węgla). 
Nataanii wierzy, że ma głos, by przemówić do swojego poko-
lenia, obudzić je i sprawić, by świat zobaczył zapomnianych 
mieszkańców Ameryki. „Przyjechałem wesprzeć Ende Gelände 
w walce o zaprzestanie niszczenia naszej Matki Ziemi” – zwró-
cił się do licznie zebranych uczestniczek i uczestników obozu.  
A czego nie powiedział – to wyrapował na benefitowym kon-
cercie. Nataanii był również aktywnym uczestnikiem różnych 
warsztatów i szkoleń dla aktywistów.

Opowieść czwarta – Mirek Co Się Kurom Nie Kłania. Kim właści-
wie jest Mirek? Farmerem, biznesmenem, miłośnikiem Dzikiego 
Zachodu (niechętnie się do tego przyznaje). Jest też dumnym 
hodowcą krów rasy Highland. Ale przede wszystkim jego życio-
wą pasją, której poświęca aktualnie cały swój czas są odnawialne 
źródła energii OZE (choć nie uważa się za ekologa). Mirek nie 
cierpi urlopów i długich weekendów, nie lubi też kur, bo go 
przygnębiają, ale jest tytanem pracy. Wszystko to doprowadzi-
ło go do punktu, który może wpłynąć na nasze życie, a może  
i na całą planetę.
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Wspólnie z zespołem inżynierów i naukowców (w tym również 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) opracowali nowa-
torską technologię, która ma zrewolucjonizować rynek biogazu. 
Co to ma wspólnego z Wyspą Żółwia? Od lat organizacje eko-
logiczne i rdzenne społeczności walczą z dewastacją środowi-
ska będącą skutkiem przemysłowej hodowli zwierząt, głównie 
krów i świń. Podstawą tej masowej produkcji jest intensywne 
karmienie oparte na sterylizowanych odchodach kurzych, nie-
standardowych owocach zmieszanych z paszą i antybiotykami. 
Ale o złostanie zwierząt pozaludzkich może innym razem…

Produktem ubocznym procesu takiej hodowli jest gnojowica. 
Miliony metrów sześciennych, jeziora gnojowicy! W amery-
kańskich stanach Kalifornia, Iowa, Idaho i kanadyjskiej Albercie 
jest to katastrofa ekologiczna. Jak z gnojowicą „radzą” sobie ho-
dowcy, korporacje? Rozgarniają spychaczami ziemię, tworząc 
ogromne doły, do których wylewają gnojowicę. I tu wkracza Mi-
rek ze swoją technologią (polska, opatentowana). Stawia im bio-
gazownie, bierze od nich cały ten „syf” i w magicznym procesie 
zamienia, jak mawiał redaktor Bober, „szare na złote”. W tym wy-
padku – raczej g…o na dolary. Gnojowica plus odpady poubo-
jowe i trawa z pól golfowych = błękitny gaz i czysty prąd, a dalej 
już tylko dolary. Brzmi nieźle, gdyby nie fakt, że za owe dolary 
hodowcy planują kupić następne świnie, krowy, założyć nowe 
pola golfowe… „Nadzieja nadejdzie ze wschodu” – tak przy pod-
pisaniu biznesowej umowy z Mirkiem powiedział w obecności 
m.in. przedstawicieli lokalnych plemion senior rodziny Mendo-
za. Póki co, ambitne plany Mirka zastopował COVID.

Opowieść piąta – Heather Milton, aktywistka, przedstawi-
cielka Pierwszych Narodów z Kanady. Przybyła na Klima Camp 
do niemieckiego Lutzerath. Opowiedziała trudną historię 
rdzennych społeczności. Przedstawiła problemy współczesnej 
Kanady z perspektywy jej pierwszych mieszkańców. Mówiła  
o historii traktatów, o walce z systemowym uciskiem, przymu-
sowej asymilacji – kulturowym ludobójstwie, ignorowaniu praw 
Pierwszych Narodów, walce o plemienną autonomię. Heather  
z żalem wspomniała również o tym, że współczesna Kanada nie-
zmiennie postrzega siebie jako kraj żyjący z wydobycia surow-
ców i eksploatacji zasobów. „Bronimy ziemi, ponieważ kochamy 
nasz styl życia i kochamy Ziemię do której należymy. Walcząc 
dzisiaj o Ziemię, walczymy o prawa przyszłych pokoleń” – tymi 

słowami zakończyła swoje wystąpienie. Heather w trakcie Kli-
ma Campu aktywnie uczestniczyła w wymianie doświadczeń 
w zakresie różnych taktyk protestu i działań podejmowanych  
w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Jest jeszcze wiele innych opowieści - jak na przykład Tomka 
– „Akicita”, zaklinacza koni z Podlasia, niezmordowanego bo-
jownika w obronie Puszczy Białowieskiej. To spod jego tipi, 
stojącego w Obozie dla Puszczy w Pogorzelcach, rozpocząłem 
swój Bieg dla Puszczy. Albo opowieść Michała razem z którym 
patrolowałem Puszczę, człowieka głębokiej wiary i praktyku-
jącego katolika, widzącego w papieskiej encyklice „Laudato 
Si” szansę na zmianę dla tej części świata. Michał od wielu lat 
skutecznie walczy z kłusownictwem i kłusownikami w swoim 
rejonie, a kiedy ich nie ściga to działa w obozie Inicjatywa Dzi-
kie Karpaty. Albo pisze, maluje obrazy...

Co łączy te opowieści? Czy, i ile wspólnego mają ze sobą ich 
bohaterowie? Być może niewiele, ale jeśli umieścić to wszyst-
ko w dramatycznie nowym kontekście, jakim jest nieuchron-
nie zbliżająca się zapaść społeczna wywołana kryzysem kli-
matycznym, to może wyglądać to już zupełnie inaczej. Myślę, 
że może łączyć ich poczucie odpowiedzialności i wynikająca  
z tego potrzeba działania. Dlaczego oni to robią? Dlaczego ja 
to robię? Mogę mówić za siebie – robię co robię, bo nie wy-
obrażam sobie, żeby tego nie robić…

Klimat jest najważniejszy, czyli „call to action!”
Wydawało się, że sam fakt oficjalnego uznania francuskoję-
zycznej grupy tubylczej Biloxi-Chitimacha-Choctaw, żyjącej 
od wielu pokoleń na odległych bagnach Luizjany na wyspie 
Isle de Jean Charles, za pierwszych uchodźców klimatycznych  
w USA może być wystarczającym sygnałem ostrzegawczym. 
Tak się jednak nie stało.

Wątek denialisty klimatycznego – ustępującego już przezy-
denta Trumpa i jego administracji – nie jest jedynym wytłuma-
czeniem. Kluczowe jest jak przekonać ludzi (nie tylko elektorat 
Trumpa) do podjęcia adekwatnych działań wobec wyzwania, 
jakim jest katastrofa klimatyczna. Dlaczego tak niewiele robią 
ludzie tam, za Wielką Wodą, ale i na naszym podwórku? Być 
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może nie widzą wyraźnej zależności między przyczyną i skut-
kiem tego paskudnego kryzysu. Może dzieje się tak dlatego, że 
owa przyczyna i skutek są od siebie tak oddalone. Może to „na-
sze jutro” to zdarzenie zbyt odległe, a przez to nie dość ważne, 
by umieścić je na pierwszym miejscu naszej życiowej agendy.

Choć z faktu istnienia zmian klimatycznych zdaje sobie sprawę 
zdecydowana większość Polaków i trochę ponad połowa Amery-
kanów, to jednak wiedza o rzeczywistym przebiegu tych proce-
sów, sprzężeniach zachodzących w środowisku i ich skutkach jest 
w tych społeczeństwach nadal mglista. Potrzeba nam inspiracji, 
nowych strategii, narracji, ponownej kalibracji podstawowych 
pojęć – jak choćby pojęcia „dobra wspólnego”. Chodzi o definicję 
Davida Bolliera w „The commons. Dobro wspólne dla każdego” 
(dobro wspólne to zasoby, wartości, z których mogą korzystać 
wszyscy członkowie danej społeczności i wszyscy są za nie odpo-
wiedzialni), a nie tą będącą efektem kalkulacji politycznej.

Potrzebujemy strategii wywierających presję na polityków, sy-
piących „piach” w tryby kapitalistycznej machiny. Mniej państwa 
– więcej społeczeństwa obywatelskiego. Podmiotami tej zmiany 
mogą być ruchy ekologiczne, klimatyczne, wszelkie NGO-sy i sieci 
działające na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Również te sku-
pione na odbudowie siły tubylczej, które poprzez różne formy ak-
tywizmu dostarczają wiedzę, narzędzia niezbędne do zmiany sys-
temowej, wzmacniają suwerenność rdzennych społeczności  
i wspierają je w walce ze skutkami kryzysu klimatycznego.

Partycypacja, a nie alimentacja (zasilanie) – to ważna droga do 
integracji współegzystujących społeczności. Nade wszystko 
potrzebujemy jeszcze nadziei, na przykład takiej, którą propo-
nuje Rebecca Solnit – „nadzieja jest jak siekiera”, albo takiej, 
o której mówił Vaclav Havel – „nadzieja nie jest przekonaniem, 
że coś się dobrze zakończy, lecz pewnością, że coś ma sens, 
bez względu na to jaki będzie tego ostateczny rezultat”.

Na naszych oczach rośnie nowy, globalny ruch klimatyczny. 
Rdzenne ludy są na jego pierwszej linii, są jego znaczącą, 
aktywną częścią. Inicjowane przez nie działania na rzecz kli-
matu i sprawiedliwości klimatycznej łączą się z siostrzanymi 
walkami, jak walka z rasizmem (wymowne wsparcie dla No-
DAPL przez Black Lives Matter), z rasizmem środowiskowym  
(niesprawiedliwość środowiskowa występująca w kontekście 
rasowym, etnicznym i ekonomicznym), kolonializmem, sek-
sizmem i patriarchatem. Intersekcjonalność (wzmacniające 
zazębianie się) – to cecha nowoczesnych ruchów oddolnych.

Niemal co tydzień media donoszą o akcjach, protestach i są-
dowych bataliach toczonych przez ludy tubylcze i ich sojusz-
ników. Raz śledzimy wydarzenia z protestu Break Free Fos-
sil Fuels Midwest, gdzie w ramach globalnej fali sprzeciwu 
wobec wydobycia i spalania paliw kopalnych miała miejsce  
akcja blokowania infrastruktury rafinerii BP w Whiting w sta-
nie Indiana, podczas której aresztowano czterdzieści jeden 
osób. Innym razem cieszymy się z batalii sądowej wygranej 
przez społeczność Quinault żyjącą na półwyspie Olympic  
w stanie Waszyngton. Wyrok sądowy zablokował realizację 
budowy terminali naftowych mogących całkowicie znisz-
czyć opartą na tradycyjnych metodach gospodarkę plemie-
nia. Jest to wspólny sukces Quinault, ekologów i reprezentu-
jącej ich organizacji Earthjustice.

Czasem są to drobne działania o lokalnym zasięgu, jak te 
podjęte wśród Lakotów przez aktywistyczny kolektyw  
zajmujący się przywracaniem i wspieraniem suwerenno-
ści żywieniowej. Latem 2018 roku w rezerwacie Pine Ridge 
zorganizowano warsztaty permakultury, ogrodnictwa i bu-
downictwa naturalnego. Wspólnie z członkami lokalnej spo-
łeczności stworzono przestrzeń do wymiany doświadczeń  
i budowania nowych relacji. Z założenia cykliczny projekt ma 
bazować na wykorzystaniu naturalnych materiałów, również 
odpadów (zalegające stosy opon i wszelkiego żelastwa), ła-
two dostępnych dla lokalnej społeczności. Kolektyw orga-
nizuje również środki finansowe na pokrycie niezbędnych 
kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Jest szansa, że ta-
kie zbliżające praktyki pozwolą na likwidację wzajemnych 
uprzedzeń, na odejście od egocentryczej, kolonialnej ideolo-
gii w stronę bardziej ekocentrycznej postawy. Jedna z lakoc-
kich uczestniczek, z początku bardzo nieufna i sceptyczna, 
po tym wspólnym doświadczeniu zauważyła „jak pięknie ta 
permakulturowa ekipa dotyka ziemi”. Przypominają się sło-
wa lakockiej liderki protestów przeciw rurociągowi DAPL La 
Donny Brave Bull Allard – „Pierwszym aktem suwerenności 
jest uprawianie własnego pożywienia”.

Innym obiecującym wspólnym przedsięwzięciem Anishina-
abe (z rejonu Wielkich Jezior stanów Michigan i Wisconsin), 
ekologów, naukowców, NGO-sów i przedstawicieli regional-
nej administracji jest wypracowany unikatowy zbiór kilku-
nastu strategii adaptacyjnych do zmian klimatu. Warto przy 
tym zaznaczyć, że zbiór ten powstał w wyniku inkluzyw-
nego procesu skoncentrowanego na potrzebach tubylczej 
społeczności. Czy owe strategie – takie jak monitorowanie 
środowiska naturalnego, badanie reakcji ekosystemów na 
postępujące zmiany klimatu, podjęcie starań ochrony ryb 
i roślin będących podstawą funkcjonowania Anishinaabe, 
wprowadzenie środków zaradczych ograniczających straty  
w przyrodzie itp. – uda się wdrożyć, i czy okażą się one sku-
teczne, czas pokaże. Jak podkreślają sami autorzy projektu, 
udało się nawiązać głębokie relacje i zbudować zaufanie  
w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek. Decyzje mó-
wiące o tym, co należy umieścić w strategiach adaptacyj-
nych zostały podjęte w drodze konsensusu.

Kolejny przykład nowoczesnego indiańskiego aktywizmu 
to NDN Collective – oddolny ruch budowany i kierowany 
przez indiańskich działaczy i działaczki, skupiony na wzmac-
nianiu oddolnych ruchów poprzez organizację grantów, 
stypendiów, organizację szkoleń i gromadzenie eksperckiej 
wiedzy zwiększającej szanse powodzenia w różnych konflik-
tach społecznych, a także włączanie lokalnych społeczności 
w procesy badawcze. NDN szuka również koalicjantów nie-
zbędnych dla realizacji planowanych kampanii.

Podobnie wart uwagi jest ruch na rzecz klimatu Indigenous 
Climate Action zainicjowany przez tubylcze kobiety z Alber-
ty. Uczestniczki i uczestnicy tego ruchu uważają się za de-
pozytariuszy tradycyjnej wiedzy, Strażników Ziemi i Obroń-
ców Wody. Ich filozofia działania zasadza się na uznaniu, że 
prawa ludów tubylczych i system ich tradycyjnej wiedzy są 
kluczowe dla opracowania taktyki i dobrania odpowiednich 
narzędzi niezbędnych do walki z kryzysem klimatycznym  
i osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej.
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Bardzo istotna z aktywistycznej perspektywy jest działalność 
Climate Disobedience Center – centrum obywatelskiego 
nieposłuszeństwa. CDC aktywnie wspiera działaczki i dzia-
łaczy w procesach sądowych, współtworząc i konsultując 
strategie kampanii, dostarczając zainteresowanym akty-
wistycznego know how w zakresie organizacji i prowadze-
nia protestów. Organizują również przedakcyjne szkolenia 
NVDA (bezprzemocowe akcje bezpośrednie). Podobną „ro-
botę” w Polsce wykonują kolektywy Anarchistyczny Czarny 
Krzyż, czy też kolektyw Szarańcza. Charyzmatyczny lider 
CDC Tim DeChristopher inspiruje się w swoich działaniach 
rdzenną mądrością, a funkcjonowanie ruchu opiera na rela-
cjach wzajemności i troski o ludzi i środowisko.

Bardzo jestem ciekaw jaki efekt przyniesie właśnie realizo-
wany panel obywatelski w stanie Waszyngton. Ten akt de-
mokracji bezpośredniej, deliberacyjnej został zainicjowany 
przez grupę wolontariuszy zaangażowanych w społeczny 
ruch sprawiedliwości klimatycznej pod nazwą Peoples Voice 
on Climate. Jest to oddolny, niehierarchiczny ruch, nie po-
siadający osobowości prawnej, podejmujący wewnętrzne 
decyzje na zasadzie konsensusu. Ten waszyngtoński zespół 
klimatyczny rozpoczął pracę od uznania faktu, że działa na 
ziemi od zawsze należącej do rdzennych mieszkańców, że 
społeczności te, wnosząc wielowiekową tradycję, stanowią 
bardzo ważny głos w procesie realizacji panelu obywatel-
skiego. Jednym z priorytetów organizatorów jest zaprezen-
towanie perspektyw plemiennych, a celem panelu jest przy-
gotowanie zaleceń, konkretnych i wiążących rekomendacji 
dla administracji publicznej, które mają na celu ograniczenie 
skutków zmiany klimatu. 

Wąskie ścieżki (czasem strome i kręte) współpracy z rdzenny-
mi społecznościami w zakresie ochrony środowiska, wytyczo-
ne dawno temu przez legendarne już organizacje jak Earth 
First!, czy Black Mesa Defence, są dzisiaj szerokim szlakiem 
dla takich potęg chroniących środowisko i klimat jak 350.org, 
Sierra Club, Earthjustice i wiele innych. Akt odwagi i despera-
cji dziewiętnastoletniej aktywistki Valerie Wade (Earth First!), 
jakim było w 1985 r. wspięcie się na wysokość 25 metrów, by 
chronić przed ścięciem wiekową daglezję, jest dzisiaj stan-
dardową techniką oporu, choć nadal wymaga odwagi.

„Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi” – dawne 
hasło Earth First! jest nadal nośne i skandowane szczególnie 
przez młodych protestujących na całym świecie. Dzisiejszy 
katalog aktywistycznych praktyk mieści zarówno blokowa-
nie harwesterów w Puszczy Białowieskiej, zmrożonych dróg 
północnej Kanady, wstrzymywanie pracy amerykańskich 
rafinerii i pracy polskich kopalń, jak i przygotowywanie  
i dostarczanie posiłków potrzebującym, a także pracę nad 
zachowaniem rodzimego języka.

O Standing Rock powiedziano i napisano już dużo. Wspomnę 
tylko ważny dla mnie wątek – oprócz niezwykle istotnej kwestii 
leżącej u podłoża konfliktu, jaką jest suwerenność plemienna  
i rasizm środowiskowy, znaczący jest fakt, że ten pokojowy 
protest urósł do rangi wielkiej narracji. Zawiera ona w sobie 
ochronę miejsc kultu, ochronę wody, procesy dekolonizacyjne  
i walkę ze zmianami klimatu. W obozie Oceti Sakowin, w któ-
rym oprócz głównych zainteresowanych zamieszkali wspiera-
jący ich ludzie z różnych stron świata, na jednym z haseł widniał 
napis „wygrywamy z systemem”.

Oprócz wielu rzeczy, które przedstawiciele rdzennych społecz-
ności wnoszą do aktywizmu –  jak np. ważna koncepcja włą-
czenia natury jako podmiotu do procesu społecznego – jest 
też cenny wkład w kulturę regeneracji aktywistów. Wiadomo, 
że energia do pracy i protestów z czasem się wypala i jest za-
sobem trudno odnawialnym. Moim zdaniem dobrym przykła-
dem takiej pomocnej praktyki może być „indiańskie biega-
nie”, które może dać uczestnikom potrzebną siłę, by wzbudzić 
w nich określone uczucia niezbędne do radzenia sobie ze zma-
ganiami codziennego życia, lub do podjęcia nowych wyzwań. 
Choć zdaję sobie sprawę, że dla wielu działaczek i działaczy, 
szczególnie tych skupionych wokół progresywnej lewicy, do 
kształtowania losu świata „nie potrzeba żadnego mistycy-
zmu, wystarczy przyjęcie odpowiedzialności”.

Indianom aktywizm może być pomocny np. w radzeniu sobie  
z presją wywołaną wewnętrznym rozdarciem między potrzebą 
zakorzenienia, a koniecznością nadążania za pędzącym światem: 
jednym pozwala zaistnieć w teraźniejszości, a innym przestać 
więzić ich w XIX.wiecznych ramach swojej wyobraźni. Na pytania 
– jak ich wspierać, jedna z przedstawicielek rdzennych społecz-
ności ze Standing Rock, goszcząca w Niemczech na Klima Camp, 
odpowiedziała: „brońcie ziemi u siebie, chrońcie wodę u siebie”.

Niewątpliwie głos ludów tubylczych w kwestii ochrony środo-
wiska i zagrożenia katastrofą klimatyczną jest coraz bardziej sły-
szalny. Światowa opinia publiczna i media skupiają na nich swoją 
uwagę, jak nigdy dotąd. Czy to wpływa w jakiś sposób na popra-
wę ich sytuacji? O to trzeba spytać ich samych i pewnie zdania 
będą podzielone. Pojawiają się głosy takie jak Leony Morgan,  
z ludu Dine, która w rozmowie z Ewą Dryjańską przyznaje, że to 
na razie nie przekłada się na realizację ich celów takich, jak odzy-
skiwanie ziemi, czy samostanowienie. Są też inne głosy, jak wspo-
mnianej już wcześniej Heather Milton, która wierzy, że szcze-
gólnie ostanie lata ciężkiej, wspólnej pracy w zakresie szeroko 
pojętej zmiany społecznej, budowania nowych relacji, nowych 
programów edukacyjnych i solidarności w walce są nowym po-
czątkiem na rzecz wspólnej przyszłości Kanadyjczyków i Kanady.

Dla wielu obrońców środowiska i klimatu, jak również i dla 
mnie, aktywistyczna droga to bardziej rodzaj codziennej 
praktyki, niż akt okazjonalnego działania. Ważne jest dla 
mnie również i to, że aktywizm nie spekuluje co będzie, lecz 
proponuje co robić. „Teraz jest czas!” (Time Is Now!) – wska-
zują nam wodzowie dziedziczni tubylczego ludu Wet’Su-
wet’En z Kolumbii Brytyjskiej.

Piotr Nowakowski
 
Piotr  Nowakowski jest aktywistą z indianistycznym rodowodem działają-
cym w Obozie Dla Klimatu i innych kolektywach ekologiczno-klimatycznych.
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Suwerenność żywnościowa Oneidów z Wisconsin
Suwerenność żywnościową można zdefiniować jako „prawo  
ludów do definiowania własnej polityki i strategii zrównoważonej 
produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, z poszanowaniem 
własnej kultury i własnych systemów zarządzania zasoba-
mi naturalnymi i obszarami wiejskimi. Jest ona uważana za 
warunek wstępny bezpieczeństwa żywnościowego”1 („Decla-
ration of Atitlan” 2). Bezpieczeństwo żywnościowe, z kolei, na 
Światowym Szczycie Żywnościowym w Rzymie w 1996 roku 
zdefiniowano w następujący sposób: „Bezpieczeństwo żywno-
ściowe istnieje wtedy, gdy wszyscy ludzie zawsze mają fizyczny 
i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznego  
i pożywnego jedzenia, które zaspokaja ich potrzeby i preferen-
cje żywieniowe, tak aby mogli prowadzić aktywny i zdrowy styl 
życia” („Rzymska Deklaracja w sprawie Światowego Bezpie-
czeństwa Żywnościowego”). Na tym szczycie organizacja La 
Vía Campesina po raz pierwszy przedstawiła również własną 
polityczną wizję suwerenności żywnościowej. La Vía Campesina 
została utworzona w 1993 roku w Mons, w Belgii w celu zjedno-
czenia rolników i stworzenia wspólnej strategii walki z coraz bar-
dziej zglobalizowaną polityką rolną i agrobiznesem, które miały  
i nadal mają negatywny wpływ na utrzymanie się wielu rol-
ników i producentów żywności („The International Peasant’s 
Voice”). Jej członkowie to chłopi, drobni i średni rolnicy, lu-
dzie bezrolni, kobiety i młodzież z terenów wiejskich, ludność 
rdzenna, imigranci i pracownicy rolni z całego świata. Rdzen-
ni Amerykanie (jak wiele innych rdzennych społeczności na 
całym świecie) również zostali dotknięci przez te neoliberalne 
procesy gospodarczo-rolne.

Statystycznie, należą oni do najbardziej niezdrowych grup etnicz-
nych zamieszkujących Stany Zjednoczone, a otyłość, cukrzyca 
i choroby serca osiągnęły wśród nich alarmujące liczby. Ta sy-
tuacja spowodowana jest powszechnym brakiem bezpieczeń-
stwa żywnościowego, które dotyka prawie 40 procent rdzen-
nych Amerykanów (Blue Bird Jernigan et al. 1), oraz genetyczną 
skłonnością grupy do tych chorób przy konsumpcji amerykań-
skiej diety (Milburn). Większość indiańskich rezerwatów kwali-
fikuje się jako „pustynie żywnościowe”, co oznacza, że dostęp 
do zdrowej żywności jest tam ograniczony.3 Taki stan rzeczy 
jest często postrzegany jako rezultat kolonizacji i element 
ucisku politycznego i gospodarczego, natomiast plemienna 
suwerenność żywnościowa postrzegana jest jako dekoloni-
zujące rozwiązanie problemów z dostępem do żywności oraz 
problemów zdrowotnych, z którymi borykają się rdzenne spo-
łeczności. Powyższe statystyki można przypisać kolonialnej hi-
storii Stanów Zjednoczonych i dziesięcioleciom hegemonicznej 
polityki wobec tubylczych Amerykanów – usunięcie ich z ich 
tradycyjnych ziem; przeniesienie do rezerwatów; przymuso-
wa asymilacja; intensywna produkcja rolna i wynikająca z tego 
niezdolność do uprawy rolnictwa na własne potrzeby, do tra-
dycyjnej uprawy żywności i praktykowania związanych z nią 
tradycji; zależność od rządowych dotacji żywnościowych ubo-
gich w składniki odżywcze; oraz trwające zanieczyszczanie 
ziem i wód rezerwatów przez firmy wydobywcze (Bye). Ubó-
stwo, które jest powszechne wśród rdzennych społeczności, 
jest jednocześnie efektem powyższych działań, jak i główną 

przyczyną wielu ich problemów zdrowotnych. Kolejną kon-
sekwencją tych procesów jest utrata tradycyjnej wiedzy ple-
miennej i ceremonii związanych z produkcją żywności. 

W odpowiedzi na tę sytuację, w ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat, w Stanach Zjednoczonych powstało wiele oddolnych 
organizacji rdzennych oraz inicjatyw plemiennych, których 
celem jest walka z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. 
Podchodzą one do rozwiązania problemu z różnych stron, 
koncentrując się np. na takich aspektach, jak rozwój gospo-
darczy, suwerenność kulturowa, czy suwerenność w zakresie 
ochrony środowiska. Ich dekolonialne strategie działania obej-
mują, min. walkę o prawa traktatowe do połowu ryb i polo-
wania, odzyskiwanie tradycyjnej wiedzy plemiennej dot. rol-
nictwa, tworzenie programów edukacyjnych, czy współpraca  
z innymi społecznościami rdzennymi i organizacjami walczą-
cymi o suwerenność żywnościową, zarówno w kraju, jak i za-
granicą. Organizacje zaangażowane w ruch na rzecz rdzennej 
suwerenności żywnościowej obejmują organizacje plemien-
ne, takie jak Tohono O’odham Community Action (TOCA) naro-
du Tohono O’odham w Arizonie, Native Harvest i White Earth 
Land Recovery Project na rezerwacie White Earth w Minnesocie, 
Iroquois White Corn Project plemion Irokezów w Nowej Anglii, lub 
Mvskoke Food Sovereignty Initiative narodu Muscogee Creek 
w Oklahomie. Do inicjatyw międzyplemiennych należą, min. 
Intertribal Agriculture Council, powołana w 1987 r., oraz Native 
Agriculture and Food Systems Initiative (NAFSI), która jest czę-
ścią First Nations Development Institute, prowadzącą progra-
my rozwojowe we wszystkich obszarach społeczno-gospodar-
czych, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, 
czy Indigenous Seed Keepers Network, która koncentruje się na 
ochronie rdzennych odmian nasion i ich wymianie między 
rdzennymi rolnikami. Ponadto, osoby zaangażowane w ruch 
spotykają się podczas licznych międzyplemiennych wydarzeń, 
które służą jako platforma wymiany wiedzy, tworzenia nowych 
sieci współpracy i organizacji oraz strategii ochrony nasion, walki 
z bio-piractwem, rewitalizacją tradycyjnych upraw i sposobów 
żywienia oraz osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego. 
Do owych wydarzeń należą np. Indigenous Farming Conference, 
która odbywa się w rezerwacie White Earth w stanie Minne-
sota; Great Lakes Intertribal Food Summit, organizowane przez 
Fundację Jijak; i Native American Culinary Assosiaction’s Food 
Symposium, które odbywa się co roku w Arizonie. Sympozjum 
gromadzi coraz większą liczbę rdzennych szefów kuchni, którzy 
przywracają i promują lokalne kuchnie w całym kraju, np. Sean 
Sherman, pochodzący z Rezerwatu Pine Ridge, który prowadzi 
firmę cateringową „the Sioux Chef” i foodtruck  „Tatanka Truck”, 
czy Ben Jacob (Osage), który prowadzi restaurację Tocabe  
w Denver, Kolorado. 

Ponadto, pojawia się coraz więcej literatury przedmiotu, napi-
sanej w dużej mierze przez rdzennych uczonych i aktywistów.  
W kontekście tego artykułu warto wspomnieć o historyczce  
z plemienia Choctaw, Devon A. Mihesuah, a w szczególności jej 
artykuł  „Decolonizing our diets by recovering our ancestors’’ gar-
dens” (Mihesuah), w którym opowiada się za odzyskiwaniem  

1  Pierwotna wersja tego artykułu pojawiła się w języku angielskim w czasopiśmie Review of International American Studies 2019, 12/1, pod tytułem ”Food sovereignty practices of the Oneida Nation of 
    Wisconsin Tsyunhehkw^ farm: The Three Sisters, ceremony and community”, DOI: https://doi.org/10.31261/rias.7561 
2  Wszystkie tłumaczenia na język polski są autorki. 
3  Zgodnie z definicją, na „pustyni żywnościowej” nie ma źródła zdrowej żywności, np. sklepu spożywczego, w promieniu 10 mil (16 km).
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rdzennych sposobów produkcji żywności jako sposobie na 
przywrócenie zdrowia wśród rdzennych społeczności; o książ-
ce botaniczki z plemienia Potawatomi, Robin Wall Kimme-
rer, pt. Braiding Sweetgrass (2013), w której podkreśla relację 
między ludźmi i innymi żywymi istotami i pokazuje, jak wiele 
możemy uczyć się od roślin i zwierząt; książkę ekolożki, ekono-
mistki i pisarki z plemienia Anishinaabe, Winony La Duke, pt. 
Food is Medicine (2004), napisaną wspólnie z Sarah Alexander, 
w której podkreśla silny związek między tradycyjną żywnością, 
zdrowiem rdzennych społeczności i stanem środowiska natural-
nego;  oraz jej książkę Recovering the Sacred (2005) , w szczegól-
ności rozdział „Three Sisters”, w którym opisuje związek plemion 
Haudenosaunee z Trzema Siostrami - kukurydzą, fasolą i dynią. 
Na uwagę zasługuje również praca badaczki Elizabeth Hoover, 
na przykład jej artykuł „’You can’t say you’re sovereign if you can’t 
feed yourself”’: Defining and Enacting Food Sovereignty in Ameri-
can Indian Community Gardening” (Hoover), oraz książka, którą 
zredagowała wspólnie z Devon A. Mihesuah, pt. Indigenous 
Food Sovereignty in the United States (2019), w której działacze  
z poszczególnych rdzennych organizacji na rzecz suwerenności 
żywnościowej opisują swoją pracę. 

Poniższy artykuł dotyczy pracy na rzecz suwerenności żywno-
ściowej w gospodarstwie ekologicznym Tsyunhehkw^ (wyma-
wiane dżyn’henkła) Narodu Oneidów z Wisconsin, postrzeganej 
jako część ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej rdzen-
nych Amerykanów.4 W artykule skupiam się w szczególności 
na praktykach, które rewitalizują tradycyjne sposoby uprawy 
żywności i dostosowują je do współczesnych potrzeb spo-
łeczności Oneidów. Analizuję znaczenie Trzech Sióstr i sposób,  
w jaki przesłanie obowiązku opieki nad środowiskiem (environ-
mental stewardship)5,  zawarte w ich opowieści jest obecnie 
interpretowane przez członków społeczności. Przyglądam się 
również temu, jak Oneidowie dostosowali niektóre tradycyjne 
sposoby uprawy białej kukurydzy do współczesnych potrzeb 
i technologii. Następnie rozważam kolejną rolę, jaką biała ku-
kurydza odgrywa dla plemienia – jako że elementy kultury 
plemiennej i ceremonie towarzyszą jej sadzeniu i zbiorom, jej 
uprawa pozwala im na ich ożywienie. Na koniec analizuję, jak 
koncepcja służenia społeczności stanowi nieodłączną część 
pracy wykonywanej w gospodarstwie. 

Artykuł oparty jest na badaniach, jakie przeprowadziłam w One-
ida w marcu 2016 r. Składały się na nie: obserwacja uczestniczą-
ca pracy w gospodarstwie Tsyunhehkw^, przeprowadzenie wy-
wiadów z kilkoma jej pracownikami, a także z pracownikami 
Community Integrated Food Systems (której Tsyunhehkw^ 
stanowi część) oraz z członkami społeczności Oneidów zaan-
gażowanymi w uprawę białej kukurydzy i inne prace rolnicze. 
W tym artykule opieram się głównie na wywiadach przepro-
wadzonych z nieżyjącym już Jeffem Metoxenem i Kylem Wi-
sneskim. Jeff Metoxen był kierownikiem Tsyunhehkw^ w cza-
sie mojej wizyty i pomógł mi zorganizować jej znaczną część. 
Zanim zaczął pracować w gospodarstwie, przez pięć lat służył 
swojej społeczności jako członek policji w Oddziale Policyjnym 
Oneida, a później, przez dziewięć lat jako Prezes Komisji Gier Na-
rodu Oneidów. Z kolei Kyle Wisneski, w trakcie mojej wizyty był 
odpowiedzialny za uprawy i hodowlę zwierząt w Tsyunhehkw^ 

i jest obecnie jej kierownikiem. Jest także ojcem i członkiem Kla-
nu Wilka. Jego ojciec handlował kwiatami, a Kyle Wisneski dora-
stał, pomagając mu w pracy. Jednak szybko zdał sobie sprawę 
z tego, że pestycydy stosowane w przemyśle były szkodliwe dla 
środowiska i zdecydował się powrócić do tradycyjnego ogrod-
nictwa. Swój własny ogród pielęgnował już w wieku 12–13 lat. 
Jako pierwszy zainspirował go jego dziadek, który był hodowcą 
drzew i który przekazał mu swoją wiedzę o rolnictwie ekologicz-
nym, a później jego syn Braxton, który w marcu 2016 r. miał trzy 
lata. Wisneski jest także członkiem założycielem i partnerem sieci 
rdzennych hodowców nasion Indigenous Seed Keepers Network 
(ISKN), która szkoli rolników w zakresie technik ochrony nasion. 
Społeczności zaangażowane w ISKN posiadają wiele rzadkich na-
sion, które razem tworzą dużą kolekcję najrzadszych nasion na 
świecie. ISKN działa od około siedmiu lat, a Wisneski jest bardzo 
dumny z ich pracy.

Naród Oneidów z Wisconsin
Oneidowie z Wisconsin przenieśli się z ziem Haudenosaunee 
w północnej części stanu Nowy Jork do ich obecnego rezerwa-
tu na zachód od Green Bay w 1822 roku. Istnieje powszechne 
przekonanie, że nawrócili się na Chrześcijaństwo i podążyli za 
Eleazorem Williamsem do Wisconsin, pozostawiając za sobą 
tradycje i kulturę (Cornelius 1). Taki punkt widzenia jednak po-
mija główne czynniki wpływające na ich przeniesienie się do 
Wisconsin: traktaty podpisane z rządem federalnym USA i ze 
stanem Nowy York, naciski ze strony Ogden Land Company, 
politykę Departamentu Wojny oraz rolę Kościoła (Cornelius 1). 
Jak większość innych rdzennych Amerykanów w XIX w. „stawili 
czoła wspólnemu wysiłkowi podjętemu celem przeniesienia 
ich na Zachód” (Tiro XIV). W 1838 roku Oneidowie byli już po-
dzieleni na trzy narody – jeden w Nowym Jorku, jeden w So-
uthwold, w Ontario, w Kanadzie i jeden w dzisiejszym Wiscon-
sin (XIV). Jednak Oneidowie z Wisconsin nie porzucili swoich 
tradycji, języka ani kultury. Po przeprowadzce nadal rządzili 
swoim narodem jako wodzowie, utrzymywali podział na kla-
ny, zachowali swój język, uprawiali kukurydzę, fasolę i dynię, 
odprawiali ceremonie (mimo że w ukryciu), podczas gdy ko-
biety nosiły tradycyjne stroje i robiły syrop klonowy. Do dziś 
podtrzymują wartości swoich przodków (Cornelius 1).

Chociaż niektóre z tych praktyk stały się z czasem mniej po-
wszechne, głównie ze względu na politykę przymusowej asy-
milacji wobec rdzennych mieszkańców USA panującą od końca 
XIX w. do lat dwudziestych XX w., mniej więcej od lat siedem-
dziesiątych XX w. społeczność Oneidów i rząd plemienny po-
dejmują imponujący wysiłek, aby ożywić swój język, ceremo-
nie oraz praktyki związane z uprawą, przygotowaniem oraz 
konsumpcją żywności. Wiele z tych działań jest możliwe dzięki 
umowie, którą Oneidowie podpisali ze stanem Wisconsin w latach 
80-tych XX w., a która pozwoliła im na otwarcie kasyna. Plemię 
stało się „podręcznikowym przykładem wykorzystania dolarów 
kasynowych do pomyślnego tworzenia infrastruktury” (Loew 131). 
Owe działania obejmują program „zanurzenia w języku” oneida 
w przedszkolu plemiennym, nauczanie języka oneida w plemien-
nej szkole podstawowej (potocznie zwanej Turtle School), wybu-
dowanie Długiego Domu (Longhouse), w latach 80. służącego do 
odprawiania tradycyjnych ceremonii, oraz sprowadzenie białej 

4  Oneidowie stanowią część Konfederacji Irokezów (jak nazywają ją Francuzi), zwaną przez Anglików Ligą Pięciu Narodów lub Konfederacją Haudenosaunee, jak sami siebie nazywają członkowie tej 
    wspólnoty. Haudenosaunee tłumaczy się jako Ludzie Długiego Domu (People of the Longhouse). Konfederacja, która została założona przez proroka zwanego Peacemakerem, z pomocą Hiawathy, składa 
    się z narodów Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga i Seneka (później dołączył do nich naród Tuscarora). Jej celem było zjednoczenie narodów i stworzenie pokojowych protokołów podejmowania decyzji. 
    Dokładna data zjednoczenia narodów nie jest znana. Jest jednak jedną z pierwszych i najdłużej działających demokracji na świecie („About the Haudenosaunee Confederacy”).
5  W tekście używam terminów „opieka nad środowiskiem”, „opieka nad kukurydzą”, „opiekunowie kukurydzy”, itd., aby jak najlepiej oddać znaczenie terminu environmental stewardship, stewardship of the corn,  
     corn stewards, tak, jak w moim odczuciu używają ich Oneidowie.  Słowo stewardship często jest tłumaczone jako „ochrona”, np. ochrona środowiska lub „zarządzanie” (środowiskiem naturalnym, itd.), jednak  
     uważam, że ów tłumaczenia nie do końca oddają charakter relacji z kukurydzą jako istotą żywą, którą Oneidowie opisują.  
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kukurydzy od plemion Haudenosaunee w Nowym Jorku. Jak 
zapewnił Jeff Metoxen w trakcie wywiadu: „Wiele z tych rzeczy 
zostało zabrane, ale w Kanadzie, w Nowym Jorku, nadal te rze-
czy robili, długi dom, ceremonie, wciąż mieli swój język, więc było 
fajnie, że mogliśmy tam pojechać i część z nich zabrać ze sobą” 
(Metoxen 2016). Z pewnością można postrzegać pracę Tsyun-
hehkw^ jako część starań o przywrócenie tradycyjnych sposo-
bów uprawy i przetwarzania żywności, ceremonii związanych 
z jedzeniem i filozofii, które stanowią nieodłączną część podej-
ścia Oneidów do żywności i środowiska. 

Tsyunhehkw^ i Trzy Siostry 
Tsyunhehkw^ jest częścią zintegrowanego systemu produkcji 
żywności w Oneida (Oneida Community Integrated Food Sys-
tems – OCIFS), który powstał w 1994 r., aby sprostać proble-
mom związanym z ubóstwem i zdrowiem w rezerwacie One-
ida (OCIFS Brochure 1). Oprócz Tsyunhehkw^, OCIFS obejmuje 
konwencjonalne gospodarstwo rolne, sad jabłkowy, spiżarnię/
centrum dystrybucji żywności, centrum grantowe oraz ośro-
dek zdrowia. Tsyunhehkw^ jest zatem inicjatywą prowadzoną 
i finansowaną przez plemię. 

Gospodarstwo ekologiczne Tsyunhehkw^ co roku hoduje iro-
keską białą kukurydzę na ok. 3–6 akrach ziemi. Prowadzi tak-
że ogród leczniczy oraz szklarnię, w której uprawia się różne 
owoce i warzywa. Ponadto hoduje bydło oraz kury i prowa-
dzi przetwórnię warzyw, owoców i kukurydzy (zlokalizowaną 
w szkole), gdzie są przetwarzane i pakowane produkty, któ-
re następnie sprzedawane są po przystępnej cenie w sklepie 
detalicznym Oneida. W gospodarstwie oraz przetwórni orga-
nizowane są również różne warsztaty dla członków społecz-
ności (nie tylko obywateli Oneida), a także dla uczniów szkół 
i studentów pobliskiego kampusu Uniwersytetu Wisconsin 
w Green Bay. Wreszcie, pracownicy Tsyunhehkw^ pomagają 
członkom społeczności zakładać własne ogrody i udostępnia-
ją zainteresowanym ogród społeczny.

Kluczowa dla podejścia Oneidów do żywności oraz ich roli jako 
opiekunów kukurydzy (i środowiska) jest opowieść o Trzech Sio-
strach. Wersja opowieści zamieszczona na stronie internetowej 
plemienia, opowiedziana jest przez Amosa Christjohna. Zaczy-
na się od opisu kobiety Sky Woman, która spadając przez otwór 
w pobliżu Drzewa Życia, chwyta nasiona z ziemi wokół drzewa  
i ostatecznie ląduje na plecach dużego żółwia („Creation Story”). 
Żółw się rozrósł, aby stworzyć Wyspę Żółwia i stać się częścią Mat-
ki Ziemi. Jednymi z pierwszych nasion były nasiona kukurydzy, fa-
soli i dyni, które stały się dla Irokezów Trzema Siostrami. Uważane 
są za ich główne źródło pożywienia (sustainers).6 „Jest naszą tra-
dycją i odpowiedzialnością, aby uhonorować tych, którzy utrzymują 
nas przy życiu” (Metoxen 2):

Kiedy ludzie zostali stworzeni, (Stwórca) shukwaya?tisu poin-
struował ich, że mają już wszystko, co jest potrzebne do dobrego 
życia. Nie potrzebowali niczego więcej, była woda, jedzenie, leki 
- wszystko, co potrzebne do ich przeżycia. Jedyne, o co proszono 
ludzi, to aby zbierać to, co zostało im dane i  okazywać dziękczy-
nienie. Z czasem zawiedliśmy, nie okazaliśmy im oczekiwanego 
uznania i zignorowaliśmy naszą odpowiedzialność. (Metoxen 2) 

Tekst na stronie plemienia dalej opisuje wizję Handsome La-
ke’a, proroka z plemienia Seneka, który żył na przełomie XVIII 
i XIX wieku i który odegrał znaczącą rolę w odrodzeniu trady-

cyjnej religii wśród ludzi Długiego Domu. Jego wizja dotyczy 
rozmowy z Trzema Siostrami, którą odbył, gdy przygotowywał 
się do opuszczenia tego świata. Trzy Siostry poprosiły go, aby 
zabrał je ze sobą. Zdawał sobie sprawę z tego, że jego ludzie 
głodowaliby bez nich, jednak Trzy Siostry nalegały, ponieważ 
nie były już honorowane podczas ceremonii. „Handsome Lake 
wyjaśnił ludziom, że zapomnieli o swoich obowiązkach i że Trzy 
Siostry opuszczą ten świat, jeśli nadal będą w ten sposób żyć. Lu-
dzie uznali, że zawiedli i zaczęli na nowo oddawać cześć Trzem 
Siostrom” (Metoxen 3). Morał wizji Handsome Lake’a jest jasny 
– jeśli Trzy Siostry nie będą honorowane, znikną i nie będą 
więcej zapewniać pożywienia dla ludzi. Biała kukurydza jest 
również obecna w historii stworzenia Oneida. Samo słowo ku-
kurydza w języku oneida, on^ste, oznacza „ta, która na żywi”.

Chociaż Tsyunhehkw^ w dużej mierze skupia się na produkcji 
białej kukurydzy, filozofia zawarta w opowieści o Trzech Sio-
strach jest również obecna w hodowli innych roślin i zwierząt 
w gospodarstwie. Ponadto, prowadzi ono mały ogród Trzech 
Sióstr, który służy jako miejsce nauczania członków społecz-
ności o relacji między kukurydzą, fasolą i dynią, i znaczeniu 
opowieści o nich dla kultury Oneidów. Trzy Siostry uprawiane 
są techniką znaną jako „sadzenie towarzyszące” (companion 
planting), gdyż przynoszą sobie wzajemnie korzyści – kuku-
rydza zapewnia strukturę dla wspięcia się fasoli, która z kolei 
dostarcza do gleby azot, podczas gdy dynia rozprzestrzenia 
się blisko ziemi, zapobiegając wzrostowi chwastów.

Innowacja jako tradycja
Pracownicy Tsyunhehkw^ zdają sobie sprawę z wagi opie-
ki nad kukurydzą, odpowiedniej selekcji ziarna, miejsca jego 
posadzenia i właściwej jakości gleby. Współczesna technolo-
gia jest używana, ale tylko w stopniu, który pozwala na utrzy-
manie dawnej odmiany kukurydzy i nie łamie protokołów 
obchodzenia się z nią. Na przykład, modyfikacja genetyczna 
zabiłaby ducha kukurydzy, według Kyle’a Wisneskiego, który 
podąża za tradycją Długiego Domu (Wisneski 2016). W gospo-
darstwie wykorzystuje się również komercyjne emulsje rybne 
do nawożenia kukurydzy, jako że w przeszłości używano do 
tego rybich głów. Odpowiedzialność przechodzi z kukurydzy 
na ludzi i z powrotem. Jak stwierdził Jeff Metoxen: „Myślę, że 
[ta odpowiedzialność] często odgrywa dużą rolę. Wiem, że cza-
sem rozważano [jakąś innowację technologiczną] i mówiono, 
że będzie dla nas świetna [, i] czułem, że ta koncepcja odegrała 
rolę w niepowodzeniu danego pomysłu” (Metoxen 2016). Dodał: 
„Technologicznie można by wiele rzeczy usprawnić, ale to nie jest 
kukurydza kiszonkowa, to nie jest słodka kukurydza. Wiele razy 
im się nie udało, ponieważ (…) traktowali ją jako produkt komer-
cyjny, a nie jako źródło pożywienia. Nie popieram tego. Myślę, że 
musimy uznać technologię i jednocześnie próbuję dowiedzieć się 
więcej o mojej kulturze i o tym, co robić w przyszłości. Chodzi o to, 
żeby się w tym nie pogubić, [nie popaść] w przedsiębiorczy tok 
myślenia” (Metoxen 2016). Chociaż ilość kukurydzy sadzonej  
w Tsyunhehkw^ wymaga użycia sprzętu mechanicznego, ta-
kiego jak sadzarka, kukurydza zbierana jest ręcznie w trady-
cyjny sposób każdego października przez społeczność One-
ida podczas corocznego święta zbiorów (Harvest and Husking 
Bee). Ludzie często kwestionują tradycyjny charakter praktyk 
rolniczych w Oneida. Pytają, na przykład, jak bydło, kury, lub 
sad jabłoniowy mogą być częścią ruchu na rzecz suwerenności 
żywnościowej rdzennych Amerykanów. Metoxen odpowiada: 

6  Źródło pożywienia” nie w pełni oddaje sens słowa sustainer w kontekście tego, jak Oneidowie postrzegają Trzy Siostry. Można by się pokusić nawet o użycie słowa „żywicielki”, by lepiej oddać jego znaczenie,  
     jednak w języku polskim jest ono zarezerwowane dla ludzi. Dlatego dalej w tekście będę używać terminu „źródło pożywienia”.2  Wszystkie tłumaczenia na język polski są autorki. 
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Ponieważ jest to symbiotyczny związek z naturą. Mamy tak wiele 
akrów… [bydło] produkuje obornik, który może pomóc [spożyt-
kować] część ziemi, która może wytworzyć część gleby, im więcej 
jedzą, tym więcej obornika produkują, więc możesz w tym miej-
scu sadzić i przenieść je w inne… jeśli ich nie masz, jest to niemoż-
liwe… a jeśli masz kury, masz świeże mięso i jaja, itp. To wszystko 
część tego związku. Jest tyle rzeczy, które czuję i do których dążę 
– że trzeba mieć bardziej bioróżnorodne spojrzenie i proces my-
ślowy, zamiast hodować monokulturę, zamiast mówić ‘biała ku-
kurydza to jedyne, na czym mi zależy’.
(…)
nigdy tego nie robiliśmy, bez względu na wiek, do którego się cof-
niesz, to była mieszanka wszystkiego. Jest tyle pracy z dzisiejszą 
technologią i z problemami, przed którymi dzisiaj stoimy – jak 
zróżnicować [źródła żywności]? W jaki sposób dojdziemy do mo-
jej interpretacji bezpieczeństwa żywnościowego, aby móc osią-
gnąć suwerenność żywnościową? (Metoxen 2016).

Dlatego korzystanie z nowoczesnych technologii jest w rze-
czywistości kontynuacją kreatywności Oneidów w poszukiwa-
niu różnorodnych sposobów uprawy kukurydzy, a także kon-
tynuacją kładzenia nacisku na bioróżnorodność w rolnictwie. 
Dlatego, chociaż bydło i kury nie były hodowane przez One-
idów przed pojawieniem się na kontynencie Europejczyków, 
ich współczesne użycie jest kontynuacją ich tradycji innowacji 
w rolnictwie.

Ceremonia i służba wspólnocie 
Kalendarz rolniczy w Tsyunhehkw^ dyktują tradycyjne cere-
monie. Zaliczają się do nich dziękczynienie Stwórcy poprzez 
modlitwę, okadzanie na dobry początek sezonu i ceremonię 
sadzenia nasion, która obecnie nie jest praktykowana, ale jak 
stwierdził Jeff Metoxen: „to część tego, czego jesteśmy świado-
mi. Powiedzmy, że pracujesz według pór roku, że wyglądasz od-
powiedzialności, którą masz… i to jest cykl… Więc kiedy mamy 
jakąś roślinę, szukamy dla niej dobrego początku sezonu, żeby 
wykiełkowała” (Metoxen 2016). W sierpniu, przed zbiorami, 
kiedy pojawia się zielona kukurydza (kukurydza we wczesnej 
fazie) odbywa się też ceremonia zielonej kukurydzy. Zielona 
kukurydza jest podobna do słodkiej kukurydzy w tym, że po-
trzebuje jedynie delikatnej obróbki, aby można ją było zjeść. 
Metoxen wyjaśnia: 

To jak słodka kukurydza. Pewnie możesz ją po prostu zjeść, jeśli 
chcesz. Jest również tradycyjna zupa, którą z niej robimy i jemy 
podczas ceremonii, dziękując, że przynajmniej będą żniwa – to 
bardziej osobista, wewnętrzna, rzecz, ale nasz Długi Dom to 
świętuje […]. Wiele razy, system klanowy plemienia Oneida – 
żółw, wilk i niedźwiedź…  [klany] mają pewną odpowiedzialność 
wobec Długiego Domu, więc często z nami współpracują. Gdy 
zielona kukurydza jest gotowa, przyjdą zebrać buszel i przygotu-
ją z niej jakieś danie, które zanoszą później do Długiego Domu. 
To jakby okazja do barteru. Nie pobieramy za to opłat. Po prostu 
mówimy, np. „hej, czy możesz nam czasem przyjść pomóc?”. To 
dość otwarta sprawa (Metoxen 2016).

Powyższy fragment wskazuje nie tylko na znaczenie kukury-
dzy w ceremoniach Oneidów (zakorzenionych w pojmowaniu 
kukurydzy jako istoty, z którą się ma relację i jako źródła po-
żywienia), ale także na rolę gospodarstwa Tsyunhehkw^ jako 
dostawcy kukurydzy podczas ceremonii, które odbywają się 
w Długim Domu. Jako że zbiory kukurydzy (i szerzej, praktyki 

rolnicze) i ceremonie są ze sobą splecione, rola Tsyunhehkw^ 
dla przeprowadzenia ceremonii w Długim Domu Oneidów 
jest nieoceniona. Nie oznacza to, że biała kukurydza nie była 
hodowana przez poszczególne osoby w Oneida przed założe-
niem Tsyunhehkw^ na początku lat 90. (i że nadal tego nie ro-
bią). Jednak fakt, że jest ona hodowana na tak dużą skalę jest 
bardzo doceniany przez społeczność w rezerwacie.

Kolejna ceremonia, która celebruje białą kukurydzę i w której 
organizacji Tsyunhehkw^ odgrywa znaczną rolę, jest święto 
zbiorów i łuskania – Harvest and Husking Bee, które odbywa się 
co roku w październiku. Jest ono jednocześnie największym 
wydarzeniem kulturalnym w Oneida, w którym uczestniczy 
wielu członków społeczności i gości. Jest to celebracja trady-
cyjnej opieki nad kukurydzą. Rozpoczyna się w kręgu, rozsy-
paniem tytoniu i modlitwą. Jak wyjaśnił Jeff Metoxen: 

(…) jest księżyc zbiorów, proces zbiorów… w trakcie zbiorów 
zasadniczo wybierasz nasiona na następny sezon, więc później 
dziękujesz za proces wyboru nasion… więc dużo mówimy o tym, 
że trzeba do tego podejść z dobrym nastawieniem, z dobrym ser-
cem, żeby być na to gotowym, wziąć na siebie te odpowiedzial-
ności i przeprowadzić je do końca. Masz nadzieję, że te sprawy 
będą doprowadzone do końca i ja w to wierzę (Metoxen 2016). 

Pracownicy Tsyunhehkw^ są dumni ze swojej pracy opieku-
nów kukurydzy. Jak stwierdził Kyle Wisneski: „Czuję, że wielu 
ludzi chciałoby mieć tę pracę – opiekun kukurydzy. Sięga ona 
tysięcy lat wstecz, jest w naszej historii stworzenia, to zaszczyt. 
Wiele sław z Oneida przekroczyło ten próg i wzięło odpo-
wiedzialność za to, aby kukurydza była bezpieczna, więc to 
zaszczyt. Nie patrzę na to jak na pracę” (Wisneski 2016). Rów-
nież święto zbiorów i łuskania postrzegane jest jako część ich 
odpowiedzialności opieki nad kukurydzą, gdyż pozwala ono 
na przekazanie tradycyjnych sposobów suszenia kukurydzy 
innym członkom społeczności:

To jest coś, czym się z nimi [członkami społeczności] dzielimy, kie-
dy mamy czas. Dlaczego to robimy? Cóż, to jest biała kukurydza, 
ona nie jest dla krów, świń czy kur, to nie jest kiszonka. To jest dla 
ludzi, to nasze pożywienie…. To jest coś, co nasi ludzie mieli od 
samego początku. Próbujemy zapewnić, aby nadal była wśród 
nas. To są wielkie kroki, dzięki którym nadal trwa, to dzielenie 
się. Zaplatanie kolb kukurydzy to tradycyjny sposób suszenia ku-
kurydzy – jakie wiążą się z tym obowiązki? Cóż, kukurydza jest 
mokra, ona nie jest jak słodka kukurydza, prawie wszyscy wiedzą, 
że tę drugą można po prostu ugotować. Ta [biała] kukurydza nie 
jest do tego stworzona. Jeśli spróbowalibyśmy tak zrobić, jeśli nie 
podzielimy się z nimi tymi obowiązkami [wobec kukurydzy], wy-
stawiamy ich na niepowodzenie. Ponownie, ważne jest, aby dzie-
lić się tymi krokami […] ona jest  jest tak stworzona, że trzeba ją 
wysuszyć w [szczególny] sposób (Metoxen 2016).

Zatem oprócz tego, że stanowi ważne święto w kalendarzu spo-
łeczności Oneida, Harvest i Husking Bee jest również okazją do 
nauczenia członków społeczności, a zwłaszcza młodszego poko-
lenia, jak zaplatać kukurydzę. Tym samym, pozwala ono wypełnić 
obowiązek opieki nad kukurydzą. Pokazuje również, jak ważne 
jest dzielenie się kukurydzą ze wspólnotą i zaangażowanie 
społeczności w proces zbiorów i suszenia.

Służba wspólnocie to kolejna tradycja, która jest kontynuowa-
na przez pracowników Tsyunhehkw^. Jest ona zawarta w mi-
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sji gospodarstwa, jako że jej głównym celem jest zapewnienie 
społeczności Oneidów białej kukurydzy i innej żywności, a nie 
przynoszenie zysków. Jest ona również widoczna w jej roli edu-
kacyjnej – pracownicy przekazują społeczności wiedzę o tra-
dycyjnej żywności i praktykach żywieniowych, o tym, jak być 
samowystarczalnym i uprawiać własny ogród podczas różnych 
warsztatów i w szkołach, a także podczas Harvest and Husking 
Bee, kiedy organizowany jest dzień edukacyjny. Poniższy frag-
ment pokazuje, w jaki sposób Jeff Metoxen postrzega angażo-
wanie się społeczności jako tradycję: 

To [Harvest and Husking Bee] było wydarzenie plemienne odkąd 
pojawiła się biała kukurydza. Tak mówiono o tym w przeszłości 
– to właśnie sprawiało, że społeczność się angażowała, to jest 
to, co skłaniało wszystkich ludzi do zaangażowania się i uzna-
nia, że wszyscy dbają o kukurydzę. Jeśli były pewne wymagania 
lub wytyczne dla mężczyzn lub kobiet, dzielono się nimi właśnie 
wtedy. Jeśli mogłaś gdziekolwiek pomóc – na każdym etapie jest 
coś, co można zrobić, nawet jeśli masz pewne ograniczenia... 
Mieliśmy ludzi na wózkach inwalidzkich. Oczywiście, że nie będą 
pracować w polu, ale mogą być pod namiotem, w którym mamy 
zbiory. Sama rozmowa – myślę, że to twoje wydarzenie budujące 
społeczność. W rzeczywistości mamy o wiele więcej uczniów niż 
mamy ludzi. Zwykle jest ich kilkaset. (Metoxen 2016) 

Powyższy opis zaangażowania społeczności jest bliski prze-
słaniu zawartemu w wizji proroka Handsome Lake’a — wspól-
nota dba o białą kukurydzę, a kukurydza nie tylko stanowi 
jej pożywienie, ale także je buduje i integruje. Tsyunhehkw^ 
wspiera tę wzajemną relację. 

Konkluzja 

Praca Tsyunhehkw^ jest częścią wysiłków na rzecz suweren-
ności żywnościowej Narodu Oneidów z Wisconsin, których się 
podejmuje od wczesnych lat 90-tych za pomocą zintegrowa-
nego systemu żywnościowego Oneida Community Integrated 
Food Systems. Jednocześnie, stanowi ona część większego ru-
chu na rzecz suwerenności żywnościowej rdzennych Amery-
kanów w Stanach Zjednoczonych. Jej pracownicy współpracu-
ją z rdzennymi hodowcami nasion i organizacjami, uczestniczą 
w międzyplemiennych i międzynarodowych konferencjach 
poświęconych suwerenności żywnościowej, współorganizują 
doroczny zjazd Great Lakes Food Sovereignty Summit i biorą 
udział w wielu innych inicjatywach. 

Oneidowie z Wisconsin w sposób kreatywny i z powodze-
niem odtwarzają swoje praktyki rolnicze, tradycje i ceremonie. 
Ostrożne wykorzystanie technologii i przestrzeganie tradycyj-
nych protokołów pozwala im na zbiory dużych ilości dawnej 
odmiany białej kukurydzy, którą mogą wykorzystywać pod-
czas ceremonii, sprzedawać w sklepie detalicznym i konsumo-
wać przy różnych okazjach. Kierując się odrodzoną tradycją 
Długiego Domu, w ciągu roku odprawiają tradycyjne ceremo-
nie. Wreszcie, poprzez inicjatywę edukacyjną i doroczne świę-
to Harvest and Husking Bee, udało im się scalić społeczność  
i zaangażować ją w prace przy zbiorach kukurydzy, a także sze-
rzyć wiedzę na temat jej znaczenia kulturowego. 

Dlatego dla Oneidów osiągnięcie plemiennej suwerenności 
żywnościowej jest procesem dekolonialnym – pozwala on na 
przywrócenie tradycji żywnościowych, które stoją w centrum 

ich kultury i wierzeń, oraz zwalcza problemy zdrowotne i pro-
blemy związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego 
w rezerwacie, spowodowane przez kolonialne programy usu-
wania i asymilacji rdzennych Amerykanów. Praca wykonana 
przez Tsyunhehkw^ pokazuje również, że osiągnięcie przez 
plemiona suwerenności żywnościowej jest nierozerwalnie 
związane z suwerennością kulturową, jako że pożywienie, 
opieka nad ziemią, język, ceremonie i społeczność są wszyst-
kie częścią tego procesu.

Zuzana Kruk-Buchowska

dr Zuzana Kruk-Buchowska jest adiunktem na Wydziale Anglistyki Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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David Treuer w swej książce – zajmującym literacko-reporter-
skim przewodniku po świecie tubylczych społeczności USA 
- opowiada o sandaczach, wytrzebionych w XX w. przez Od-
żibuejów w kilku jeziorach północnej Minnesoty. Ryba ta jest 
przysmakiem w tych stronach i Indianie zrobili to samo, co 
wcześniej robili biali, zanim w 1930 r. Odżibueje odzyskali pra-
wo do łowiska (przypadek Red Lake). „Suwerenność oznacza, 
że możecie sami decydować, jak żyć, ma jednak pewien minus, 
oznacza bowiem także, że możecie zmarnować sobie życie”, ko-
mentuje autor (Treuer, 2020: 58), dodając jeszcze: „Jest jakaś iro-
nia w tym, że Indianie, uważani zarówno przez samych siebie, 
jak i przez nie-Indian, za «gospodarzy ziemi» – to znaczy takich 
ludzi, którzy dzięki swojej kulturze lub krwi tworzą wyjątkowe 
i zdrowe związki z naturą – często odpowiadają za niszczenie 
tego ekosystemu, który dał nam życie” (tamże: 61). Rocznie ło-
wiono miliony ton sandacza i nikt nie zwracał uwagi, że z roku 
na rok ryb ubywa. „Nikt nie słuchał jeziora”, pisze Treuer (63).

Kultura lub krew… Tubylczy Amerykanie jako naturalni sprzy-
mierzeńcy i opiekunowie matki natury. Ile razy to już słyszeli-
śmy? Obrona środowiska wodza Seattle’a, reklama z Płaczącym 
Indianinem (Crying Indian) przeciw zaśmiecaniu środowiska, 
nawet na facebookowej grupie polskich przyjaciół Indian bez 
trudu można znaleźć liczne wypowiedzi o „kulturze Rdzennych 
– opiekunów ziemi” … 1 

Indianie w szponach mitu
„Jak można kupować i sprzedawać niebo, ciepło ziemi? To 
obcy nam wymysł. Rzeki są naszymi braćmi (…). Powietrze 
jest cenne dla czerwonego człowieka, bo wszystkie rzeczy 
dzielą ten sam oddech (…). Ziemia nie należy do człowieka. 
Człowiek należy do ziemi (…). Wszystkie rzeczy są połączo-
ne, tak jak krew łączy rodzinę” – miał powiedzieć przed 1855 
rokiem wódz Seattle (w rzeczywistości Seeathl), wódz grup 
Suquamish i Duwamish z Północnego Zachodu. Prawda jest 
taka, że słowa te w jego usta włożył niejaki Ted Perry, pełen 
dobrej wiary reżyser filmu ekologicznego wyprodukowanego 
przez Południową Konwencję Baptystów w 1972 roku. Perry 
sam przyznawał – ale nikt już go nie słuchał! – że „nigdy nie po-
zwoliłby nikomu wierzyć, że to było coś innego niż fikcyjny ka-
wałek wymyślony przeze mnie” (cyt. w: Kaiser, 1989: 516, 520).

O ile w przypadku „mowy wodza Seattle’a” można mówić o peł-
nym dobrym chęci odwołaniu się do wyobrażeń na temat amery-
kańskich tubylców, o tyle drugi – reklama z płaczącym Indianinem 
z 1971 roku, na początku „Dekady Środowiskowej” Richarda 
Nixona – jest cynicznym wplątaniem zbanalizowanego wi-
zerunku  Indian do twardej walki politycznej. Najmniejszym 
problemem jest to, że Indianinem ze słynnej reklamy, któremu 
na widok śmieci spływa wielka kropla po policzku, w istocie 
był Amerykanin włoskiego pochodzenia, Espera de Corti, któ-
ry z udawania Indianina uczynił sens nie tylko swej aktorskiej 
kariery (jak podaje strona IMDB „Iron Eyes Cody”, czyli de Corti, 

odgrywał Indian w ponad 200 filmach), jak i życia. Problemem 
było to, kto stał za tą reklamą i czemu ona służyła. Jak wyka-
zał historyk Finis Dunaway, organizacja Keep America Beautiful, 
twórca reklamy, była w rzeczywistości parasolem dla szeregu kor-
poracji (m.in. American Can Co., Owens-Illinois Glass Co., potem 
dołączyła np. Coca Cola), faktycznych gigantów, jeśli chodzi  
o zanieczyszczanie środowiska. Przy pomocy reklamy zwalały 
one winę za katastrofę środowiska na obywateli („Ludzie roz-
poczęli zanieczyszenia. Ludzie mogą to przerwać”, mówi głos 
zza kadru, a wyrzucane z samochodu plastikowe kubki trafiają 
pod nogi ubranego w „tradycyjną” indiańską bluzę włoskiego  
„Indianina”). Jednocześnie agresywnie lobbowały przeciw pro-
jektom ustaw, nakazującym producentom używać opakowań 
wielokrotnego użytku. Swoich przeciwników, prawdziwych 
ekologów, nazywali zaś „komunistami” (Dunaway, 2017).

A wcześniej przecież był jeszcze słynny tubylczy „konserwacjo-
nista” Grey Owl – w istocie Anglik Archie Belaney. Przykłady te 
pokazują, jak łatwo jest manipulować zbiorowymi wyobraże-
niami, a tubylczy Amerykanie po raz kolejny stali się wdzięcz-
nym materiałem, z którego można lepić, co tylko się chce. Wie-
lowiekowa praktyka fantazjowania na temat tubylców Ameryki 
zaczęła się od Kolumba i jego pomyłki dotyczącej zarówno sa-
mej nazwy ludzi, których spotkał, jak i jego wyobrażenia o Ara-
wakach jako reliktach mitycznej krainy niewinności, „złotego 
wieku”. Odkąd Europejczycy odkryli dla siebie nowy świat, 
dziejom amerykańskich tubylców towarzyszą odporne na 
czas dwa konkurujące i uzupełniające się mity „szlachetnego 
dzikusa” i „krwiożerczego dzikusa” (od Kolumbowych Karibów-
-ludożerców, przez bohaterów powieści Coopera, po dzikiego 
Paunisa z „proindiańskiego” westernu Tańczący z wilkami).

Zresztą współcześni tubylczy myśliciele również sięgnęli po 
tę retorykę. Vine Deloria pisał: „Biały człowiek zniszczył tę zie-
mię. Zniszczył planetę ziemię. Żeby przeżyć, społeczeństwo 
białych musi zwrócić ziemię Indianom, czyli musi przywrócić 
ziemię do stanu, w jakim się znajdowała przed przybyciem 
białych. Jedynym sposobem byłoby przyjęcie indiańskich spo-
sobów przetrwania. Biały człowiek, żeby w ogóle mógł istnieć, 
musi przyjąć indiański sposób życia w każdym wymiarze. To 
samo zresztą musiał zrobić, kiedy przybył tutaj” (cyt. w: Martin, 
1978: 160–161). Winona LaDuke, słynna odżibuejska pisarka, 
działaczka na rzecz praw Indian i ekolożka, pisała o tym, że „lu-
dzie łączą z ziemią pokrewieństwo. Niedźwiedzie nauczyły nas 
leczenia, wilki nauczyły nas wychowywania dzieci (...). Stwórca 
ofiarował nam dziki ryż. Dziki ryż jest sensem naszego istnie-
nia (...). Dla nas ryż jest nie tylko źródłem pożywienia, ale i mą-
drości. Dla promotorów globalizmu to po prostu towar, który 
można eksploatować dla zysku” (LaDuke, 2007: 3-5).

A ostatnio Dahr Jamail, autor Końca lodu, wstrząsającej książ-
ki o czekającej nas klimatycznej zgubie, stwierdził, że skoro 
przez tysiące lat tubylcze społeczności żyły w zgodzie z przy-
rodą, powinniśmy próbować się od nich uczyć2. 

„Z kultury i z krwi”. Tubylcy Ameryki Północnej 
i natura – marnotrawcy czy opiekunowie ziemi?

1   Dziękuję Markowi Maciołkowi, mojemu serdecznemu kompanowi w indiańskiej przygodzie od ponad dwudziestu lat, za cenne jak zwykle uwagi do kolejnych wersji tego tekstu
2  Wypowiedź Dahra Jamaila podczas spotkania online z polskimi czytelnikami 30 lipca (https://www.facebook.com/events/626613901587720). Może jego słowa brzmią naiwnie, ale za emisje dwutlenku 
    węgla i metanu, które zabijają naszą planetę, odpowiadają przecież nie tubylcze wspólnoty, lecz współczesne, nowoczesne państwa, prowadzące swoisty wyścig trucicieli (a USA, wraz z Chinami, Rosją, Indiami 
     i Japonią, należą do ścisłej światowej czołówki w tej kategorii).
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Także niektórzy badacze dołożyli cegiełkę do skonsolido-
wania wizerunku Indianina – opiekuna ziemi. Historyk J. 
Donald Hughes, autor książki American Indian Ecology, 
pisał na przykład: „Wzory kulturowe amerykańskich Indian, 
oparte na ostrożnym polowaniu i uprawie ziemi, prowadzo-
nych zgodnie z duchowym postrzeganiem natury, w istocie 
chroniły ziemię i życie na ziemi. Od czasu kolonizacji marno-
trawne niszczenie ziemi przyśpieszyło” (Hughes, 1983: 139).

Po pół tysiącu lat znowu jesteśmy w punkcie wyjścia: tym 
razem (czyli jakieś 50 lat temu) biali postanowili uczynić 
z Indian obrońców zwierząt i „matki ziemi”. Ekologiczny 
Indianin to nowe wcielenie „szlachetnego dzikusa”. Biały 
człowiek potrzebował kogoś obcego, kogoś z przeszłości, 
komu włożyłby w usta ideologię ekologicznego konserwa-
cjonizmu. Tym kimś okazał się Indianin (Martin, 1978: 159).

(Bezwzględna) wojna ludzi ze zwierzętami
Za mocno kontrowersyjną (i zarazem olśniewająco podaną) 
wersję mitu szlachetnego i ekologicznego dzikusa można 
chyba uznać słynną tezę historyka Calvina Martina o peł-
nym zrozumienia i szacunku dla innych „plemion” (czyli in-
nych gatunków stworzeń) światopoglądzie tubylczym, któ-
ry uległ załamaniu na skutek kontaktu z Europejczykami.

W swej znanej książce z 1978 roku Keepers of the Game 
(Strażnicy Zwierzyny) Martin postawił tezę, że masowe wy-
bijanie zwierząt przez subarktycznych Indian w XVII wieku 
miało przyczyny religijne, co z kolei ma potwierdzać ich 
wcześniejszy – przed okresem kolonizacji – głęboki szacu-
nek dla natury. Martin, obficie cytując badaczy (na czele  
z Frankiem Speckiem) tubylców amerykańskich ze wschod-
nich lasów kontynentu, przypomina, że Indian i zwierzęta 
łączyła duchowa więź, a ich wzajemne relacje obwarowane 
były szeregiem zobowiązań i nakazów. Zwierzęta dobro-
wolnie oddawały się myśliwym, pod warunkiem, że ten nie 
zabijał więcej niż potrzebował  i nie więcej, niż jego duch 
i duch zwierzęcia uzgodniły wcześniej (np. podczas wizji 
sennej), a także że później należycie obchodził się ze zwie-
rzęcymi szczątkami, pozwalając na regenerację zwierzęcia. 
Przy tego typie relacji łatwo było obrazić każdą ze stron: 
np. zwierzęta mogły czuć się znieważone, gdy myśliwy użył 
niewłaściwych słów albo gdy mięso zwierzęcia zostało spo-
żyte przez menstruującą kobietę. Myśliwy mógł czuć się 
obrażony, gdy w porze głodu zwierzę nie chciało dać się 
schwytać. Jedno „plemię” mogło oskarżyć drugie o stoso-
wanie wrogiej magii. Zdaniem Martina tak właśnie się stało 
w puszczach wschodniej Kanady na początku kolonizacji: 
epidemie przyniesione przez białego człowieka, dziesiąt-
kujące tubylcze wioski, Indianie mieli zinterpretować jako 
konspirację (z bliżej nieznanego powodu) zwierząt prze-
ciw nim, sami więc porzucili swój tradycyjny myśliwski etos 
i wydali bezwzględną wojnę swym niedawnym braciom. 
Nastąpiła gwałtowna sekularyzacja czy „odduchowienie” 
(despiritualization) – termin preferowany przez Martina 
(Martin, 1978: 113) – a więc porzucenie przez Indian trady-
cyjnych wierzeń dotyczących relacji ze środowiskiem przy-
rodniczym. Działo się to, powiada Martin, nie pod wpły-
wem ewangelizacji ze strony białego człowieka, lecz było 
– paradoksalnie! – konsekwencją tej samej wiary. „Ludzie 

odrzucali tradycyjne odpowiedzi duchowe, ponieważ prze-
stawały być satysfakcjonujące (…). Szamani nie tylko nie 
potrafili już leczyć nowych chorób [epidemii wywołanych 
przez Europejczyków], ani nawet ich wyjaśniać (…). Ludzie, 
którzy – jak się zdaje – zwykle obwiniali obrażone zwierzę-
ta za swoje choroby, zapewne i teraz oskarżyli je o nowe 
zakażenia. Właśnie to podejrzenie – że zwierzęta nadmier-
nie każą człowieka chorobą – doprowadziło do sekularyza-
cji, czy profanacji tubylczego świata duchowego” (Martin, 
1978: 113–149; Martin, 1981: 15-18). Indianie „autentycznie 
dbali o dobrobyt (welfare) innych form życia (…). Tubyl-
czy człowiek czuł autentyczne pokrewieństwo, a często 
i przywiązanie do dzikiej zwierzyny i roślin” Martin, 1978: 
186). I jeszcze: całkiem możliwe, pisze Martin, że „kanadyj-
scy Indianie byli opiekunami (conservationist) zwierzęcych 
zasobów”, ale tylko dopóty, dopóki uważali zwierzęta za 
równych sobie partnerów, dopóki jedni i drudzy potrafili 
„wchodzić w pełen szacunku dialog”. I to jest zła wiadomość 
dla współczesnych ekologów, bo „Natura, wydaje mi się, na 
zawsze pozostanie głucha i ślepa w obecności judeochrze-
ścijańskich społeczeństw” (Martin, 1981: 18).

Inni badacze, historycy i antropolodzy, nie zostawili na 
karkołomnej hipotezie Martina suchej nitki, jako niepo-
trzebnie uciekającej się do spekulacji na temat religii i ide-
ologii amerykańskich tubylców. Na przykład Bruce Trigger, 
badacz dziejów Huronów, wskazał, że Indianie pragnęli 
handlu z białymi za wszelką cenę, bo dzięki europejskim 
przedmiotom z żelaza (noże, siekiery, szydła, kociołki, 
ostrza strzał z żelaza) wydatnie wzmacniała się ich kultura 
materialna i mogli konkurować z Irokezami, którzy tego sa-
mego typu rzeczy wymieniali u Holendrów. Obydwie gru-
py płaciły za nie pożądanymi przez Europejczyków skórami 
zwierząt. To była ostra rywalizacja (między Huronami a Iro-
kezami) o przetrwanie, jedni i drudzy w najmniejszym stop-
niu nie przejmowali się tym, że wytrzebili bobry na swoich 
terytoriach, wręcz uważali to za najbardziej ekonomiczny 
sposób na poprawę własnej sytuacji. Poza tym np. Indianie 
z doliny Rzeki Świętego Wawrzyńca wytępili bobry, zanim 
zostali zdziesiątkowani przez choroby białego człowieka. 
Pod koniec trzeciej dekady XVII wieku populacja bobrów 
nad Zatoką Świętego Wawrzyńca zmalała do tego stop-
nia, że jezuita o. Le Jeune postulował, żeby każdej rodzinie 
Montagnais przypisać  określone terytorium łowieckie, co 
miałoby je zachęcić do chronienia zwierząt (Trigger, 1981: 
27–28). Wyjaśnianie eksterminacji zwierząt względami reli-
gijnymi, a nie materialnymi, sugerowałoby ponadto – zda-
niem Triggera – że tubylcze kosmologie były ograniczone, 
nieelastyczne i nie potrafiące reagować na zmieniające się 
czasy, co było niezgodnie z faktami (Trigger, 1981: 30).

Dean R. Snow, archeolog i antropolog zajmujący się Iro-
kezami, skrytykował z kolei „metodologię” Martina, który  
z kilku lokalnych przykładów znalezionych w źródłach hi-
storycznych, brawurowo i zarazem jednostronnie zinter-
pretowanych, wywiódł tezę mającą dotyczyć Indian Ame-
ryki Północnej w ogóle. To jeden poważny błąd, drugi zaś 
polega na założeniu, iż ideologia determinowała w sposób 
absolutny postępowanie tubylczych kultur. Żadna poje-
dyncza kategoria – a Snow podaje ich czternaście, m.in. 
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od dystrybucji osiedli, migracji sezonowych, organizację 
rodzinną, przez wytwarzane przedmioty i przedmioty po-
żądane w handlu, po organizację pochówków – nie może 
w pełni wyjaśnić żadnego zjawiska. Jego zdaniem zresztą 
akurat ideologia jest najsłabszym z motorów działania i hi-
storia ludzkości pokazuje raczej, że z łatwością się zmienia, 
za każdym razem, gdy jest taka potrzeba, udając tylko, że 
pozostaje „odwieczna”. Na zmianę równowagi ekologicznej 
może wpłynąć np. zmniejszenie populacji indiańskich grup 
(efektem może być więcej zwierząt przypadających na gło-
wę) albo pojawienie się europejskich myśliwych, wkraczają-
cych na tradycyjne tereny łowieckie Indian. Nie trzeba ucie-
kać się do hipotezy „wojny ze zwierzętami”, twierdzi Snow, 
by zrozumieć, jak krucha i zmienna była sytuacja systemów 
ekologicznych w czasach kontaktu (Snow, 1981: 67).

Konie przeciw bizonom  
(a nie Indianie przeciw białym)
Podobnie historyk Dan Flores, analizujący z kolei eko-
system plemion w pierwszej połowie  XIX wieku na Równi-
nach Południowych i tamtejszą „bizonią ekologię”, wymie-
nia cały splot czynników, nie zawsze zależnych od Indian 
(ani od białych)3, które wpłynęły na zmniejszenie bizoniej 
populacji. Jednym z nich było zawiązanie w 1840 roku so-
juszu między wcześniej walczącymi ze są ludami: z jednej 
strony Komanczami i Kiowami, z drugiej Szejenami, Arapa-
hami i Kiowa-Apaczami. Dzięki niemu (czy: przez niego) In-
dianie mogli teraz bez większych przeszkód rzucić się na 
niezagrożone wcześniej stada bizonów żyjące w dolinie 

rzeki Arkansas. Pojawienie się placówek białych handlarzy, 
jak Bent’s Fort, sprawiło, że Indianie zaczęli – na potrzeby 
rynku – zabijać dziesiątki tysięcy bizonów rocznie (np. Sze-
jeni w latach pięćdziesiątych uśmiercali co roku 40 tys. bizo-
nów, dwa razy więcej niż było im potrzebne do przeżycia). 
Inne czynniki to m.in.: susza pod koniec czwartej dekady 
XIX w., coraz silniejsza obecność koni (Komancze i inne 
ludy Równin gromadziły coraz większe stada koni, co siłą 
rzeczy ograniczało obszar dostępnych pastwisk dla bizo-
nów) oraz coraz intensywniejszy handel futrami, w którym 
dominowali Komancze. Nie bez znaczenia było także to, że 
Indianie najchętniej zabijali samice, ponieważ ich mięso 
było najsmaczniejsze, a futra robione z ich skór najlepsze –  
w odróżnieniu od wilków, które także zabijały wielkie ilo-
ści bizonów, ale ich ofiarami padały sztuki słabe, ranne oraz 
młode (Flores, 1999: 108).

Krótko mówiąc, nie było raczej szans na zachowanie eko-
logicznej równowagi na Równinach Południowych, bo sy-
tuacja rozwijała się zbyt szybko: o ile, jak zauważa Flores, 
przez przez jakieś 9 tysięcy lat tubylczy Amerykanie polo-
wali na bizony, nie eksterminując ich, o tyle pojawienie się 
koni (Hiszpanie!) zaledwie dwieście lat wcześniej, epidemie 
dziesiątkujące ludy indiańskie w pierwszej połowie XIX w. 
oraz wchodzenie plemion w orbitę systemu rynkowego 
białych załamały tę równowagę. Jeśli powody „ideologiczne” 
czy religijne odegrały w tym procesie jakąś rolę, to w zupełnie 
innym sensie niż mógłby spodziewać się zwolennik dychoto-
mii Indianie-ekoświęci / Indianie-ekogrzesznicy, 

3  „Ludzie mogą działać tylko bazując na wiedzy, jaką posiadają, a ta zawsze jest niedoskonała” (Johnsen, 2009: 29). 
4  Przekrojową analizę mitu ekologicznego Indianina, zawierającą omówienie wielu case studies, oferuje Shepard Krech w słynnej książce The Ecological Indian. Myth and History (1999).    
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by użyć określeń z tekstu zmarłego niedawno Johna John-
sena (2009). Otóż, przypomina Flores, Indianie wierzyli  
w nadprzyrodzone pochodzenie bizona, wielkie stada wy-
łaniać się miały spod ziemi we wschodniej części Llano Esta-
cado, co potwierdzała naoczna obserwacja nadciągających 
ze wschodu olbrzymich stad. Indianie byli pewni, że święte 
zwierzę nigdy nie zniknie, a takie przekonanie nie skłaniało 
do szukania racjonalnych mechanizmów zachowania stad 
przy życiu i utrzymania równowagi ekologicznej (Flores, 
1999: 112). Buffalo Bill i jemu podobni łowcy bizonów tylko 
przypieczętowali to, co było nieuchronne.

Podobnych przykładów procesów wpływających na za-
chwianie ekosystemów w historii Ameryki Północnej jest 
oczywiście wiele. Historyk John Strong opublikował np. 
przed dwoma laty solidne studium tubylczych łowców 
wielorybów z Long Island angażowanych przez angielskie 
firmy w od połowy XVII do połowy XVIII wieku, które do-
prowadziły do niemal całkowitego wytępienia wielorybów 
wzdłuż północnego wybrzeża Atlantyku. Czy można wy-
snuć wniosek, że tubylcy z Long Island złamali swój my-
śliwski etos, przyczyniając się do eksterminacji wielorybich 
stad? Byłaby to spekulacja godna Calvina Martina. Strong 
przekonuje, że mieliśmy raczej do czynienia z dostosowy-
waniem się Indian do zmieniającej się niezależnie od nich 
sytuacji i wprowadzanego przez Anglików systemu rynko-
wego w miejsce tradycyjnego systemu wymiany. Terytoria, 
na których polowali, zbierali i sadzili rośliny gwałtownie się 
kurczyły, oni sami, żeby przeżyć, musieli się m.in. najmować 
na angielskie statki wielorybnicze. Ale robili to, co robili 
na długo przed przybyciem białych, tyle że teraz mieli do 
dyspozycji lepsze narzędzia (np. żelazne harpuny zamiast 
ostrzy z rogów zwierząt), posiadające większą moc, więcej 
manitou (Strong, 2018: 14, 97, 163).

Wybór tradycji
Najwyższy czas zasugerować przeformułowanie „problemu”: 
zamiast pytać o „ekologicznego” Indianina, który z racji swej 
„kultury i krwi” dba o naturę dla niej samej (jak chcą współ-
cześnie kolodzy), należy raczej zastanawiać się, czy tubyl-
cze wspólnoty potrafiły kreować zrównoważone ekosys-
temy oraz czym różniły się one od wprowadzonego przez 
Europejczyków systemu rynkowego. I warto chyba przyjąć 
za pewnik, że lepsze są dziesiątki różnych, nawet sprzecz-
nych odpowiedzi, od jednego schematu, który miałby wy-
jaśnić działanie wyimaginowanej „tubylczej gospodarki” 
czy zasady „tubylczej kosmologii”. Indianie, jak się zapew-
ne okaże, potrafili zarówno „żyć w zgodzie” z przyrodą, jak 
i nadmiernie ją eksploatować. „Jedni i drudzy” – powinna 
zapewne brzmieć odpowiedź na tytułowe pytanie: „Mar-
notrawcy czy opiekunowie ziemi?”. Postawy i zachowania 
tubylczych grup nie zależały wyłącznie od wyznawanych 
przez nie światopoglądów.

Jedynym sposobem jest przypatrywanie się każdej kul-
turze z osobna i niezapominanie, że „kultura”, „tradycja”  
i ideologia nie są niezmiennymi bytami, lecz konstrukcjami 
stale „odświeżanymi” przez samych zainteresowanych. Dla 
współczesnych ekologów, uważających się jednocześnie za 
przyjaciół Indian, od rzekomej „tradycyjnej prośrodowisko-
wej kosmologii” tubylców ważniejsze chyba powinny być 
współczesne działania amerykańskich Indian, np. maso-
wo protestujących przeciw budowom rurociągów w USA  
i Kanadzie i walczących w sądach ze spółkami wydobywa-
jącymi węgiel na ich ziemiach lub w pobliżu i zanieczysz-
czającymi ich wody (Hart, 2018). Nawet jeśli kiedyś nie byli 
„ekologami”, teraz uznają to za część swojego dziedzictwa  
i tożsamości, swoją powinność. Żyjemy w czasach trwającej 
katastrofy klimatycznej – niejednokrotnie okazuje się, że 
walka Indian o swoje prawa zbiega się z walką o ratowanie 
środowiska5. Tym lepiej.

Bartosz Hlebowicz

Bartosz Hlebowicz jest antropologiem kultury, tłumaczem, 
dziennikarzem i publicystą.

Bibliografia:
Dunaway, Finis. 2017 (21 listopada). The ‘Crying Indian’ ad that fooled the 
environmental movement, „Chicago Tribune”, https://www.chicagotribune.com/
opinion/commentary/ct-perspec-indian-crying-environment-ads-pollution-
-1123-20171113-story.html (dostęp 12.12.2020).
Flores, Dan. 1999. Bison Ecology and Bison Diplomacy: the Southern Plains from 1800 to 
1850, w: The American West. The Reader, Walter Nugent i Martin Ridge (red.), Indiana 
University Press, Bloomington – Indianapolis, ss. 97–119. 
Hart, Richard E. 2018. American Indian History on Trial. Historical Expertise in Tribal 
Litigation, The University of Utah Press, Salt Lake City,
Hughes, J. Donald. 1983. American Indian Ecology. Texas Western Press, El Paso.
Jamail, Dahr. 2020. Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klima-
tycznej, tłum. Aleksandra Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Johnsen, John. 2009. Ekoświęci czy ekogrzesznicy? Indianie amerykańscy i etnoekologia, 
tłum. Ewa Dżurak. „Tawacin” 4 (88): 20–31.
Jose, Verlon. 2020 (12 czerwca). Border wall construction disrupts Native traditions 
and violates spiritual freedom, „Indian Country Today”, https://indiancountrytoday.
com/opinion/border-wall-construction-disrupts-native-traditions-and-violates-spiri-
tual-freedom-O-mVIxRj3kegXf2hkANHjw (dostęp 13.12.2020)
Kaiser, Rudolf. 1989. “A Fifth Gospel, Almost”: Chief Seattle’s Speech(es): American 
Origins and European Reception, w Indians & Europe. An Interdisciplinary Collection 
of Essays, Christian F. Feest (red.), University of Nebraska Press, Loncoln and London, 
1999, ss. 505–526.
Krech III, Shepard (red.). 1981. Indians, Animals, and the Fur Trade: A Critique of “Keepers 
of the Game. University of Georgia Press.
Krech III, Shepard. 1999. The Ecological Indian. Myth and History. W.W Norton & Com-
pany, New York – London.
LaDuke, Winona. 2007. Ludzie należą do ziemi, tłum. Marek Nowocień. „Tawacin” 4 (80): 3–5.
Martin, Calvin. 1978. Keepers of the Game. Indian-Animal Relationship and the Fur Trade. 
University of California Press. Berkeley – Los Angeles – London.
Martin, Calvin. 1981. The War between Indians and Animals, w: Krech III. 1981, ss. 11–18.
Snow, Dean R. 1981. «Keepers of the Game» and the Nature of Explanation, w: Krech III. 
1981, ss. 59–71.
Strong, John A. 2018. America’s Early Whalemen. Indian Shore Whalers on Long Island, 
1650-1750. The University of Arizona Press, Tucson.
Treuer, David. 2020. Witajcie w rezerwacie. Indianin w podróży przez ziemie amerykań-
skich Indian, tłum. Maciej Świerkocki. Wołowiec, Czarne.
Trigger, Bruce. 1981. Ontario Native People and the Epidemics of 1634–1640, w: Krech 
III. 1981, ss. 19–38.

5  „Ekologiczny Indianin” okazał się mitem wymyślonym przez nie-Indian pół wieku temu, ale nie mówi to nam nic o widzeniu świata samych społeczności tubylczych – historycznie, czy dzisiaj. Ostatecznie 
    wszystkie przykłady załamania ekosystemów, wybijania fauny przez Indian, które przywołałem w tym artykule, miały miejsce we wczesnych fazach kontaktu z europejskimi kolonistami, pozostaje więc 
   furtka do dalszych rozważań (znowu: w każdym przypadku, każdym regionie geograficznym, każdej grupie tubylczej), w jakim stopniu i jak dokładnie działalność białych wpłynęła na zmiany w postrze-    
   ganiu środowiska przez Indian. Richard Hart, historyk, który od ponad 45 lat zajmuje się sporządzaniem ekspertyz dla plemion indiańskich w ich roszczeniach sądowych dotyczących m.in. praw do ziemi, 
   wody czy zasobów mineralnych, mówi, że „wszystkie plemiona, z którymi miałem do czynienia w swojej karierze, były przeciwne eksploatacji ziemi”. Nina Reuther, badaczka zajmująca się m.in. prawami
   Indian w Kolumbii Brytyjskiej i tubylczą wiedzą o ziemi, twierdzi, że członkowie plemiennych wspólnot, z którymi pracuje, jednoznacznie sprzeciwiają się „krojeniu matki ziemi”:  „Mówią, że to byłoby jak
    wycinanie wątroby i innych organów. Górnictwo nie jest tubylczym sposobem myślenia” . Z polowaniem na wieloryby, karibu czy na bizony wiązały się obrzędy mające zapewnić pomyślność łowów, ale
   także honorujące duchy zwierząt. Dzisiaj przywódcy indiańscy, sprzeciwiający się budowaniu przez Stany Zjednoczone muru z Meksykiem, przypominają o konieczności podtrzymywania „odwiecznych
    duchowych obrzędów i pielgrzymek, ważnych dla zdrowia i stanu ziemi. Utrzymują one świat w równowadze” (Jose, 2020). Tego typu współbrzmiących głosów tubylczych liderów i naukowców nie wolno
   lekceważyć. Nie warto obalać jednego mitu, by popadać w inną skrajną interpretację.
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Stojąca w Barwach Słońca – Obrończyni Wody. 
Debra White Plume (1956-2020)

Jestem Lakotką, jestem kobietą, a woda w moim narodzie to 
domena kobiet – tłumaczyła kim jest i co jest dla niej ważne 
Debra White Plume, lakocka aktywistka z rezerwatu Pine Ridge 
w Dakocie Południowej. Przez blisko pół wieku jej  zaangażowa-
nie sprawiało, że przeciwstawiała się policyjnym pałkom i kulom, 
prawnikom potężnych korporacji wydobywających uran z in-
diańskich ziem, czy ochroniarzom górniczych koncernów ciągną-
cych grożące skażeniami ropociągi przez tubylcze tereny wodo-
nośne i cenne przyrodniczo tereny Stanów Zjednoczonych. 10 
listopada 2020 r. zmarła na raka płuc w szpitalu w Rapid City, 
w Dakocie Pd. – na utraconej ziemi przodków, którą w jak naj-
lepszym stanie chciała pozostawić swoim dzieciom i wnukom.

Debra Richard (dla Lakotów – Wioweya Najin Win, Stojąca w Bar-
wach Słońca) urodziła się w 1954 r. w należącym do Lakotów Ogla-
la rezerwacie Pine Ridge. Jej ojciec John Baptiste Reshaw imał się 
różnych dorywczych zajęć, a matka Bernice Ione (Swallow) Stone 
pochodziła z plemienia Szejenów i pomagała prowadzić schro-
nisko dla maltretowanych kobiet. Ustawa o przesiedleniu Indian  
z 1956 r. sprawiła, że Debra, podobnie jak wielu jej współplemień-
ców, wyjechała do Kalifornii i uczyła się w college’u w San Jose. 
Ostatecznie powróciła jednak do rodzinnego rezerwatu, gdzie 
ukończyła Red Cloud High School i Oglala Lakota College.

Zimą 1973 r. nastoletnia Debra White Plume była wśród pierw-
szych członków Ruchu Indian Amerykańskich (AIM), którzy 
dołączyli do okupacji osiedla Wounded Knee w Pine Ridge. 
Uczestnicy okupacji mieli dość dyktatorskich rządów wspie-
ranej przez władze i dyskryminującej tradycjonalistów rady 
plemiennej, i domagali się poszanowania XIX-wiecznych trak-
tatów podpisanych przez Kongres USA z Lakotami. Przez 71 
dni i nocy grupka indiańskich aktywistów i idealistów pod wodzą 
Russella Meansa i Dennisa Banksa przeciwstawiała się skutecznie 
militarnej, politycznej i medialnej ofensywie władz z Waszyngto-
nu. Końcową ugodę uczestnicy okupacji okupili dwiema ofiarami 
śmiertelnymi, szeregiem – zakończonych w większości uniewin-
nieniami – procesów sądowych i kolejnymi latami policyjnego 
terroru w rezerwacie. Ostrzelana pod koniec lat 70. przed wła-
snym domem – Debra została ranna w rękę, rany odnieśli także 
jej matka i jeden z braci. Jak w wielu innych przypadkach ataków 
na indiańskich aktywistów, sprawców nigdy nie ustalono.

To był szczególny czas – wspominała Debra White Plume w wy-
wiadzie zarejestrowanym w 2016 r. dla „Democracy Now” – ruch 
kobiet, ruch praw obywatelskich, wciąż trwała wojna w Wiet-
namie i my też powiedzieliśmy „Mamy dość! Nie będziemy tego 
więcej znosić”. Jednak dla 20 tysięcy Lakotów przez pół wieku 
zmieniło się niewiele. Warunki życia w rezerwacie pozostają tra-
giczne, bezrobocie sięga 85%, szerzy się alkoholizm, narkoma-
nia, przemoc i choroby, a prawa traktatowe wciąż są ignorowane.

W 1988 r. Debra poślubiła Alexa White Plume i oboje zamiesz-
kali w niewielkim domu w rezerwacie nad brzegiem strumie-
nia Wounded Knee. Wychowali tam dziewięcioro dzieci, ho-
dując konie i niewielkie stado bizonów przeznaczonych – jak 
tłumaczyli – do celów duchowych i ceremonialnych. Rozgłos 
zyskali ponownie w 1998 roku, gdy zdecydowali się na uprawę 
konopi przemysłowych bez wymaganego zezwolenia władz. 

Powoływali się przy tym na suwerenny status terytorium rezer-
watu, wszechstronne zastosowania pozbawionych właściwo-
ści uzależniających konopi oraz lokalne warunki przyrodnicze, 
ograniczające możliwości innych upraw. Sądy były jednak wów-
czas odmiennego zdania i ich pola zniszczono. Kongres USA 
zalegalizował uprawy konopi przemysłowych dopiero w 2018 r.

Kiedy w 2004 r. członkowie AIM wystąpili przeciw bezrefleksyjnym 
obchodom rocznicy „odkrywczej” podróży Lewisa i Clarka przez 
znane wówczas jedynie tubylcom przestrzenie kontynentu, De-
bra wzięła udział w inscenizacji, podczas której Indianie wręczyli 
białym rekonstruktorom replikę koca zarażonego ospą przypomi-
nając, że całe oficjalne obchody to „rekonstrukcja ludobójstwa”.

W 1999 r. sytuacja skłoniła Debrę White Plume do założenia 
Owe Aku („Przywrócić Drogę”) – grupy mającej chronić trady-
cyjną kulturę i traktatowe prawa Lakotów za pomocą wolnych 
od przemocy działań bezpośrednich. Została pierwszą dyrek-
torką organizacji, która przekształciła się z czasem w między-
narodowy projekt na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka. 
Pozostała nią do końca życia.

Podczas spotkania ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Praw 
Ludów Tubylczych Jamesem Anayą Debra White Plume nastę-
pująco przedstawiała punkt widzenia, obawy i dążenia Lakotów:

Mówię w imieniu Owe Aku, Przywrócić Drogę, oddolnej poza-
rządowej organizacji Lakotów Oglala, działającej pod kierun-
kiem Rady Traktatowej Narodu Siuksów z Czarnych Gór (Black 
Hills Sioux Nation Treaty Council). Mówię jako babcia, jako jedna 
z głównych powódek przeciwko największemu na świecie produ-
centowi uranu Cameco, Inc. oraz jako aktywistka.

Panie Anaya, przekazuję Panu szczere pozdrowienia i doceniam 
Pana obecność tutaj, w Ojczyźnie Lakotów, jako Specjalnego 
Sprawozdawcy ONZ oraz Pana poważną odpowiedzialność za 
wysłuchanie głosu Tubylczych Ludów tej ziemi, by zebrać infor-
macje i sporządzić raport o traktowaniu naszych ludzi przez ame-
rykańskie władze w kwestii warunków, w których żyją oraz ich do-
świadczenia o historycznych podstawach, które przekładają się na 
codzienne życie współczesnego społeczeństwa.

Jak Pan wie, nasz lud zawarł w Forcie Laramie traktaty ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Nasi przodkowie ocalili dla nas Ojczyznę, 
w której mieliśmy żyć w sposób niezakłócony. Jednak kiedy USA 
„odkryły” na naszym terytorium złoto, złamały traktat, złamały 
swoje słowo i złamały prawo międzynarodowe.
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Stany Zjednoczone zezwalały i zezwalają, wspierały i wspierają 
wdzieranie się korporacji do naszej Ojczyzny, by dostać się do złota  
w świętych Czarnych Górach. Korporacja górnicza Homestake, a ostat-
nio także korporacje wydobywające uran, otrzymywały i otrzymują 
zezwolenia na wydobywanie w naszej Ojczyźnie minerałów i metali 
dla prywatnego zysku oraz pozostawianie po sobie bałaganu, gdy 
już osiągną oczekiwane zyski.

Górnictwo niszczyło i niszczy nasze święte wody i ziemie. Związek 
między rządem USA i korporacjami trwa do dziś. Mamy tu dziś 
korporacje wydobywające uran, ropę i gaz ziemny, a kolejne – 
planują pojawienie się. My ich nie zapraszaliśmy.

To Ameryka zaprasza kanadyjską korporację uranową Cameco, 
korporację naftową TransCanada i korporację uranową Power-
Tech, aby wystąpiły o zezwolenia na wydobywanie uranu i trans-
port ropy przez nasze terytorium wbrew naszej woli, a górnictwo 
i rurociągi zagrażają warstwie wodonośnej Ogalalla, zapewnia-
jącej wodę pitną 2 milionom ludzi i nawodnienie zagłębia żyw-
nościowego świata.

Nie udzieliliśmy naszej wolnej, uprzedniej i świadomej zgody, wy-
maganej przez Deklarację Praw Ludów Tubylczych przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; wiemy, że nie 
wszyscy są usatysfakcjonowani tą Deklaracją, ale jest to doku-
ment określający standardy minimalne.

(…) Federalna polityka Stanów Zjednoczonych wobec Indian nie 
zwiększa budżetów na ochronę zdrowia i ochronę środowiska, 
żeby zmniejszyć śmiertelne zagrożenie górnictwem naszego ludu 
i przyszłych pokoleń. Rząd Stanów Zjednoczonych wciąż rażąco 
narusza nasze traktaty i swoje własne prawo wodne, a nasi ludzie 
umierają. Wszystkie ziemie na naszych mapach są pod nieustan-
nym atakiem odkąd Naród Osadników stał się Tym, Który Bierze 
Najtłustsze Kąski.

(…) Panie Anaya, chcę, żeby mój przekaz był jasny, proszę go 
nie upiększać. Twierdzę, ze Ameryka popełnia etnocyd na naszej 
drodze życia, ekocyd na naszej Matce Ziemi i ludobójstwo w Oj-
czyźnie Lakotów. Nasze prawa człowieka są gwałcone, podobnie 
jak nasze nieodłączne prawo do życia jako Naród Lakotów. Bez 
dostępu do naszych ziem i wód nie możemy korzystać z naszego 
zbiorowego odziedziczonego prawa do bycia tym, kim jesteśmy.
Musimy mieć nasze ziemie. Proszę przekazać to światu. Sąd Naj-
wyższy USA przyznał, że Stany Zjednoczone ukradły nasze zie-
mie, że była to największa kradzież ziemi w historii USA i przyznał 
nam miliony dolarów. Proszę powiedzieć światu, że odrzuciliśmy 
te pieniądze. Chcemy naszych ziem i naszych wód. Chcemy prze-
strzegania naszych traktatów. Musimy odzyskać nasze ziemie.

Jestem Stojąca w Barwach Słońca. Dziękuję wam, moi krewni i Panu, 
Panie Anaya.

Debra White Plume uważała, ze największym wyzwaniem dla 
Tubylczych Amerykanów jest ochrona ich zasobów wodnych. 
Podobnie jak wiele innych świadomych zagrożeń ekologicznych 
osób, obawiała się zanieczyszczenia wód gruntowych przez pla-
nowane w pobliżu rezerwatu kopalnie uranu. Ich skażenie pro-
mieniotwórczymi odpadami, lub związkami stosowanego przy 
wydobyciu arsenu, stanowiłoby śmiertelne zagrożenie dla życia 
ludzi, zwierząt i roślin w pozbawionym innych źródeł zaopatrze-
nia w wodę rezerwacie. Co ważne dla Debry i jej indiańskich 
przyjaciół, zniszczeniu ulec mogłyby także ważne dla kulturowe-
go przetrwania tubylcze cmentarzyska i miejsca ceremonii.

Podobnego zagrożenia Debra i jej współpracownicy upatrywali  
w dwóch wielkich projektach naftowych wokół ziem Indian w obu 
Dakotach – budowach rurociągów Keystone XL i Dakota Access. 
Zyskująca uznanie w kręgach amerykańskich działaczy ekologicz-
nych lakocka aktywistka odegrała ważną rolę w organizowaniu 
kolejnych pokojowych akcji protestacyjnych przeciwko ropocią-
gom. W 2011 r. media obiegły jej zdjęcia, gdy została aresztowana 
przed Białym Domem w Waszyngtonie, protestując przeciwko 
budowie liczącego ponad 1200 mil rurociągu Keystone, mające-
go połączyć – m.in. poprzez ziemie Indian – roponośne piaski bi-
tumiczne Alberty z rafineriami w Nebrasce.

Oto, jak Debra wyjaśniała okoliczności realizacji budzącego 
ogromne kontrowersje wśród Indian, farmerów i ekologów 
projektu Keystone XL:

TransCanada usiłuje zrobić wielki interes na fałszywym rozumieniu 
przez Amerykanów tego, kim jest nasz lud i które terytoria do nie-
go należą. TransCanada próbuje przekonywać, że ich proces ubie-
gania się o zezwolenie na to, by ich rurociąg bitumiczny KXL mógł 
wtargnąć na nasze wielkie ziemie jest przejrzysty, uczciwy i jasny. 
Zapytajcie nieindiańskich farmerów i ranczerów od Montany po 
Teksas, jak przejrzyście zachowywały się TransCanada i Ameryka. 
Stracili swoje ziemie, wywłaszczeni na rzecz TC. Są nowymi Indiana-
mi współczesności, a rząd federalny pomaga Biorącym Najtłustsze 
Kąski (w języku Lakotów – tradycyjne określenie białych najeźdźców) 
odebrać im ziemie wbrew ich woli.

Ludzie muszą zachować ostrożność i czytać między wierszami 
tego, co mówią korporacje Biorących Najtłustsze Kąski, gdyż ma-
nipulują językiem angielskim i grają słowami, by zaprezentować 
się nie jak Biorący Najtłustsze Kąski, ale uczciwi i dobrzy. Nie daj-
cie się oszukać Biorącym Najtłustsze Kąski. Stańcie z nami, by po-
wstrzymać rurociąg Keystone XL i zamknąć kopalnię bituminów. 
Stańcie z nami teraz, gdy jest jeszcze czas, by ich powstrzymać. 
Bądźcie odważni! Mamy prawo chronić świętą wodę dla naszych 
dzieci i wnuków. To ich woda. Musimy być gotowi chronić wła-
sność przyszłych pokoleń.

Prowadzimy obecnie trzydniową sesję szkoleniową, by uczyć się 
od siebie wzajemnie, jak chronić naszą świętą wodę, stosując 
wolną od przemocy akcję bezpośrednią, która – tak przy okazji 
– jest prawem wszystkich obywateli tego wielkiego kraju. Będzie-
my zawierać sojusze, uczyć się nowych umiejętności i dzielić się 
praktycznymi zdolnościami, które uczynią nas skuteczniejszymi 
w naszym wspólnym działaniu Stawiania Mokasynów na Ziemi 
w celu ochrony naszej świętej wody. Hecetuwe! (Tak właśnie jest!).

Cztery lata później Debra White Plume została jedną z głów-
nych oskarżycielek w procesie mającym na celu powstrzyma-
nie górniczego giganta Cameco przed rozbudową kopalni 
uranu w Crow Butte w świętym miejscu w pobliżu granicy 
stanu Nebraska i rezerwatu Lakotów. Proces wciąż trwa, choć 
pod naciskiem społecznym i w niepewnych warunkach eko-
nomicznych koncern zawiesił wydobycie.

W 2016 r. Debra była jedną z organizatorek obozów uczest-
ników protestów przeciwko liczącemu 1172 mile rurociągowi 
Dakota Access, którego przebieg zaplanowano w bezpośred-
nim sąsiedztwie rezerwatu Standing Rock, położonego po obu 
stronach granicy Dakoty Północnej i Południowej. Do obozów 
nad rzeką Cannonball, wpadającą do Missisipi bezpośrednio 
na północ od Standing Rock, zjechały tysiące Indian z kilku-
dziesięciu plemion oraz wspierający ich działacze ekologiczni 
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z USA, Kanady i innych krajów (działania wspierające organizo-
wali wówczas także polscy indianiści).

Ochrona wody jest naszym przywilejem i obowiązkiem. Jeśli ktoś 
chce mnie etykietować, mogę być obrończynią wody – mówiła 
wówczas Debra w obozowisku Red Warrior Camp podczas 
warsztatów działań bezprzemocowych. Panuje tu napraw-
dę dobry duch jedności i solidarności. Jesteśmy tu po to, by po-
wstrzymać budowę. Codziennie zwykli ludzie muszą chronić 
wodę i po to tutaj jesteśmy. Wywiady i relacje aktywistów szły 
w świat przez internet oraz przez prowadzoną na żywo – po-
mimo prób zagłuszania jej przez władze – obozową rozgłośnię 
Standing Rock Spirit Resistance Radio.

W grudniu 2016 r., po siłowej likwidacji obozowisk Obrońców 
Wody w rezerwacie Standing Rock, Debra White Plume tak pod-
sumowywała sytuację, doświadczenia i perspektywy ruchu:

Od sierpnia tego roku wielu ludzi ryzykowało życie i poświęciło 
wszystko w walce z Czarnym Wężem. Wielu ludzi z czterech stron 
świata modliło się, by nasza woda była chroniona przed Czarnym 
Wężem DAPL. Wielu wojowników wody stanęło na linii frontu i było 
mielonych przez maszynkę do mięsa Dakoty Północnej, stanów są-
siednich, Gwardii Narodowej i firm ochroniarskich najętych przez 
DAPL. Ludziom odstrzeliwano ręce. Wydłubywano oczy. Rozbija-
no czaszki. Łamano kości. Obrońcy wody na linii frontu nigdy nie 
poddali się, nigdy nie cofnęli się przed Biorącymi Najtłustsze Kąski. 
Nasi politycy ciężko pracowali, lobbując na rzecz poparcia. Ciężko 
pracowali nasi adwokaci. Każdy dał z siebie ile mógł. Jak mówiłam 
podczas bitwy o zamknięcie należącego do TransCanada rurociągu 
KXL, wszyscy jesteśmy włóknami w tkaninie oporu.

Nie wolno nam spocząć na laurach. Nie możemy liczyć na to, że 
ten wróg Matki Ziemi odejdzie. DAPL może zdecydować się na 
wiercenie i po prostu zapłacić karę za wiercenie bez pozwolenia. 
DAPL może oszukać decydentów, by zezwolili im na obecność na 
terenie budowy Czarnego Węża i pozostać tam.

Setki ludzi trafiły do aresztów, niektórym postawiono poważne 
oskarżenia, które grożą zamknięciem ich w więzieniach na całe 
dekady za to, że po prostu wykonywali swoją pracę jako dziennika-
rze, czy medycy. Część zatrzymano w policyjnych łapankach długo 
po zakończeniu akcji. Niektórzy zostali wskazani przez DAPL, po-
licyjnych informatorów, szpiegów i prowokatorów. Niejedno życie 
uległo zmianie z powodu angażowania się w tę akcję przez ostat-
nie pięć miesięcy. Zawiązały się relacje międzyludzkie, powstały 
nowe rodziny. Więzi powstałe na linii frontu nigdy nie znikają. Nie 
zrozumie tego nikt, kto nie przeszedł przez to doświadczenie.

Nie minie także stres pourazowy. Huk samolotów przelatujących 
tuż nad głową, hałas helikopterów wiszących w powietrzu przez 
24 godziny na dobę – takich dźwięków się nie zapomina. Dla wielu 
było to doświadczenie życiowe, odejdą z miłymi wspomnieniami 
i nigdy już nie znajdą się w takim obozie. Wielu z nas będzie kon-
tynuować dotychczasową pracę, wznosić modlitwy, po powrocie 
do domu układać życie po nowemu najlepiej jak potrafimy – je-
żeli jeszcze będziemy mieli dokąd wrócić. Odpocznijcie chwilę, od-
świeżcie się, najedzcie, wyśpijcie – i przygotujcie na następną bitwę. 
Tak czynią wojownicy wody. Tak czynią Pogromcy Czarnego Węża.

Ameryka to potężna bestia. Biorący Najtłustsze Kąski są potężni. Eu-
ropejskie banki to potężna bestia. Biorący Najtłustsze Kąski nigdy nie 
mają dość, zawsze chcą więcej. Potrzebna była hojność milionów 
ludzi, którzy przekazywali i wciąż przesyłają dary ludziom z naszych 

obozów. Bez tej hojności nic byśmy nie zrobili. Konieczna była praca 
wszystkich pracujących non-stop adwokatów, polityków, organiza-
torów. Ale nie wolno nam teraz odpoczywać.

Czarny Wąż może hibernować, przyczaić się, zanim znów do 
nas przyjdzie. Czuwajmy! Nasza Święta Woda potrzebuje nas. 
Potrzebuje nas wszystkich – wielu pokoleń, wielu ras ludzkich, 
ludzi wielu religii. Dopóki pozostanie choć jeden Indianin, trwać 
będzie walka o ziemię i wodę. Dopóki płynąć będzie woda, dopó-
ki rosnąć będzie szałwia, musimy mieć oczy otwarte i pilnować 
Biorących Najtłustsze Kąski. Za mocnymi słowami lakockiej ak-
tywistki podążały konkretne działania.

Debra White Plume zawsze doceniała kluczową rolę mediów 
– szczególnie mediów alternatywnych i społecznościowych – 
w nagłaśnianiu przypadków łamania prawa i niszczenia śro-
dowiska oraz akcji protestacyjnych, w których niezbędne jest 
szybie informowanie i mobilizowanie społeczeństwa. Debra 
pojawiła się w dokumentalnym filmie Michaela Apteda „Incy-
dent w Oglala” z 1992 r., poświęconym zamordowaniu dwóch 
agentów FBI w rezerwacie Pine Ridge w 1975 r. i oskarżeniu 
o zbrodnię aktywisty AIM Leonarda Peltiera, odsiadującego 
nadal wyrok podwójnego dożywocia pomimo licznych apeli 
o ułaskawienie tej symbolicznej ofiary burzliwych lat 70. XX 
wieku. Debra pojawiła się także w filmach dokumentalnych 
„Standing Silent Nation” z 2006 r. o uprawie konopii oraz 
„Crying Earth Rise Up” z 2015 r. o zagrożeniach związanych z 
wydobyciem uranu.

W ostatnich latach Debra poświęcała się między innymi pro-
jektowi edukacyjnemu Ama’s Freedom School („ama” – to po 
lakocku „pamięć”). Ta pozbawiona ścian nietypowa społeczna 
szkoła w Pine Ridge uczy w ramach zajęć dodatkowych trady-
cyjnej kultury lakockiej.

Opowiadając się konsekwentnie za działaniem pozbawionym 
przemocy, Debra White Plume wskazywała wielokrotnie, że 
tylko takie działania nie niosą ze sobą negatywnych konse-
kwencji dla dysponujących ograniczonymi możliwościami 
aktywistów, pomagają zyskiwać nowych sojuszników, nie palą 
mostów do porozumienia i poszerzają możliwe warianty stra-
tegii działania. Przemawiając podczas protestów wokół Stan-
ding Rock, tak podsumowywała swoje obserwacje: Walczyłam 
już z glinami. Policja strzelała do mnie. Mieliśmy do czynienia  
z przemocą policyjną w Pine Ridge, więc rozumem ten gniew. Ale 
kiedy jesteśmy razem, żeby bronić świętej wody, róbmy to z god-
nością, róbmy to profesjonalnie, róbmy to zjednoczeni!

Stojąca w Barwach Słońca po inspirację do swych działań 
sięgała głęboko do tradycji swojego ludu i wybiegała daleko 
w przyszłość, myśląc z troską o kolejnych pokoleniach. Jako 
Obrończyni Wody – pozostanie inspiracją dla kolejnych poko-
leń indiańskich i nieindiańskich naśladowców.

Marek Nowocień

Marek Nowocień jest popularyzatorem wiedzy o Indianach, tłu-
maczem, publicystą, redaktorem Magazynu Wyspa Żółwia.

W artykule wykorzystałem teksty: „Debra White Plume, Defender of 
Her Tribe, Is Dead at 66”, New York Times, 27 listopada 2020 r., „Cele-
brating Red Warrior Debra White Plume”, Censored News, 23 września 
2020, nekrologi i wspomnienia internetowe oraz materiały własne. 
Autorzy zdjęć: Censored News (str. 25) i Keri Pickett (str. 28)
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Stojąca w Barwach Słońca – Obrończyni Wody


