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JAK TO Z NAMI JEST W tym numerze:

Ukazuje siê: w marcu, czerwcu, wrze�niu
i grudniu Redaguje zespó³: Wies³aw Kar-
nabal (redaktor naczelny), Marek Macio³ek
i Marek Nowocieñ Stale wspó³pracuj¹:
Roman Bala, Marek Cichomski, Miros³aw
Dunin-Sulgostowski, Waldemar Kuligowski,
Maciej Lewandowski, Dariusz Pohl i Alek-
sander Sudak  Adres redakcji: D¹browa,
ul. Szkolna 9, 62-069 Palêdzie  Wydawca:
TIPI, ul. £¹kowa 3, 64-050 Wielichowo  Druk:
MDRUK ul. Konopnickiej 50, W¹growiec

Przez trzydzie�ci dwa numery �Tawacinu�
pisali�my o Indianach i w przewa¿aj¹cej
wiêkszo�ci by³y to artyku³y w³a�nie o In-
dianach, a nie Indiankach. Ich rola ograni-
cza³a siê jedynie do uzupe³nienia wize-
runku ¿ycia mê¿czyzn. Barwne ¿ycie wo-
jowników i my�liwych zawsze wysuwa³o
siê na plan pierwszy, dlatego relacje daw-
nych badaczy i podró¿ników skupia³y siê
g³ównie na ich ¿yciu, sprawy kobiet traktu-
j¹c pobie¿nie. Mamy nadziejê, ¿e artyku³y,
które proponujemy w tym numerze, zmie-
ni¹ trochê ten obraz. Wynika z nich, bo-
wiem, ¿e kobiety odgrywa³y w ¿yciu równie
wa¿n¹ rolê, choæ nieco odmienn¹.

Ten numer jest wiêc w ca³o�ci po�wiê-
cony kobietom. Nie znalaz³y w nim miej-
sca materia³y, które zapowiedzieli�my
w poprzednim numerze, tzn. dokoñczenie
eseju profesora Brighama D. Madsena
�Najazdy Szoszonów i Bannoków na Ore-
goñskim Szlaku 1859-1863� i druga czê�æ
artyku³u Janusza Jaskulskiego �Polskie
opisanie �wiata�. Oba te teksty uka¿¹ siê
w numerze letnim. Mamy nadziejê, ¿e czy-
telnicy wybacz¹ nam to przesuniêcie.

�Tawacin� ukazuje siê w nowej szacie
graficznej z kolorow¹ ok³adk¹ i rozk³adów-
k¹, któr¹ w przysz³o�ci chcemy wykorzy-
staæ na najlepsze zdjêcia ze zlotu, dawne i
wspó³czesne malarstwo, fotografie z in-
diañskich spotkañ itp.

Redaktor naczelny

Indianki. Indianki? Indianki! � fragment
ksi¹¿ki Leszka Michalika, dotycz¹cy nie-
w³a�ciwej oceny roli kobiet indiañskich
przez dawnych pisarzy i podró¿ników

Byæ kobiet¹ z plemienia Wron � to kolej-
ny fragment ciekawych opowie�ci Dobrej
Tarczy (Pretty Shield), spisanych przez
Franka B. Lindermana

Kobiety w spo³eczeñstwie Huronów
i Od¿ibwejów � Marlene Brant Castel-
lano opisuje pozycjê kobiet w �wietle
zmian historycznych

Dopóki mogê nawlec ig³ê � wyszywanie
koralikami to sztuka mówi¹ca wiêcej
ni¿ fotografia, film czy obraz � twierdz¹
Charles J. Lohrmann i Jeri Ah Be Hill

Joy Harjo � wiersze

Kolorowy przewrót w g³owie � drobna
namiastka wielkiego powwow w Pine
Ridge; fotografie z podró¿y Janka i Leo-
na Rzatkowskich

Symboliczne przedstawienie roli p³ci
w Tañcu Wojennym Indian Równin �
ciekawa historia przemian w tañcach,
strojach i pozycji kobiet w ¿yciu Oglalów
z Pine Ridge

Chusta na powwow � jak wykonaæ piêk-
ne chusty, u¿ywane dzisiaj przez Indian-
ki na powwow i nie tylko

Piêkno przekazywane g³osem � historia
znanej u nas piosenkarki Joanne She-
nandoah

XX zlot Polskiego Ruchu Przyjació³ In-
dian � strona 48-49

Na ok³adce: Penni Anne Cross Miss Linda
Dubray, Miss Ogallala Sioux, hard pastel
1978. © Copyright by Penni Anne Cross

Podziêkowania: Roman Gajczak, Joanna Gra-
biak, Marcin Koc, Piotr Pietrzak, Jan i Leon
Rzatkowscy, Ma³gorzata Tomczyk i Zdzis³aw
Zinczuk, Longin Jan Okoñ i Zwi¹zek Literatów
Polskich, oddzia³ w Lublinie

Numer zamkniêto 4 marca br.
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Scena zalotów . Autor nieznany (Lakota), ok.
1875-1880. Atrament i o³ówek na papierze
do rachunków. Ze zbiorów Milwaukee Pu-
blic Museum. Rysunek �wiadczy o popu-
larno�ci  parasoli w�ród Lakotów. Mê¿czyzna
i kobieta owiniêci s¹ we³nianymi kocami
ozdobionymi pasem z koralików.

Duke Redbird

Ma³¿eñstwo

¯aden kap³an nie powiedzia³ jej, ¿e jest moja,
¿adna obr¹czka nie przywi¹za³a jej do mnie,
¿adna ceremonia nie u�wiêci³a jej duszy,
¿aden dokument nie ogl¹da³ jej imienia.

A przecie¿ �
Kochaj¹ce rêce przyszywa³y paciorki na moich mokasynach,
b³yszcz¹ce oczy wita³y mnie po polowaniu,
czu³e pieszczoty uk³ada³y moj¹ duszê do snu,
ciche s³owa szepta³y mi, ¿e by³em dzielny.

Dlatego ¿e �
Wielki Duch dostrzeg³ jej dobroæ,
jego g³os przywiód³ j¹ do mnie
nasza Matka Ziemia przyjê³a nas oboje,
z ich b³ogos³awieñstwem stali�my siê jednym.

prze³o¿y³  Marek Nowocieñ


