
l.YtuJ or~ . 
J'g111a1u • 

· „/IJdićJJJs ,, 

... ,~ . • „ 
- . 

<.:.- .. ~ 

... 
Przekład /(a . 

Z1rnierz p· 
zotrowski 

• • 



BUFFALO BILL.· 

Moje życie to otwarta książka. 
I nie będę się wstydził, je?eli 
ktoś zajrzy do niej!. Nie chce mi 
to przejść przez gardło, ale wie
rzę święcie, że jestem... bohate
rem. CHOLERNYM BOHA
TEREM! 

(A. Kopit „Buffalo Bill") 

BUFFALO mLL 
BUFFALO BILL - prawdziwe nazwisko WILLIAM 
FREDERICK CODY (1846-1917), służył jako fron
towy zwiadowca podczas wojny secesyjnej (1861-65) 
oraz w latach 1868-1872 w walkach z plemionami 
Siuksów i Komanczów. 
Wtedy to spotkał Neda Buntline'a, któremu zawdzię
cza przydomek „Buffalo Bilł". Cody zasłynął jako 
strzelec - wedle jego własnej relacji zabił 4.280 byków 
w 17 miesięcy - kiedy zlecono mu zaopatrzenie w żyw
ność robotników budujących linię kolejową Kansas 
Pacific Railway. 
W r 1883 stworzył słynne „Widowisko z Dzikiego 
Zachodu", z którym objechał Amerykę i część Euro
py. Już'wcześniej wystąpił jako aktor w sztuce Bunt
line'a „Zwiadowcy prerii" (1873). 
Na starość został wybrany senat'orem stanu Nebraska. 
Zmarł 1 O stycznia 1917. 

ARTHUR KOPIT urodził się w Nowym Yorku w 1937 roku. 
Jego sztuka „O mój tato, biedny tato" była po raz pierwszy 
wystawiona w Londynie w 1961 roku i opublikowana w 1962. 
Następnie wydał tom jednoaktówek ,,Muzyka kan1eralna i inne 
sztuki". „Buffalo Bill" (tytuł oryginału „Indians") miał swoją 
światową pren1ierę w Aldwych Theatre w Londynie w 1968 roku 
w wykonaniu Royal Shakespeare Con1pany. Pren1iera amery
kańska w zmienionej wersji odbyła się w Arena Stage w Wa-
szyngtonie w 1969 roku. · 
Ostatnio reżyser Robert Altn1an (MX A XS X H) przystąpił do 
kręcenia filmu na podstawie „Indian". 

IED IUITLllE 
NED BUNTLINE - prawdziwe nazwisko EDWARD 
ZANE CAROLL JUDSON (1823-86). 
Był awanturnikiem, traperem i żołnierzem na Dzikim 
Zachodzie, oraz założycielem partii Know Nothing. 
Był przywódcą rozruchów w Astor Place. Zamieszki 
te były rezultatem kontrowersji między dwoma alcto
rami: Amerykaninem Edwinem Forrestem i Anglikiem 
Macready. Obydwaj występowali w Nowym Yorku . 
w 1849 roku i obydwaj mieli swoich gorących zwolen
ników. Elita faworyzowała Macready'ego, a masy 
Forresta. 
Dla tego ostatniego rywalizacja ta była walką między 
demokracją a anglomanią. Wieczorem 1 O maja tłum 
prowadzony przez Judsona i prawdopodobnie podju
dzony przez Forresta wtargnął do Astor Place Opera 
House, gdzie Macready występował w „Makbecie". 
W wynikłej walce, która prawie doszczętnie' zrujnowała 
budynek 22 osoby zostały zabite a 36 rannych. Za 
kierowanie tym atakiem Judson został skazany na rok 
więzienia. 
Judson był też wydawcą i autorem. Burzliwy tryb ży
cia, jaki prowadził, podobny był do jego brukowych 
powieści. 
W 1869 roku spotkał Cody'ego i nadał mu przydomek 
Buffalo Bill. Zrobił go bohaterem serii sensacyjnych 
powieś~i i główną postacią swojej sztuki „Zwiadowcy 
prerii"; w której sam Cody grał główną rolę. 
Judson był - autore!Il ponad 400 brukowych powieści 
sensacyjnych, uw~żany jest za twórcę tego gatunku. 

. '~-

SIEDZĄCY BYK (1834-90) - wódz Siuksów, który 
od roku 1866 prowadził walkę z białymi. Kiedy wy
słano karną ekspedycję przeciwko jego plemionom, 
Siedzący Byk rozgromił siły generała Custera w bitwie 
o Litte Big Horn na terytorium Montany (25.Vl.1876). 
Później uciekł do Kanady, lecz uzyskał zgodę na po
wrót, aby mógł wystąpić w widowisku Buffalo Billa. 
Zabity w pobliżu Fortu Yates przez agentów poli~ji. 

• J 

DZIKI BILL HICIOK 
DZIKI BILL HI CK OK - przydomek JAMESA BUT
LERA HICKOKA (1837-76). Urodzony w Illinois, 
zwiadowca, prowadził dyliżanse pocztowe, był później 
jednym z ważniejszych szeryf ów w Kansas. 
Miał wiele potyczek z przestępcami i jego nazwisko 
stało się głośne w opowieściach z Dzikiego Zachodu. 
Zasłynął również jako Casanova saloonów. 
Podróżował po Wschodzie z Buffalo Billem 1 został 
zamordowany w Deadwood w Płd. DakQCie. 
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GEORGE ARMSTRONG CUSTER (1839-76)-mło
dociany „major-generał" w czasie wojny secesyjnej, 
odznaczył się w walkach .Pod Gettysburgiem i Win
c.he~ter oraz w kampanii w dolinie Shenondoah. Pro
wadził ekspedycję na Czarne Wzgórza, rozpoczynające 
długą kampanię przeciwko Siuksom i Cheyennom, 
w której zdobył przydomek „Squaw-Killer" po .bitwie 
w Washita River, w której zostało zabitych 38 kobiet 
i dzieci. Zginął wraz z całym swoim oddziałem liczą
cym 250 żołnierzy w bitwie pod Little Big Horn. 

GEROllMO 
GERONIMO (1829-1909) - wódz .plemiei:iia Apa
czów, który prowadził swoje plemię w kilku.nastu 
krwawych atakach na białych. ~a Płd. Zach?<1zie. 
Swoją ostatnią i najgwałtowmeJszą kampanię stoczył 
Geronimo przeciwko. armii pod dowództwem Georga 
Crook'a (1~85-86). Został sch~ytany, następ~ie zd?
łał uciec ostatecznie poddał się pod warunkiem, ze 

· jego lud~ie będą wysłani ?o s~o~ch. ro~z!n. ~a Flory: 
dzie. Zamiast tego zostali uw1ęz1em, pozmeJ. wysłani 
do Alabamy, a następnie do Oklahomy, g(jz1~ Ger?
nimo zmarł. W roku 1906 podyktował „Opow1adame 
Geronima 9 swoim życiu". 

WÓDZ JOSEPH (1840- 1904) - wódz plemienia Nez 
Perce. Odmówił wyrażenia zgody na akt przyznania 
ziemi rządowi USA i próbował przeprowadzić swoich 
zwolenników do Kanady. Jego imponujący odwrót 
przez I OOO mil zakończył się po pięciodniowym oblę
żeniu . kiedy został schwytany tuż przy granicy Kanady. 

John Lahr 
I 

„Arthura Kopiła" 
lftDIAftIE: , 
Dramat amnezii · narodOOJei · 

Mit „Kowbojów i Indian" ucieleśnia świat oderwany 
od buchalteryjnej cywilizacji, świat odwagi, w którym 
nie ma żadnych pęknięć. 
Amerykańska wyobraźnia narodowa w teatrze, a póź
niej i w filmie nigdy nie przyznała racji bytu ciemnemu 

. obliczu kapitalizmu, jakim było obfite pomnażanie 
nędzy. Indianin i Murzyn zostali przecież spaupery
zowani. Mimo to biali osadnicy nigdy nie zwątpili 
w siłę ekonomicznego impetu amerykańskiej cywili-
zacji zdolną, ich zdaniem, do pokonania każdej przesz
kody. George Catlin, który jako jeden z pierwszych 
malarzy uwiecznił Indian, wypowiedział następujące 
zdanie: „Stałem pośród tych prostych ludzi i z głębo
kim żalem rozmyślałem o nieodwołalnym nadejściu 
druzgocącego wszystko systemu, który będzie nieu
chronnie posuwał się naprzód". Mimo to bohaterowie 
dziewiętnastowiecznych · teatralnych melodramatów 
(a nawet ci z romantycznych przygód nakreślonych 
przez Hemingway'a) są zaprzeczeniem homo econo
micus i żyją nie wspominając nawet o pieniądzach. 
Mogą być przestępcami lub też posiadaczami ziem
skimi, włóczęgami czy też stróżami prawa, a jednak 
ich zajęcie nie bywa nigdy powszednie. Nie są oni 
skrępowani jednostajnością konwencjonalnej pracy. 
Teatr ukazywał pracę dla zysku i jej motywy w sposób 
mglisty i zawoalowany, jako że nie było w niej nic 
heroicznego. 
Buffalo Bill (tak jak i dzisiejsze gwiazdy) był opłacany 
wysoko właśnie po to by nie wchłonęła go nudna eko
konomiczna powszedniość. Buffalo Bill uosabiał prze
cież sobą szczodrość i odwagę. Oto słowa Buntline'a, 
jednego z bohaterów sztuki Kopita, który tak mówi do 
Prezydenta Starej Daty w swoim heroikomicznym 
wstępie do sztuki: . 
„ Naród ria tym skorzystał, a to się bardzo liczy. 
Bo dzięki nieustannym mym trudom, zachodom 
Rosła sława Cody' ego, a z nią .i narodu." 
Buffalo Bill Kopita nie mówi nic o pieniądzach, mimo 
że myśl o zysku stale powraca i męczy. Jego język 
.staje się coraz bardziej przyziemny odbijając wyraźnie 
od żywego obrazowania mowy Indian. Teatr Buffalo 
Billa i jego sława oparte są, co tu dużo ukrywać, o wy
zysk Indian dla zarobku. Kopit przewrotnie nie ukazał 
tej siły w pełnym świetle. To potencjalne zło przekracza 
zdolności pojmowania Buffalo Billa, choć przecież 
stanowi siłę składową społeczeństwa, które go lansuje. 
Siedzący Byk, pojawiający mu się w koszmarach na 
jawie, mówi wprost o tej hańbie potwierdzając istnie
jącą przemoc i ekonomiczną krótkowzroczność ame
.rykańskich ideałów . Siedzący Byk widzi ten proces 
dzięki temu, że jest outsiderem. 
Okazuje się, że Buffalo Bill został nabrany aż tak da
lece, że do cna .o tym zapomniał. 
„Buffalo Bill: A jed~ak obaj dobrze się bawiliśmy 
prawda? 
Siedzący Byk: Tak. I t9 jest straszne. Wszyscy poddali
śmy się. Byliśmy w rezerwatach. Nie mogliśmy wal
czyć ani polować. 
Do niczego nie byliśmy zdolni. Wtedy tyś przyszedł 
i pozwolił nam udawać naszą sławę. To było poniża-

jące. Bo chwilami wydawało się, że to prawda." 
Załamanie się Cody'ego płynie z· przeczucia, że jego 
własny mit jest wyzyskiwany w oszukańczy sposób. 
Jako bohater wskazał przecież i ożywił nowy ląd. Ko
pit stworzył świat rażącej niezgody, w którym człowiek 
żyje osaczony między kapitalizmem a mitem. Publicz
ność doświadcza tego zwodniczego amerykańskiego 
rozdwojenia, eksploatacja amerykańskich doświad
czeń i urabianie ich dwuznaczności w wygodny boha
terski szablon. 
„ ... Amerykanie osiągnęli ten podwójny cel (unicest
wienie Indianina i odmówienie mu jego praw) z bło
gim samozadowoleniem, spokojem, legalnie, w filan
tropijny sposób, bez rozlewu krwi i bez pogwałcenia 
żadnej zasady moralności w oczach świata". 

Alexis de Tocqueville 

Mimo, że biały człowiek dosłownie usunął Indianina 
z Północnej Ameryki, utwory teatralne i literackie 
zawsze podkreślały śmiertelne żniwo wśród białych. 
Podobnie zamieszki w gettach murzyńskich wpędziły 
białych Amerykanów w lękowe fantazje, mimo że to 
przecież czarni są rzeczywistymi ofiarami. 
To paranoiczne odwrócenie pojęć wyrasta zarówno 
z szaleńczych prób Ameryki usprawiedliwiania środ
ków kolonialnych celami demokracji jak i z wrodzonej 
kapitalizmowi potrzeby kreowania wroga, by dzięki 
niemu funkcjonować wydajnie. Sztuka Kopita mówi 
pozornie o pierwszym „wrogu" Ameryki. Indianie są 
prototypami naszej histerycznej reakcji na inne „obce 
siły" . . Buffalo Bill udramatyzował schizofrenię, która 
prowadzi do szukania kozłów ofiarnych. Niepewny 
przeszłości, niezadowolony z przyszłości~ nie oskarża 
on społeczeństwa, lecz łatwych do zidentyfikowania · 
outsiderów. 
„Niedobrze ·mi się robi, gdy słucham owych sentymen
.talnych humanitarystów, którzy nie biorą pod uwagę 
trudności, z jakimi borykał się nasz rząd w wysiłkach 
zmierzających do sprawiedliwego traktowania Indian, 
ani. też niezliczonych ofiar jakieśmy ponieśli i okru
cieństw jakich doznaliśmy z rąk tych dzikusów". 
Retorykę tę znamy skądinąd, prowadzi ona do ner
wicy, jaka stoi u wrót wszelkich naszych wojen. 
Obecność Indian hamowała dobrobyt nie tylko dla
tego, że zamieszkiwali oni „produkcyjne obszary'--, 
które nie były „użytkowane", ale również dlatego, że 
ich widzenia świata i sposobu życia nie można było 
przyjąć z pożytkiem dla kapitalizmu. Indianie byli 
ludźmi łowów, a nie rynku. Z punktu widzenia Ame
ryki Indianie stali na drodze do demokracji. 
Wydawać by się mogło, że hamowali oni nadejście 
dobrobytu - tej nadziei posiadania równej działki 
wspólnej wszystkim Amerykanom. Indianie korzystali 
z naturalnych zasobów kraju nie próbując przeisto
czyć ich dla .zysku. Biały człowiek, po uprzednim 
zniszczeniu naturalnego środowiska puszczy zażądał 
od Indianina, by ów poddał się jego ekonomii w użyt
kowaniu naturalnych zasobów. Biały człowiek chciał 
eksportować swoją demokrację co oznaczało (tak jak 



i obecnie) przeszczepianie i narzucanie kapitalistycznej 
ekonomii. Albowiem dobrybyt stanowi kamień we 
gielny demokratycznego ideału. Tę sprawę Kopit trak
tuje w sposób błyskotliwy i zwięzły. W jednym ze 
spotkań dotyczących traktatu Buffalo Bill objaśnia 
india~skie obyczaje, które czyniły taką pacyfikację 
rówme bezsensowną na Dzikim wówczas Zachodzie 
jak i obecnie w Wietnamie. 
„Pra~dziw~ t~udność stanowi nie jałowa gleba, tylko 
oranie. Ind1anm uważa ziemię za rzecz świętą, a oranie 
jej za czyn świętokradczy. Jeśli nie można ich nakło
nić do orania, jak nauczyć ich uprawy roli? To nie
możliwe. Z żyzną ziemią też jest kłopot. Nie ma jej 
wiele, a tę co jest Indianie wolą używać do wyścigów 
konnych". 
Indianina określa się mianem dzikusa ponieważ jest 
on antyt~~ą ?iurok_racji. Indianin inaczej niż czarny 
z plantaCJI nigdy me. został objęty systemem ekono
~icznym: ~ył o_n kifuś więcej niż tylko outsiderem, był 
me na miejscu Jak przestarzały płaski klucz do nakrę
~ck wśród rozwijającej się maszynerii przemysłowej. 
ren złudny wróg prowokując do przyjęcia taktyki par-
t~zanc~iej stał się bodźcem dla wynalazczości tech
mczneJ. 
W oficjalnym programie „Widowiska z Dzikiego Za
chodu Buffalo Billa" spotykamy się z takim ważkim 
uo~ól!lieniem,: „Kula jest pionierem cywilizacji razem 
z s1ek1erą, ktora wykarczowała las, Biblią i elementa
rzem. Jej misja z jednej strony jest śmiercionośna 
z_ drugiej przepeł~iona miłosierdziem, jako że bez po~ 
c1sku A~eryka me byłaby dziś wolnym i zjednoczo
!lYm kra~e~ o tak potężnej sile". Programowany lęk 
Jest kam1emem węgielnym kapitalizmu. 
Rakietowy system ABM i program badania kosmosu 
są w równej mierze planami obronnymi co wysoko 
rozwiniętymi gałęziami przemysłu. Większość amery
kańskich dramaturgów nie czuje się swopodnie pośród 
takich dwuznaczności. Kopit nie ujawnia wszystkiego. 
Pozwala on światu scenicznemu tworzyć ironiczny 
obraz, a publiczności domyślać się powiązań. 

Jego sztuka wymaga złożoności, a nie prostoty wizji. 
Według tradycji melodramatycznej Indianin był prze- · 
ciwnikiem niepohamowanym w swej wściekłości. 
Teatr zaspokajał potrzeby powszechnej fantazji. Melo
?ram~t odzwierciedlał rousseańską koncepcję natury 
Jaką importowano do Ameryki. Głos natury przema
wia do wszystkich, lecz jeśli posłuchać go uważnie to 
zawsze uporczywie powtarza on z góry wyrobione spo-
łeczne uprzedzenia i sądy. . 
Kategoryczny imperatyw melodramatu głosił, że każ
dy szłowiek o niezdeprawowanych uczuciach winien 
w s1-osób wrodzony przyjmować słuszność obowiązu
jących norm moralnych. 
Indianie tak jak i Viet Cong stali się „dzikusami". 
W „Indianach" Kopita istotnym jest nie tylko to, że 
sztuka ta wykracza poza takie cukierkowe komunały, 
lecz to, że w ramach zajmującej fabuły zderza ona 
dwuznaczne amerykańskie pojęcie „dobra" z rzeczy
wistą polityczną bufonadą. 

(J. L. "Acting Out America. 
Essays on Modern Theatre". 

1972, str. 63-68) 
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Tra edia dotyczy nie tylko jednostki, ale - . rze.cz ja
sna także i narodu. I nie tylko Stanów Zjednoczo
nyc ale każdej potęgi kolonialnej. 
Tyt owi Indianie mogliby być równie dobrze Wschod
nim· Indianami jak Afrykańczykami. 
Pow kłane intencje Buffalo Billa, cywila powiązanego 
z w skową i rządową administracją są pokrewne pro
ble om cywilnego amerykańskiego prezydenta, cy
wiln go brytyjskiego premiera, cywilnego francuskie
go ezydenta czy belgijskiego króla, którzy również 
maj do czynienia z mniejszościami narodowymi albo 
nar ami kolonialnymi, znajdując się pod złożonymi 
naci kami historii, osobistego egoizmu, fanaberii, spo
łecz ej potrzeby widowisk, obojętności bogatych, 
przy adkowej chciwości, oficjalnego partactwa rzą.do-
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wych urzędów: wszystkich tych smutnych i zniechęca
jących postaw tak dobrze nam znanych z takich wy
darzeń historycznych jak wojna wietnamska i algier
ska, stosunek Wielkiej Brytanii do Irlandii, Indii, 
Izraela, afrykańskie kolonie lub belgijska okupacja 
w Kongo. 
Sztuka jest na pierwszy rzut oka oburzająco antyame
rykańska, jest paszkwilem na prezydenta i prezyden
turę, narodową flagę, hymn i osoby bohaterów. Jed
nak poprzez obraźliwe działania, w których chuligań
stwo, pobłażliwość wobec siebie, "deprawacja są żywo 
i jasno przedstawione, Buffalo Bi11 zachowuje swą 
godność i powściągliwą wiarę w szczęśliwe zakończe
nie, tę wiarę szczerego chrześcijanina, podczas gdy jest 
oczywiste dla niego, jak zresztą dla wszystkich, że jego 
najlepsze intencje są wypaczane i ośmieszane. Taka 
jest tragedia ludzi uwikłanych w bieg wydarzeń, usi
łujących czynić rzeczy wielkie i dobre nie tylko dlatego, 
że dotyczą one losu wielu ludzi, ale w imię słuszności 
zasady, która ożywia i kieruje wydarzeniami. Buffalo 
Bill ukazuje się nie tylko jako szanowany i oczekiwa
ny obrońca szlachetnego czerwonoskórego, ale także 
jako popularny ludowy bohater amerykański. Ma on 
swój udział zarówno w żałosnej historii, jak i ·w tańich 
historyjkach obrazkowych. . ; 
Jego kompromisy z własną godnością, jak ujarzmie- -
nie indiańskich wodzów, którzy przyłączyli się do jego 
grupy, aby przedstawić na scenie własne poniżenie, 
jego niejasna rola jako pośrednika między niezdarną 
i pozbawioną serca komisją z Waszyngtonu a cierpli
wie cierpiącymi Indianami są przyczyną tragedii, która 
go niszczy. · 
Problemem nie jest tu osobiste i indywidualne rozcza
rowanie i porażka Williama Cody - jakby nie były one 
wielkie, ale panorama klęski jednego z bohaterów kul
tury amerykańskiej usiłującego wbrew naciskom olim
pijskich sił działać heroicznie. 
Przeznaczeniem tych sił, jak zresztą i autentycznych 
bogów Olimpu jako kapryśne i nieuzasadnione znisz
czenie zwykłych śmiertelników. 

(M.F. "American Drama in Social 
Context", 1971, str. 124-125) 

IXPBE~~ WIE~Z~BNY 1.I.15 
Sytuacja w niewielkiej osadzie amerykańskiej Gresham 
w stanie Wisconsin, zaostrzyła się, ponieważ 50 In
dian z plemienia Menominee, w tym kobiety i dzieci, 
okupują nadal budynek miejscowego klasztoru kato
lickiego. Wczoraj wieczorem gubernator Wisconsin -
Patrick Lucey skierował na miejsce 250 żołnierzy 
z Gwardii Narodowej, którzy mają wesprzeć lokalną 
policję. 
Wszczęte wczoraj rano rozmowy z władzami zostały 
przerwane i kilkakrotnie w ciągu dnia dochodziło do 
strzelaniny. Wkrótce potem doszło do eksplozji, }\tóra 
zniszczyła część budynków. Policja odcięła dopływ wo
dy i dostawy żywności do Gresham, ale Indianie ko
rzystają z zapasów przechowywanych w magazynach 
miejscowych oddziałów obrony cywilnej. 



(Fragment"B) 

Buffalo Bill był bohaterem młodzieży całego świata. 
Za moich uczniowskich czasów zeszyty z jego przygo
dami były sprzedawane w kioskach ulicznych na równi 
z przygodami Nata Pinkertona i naśladownictwami 
Sherlocka Holmesa. 
W Stanach Zjednoczonych wydano ćwierć tysiąca 
książek poświęconych pamięci tego ostatniego z bo
haterów colta i winchestera, który zmarł w 19 I 7 r. 
Pragnąc dowiedzieć się o Buffalo Billu czegoś miaro
dajnego, przeczytałem książkę o nim napisaną przez 
jego siostrę. 
Ale i ta książka poczyna się podejrzanie. Mianowicie 
William Fryderyk Cody (bo takie było nazwisko Buffa
lo Billa), urodzony w 1846 roku, miał pochodzić aż po 
dwakroć z krwi królewskiej. Przede wszystkim od Mi
lesiusa, króla hiszpańskiego, panującego przed naszą 
erą (?), a po drugie - potomek tego Milesiusa już 
w 320 r. n.e. został ukoronowany jako król irlandzki. 
Jeśli jednak w pałacu w Nieborowie widzimy drzewo 
genealogiczne Radziwiłłów wywodzące się od rzym
skiego Palemona, gdy w gruncie rzeczy można ich-wy
wieść dopiero w XIV wieku z pewną dozą prawdopo-

1846 - 26 lutego w Le Claire, Iowa uro
dził się William Frederick Cody. 

1866 - Geronimo poddaje się. 
1868 - William Cody podejmuje się do

dostarczania żywności dla robot
ników budujących kolej transame
rykańską, zabija 4280 bawołów. 
Zyskuje przydomek „Buffalo Bill". 

1869 - ,,Buffalo Bill, król Dzikiego Za
chodu'' - sensacyjna powieść Neda 
Buntline'a czyni Buffalo Billa bo
haterem narodowym. 

187 2 - Ekspedycja na Zachód na cześć 
Wielkiego Księcia Aleksego z Ro
sji - Buffalo Bill jest przewodni-

dobieństwa od Lizd 'ki, to pozwólmy pani Cody do
robić coś niecoś swo ej rodzinie. 
Książka nie może l odawać faktów zbyt dowolnie, 
skoro pisana była rzez osobę współczesną Buffalo 
Billowi i wydana w t zy lata po jego śmierci, kiedy żył 
jeszcze legion świad ów. 
Urodzony na pery~ riach zasięgu białego człowieka, 
chłopak od najwcz 'niejszych lat żyje w atmosferze 
walki i mając 11 lat abija pierwszego Indianina. 
W krótkotrwałym o resie legendarnej poczty konnej 
przez kontynent (tz . Pony-Express) młodzieńczy Co
dy zapisuje niesłych ny rekord. Zwykle jeździec prze
mieniał w ciągu d ia dziesięć rozstawionych koni. 
Pewnego razu Cody zrobiwszy swój etap, dowiedział 
się, że jego zmienni został zabity przez Indian, sko
czył wobec tego na onia przygotowanego dla zmien
nika i zrobił etap na tępny, pokrywając razem 512 km 
i zmieniając 21 koni 
W czasie Wojny Do owej zasłynął legendarnymi przy
godami jako wywia owca Unionistów. 
Kiedy podjęto bud wę kolei żelaznej od oceanu do 
oceanu, Cody zawi a kontrakt na dostawę dziennie 
dwunastu bawołów la wyżywienia robotników, za co 
otrzymuje 500 dolar w miesięcznie. 
Bawoły strzela się z onia dopędzając stado. Cody ma 
wytresowanego ko a, który sam zachodzi bawołu, 
trzyma go się, a po biciu skacze do następnego naj
lepiej nastawionego a strzał. Nie potrzebując kiero
wać koniem, Cody, we współzawodnictwie z drugim 
sławnym bawołobój ą, zabija w jednym dniu 69 ba
wołów, gdy jego prz iwnik 48. W ciągu półtora roku 
największego nasile ia łowów zabija 4280 bawołów. 
Odtąd zostaje Buffa Billem (buff alo - bawół). 
Jest {>rzewodnikie oddziałów tropiących Indian, 
uczestniczy w wielu itwach i trudno zapewne nawet 
jego siostq:e było w łuskać prawdę z legend. Ale En
cyclopaedia Britann a podaje, że w pojedynku z wo
dzem Żółta Ręka, ki y Jndiańh~ padł zabity, Cody go 
„scientifically" (na u owo) oskalpował. 
Buffafo Bill zorgani wał olbrzymią trupę objazdową, 
złożoną z autentycz ych Indian, traperów, kowbojów, 
weteranów walk z o u stron. Na rozległych stadionach 
kilkudziesięciotysięc .ne tłumy oglądały wieś indyjską 
z wigwamów, tanie wojenny Indian, śpiew do \}'iel
kiego Ducha, kołu y żołnierzy, budowę fort~w woj
skowych, obozowis traperów i prospektoró"X;\ prze
suwanie się wozó krytych płóciennymi btjdami, 
„Pony-Express", u arczki a~erykańskiej ij\walerii 
z Siuksami. · •.. 
Już „Grand Entran " było czymś zapierający~}:dech 
w piersi. Galopowa cztery różne szczepy indiańskie 
w całej różnokoloro ości piór, barwnych skórzanyth. 
ubrań z · frędzlami, omahawków i odrębnie malo~a- , 
nych twarzy~W t otwarciu widowiska był pokaz 

'r 

kiem. 
1876 - Bitwa d Little Big Rom (Ma
, łowielk. Rogiem), śmierć gene

rała C tera. 
.J.877 - Wódz ph poddaje się. 
1878 - Buffalo Bill gra samego siebie 

w sztuc Neda Buntline'a „Zwia
dowcy 

1879 - Dziki ill Hickok zaczyna wy
stępowa " na scenie razem z Buffalo 
Billem. 

1883 - Siedząc Byk poddaje się, zostaje 
wysłan~ do rezerwatu w Standing 
Rock. 

1883 - Pierwsz przedstawienie „Wido-

najlepszych jeźdźców świata: za Indianami pędzili 
meksykańscy gauchos, za nimi carscy kozacy, carska 
lęjbgwardia , znowuż Arabowie na pysznych ruma
kach, za nimi „Queen's Own" gwardziści konni, kiras
jerzy francuscy, totenhuzarzy cesarza niemieckiego, 
bravados południowoamerykańscy, rough riders z woj
ny na Kubie, Haitańczycy, Portorykańczycy, spahisi. 
Wszystko to ustawiało się w czworobok, w kt~ry 
wpadał na wspaniałym mustangu Buffalo Bill, wspinał 
go dęba i obracając koniem przestępującym na tyl
nyc.h nogach, kłaniał się sombrerem i obwieszczał: 
- Ladies and gentleman, prezentuję wam zlot najlep
szych jeźdźców świata! 
A potem szedł obraz za obrazem. 
Pożar stepu, gdzie dym imitowała para, poprzedzał 
tłum w popłochu uciekających zwierząt. 
Kiedyś w obrazie przedstawiającym napad Indian na 
wóz pionierski kryty płócienną budą zajęli miejsca 
w wozie król Saksonii, król Grecji i arcyksiążę austriac
ki, a książę Walii, następca tronu brytyjskiego, zajął 
miejsce przy powożącym Buffalo Billu. 
Indianie mieli instrukcję, żeby nacierać ostro, posta
rali się do tego stopnia, waląc a bout portant ślepymi 
ładunkami, że dostojni pasażerowie pokładli się na 
dnia wozu. 
- Pułkowniku, czy miał pan kiedy w ręku cztery króle 
naraz? - pytał potem książę Walii. 
- To się zdarzało, ale nie pamiętam, żebym do tego 
miał królewskiego jokera. . 
Gwiazdą tych" występów była Al)nie~~kley. 
Strzelectwo Ann~ył~:.(~~iłfe fenomenalne. Ponury 
Sitting-Bull, wódz Siuksów: który w 1876 roku wyrżnął 
do nogi 240 kawalerzystów amerykańskich łącznie 
z ich dowódcą gen. Custerem, sprowadzony w dzie
sięć lat potem na popisy Annie, widząc ją rozstrzeli
wującą jedną po drugiej wyrzucane kule szklane, wy
raził zabobonną trwogę (w cztery lata potem, w 1890 
roku, poległ przy ponownej próbie indiańskiego pow
stania). 
Widownia szalała, widząc jak Annie Oakley odstrzeli
wuje gołębiom w locie pióra z ogonów. 
Wilhelm II, · wówczas następca tronu, wyszedł na 
scenę i pozwolił sobie wystrzelić z ust papierosa. 
Biografowie piszą o różnych trikach Buffalo Billa i jego 
reklamiarstwie. Raz pono spadła· temu dziarskiemu 
kowbojowi peruka podczas pełnej gali. 
Ale przecie świat zachwycał się nie tylko cyrkiem. Było 
w tych pokazach dl:lżo autentyzmu i dużo romantyzmu 

. pchającego Amery~ę do Pacyfiku. 
Tę tradycję wziął jako sztandar dla nowoczesnych za
dań fr~mtiersman XX wieku - Kennedy. 

. Dlątego z przejęciem patrzymy na grobowiec z gra
nitu" w ktUTym leży Buffalo Bill. Przed nami rozległa 

: panorama Gór ·-ą~alistych. 
't„ ' ' . ' 

wiska z Dzikiego Zachodu" zor
ganizowanego,przez Buffalo Billa -

- ~ wielki sukces. 
1885 - _Siedzący Byk zgadza się na udział 

w~'-„Widowiś~u z Dzikiego Za
chodu't,;:,~ ·~ podróżuje z zespołem 
przez rok. 

1886 .:... Komisja Stanów Zjednoczonyc!l 
odwiedza rezerwat w Standing 
Rock, aby rozpatrzyć skargi In
dian. 

1890 - 15 grudnia zostaje zamordowany 
Siedzący Byk. 

1890 - 25 grudnia - masakra Indian w 
Wounded Knee. 
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