
używane niegdyś w obrzędach
i ceremoniach lalki katchina
(czyt. kaczina), które były po−
średnikiem między proszący−
mi o coś szamanami a Bogami.
Lalki dzieliły się na dobre i
złe, a pożądaną umiejętnością
szamana było rozpoznanie,
która jest właściwa.

Część wystawy poświęco−
na jest Sat−Okh’owi, polskie−
mu Indianinowi. Urodzony
w Kanadzie, syn i wnuk wo−
dzów plemiennych, miał być
honorowym gościem tegoro−
cznego festynu. Niestety nie
doczekał jego początku.
Zmarł 3 lipca tego roku.

Na wystawie prezentowa−
ne są rzeczy, które zrobił i
których używał Sat−Okh,
m.in. cały jego strój (pióro−
pusz, kaftan, leginy, rękawy,
ochraniacz na piersi, mokasy−
ny, fajka) a także książki i
obrazy autorstwa Sat−Okh’a.

Zabytki znajdujące się na
wystawie pochodzą z Państ−
wowego Muzeum Etnografi−
cznego w Warszawie, Mu−
zeum Etnograficznego w Kra−
kowie, Muzeum Archeologi−
cznego w Poznaniu, Muzeum
Instrumentów (oddział Mu−
zeum Archeologicznego w
Poznaniu) oraz z Muzeum
im. Sat−Okhi w Wymysło−
wie k/Tucholi.
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Jesienna wystawa, jak co
roku, nierozerwalnie związa−
na jest z tematyką Festynu.
W swoim założeniu ma ona
niejako opowiadać o tym, co
się na Festynie dzieje.

Koncepcja oraz scenariusz
wystawy powstał przy udzia−
le amerykanisty dr Janusza
Wołoszyna z Instytutu Ar−
cheologii Uniwersytetu Wa−
rszawskiego.

Na kontynencie amery−
kańskim żyło kilkaset ple−
mion różniących się między
sobą kulturą, językiem.
Zgromadzenie eksponatów
dotyczących każdego z ple−
mion byłoby fizycznie nie−
możliwe, więc pomysłodaw−
cy ekspozycji skupili się na
przedstawieniu dziejów i ku−
ltury Indian zamieszkują−
cych północno−zachodnie
wybrzeże oraz południowo−
wschodnie rejony Ameryki
Północnej.

Wystawa opowiada o naj−
starszej historii, kulturze i
tradycjach Indian na konty−
nencie amerykańskim. Obej−
rzeć na niej można również
wiele ciekawych przedmiotów
używanych przez Indian, m.in.
wytwory plecionkarskie, łyż−
kę wykonaną z rogu i macicy
perłowej czy pochodzące z
Ameryki południowo−wscho−
dniej naczynia ceramiczne.
Ciekawym eksponatem są

Zgodne współżycie
rdzennych mieszkańców
Ameryki oraz najeźdźców z
Nowego Świata trwało kró−
tko. Wkrótce nieporozumie−
nia i spory doprowadziły do
pierwszych walk. W 1636 r.
w kolonii Massachusetts za−
mordowano kilku kupców,
co stało się pretekstem do
zorganizowania odwetu,
który zakończył się spale−
niem wioski Indian.

Aż do XVIII wieku In−
dianie północnoamerykańs−
cy przeciwstawiali się ekspa−
nsji kolonizatorów. W tym
czasie Anglicy, Francuzi i
Hiszpanie byli zajęci walka−
mi między sobą o dominację
w koloniach. W czasach tych
starć duże rzesze Indian opo−
wiadały się po którejś ze
stron konfliktu. Walki jed−
nak potęgowały się, a niepo−
rozumienia między Indiana−
mi a białymi zaostrzyły się
do tego stopnia, iż z czasem
przerodziły się w otwartą
wojnę.

Powstanie Stanów Zjed−
noczonych przyniosło kres
wielkim konfliktom pomię−
dzy kolonizatorami. Nato−
miast Indianie zamieszkują−
cy obszary nowo powstałego
kraju byli wyrzucani ze swo−
ich dotychczasowych osied−
li. Niejednokrotnie podstę−
pem albo siłą zmuszano ich
do odsprzedawania swych
ziem i osadzano w rezerwa−
tach. Do lat 30−tych XIX w,
przeniesiono prawie wszyst−
kich Indian na zachód od
Mississipi, na tereny Wiel−
kich Równin, gdzie rząd ame−
rykański decyzją Kongresu w
1830 r utworzył Terytorium
Indiańskie.

Wkrótce okazało się, że
obietnice spokojnego życia
na Równinach przeniosły się
w sferę marzeń. Stało się to w
1849 r. z chwilą odkrycia
złota w Kalifornii. Skutkiem
odkrycia był napływ na Tery−
torium Indiańskie tabunów
poszukiwaczy złota oraz Eu−
ropejczyków, którzy szukali
ziemi, aby móc się na niej
osiedlić. Biali zorientowali
się wtedy, że rozległe i żyzne
obszary Wielkich Równin

Mimo tego, iż to właśnie
Wikingowie byli pierwszy−
mi Europejczykami, którzy
osiedlili się na obszarze
Ameryki Północnej, to fak−
tycznymi jej zdobywcami by−
li jednak Hiszpanie, a następ−
nie Portugalczycy, Anglicy i
Holendrzy.

Rodowici mieszkańcy Sta−
nów Zjednoczonych i Kana−
dy są często dzieleni według
rejonów geograficznych. Mo−
żna ich zatem podzielić na
następujące grupy: Arktyka
(zamieszkana przez ludy nie−
indiańskie): Aleuci, Eskimo−
si (Inuici); obszary subarkty−
czne: Jupikowie, Cree, Innu,
Atikamekwowie; wybrzeże
północno−zachodnie: Haido−
wie, Muckleshoot, Tlingito−
wie; Góry Skaliste: Czarne
Stopy, Kruki, Nez Perce, In−
dianie Ute; Kalifornia: Mo−
havowie; Newada: Pajutowie;
południowy zachód: Apacze,
Indianie Czemehuevi, India−
nie Cocopah, Indianie Hava−
supai, Indianie Hopi, Nawa−
howie, Indianie Pueblo, In−
dianie Quechan Tohono Oo−
dham (Pagago), Indianie Ya−
vapai; Wielkie Równiny:
Arapahowie, Indianie Cad−
do, Czejenowie, Komancze,
Indianie Kickapoo, Kiowo−
wie, Dakotowie (Siuksowie),
Paunisi, Odżibwowie, Sau−
kowie; wschód: Delawarowie,
Irokezi, Mashantucket Pequ−
ots, Mohikanie; południowy
wschód: Czerokezi, Czokta−
wowie, Indianie Creek, Se−
minole.

Należy pamiętać o tym,
iż proces zasiedlania Ameryk
sprawił, że grupy różnicowały
się między sobą. Z czasem
różnice zaczęły powiększać
się, co widoczne było przede
wszystkim w języku, obycza−
jach, sposobach prowadzenia
gospodarki, itp. W najwięk−
szym okresie rozkwitu kultur
indiańskich istniało około
300 różnych grup etnicznych
i języków. Proces kolonizacji
ziem indiańskich rozpoczęty
wraz z odkryciem Ameryki
stał się jednak przyczyną upa−
dku kultury Indian oraz
zmiany sposobu ich dotych−
czasowego życia.

warte są zainteresowania. Pio−
nierzy zaczęli stopniowo wy−
pierać Indian, często posiłko−
wali się pomocą armii amery−
kańskiej, mordowali i zajmo−
wali wszystko co udało się
zdobyć. Konflikt między
białymi a rdzennymi miesz−
kańcami Ameryki wszedł w
ostatnią fazę.

Przez długi czas Indianie
zamieszkujący Wielkie Rów−
niny opierali się oddziaływa−
niom białego człowieka. Ich
tryb życia: polowania na bi−
zony, umiejętność celnego
strzelania i jeżdżenia konno
spowodawały, że w opini bia−
łych białych byli  zagroże−
niem. Ujarzmienie Indian by−
ło między innymi wynikiem
wytępienia przez białych my−
śliwych stad bizonów, stano−
wiących główne źródło poży−
wienia Indian.

W latach osiemdziesią−
tych XIX w większość In−
dian była już zamknięta w
rezerwatach. Ostatni bunt
wybuchł w 1886 r, kiedy to
zmuszono Gieronimo, wo−
dza Apaczów, do poddania
się.

Liczba Indian zamknię−
tych w rezerwatach i pozba−
wionych możliwości kulty−
wowania swoich obyczajów
nieustannie malała. Władze
amerykańskie na różne sposo−
by starały się rozbić wspól−
noty plemienne, dzieląc np.
ziemię indiańską na indywi−
dualne działki.

Dopiero w 1924 r przy−
znano Indianom prawa oby−
wateli Stanów Zjednoczo−
nych. W drugiej połowie
dwudziestego wieku India−
nie zaczęli powracać do kul−
tywowania swoich obycza−
jów. Domagali się równou−
prawnienia i możliwości po−
zostawania w zgodzie z wła−
sną tradycją.

ROKSANA
CHOWANIEC

Wszystkie informacje za−
warte w powyższym artykule
pochodzą z fachowej li−
teratury (K. Śląski, Po−
przednicy Kolumba, Gdańsk
1969; M. Stingl, Indianie bez
tomahawków, Katowice
1987; GeoEpoche nr 4, 2000).
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