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Aktualności PSPI 
Jolanta Pawlak, Ewa Stańska, Adam Piekarski  

 
1. Podczas tegorocznego, XLIV Zlotu PRPI odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze PSPI (niedziela, 25 lipca 2021 roku, godz. 12.00. W przypadku braku kworum 

drugi termin – 25 lipca 2021, godz. 12.15)  

Program zebrania:  

- Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatnich 3 latach  

- Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

- Wybory nowych władz PSPI 

- Możliwość zmian w Statucie Stowarzyszenia   

- Dyskusja ogólna (m.in. na tematy bieżące, dot. planów na kolejne lata) 

  

2. Tegoroczny XLIV Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian odbędzie się w dniach 24-31 

lipca na terenie Puszczy Knyszyńskiej w okolicach miasteczka Supraśl, na Pólku nad rzeką 

Supraśl. Organizatorami Zlotu są Iza i Piotr „Dzik” Zielińscy. Szczegółowe informacje o 

Zlocie https://www.facebook.com/zlotPRPI2021/about 

 

3. Na zaproszenie Komendanta 

Chorągwi Wielkopolskiej 

Związku Harcerstwa Polskiego w 

wielkim zlocie zuchów ZHP, 

który poświęcony był rdzennym 

Amerykanom uczestniczyli 

przedstawicielka PSPI – Ewa 

Stańska, prezes Fundacji Biegu 

na Rzecz Ziemi, Krzysztof 

Mączkowski oraz członkowie 

zespołu Huu Ska Luta. Obecność 

indianistów była ukoronowaniem 

wielomiesięcznej współpracy 

PSPI w osobie przedstawiciela 

Stowarzyszenia Ewy Stańskiej, z 

Chorągwią Wielkopolską ZHP w 

celu zweryfikowania i 

doskonalenia treści 

przekazywanych młodym 

ludziom na temat tubylczych 

narodów Ameryki Północnej. 

Efektem tych działań jest m.in. 

zmiana w zasadach zdobywania 

zuchowych i harcerskich 

sprawności związanych z 

Indianami oraz stworzenie 

prezentacji na temat Pierwszych Amerykanów dla młodszych uczniów, która jest dostępna na 

stronie internetowej PSPI w zakładce EDUKACJA. 
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Krótką relację przedstawiła Ewa Stańska.  

„W roku 2019 do PSPI zgłosiła się grupa zuchów ZHP z 

Grodziska Wlkp. z prośbą o pomoc w przygotowaniu 

zadań do wykonania w ramach zdobywania harcerskiej 

sprawności „Indianina”. Na wstępie otrzymaliśmy do 

akceptacji zestaw istniejący w harcerstwie od „zawsze”. 

Zderzyliśmy się z serią archaicznych stereotypów 

opartych na lekturze Winnetou i podobnych powieści. 

Krok po kroku udało się przekonać nie tylko zuchów i 

ich opiekunów z Grodziska, ale i Chorągiew 

Wielkopolską ZHP do zmodyfikowania zadań, przedstawienia faktów o rdzennych 

Amerykanach, dostarczenia aktualnej wiedzy, zamiast wyobrażeń.  

Zlot harcerzy, który miał być poświęcony 

zdobywaniu sprawności, przeniesiono z roku 2020 na 

2021. Nasz przedstawiciel miał więc prawie dwa lata, by 

przed Zlotem dostarczać wiedzę, odpowiadać na pytania 

zuchów, przygotować dla nich prezentację slajdów, a 

nawet uczyć ich podstaw języka Lakotów, przy 

współpracy z Markiem Kupcem, znawcą tematu. Zuchy 

miały też poznać jeden z narodów żyjących na Wielkich 

Równinach – jego historię, współczesność, znanych 

przedstawicieli, itp. Poznawali też różnice między ludami 

rdzennych Amerykanów, podstawy ich kultury, w tym 

kultury wojennej, przepisy kulinarne, symbole itp. 

To wszystko zaowocowało propozycją zmiany 

zasad zdobywania sprawności „Indianina” w skali ogólnopolskiej i taki wniosek złożono. 

 Byliśmy obecni na Zlocie harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Śmiglu w dniu 

19 cerwca 2021. Ufundowaliśmy nagrody książkowe, a na zakończenie odtańczyliśmy Taniec 

Przyjaźni do muzyki Buffy Sainte Marie. Mimo upału (w słońcu było 50 stopni C) i 

zmęczenia zuchy podchwyciły rytm i nie chciały skończyć! 

A przy okazji dowiedzieliśmy się, że żona założyciela ruchu skautowego, George'a 

Badena Powella, Henrietta Grace, pochodziła z rodziny Smithów i była blisko spokrewniona 

z Johnem Smithem, uratowanym przez słynną Pocahontas! 

Za swój wkład przedstawiciel PSPI otrzymał Srebrną Odznakę “Przyjaciel ZHP”. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fot. Ewa Stańska i 

Krzysztof   Mączkowski 
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4. Do końca lipca br. w Muzeum 

Okręgowym w Pile można oglądać 

wystawę autorstwa Adama 

Piekarskiego Droga ku nieznanemu… 

Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na 

Zachód Ameryki.  

 

5. Prezydent Stanów Zjednoczonych 

Joe Biden zawiesił licencje na 

poszukiwanie złóż mineralnych na 

Alasce w celu ochrony środowiska 

naturalnego i terenów życia rdzennych 

mieszkańców tego stanu.  
 

 6. W Kanadzie znaleziono w tym 

roku dwa nieewidencjonowane masowe groby dzieci indiańskich ze szkół z internatem – 215 

ciał w Kamloops Indian Residential School (Kolumbia Brytyjska)  oraz 751 ciał w prowincji 

Saskatchewan. W związku z tym Deb Haaland – Sekretarz Zasobów Wewnętrznych (United 

States Secretary of Interior) administracji J. Bidena powołała program, który ma służyć 

poszukiwaniu ewentualnych podobnych miejsc na terenie Stanów Zjednoczonych.  

 

W niedzielne popołudnie 30 maja 2021 roku przed Mohawk Institute Residential School, dawną szkołą z 

internatem w Brantford (Ontario, Kanada) zebrała się duża grupa ludzi. Na schodach zostały umieszczone pary 

mokasynów, aby uczcić pamięć 215 dzieci, których szczątki odkryto w masowym grobie w indiańskiej szkole z 

internatem w Kamloops (British Columbia, Kanada).  

Źródło: Brian Thompson / Brantford Expositor / Postmedia Network. Zdjęcie: Brian Thompson / Brian 

Thompson / The Expositor 
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Ledger art: sztuka oryginalna (i wyjątkowa) 
Ewa Dżurak 

 
 Ledger art to oryginalny gatunek sztuki 

przedstawieniowej Indian Równin i Prerii. 

Najszerzej oznacza malarstwo albo rysunek 

narracyjny wykonany na papierze. Nazwa 

pochodzi od słowa ledger – księga rachunkowa 

czy też rubrykowany, poliniowany rejestr, bo 

najczęściej na takich kartkach malowali 

rdzenni artyści. W języku polskim może nosić 

różne nazwy – sztuka na kartach ksiąg 

rachunkowych, malowane rachunkowe księgi, 

sztuka na kartkach rejestrów, sztuka na 

rubrykowanym papierze – ale żadna z nich nie 

jest równie celna jak zwięzłe określenie ledger 

art.  

Jako gatunek sztuki Ledger art pojawił 

się niedawno. Ten typ twórczości rozwijał się i 

rozpowszechniał wśród ludów 

zamieszkujących wielkie, amerykańskie 

równiny i prerię od połowy XIX wieku do lat 

20. XX wieku, a od lat 60. XX wieku 

przeżywa ponowny rozkwit. Leger art, 

technika, którą świadomie wybiera wielu 

współczesnych indiańskich artystów, oznacza 

obecnie rysunek czy akwarelę na każdym 

rodzaju papieru, nie tylko na kartach ksiąg 

rachunkowych. 

W tradycyjnym ledger art obrazki wykonane na używanych uprzednio kartkach 

rejestrów zakrywają wcześniejsze kolumny zaksięgowanych liczb lub podpisów, tabele i spisy 

kolorowymi rysunkami. Początkowo były to obrazki przypominające o wielkich czynach 

dokonanych przez wojowników, a później coraz częściej zdarzały się ilustracje z plemiennego 

życia. Ten wyjątkowy rodzaj twórczości na niecodziennym medium oraz wyrastająca z 

naskalnych piktogramów forma niejako przezwycięża kolonializm. Księgi rachunkowe 

prowadzone przez agentów indiańskich czy handlarzy z nowych osad często ilustrowały 

niesprawiedliwe transakcje, dokumentowały wykorzystywanie i oszukiwanie rdzennych 

ludów. Sam papier był na terenie prerii materiałem nowym i cennym, wprowadzonym przez 

białych przybyszów do ich własnych celów. Używanie papieru i kartek owych ksiąg do 

przedstawienia własnych dokonań, własnych tradycji, własnych opowieści, własnych historii 

obrazuje sprawne i skuteczne dostosowanie wcześniejszych technik i zastosowań do nowych 

materiałów. Zmiana w technice, a nie znaczeniu i funkcji, świadczy o plastyczności i sile 

tradycji Indian Prerii. 

Karl Bodmer, szwajcarki malarz Dzikiego Zachodu, który towarzyszył wyprawie 

arcyksięcia Maksymiliana na Wielkie Równiny i Prerię zauważył, że Mato Tope, wódz 

Mandanów miał na swym płaszczu z bizoniej skóry namalowane symbole przedstawiające 

Księga rachunkowa (Ledger book) 

Źródło: NMAI Exhibition, 2016 
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jego wojowniczą historię. Zostały skopiowane na polecenie księcia i potem zamieszczone w 

wydrukowanej w relacji z tej podróży. Tradycja ilustrowania znakami graficznymi, 

symbolami własnych, godnych zapisu, czynów była wśród wojowników prerii głęboko 

zakorzeniona. Podobnie jak starannie przechowywane winter counts, piktograficzne 

kalendarze malowane na skórze bizona, na których jeden rysunek oznaczał wydarzenie 

najważniejsze w danym roku. 

Współczesny Bodmerowi 

malarz i podróżnik, George 

Catlin, również spotkał a także 

namalował wspomnianego 

wodza Mandanów i jego słynny 

pokryty obrazkami płaszcz. Owe 

rysunki ilustrujące warte 

zapamiętania, dzielne czyny 

wojownika, były jego 

autobiografią, historią 

wystawioną na pokaz, jego 

chlubą i dumą. Podnosiły status 

społeczny, powiększały zasięg 

wpływów i jego znaczenie. 

Opowiadanie o czynach 

bohaterskich, o wojowniczych 

dokonaniach, o pokonanych 

wrogach, zuchwałych 

wyprawach i bogatych łupach 

cieszyło się wśród ceniących odwagę, waleczność i brawurę ludów prerii ogromną 

popularnością. 

Papier pojawił się na preriach wraz z natężeniem kontaktów z kolonistami, mniej 

więcej w  latach 30. XIX wieku, często w formie już zapisanych ksiąg rachunkowych. Był 

bardzo ceniony, a zdobywano go w drodze wymiany albo rabunku. Wraz z papierem pojawiły 

się też materiały do rysowania i pisania. Niebieskie, czarne i czerwone ołówki były 

najczęstsze, ale pojawiały się także pióra, atrament, kredki, i akwarele. Rdzenni mieszkańcy 

prerii szybko docenili przydatność papieru do własnych celów. Ilustracje wydarzeń, 

wyczynów, oraz własnego bohaterstwa, wcześniej malowane na bizonich skórach, zaczęli 

tworzyć na papierze. Często kilku wojowników dzieliło jedną książkę. Pułkownik Richard I. 

Dodge, który spędził na Równinach wiele lat w czynnej służbie, pisał o popularności książek 

z rysunkami w swej relacji zatytułowanej Our Wild Indians: thirty three years of personal 

experience among the red men of the great West (Nasi dzicy Indianie: trzydzieści trzy lata 

doświadczeń wśród czerwonoskórych z wielkiego Zachodu) wydanej w 1882 roku: „Niemal 

każdy wojownik przestawia na rysunku wszelkie istotne i wybijające się wydarzenia w swoim 

życiu, a wielu posiada książki, w których owe obrazki przechowuje”.  

W 1876 roku, po bitwie nad Little Bighorn znaleziono taką księgę zawierającą rysunki 

wielu wojowników. Przejął ją towarzyszący kawalerii dziennikarz James W. Howard i wydał 

potem jako Pictorial Autobiography of Half Moon, an Uncpapa Sioux Chief. Oryginalny 

ledger został w latach 30. XX wieku przekazany hawardzkiemu Peabody Museum of 

Archaeology and Ethnology i całkiem niedawno, bo w 2005 roku,  zainteresowała się nią 

George Catlin, 1851 

Mandan War Chief with His Favorite Wife, 1861/1869  
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kustosz (Curator of North American Ethnography) tego muzeum, Irene Castle McLaughlin. 

Opracowała materiał i wydała jako A Lakota War Book from the Little Bighorn. The 

Pictographic "Autobiography of Half Moon" – reprodukcję oryginałów z dokumentacją, 

analizą i wynikami badań 

etnograficznych. 

Jednym z bardziej znanych 

zbiorów indiańskich rysunków 

jest przechowywany w Oberlin 

College Pope-Cox Ledger. 

Znajdują się w nim między 

innymi dzieła słynnego 

rysownika-artysty Szejenów 

Południowych imieniem 

Honannistto, czyli Howling 

Wolfa (Wyjący Wilk).  

Innym zbiorem jest Maffet 

Ledger, który zawiera 105 

rysunków stworzonych przez 

22  Szejenów oraz Henderson 

Ledger (autorem zawartych w 

nim prac był Frank Henderson z 

plemienia Arapaho), oba przechowywane w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.  

Howling Wolf, 1874-1875. At the Sand Creek Massacre 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Howling_Wolf_(Cheyenne) 

 

Muffet Ledger 

Źródło: Drawing Metropolitan Museum, DP318424 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howling_Wolf_(Cheyenne)
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Wiele ksiąg z rysunkami 

z lat 80. i 90. XIX wieku 

przechowuje Instytut Smithsona 

oraz inne muzea, ponieważ 

stanowią one bogate źródło 

wiedzy historycznej i 

etnograficznej.    

Dwie znane książki 

rysunkowe: Little Wolf Ledger i 

Spotted Wolf Ledger 

narysowane w latach 1887-1889 

ilustrują bitwę nad Little 

Bighorn z punktu widzenia jej 

zwycięzców. 

Najsłynniejsze przykłady 

tradycyjnej ledger art pochodzą 

z lat 1875-1878 z Fort Marion w 

północnej części wschodniej 

Florydy, gdzie uwięziono 72 

wojowników z różnych plemion, 

między innymi Arapahów, 

Kiowów, Komanczów i 

Szejenów. Dowódca więzienia, 

Richard Henry Pratt, późniejszy 

założyciel internatowej szkoły dla dzieci indiańskich w Carlisle w Pensylwanii, gorąco 

wierzył w asymilacyjną moc edukacji. Widząc depresję i nudę więźniów przewiezionych z 

wielkich przestrzeni prerii do wilgotnego klimatu Florydy zachęcał ich do różnych zajęć. 

Między innymi dostarczył im papier i materiały do rysowania i malowania. Kreatywne 

działania pomogły wielu więźniom przetrwać, a jednocześnie pamiętać i obrazować 

przeszłość. Więźniowe rysowali dla siebie, ale także zarobkowo, dla turystów, którzy 

zwłaszcza w zimie, tłumnie odwiedzali pobliskie, założone jeszcze przez Hiszpanów 

miasteczko St. Augustine. 

W wielu rysunkach i całych książkach rysunkowych stworzonych w Fort Marion 

nastąpiła istotna zmiana w tematyce. Wojownicy przedstawiali nie tylko swoje bohaterskie 

czyny, ale też zaczęli rysować wydarzenia z historii plemiennej, ilustrować obyczaje, 

plemienne życie codzienne, sceny rodzinne, a także osobiste życie więzienne. Nacisk z 

podkreślania własnych dokonań, z koncentracji na autobiografii, przeniósł się na ilustracje 

obyczaju i życia społecznego, na życie codzienne plemion, na elementy wspólnej tradycji. 

Współcześni artyści indiańscy odświeżyli sztukę rachunkowych ksiąg kontynuując 

tradycję artystów z Fort Marion. Malują albo rysują współczesne obrazki z życia rdzennych 

mieszkańców Stanów Zjednoczonych stosując tą samą technikę malowania różnymi 

technikami na papierze. Wielu poszukuje nawet dziewiętnastowiecznych ksiąg czy rejestrów, 

by na ich poliniowanych kartkach tworzyć swoje dzieła. Na wystawie Unbound: narrative art 

of the plains w Narodowym Muzeum Indian Amerykańskich (National Museum of the 

American Indian) znalazło się bogactwo współczesnych i historycznych przykładów tej 

niezwykłej sztuki. 

Frank Henderson Ledger. A Warrior’s Vision 

Źródło: https://www.metmuseum.org/art/collection 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection
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Dwayne Wilcox (Oglala Lakota) 

używa humoru w swej sztuce 

ilustrującej współczesność indiańską.    

Darryl Growing Thunder 

(Assiniboine/Sioux) zanurzając się w 

tradycji szuka kontynuacji i 

potwierdzenia tożsamości. 

Sherman Chaddlesone (Kiowa) 

interesuje się historią i obyczajami 

plemienia.  

Choć tradycyjnie sztuka 

figuratywna była domeną mężczyzn 

współcześnie rysują i malują również 

kobiety. Twórczość Lauren Good Day 

(Arikara/Hidatsa/Blackfeet/Plains Cree) 

jest tego pięknym przykładem. Warte 

poznania są także Sharon Harjo, oraz Coleen Cutschall, znana jako projektantka niezwykłego 

pomnika Spirit Warriors na miejscu bitwy nad Little Bighorn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od Redakcji: 

Artykuł stanowi 

przedruk z 

Newslettera 

PAES/PATE za 

uprzejmą zgodą 

autorki  

 

 

 

 

Dwayne Wilcox (Oglala Lakota), Intertribal, 2012 

Źródło: National Museum of the American Indian 

 

Dwayne Wilcox (Oglala Lakota),  

4G Better than One-G, 2012 

Źródło: National Museum of the American Indian 

Darryl Growing Thunder, Women Dancers 

Sherman Chaddlesone, Sundance 

Lauren Good Day,  

We Learn from Our Grandmothers 
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Nadszedł biały człowiek  
Agata Podbielkowska 

 

Creek Mary’s Blood: 
White man came 

Saw the blessed land 

We cared, you took 

You fought, we lost 

Not the war but an unfair fight 

Sceneries painted beautiful in blood 
                                         
„Nadszedł biały człowiek  

Ujrzał błogosławioną ziemię  

Myśmy o nią dbali, tyś nam ją odebrał  

walczyłeś, a myśmy przegrali  

To nie była wojna, tylko niesprawiedliwa walka  

Krajobrazy pięknie wymalowane krwią” – śpiewała Tarja Turunen, wokalistka (obecnie już 

była) fińskiego zespołu Nightwish 

w piosence „Creek Mary’s Blood” z 

albumu Once, wydanego w 2004 

roku. W utworze na flecie oraz 

wokalnie towarzyszy jej John Two-

Hawks, indiański muzyk.  

Jak doszło do tego 

wydarzenia?  

Zespół Nightwish to 

pochodząca z Finlandii kapela 

wykonująca muzykę, którą 

najczęściej określa się mianem 

metalu symfonicznego (symphonic 

metal), lub power metalu (power 

metal). Lider zespołu, Tuomas 

Holopainen twierdzi, że jest to 

połączenie muzyki filmowej z 

heavy metalem. Grupa powstała w 

1996 roku w składzie Tuomas 

Holopainen (autor piosenek, 

klawisze), Tarja Turunen (wokal 

prowadzący), Erno „Emppu” 

Vuorinen (gitara prowadząca), 

Sami Vänskä (gitara basowa) oraz Jukka Nevalainen (perkusja). W 2020 roku wokal 

prowadzący należał do wokalistki Floor Jansen, bas dzierżył Marko „Marco” Hietala, a za 

perkusją zasiadał Kai Hahto. By lepiej zrozumieć czym jest Nightwish, należy przyjrzeć się 

jego liderowi. Tuomas Holopainen to postać niezwykle ciekawa. To on jest głównym autorem 

tekstów i kompozytorem. Nightwish to jego pamiętnik – „drzwi” do jego umysłu, serca i 

duszy. Co prawda, nie każdy potrafi je otworzyć, gdyż Holopainen używa metafor, często 

opierających się na tekstach kulturowych, bez których znajomości trudno jest zrozumieć 

Album Once 

Źródło:  https://www.emp-shop.pl/p/once/423209.html 

 

https://www.emp-shop.pl/p/once/423209.html
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przekaz części utworów. Jeżeli jednak się udaje, pozwala to na docenienie niezwykłego 

talentu i wiedzy Tuomasa. W jego tekstach często można znaleźć cytaty z Williama 

Shakespeare’a, nawiązania do Edgara Allana Poe czy Waltera „Walta” Whitmana. Pojawia 

się też Christabel, bohaterka ballady narracyjnej Samuela Taylora Coleridge'a. Na ostatnich 

dwóch albumach Holopainen zaprezentował swoje zainteresowanie nauką (sam chciał być 

kiedyś biologiem), odwołując się m.in. do ewolucjonisty Richarda Dawkinsa czy do 

astronoma Eugene’a Gordona Shoemakera. Gdy mowa o muzyce, którą stworzył 11 lat temu, 

podczas pisania utworów do wspomnianego już albumu Once, Tuomas postanowił zająć się 

kulturą Indian Ameryki Północnej, która – jak twierdzi – od zawsze go fascynowała. 

Wynikiem zainteresowania był właśnie utwór „Creek Mary’s Blood”, który napisał zaledwie 

w jeden dzień. Autorowi piosenki bardzo zależało na tym, by do współpracy zaprosić 

rdzennego Amerykanina. I tu pojawia się postać Johna Two-Hawks. To człowiek, w którym 

płynie krew Lakotów i Anishinabe, a także francuska oraz irlandzka. Two-Hawks najbardziej 

czuje się związany z Lakotami, zresztą otrzymał swoje indiańskie imię – Siyotanka 

(Šiyótȟaŋka) oznaczające „Flet”  – w rezerwacie Pine Ridge. Jego sercu bardzo bliska jest też 

Irlandia. Historia jego nazwiska jest również ciekawa. Pochodzi ono od przodków ze strony 

matki, a prawo do jego używania John wywalczył w sądzie. Niedługo potem został aktywistą, 

którego głównym celem jest łamanie stereotypów dotyczących Indian, co czyni, opowiadając 

o ich kulturze i historii w szkołach i uniwersytetach. Muzyka pojawiła się w życiu Johna 

kiedy skończył 5 lat. Wtedy 

właśnie rozpoczął naukę gry na 

gitarze. Jakiś czas później 

rozpoczął zgłębianie wiedzy na 

temat tradycyjnej, indiańskiej 

muzyki, ucząc się m.in. śpiewu 

oraz gry na flecie. Zdarzyło mu 

się też być wokalistą zespołów 

heavy metalowych. 

 Ten niezwykły życiorys 

oraz intrygująca muzyka 

przyciągnęły uwagę Tuomasa 

Holopainena. Jak podaje Once 

Upon a Nightwish – oficjalna 

biografia zespołu autorstwa Mape 

Ollili, na początku lider 

Nightwisha starał się znaleźć 

pomoc w poszukiwaniach odpowiedniego kandydata w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych 

w Finlandii, ale gdy jej przedstawiciele orzekli, że nie potrafią go wesprzeć, zdał się na siebie 

i na internet. Tam właśnie odnalazł stronę Johna i zachwycony wysłał mu maila. Odpowiedzi 

niestety nie dostał, uzyskał ją za to manager zespołu, Ewo Rytkönen, zwany również Pohjola. 

Okazało się, że John Two-Hawks był żywo zainteresowany współpracą, ale przed podjęciem 

decyzji zażądał demo. Gdy dostał je w swoje ręce i wysłuchał, natychmiast przystał na 

propozycję. Do współpracy z zespołem Nightwish skłoniło go również przestudiowanie 

wcześniejszych dokonań grupy. Później sam przyznał, że gdyby nie wyjątkowe teksty 

utworów, zostałby w domu, tymczasem jego zgoda oznaczała zaproszenie do Finlandii. Two-

Hawks zabrał w podróż flet z żywotnika, który słuchacze mogą usłyszeć w utworze „Creek 

Tarja Turunen i John Two-Hawks 

Źródło: http://www.rockunited.com/twohawks.htm 

 

http://www.rockunited.com/twohawks.htm
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Mary’s Blood”. Gdy przybył do Finlandii, szybko nawiązał z Holopainenem przyjaźń. 

Okazało się, że obaj postrzegają świat w bardzo podobny sposób. Two-Hawks był poruszony 

do głębi, że ktoś wywodzący się z zupełnie innej kultury tak świetnie rozumie Indian. 

Interesującym jest fakt, że właśnie z tego powodu Tuomasa spotkał zaszczyt: podczas 

specjalnego rytuału John nadał mu indiańskie imię –  Sungmanitu Tanka Nagi (Šuŋgmánitu 

Tȟaŋka Nağí) – Cień Wilka. Holopainen i Two-Hawks przyjaźnią się do dzisiaj. Wracając do 

„Creek Mary’s Blood,” efekt końcowy okazał się dokładnie taki, o jakim obaj marzyli. Jest to 

wyjątkowo piękna kompozycja, opowiadająca o strasznym losie, który spotkał Indian po 

przybyciu białego człowieka na ziemie amerykańskie. Wieńczący utwór fragment 

wypowiadany przez Johna to przetłumaczone przez niego na język lakocki słowa, które 

wcześniej napisał Tuomas po angielsku.  

 21 października 2005 roku, 

podczas ostatniego koncertu z trasy 

promującej album Once, John Two-

Hawks dołączył do zespołu Nightwish 

na scenie Hartwall Areena w 

Helsinkach. Ubrany w tradycyjny 

indiański strój (koszula, legginy i 

mokasyny), wyposażony w swój flet i 

potężny głos, wspólnie z członkami 

zespołu zapewnił fińskiej publiczności 

pełen emocji wieczór.  

Nie trzeba być fanem metalu 

symfonicznego, by docenić niezwykłe 

dzieło, które powstało na skutek 

współpracy fińskiego muzyka heavy 

metalowego z muzykiem indiańskim. 

Taki związek pokazuje, jak wielką siłę 

ma muzyka, która łączy nie tylko ludzi, 

ale również kultury. 
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Wykonanie Creek Mary’s Blood na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L2faiEGBJyM 

John Two-Hawks 

Źródło: https://thingaboutskins.files.wordpress.com/2010/06/corny.jpg 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,nightwish,creek_mary_s_blood.html
https://www.youtube.com/watch?v=L2faiEGBJyM
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Window Rock – stolica Kraju Nawahów 

Andrzej Romanowski 

 
Window Rock – (po nawahijsku: Tségháhoodzání) to stolica Kraju Nawahów. Określenie 

„Kraj Nawahów” nie jest przesadne, ponieważ rezerwat ten zajmuje powierzchnię 71 tysięcy 

km
2
 i jest większy niż wiele wschodnich stanów USA. W odniesieniu do naszego kraju, to 

powierzchnia większa od dwóch największych województw razem wziętych: mazowieckiego 

i wielkopolskiego. 

 Nazwa miejscowości pochodzi od otworu w kompleksie skalnym, powstałego w 

wyniku wietrznej erozji z czerwonego piaskowca, zwanego właśnie Window Rock.  

        Ta niewielka, licząca około trzy tysiące mieszkańców miejscowość położona jest na 

wysokości około 2000 m n.p.m w południowo-wschodniej części rezerwatu Nawahów, tuż 

przy granicy stanów Arizona i Nowy Meksyk. Miasteczko założono w 1936 roku jako 

siedzibę Centralnej Agencji Biura do Spraw Indian (Bureau of Indian Affairs), której miały 

podlegać pozostałe sześć agencji, na które podzielono ogromny rezerwat Nawahów.  

        Obecnie Window Rock jest siedzibą plemiennych władz – Navajo Nation Council, 

administracji oraz wielu instytucji tego narodu. 

        Do Window Rock przyjechaliśmy 11 sierpnia 2019 r. od strony zachodniej. 

Przywiodła nas droga nr 264 przecinająca półpustynne, porośnięte suchoroślami wzgórza, 

gdzieniegdzie tylko urozmaicone kępami zielonych sosen i jałowców. 

 

Zdjęcia i komentarze – autor. 

 

 

 
Zjazd z zielonej, porośniętej sosnowymi lasami wyżyny Defiance Plateau (ponad 2000 m n.p.m) do doliny 

okresowej rzeki Black Creek. Po drugiej stronie doliny leży Window Rock 
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Półpustynny krajobraz doliny okresowej rzeki Black Creek 

 

 

 
Port lotniczy w Window Rock. Zajmuje powierzchnię 36 ha i posiada jeden asfaltowy pas startowy o długości 

2055 metrów. Lotnisko obsługuje ponad dziesięć samolotów dziennie 
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Zachodnie peryferia Window Rock 

 

 

 
Skalne Okno (Window Rock), od którego pochodzi nazwa miasteczka 
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Zabudowa mieszkalna miasteczka u podnóża kompleksu skalnego Window Rock 

 

 
W Window Rock, podobnie, jak i na terenie całego rezerwatu Nawahów widoczne są na każdym kroku panele 

fotowoltaiki świadczące o proekologicznym nastawieniu mieszkańców 
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Jeden z supermarketów w Window Rock. Poza elewacją jego wnętrze i asortyment niczym nie różni się od 

amerykańskich 

 

 

 
Wejście na teren Parku Plemiennego Nawahów w Window Rock 
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Window Rock Tribal Park & Veteran's Memorial 

Całość parku skomponowano w kształcie świętego kręgu, z którego wychodzą oznaczone kolorem alejki 

wyznaczające cztery kierunki: wschód – biały, południe – niebieski, zachód – żółty i północ – czarny. W 

centrum kręgu umieszczono pamiątkowy głaz ku pamięci wszystkich wojowników, którzy zginęli lub zaginęli 

 

 

 
Navajo Code Talkers Monument 

Pomnik Szyfrantów Nawahów w Parku Pamięci. Blisko 3 metrowa statua z brązu autorstwa Orelanda Joe, 

rzeźbiarza z pochodzenia Nawaho i Ute odsłonięta została w 2007 roku dla upamiętnia indiańskich żołnierzy-

szyfrantów walczących w czasie II wojny światowej na Pacyfiku 
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Częścią Parku Pamięci jest 16 stalowych filarów symbolizujących uniesiona ramiona, gdzie umieszczono tablice 

z nazwiskami wszystkich weteranów wojennych, którzy w przeszłości i czasach współczesnych poświęcili swoje 

życie walcząc o i za naród Nawahów 

 

 
Navajo Nation Office of the President and Vice President  

Tuż obok Parku Pamięci mieści się budynek Biura Prezydenta i Wiceprezydenta Narodu Nawahów  
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Navajo Nation Council Chambers  

Dalej stoi siedziba Parlamentu Narodu Nawahów. Powstały w 1935 roku na planie ośmiokąta budynek 

Parlamentu Narodu Nawahów nawiązuje do ich tradycyjnego domostwa – hoganu 

 

 
National Historic Landmark  

Na lewo od wejścia do budynku parlamentu wmurowana pamiątkowa tablica, która jest oficjalnym oznaczeniem 

przez rząd Stanów Zjednoczonych miejsca mającego wybitne znaczenie historyczne. Wykonana z brązu w 2004 

roku,  z tekstem w języku angielskim i nawahijskim upamiętnia budynek Parlamentu Narodu Nawahów  jako 

„jedynej siedziby ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych należącej do plemienia Indian amerykańskich, która 

jest stale używana przez to plemię i której projekt obejmował miejscowe materiały i tradycje architektoniczne 

związane z dziedzictwem Navahów”. Za: Navajo Nation Council Chamber, at National Park Service  
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Navajo Education Center 

W pobliżu siedziby parlamentu znajduje się kompleks budynków Centrum Edukacyjnego Nawahów, obiekt 

także wzorowany na kształcie hoganu 

 

 

 
W skład Centrum Edukacji Nawahów wchodzi Diné College Window Rock Campus, który kształci młodzież  w 

zakresie sztuk wyzwolonych, nauk społecznych i behewioralnych, administracji biznesowej oraz kultury 

narodowej 
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Nowości (i odkrycia) wydawnicze, lato 2021.  

Oficyna Foxes Books 
Cezary Cieślak  

 

Przez ostatnie numery Biuletynu PSPI prezentowałem książki i artykuły dostępne szerszemu 

gronu odbiorców, a którzy mogli kupić publikację w księgarni (stacjonarnej i internetowej) 

czy na allegro. Teraz przybliżę oficynę typowo indianistyczną: Foxes Books, wydawaną przez 

Wiesława Karnabala, zwanego w ruchu indianistycznym „Niedźwiadkiem”. Książki tego 

wydawnictwa dostępne są przede wszystkim na Zlotach PRPI i na stronach internetowych 

polskich indianistów, ale są w niskim nakładzie. Część ma przeznaczenie tylko edukacyjne 

lub wewnątrz Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.  

Zanim przejdę do omówienia książek, to warto przybliżyć czytelnikom, w 

szczególności nowym, osobę wydawcy. Od początku był związany z wielce zasłużonym – 

niestety już nie istniejącym – czasopismem Tawacin. Od 29 numeru (starszych nie mam na 

półce) do 1998r. był redaktorem naczelnym, a do 2003 r. w redakcji, oczywiście wszystko u 

boku Marka Maciołka. Jest też autorem kilku tekstów w nim opublikowanych i można Go 

było nawet zobaczyć na okładce 42 numeru. Podjął się również tłumaczenia, np. wraz z 

Markiem Maciołkiem Crowfoota. Wodza Czarnych Stóp, Hugha A. Dempseya. I nie od 

dzisiaj wiadomo, że Wiesław Karnabal należy do czołówki polskich znawców plemienia 

Wron (Crow). Na koniec, warto jeszcze wspomnieć, iż był organizatorem XIX (razem z 

Markiem Długoszem) i XXIX Zlotu PRPI. Zatem nabyte doświadczenie predysponowało 

„Niedźwiadka” do dalszej aktywności w ruchu indianistycznym. Źródłem, prapoczątkiem 

oficyny Foxes Books były liczne materiały powielane głównie za pomocą kserokopiarki, a 

rozpowszechniane na Zlotach czy powwow. Sam pamiętam moment, gdy poznałem osobiście 

Wiesława na jednym ze Zlotów: siedział na ławce i przeglądał „kserówki” tłumaczenia o 

Wronach.  

Tematyka tytułowego wydawnictwa jest typowo indianistyczna, skupiająca się na 

tubylcach północnoamerykańskich. Dominują wspomniane Wrony, ale też są Apacze, 

Siuksowie, Hidatsowie i Czarne Stopy. Mamy wspomnienia, biografie ale i też naukowe 

prace, można je scharakteryzować mianem klasycznych, np. Podbój Apaczerii Dana A. 

Thrappa czy Koń i pies Gilberta Vilsona. I jak widać, są to wyłącznie tłumaczenia. Wszystkie 

pozycje Czytelnik znajdzie na końcu mojego tekstu. Dla Foxes Books tłumaczą: Dariusz Pohl 

oraz Aleksander Sudak, czasami występujący pod pseudonimem „Czejen”. Sam wydawca 

publikuje również swoje tłumaczenia popularyzatorskich artykułów, np. o wielbłądach na 

Południowym Zachodzie czy mieczach samurajskich u Siuksów, a które (jak i wiele innych) 

można znaleźć na stronie internetowej wydawnictwa. 

Osobiście redagując książki, doskonale zdaję sobie sprawę, jak ciężka jest praca 

tłumacza (np. poprawność polszczyzny, nazewnictwo świata przyrody, znawstwo broni) oraz 

wydawcy (m.in. problem dystrybucji). Dlatego kończąc i patrząc na determinację Karnabala – 

w ilości publikowanych książek i artykułów – to należy tylko mieć nadzieję, że drogi Jego 

oraz Maciołka ponownie się zejdą, co będzie tylko pożytkiem dla polskiego ruchu 

indianistycznego. 

  

Strona internetowa wydawnictwa: 

https://foxesbooks.pl/ 

 

https://foxesbooks.pl/
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