
SIUKSOWIE

Kanadyjscy Siuksowie. Uchodźcy z Minne-
soty – esej Roya W. Meyera o Siuksach, 
którzy po powstaniu w 1862 roku schronili 
się w Kanadzie – 3[39] i 4[40]

Nie zrezygnujemy z Czarnych Gór – z Edga-
rem Bear Runner rozmawia Beata Skwar-
ska – 3[39]

Ogniowa próba Wielu Koni – esej Roberta 
M. Utleya o młodym Siuksie zagubionym 
między dwoma kulturami u schyłku XIX 
wieku – 2[54]

Praktykować dobre wartości – rozmowa 
z Jamesem Robideau o tradycjach, ducho-
wości i współczesnych problemach Indian 
w Ameryce – 2[54]

PISANIE PLEMIENIA – Łukasz Kroko-
szyński analizuje kulturę Siuksów jako wy-
twór osób o niej piszących: 

część I: Usprawiedliwianie misji, czyli obraz 

religii dakockiej pióra wielebnego Stephe-
na R. Riggsa – 2[54]

część III: Struktury i opozycje – obraz wie-
rzeń lakockich według Williama K. Po-
wersa – 4[56]

Robić to, co umiemy najlepiej – wywiad 
z Russellem Meansem, legendarnym przy-
wódcą AIM – 4[56]

Góra – o Bear Butte, świętej górze Siuksów 
i Szejenów, profanowanej i dewastowanej 
przez turystów, pisze Marek Nowocień – 
2[62]

Iktomi – stwórca czy chochlik? – Dariusz 
Pohl omawia lakockie opowieści o Pająku 
(tricksterze) jak twórcy świata i kultury – 
1[65]

Kopiować i naśladować – fragment autobio-
grafi i Luthera Standing Bear z plemienia 
Lakotów o pierwszych dniach w szkole 
z internatem – 1[81]

„Tawacin” (wym. tałaczin - w języku Siuk-
sów „wola, poznanie, mądrość”) – najstar-
szy w Polsce i najdłużej wydawany kwar-
talnik poświęcony tubylczym ludom obu 
Ameryk. Ukazywał się w latach 1985-2009.

Celem pisma było przybliżenie prawdzi-
wego wizerunku Indian.

W każdym numerze ukazywały się ar-
tykuły o indiańskiej kulturze, historii i du-
chowości, o tematach trudnych i często 
przemilczanych, na przykład szkoły z inter-
natem. Artykuły uzupełnia galeria fotografii 
z ziemi Indian lub reprodukcji indiańskiej 
sztuki współczesnej.

Mimo upływu lat większość artykułów 
nie straciła na aktualności.

Egzemplarze archiwalne są przeważnie 
nowe, wyjęte z paczki z drukarni.

Gdy skończy się nakład jakiegoś numeru, 
szukam go w zwrotach z Empiku i te egzem-
plarze mogą mieć ślady typu metka z ceną, 
zagięty narożnik.

Gdy stwierdzę, że dany numer już nie na-
daje się do sprzedaży (nawet za 1,5 zł), wyco-
fuję go z oferty i zwykle dokładam gratis do 

paczki, pozostawiając czytelnikowi decyzję, 
czy zachować go, czy wyrzucić. Myślę, że 
nikt nie wyrzuca, bo to ostatnia szansa wziąć 
do ręki oryginalne wydanie papierowe.

Dostępne są jeszcze numery:
1997 nr    2,3,4 [38-40]
1998 nr 1       4 [41,44]
2001 nr    2    4 [54,56]
2002 nr 1          [57]
2003 nr    2    4 [62,64]
2004 nr 1,2,3    [65-67]
2005 nr          4 [72]
2008 nr 1,2,3,4 [81-84]
2009 nr 1,2,3,4 [85-88]

BONUS: przy zakupie WSZYSTKICH roczników 
każdy numer kosztuje 1,50 zł, czyli 22 do-
stępne numery za 33 zł.

Zamówienia można składać poprzez Księ-
garnię w tipi: tipibooks.pl lub bezpośrednio 
w mailu: tipi@tipi.pl

Poniżej wykaz tematyczny artykułów 
z dostępnych numerów.



27 lutego – gościnny felieton Tima Giago 
o dziwnym święcie w Pine Ridge – 1[81]

Wysoka cena kulawej krowy – Donald F. 
Danker analizuje przyczyny masakry od-
działu por. Grattana i jej znaczenie w histo-
rii wojen na Wielkich Równinach – 3[83]

Czerwona Chmura – fragment najnowszej 
biografi i słynnego wodza Siuksów pióra 
Roberta W. Larsona – 1[85]

Tragiczna śmierć Żółtego Niedźwiedzia 
i Johna Richarda juniora – Donald F. 
Danker przybliża nieznane epizody z życia 
na Pograniczu w drugiej połowie XIX wie-
ku – 4[88]

CZARNE STOPY

Zima w Browning – „zapiski z rezerwatu” 
Bartka Stranza: o indiańskiej szkole, bizo-
nach i forcie Benton – 2[38]

Pozwalano nam być dziećmi – rozmowa 
z Beverly Hungry Wolf, pisarką i wykła-
dowczynią Czarnych Stóp, przeprowadzo-
na przez Bartka Stranza. O szkole, obrzę-
dach i naśladownictwie Indian – 3[39]

Przyjaciel kojot – opowiadanie George’a Bird 
Grinnella o dziewczynie Czarnych Stóp 
i jej niezwykłym przyjacielu – 4[40]

BLACKFEET – 4[64]
Zwierzęta w tradycyjnej religii Czarnych Stóp
Pochodzenie Zawiniątka Bobra
„Prawdziwa Mowa” Czarnych Stóp

APACZE

„Tylko prawdziwy mężczyzna zabije przy-
jaciela” – o wojnach z Apaczami pisze 
Donald Worcester (fragment monografi i) 
– 2[62]

W cieniu Geronima – Edwin R. Sweeney 
przybliża sylwetkę Chihuahuy, zapomnia-
nego wodza Apaczów Chiricahua – 4[72]

Apacze i Kojoty – Bogdan Danowski tropi 
kłamstwa i błędy historyczne w książkach 
i fi lmach o Apaczach – 4[72]

SZEJENOWIE

Spuścizna po Ustawie Dawesa – Donald J. 
Berthrong dokumentuje proces rozkradania 

ziemi Czejenów i Arapahów z Oklahomy – 
1[57]

Trudna droga do szczęśliwego 1891 roku 
– Mirosław Sprenger omawia walkę Sze-
jenów Północnych o zachowanie jedności 
plemienia – 4[88]

IROKEZI

Kateri Tegakouita – Anna M. Czyż przybliża 
sylwetkę i motywy postępowania błogosła-
wionej Lilii Mohawków – 4[64]

Tremolo – o powrocie do Kraju Północy 
i swym tubylczym światopoglądzie opo-
wiada Maurice Kenny, znany poeta narodu 
Mohawków – 1[65]

Na siedem pokoleń – Elisabeth Holm opisuje 
wysiłki Mohawków nad zachowaniem ję-
zyka i kultury – 3[83]

Ślepa wiara Skenandoah – Laurence M. 
Hauptman przybliża tragiczną postać wo-
dza Oneidów – 1[85]

Walcząc z wodą ognistą – Thomas J. Lappas 
omawia ruchy abstynenckie wśród Iro-
kezów w XVIII i XIX wieku – 1[85]

WSCHODNIE WYBRZEŻE

Francuzi i Abenakowie – Olive Patricia Dic-
kason stawia tezę, że dla Abenaków sojusz 
z Francuzami oznaczał wybór mniejszego 
zła – 4[56]

Zawsze potrafi ą przetrwać – Bartosz Hle-
bowicz przygląda się tożsamości Lenapów 
z Bridgeton w stanie New Jersey – 1[57]

Handel czy wojna? – Nancy Lurie omawia 
postawę Konfederacji Powhatan wobec 
cywilizacji europejskiej i pierwsze wojny 
z Indianami – 4[64]

Ludzie Mocnego Drzewa – Bartosz Hlebo-
wicz rozmawia z Odżibuejami z rezerwatu 
Bois Forte w Minnesocie – 2[66]

Rozdroże – opowiadanie Catherine Dybiec 
Holm o poszukiwaniu tożsamości przez 
współczesnych Anishinabe (Odżibuejów) 
– 2[66]

Syn lasu – fragment autobiografi i Williama 
Apessa, pekockiego pisarza z XIX wieku 
– 3[87]

Opowieść syna lasu – Józef Jaskulski anali-
zuje twórczość Williama Apessa pod kątem 
humanistycznej retoryki – 3[87]



Kampania kasynowa Shinnecocków – John 
A. Strong omawia starania Indian o kasyno 
na Long Island – 4[84]

Śmierć Sawantaeny – John Smolenski oma-
wia problem sprawiedliwości kolonialnej 
w XVIII–wiecznej Pensylwanii – 2[86] 
i 3[87]

Shinnecock. Rekonstrukcja – Natalia Sło-
dzinka przygląda się metodom budowania 
tubylczej tożsamości na Long Island – 4[88]

INDIANIE I EKOLOGIA

Prawa Indian i środowisko – artykuł Arm-
stronga Wigginsa o ekologii i eksploatacji 
indiańskich ziem – 2[38]

Indianin ekologiem? – Tarzycjusz Buliński 
i Mariusz Kairski analizują fakty i mity 
narosłe wokół stosunku Indian do Ziemi – 
2[66]

Inuici w obliczu ekologicznej apokalipsy – 
Bruce E. Johansen omawia skutki zanie-
czyszczenia naturalnego środowiska tubyl-
ców Arktyki – 3[67]

Dobry dziki (nie)ekologiczny – Magdalena 
Krysińska–Kałużna pisze o stosunku Indian 
do Ziemi – 3[67]

Mamy prawo być inni – Victoria Tauli–Cor-
pus analizuje wpływ globalizmu na życie 
i przyszłość ludów tubylczych świata – 
4[72]

Tubylcy, politycy i globalne ocieplenie – Ma-
rek Nowocień podsumowuje obrady Kon-
ferencji Klimatycznej w Poznaniu – 4[84]

Międzynarodowe Forum Ludów Tubyl-
czych do spraw Zmian Klimatu – oświad-
czenie końcowe Toma Goldtootha – 4[84]

Ekoświęci czy ekogrzesznicy? – John John-
sen analizuje spory wokół roli Indian jako 
naturalnych obrońców Matki Ziemi – 4[88]

KANADA

Status Indian kanadyjskich – Marine Le 
Puloch przedstawia zarys ustawodawstwa 
kanadyjskiego wobec Indian i ich prawnej 
tożsamości – 4[40]

NITASSINAN – Kraj Innu (Labrador) – 
1[41]

Caroline Grenot – Przyszłość Innu pod zna-
kiem zapytania 

Fabrice Mignot – Historia Nitassinan i No-
wej Francji 

Innu znaczy ludzki – wywiad z Gérardem 
Siméonem

Poprzez sztukę – Waldemar Kuligowski 
przedstawia kilka sylwetek tubylczych ar-
tystów z Quebecu

O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII–
wiecznej Kanadzie – Anna Małgorzata 
Czyż omawia stosunek francuskich koloni-
stów do indiańskich kultur i ...kobiet – 4[56]

Przekroczyć tabu – Anna M. Czyż analizuje 
przypadki kanibalizmu w Nowej Francji 
jako przejaw akulturacji Europejczyków – 
2[62]

Inuici w obliczu ekologicznej apokalipsy – 
Bruce E. Johansen omawia skutki zanie-
czyszczenia naturalnego środowiska tubyl-
ców Arktyki – 3[67]

Wojna Mikmaków z Anglikami na morzu 
w latach 1713–1763 – esej Olive P. Dicka-
son o niezwykłych wyczynach Indian z po-
łudniowo–wschodniego wybrzeża Kanady 
– 3[67]

Tradycja w nowych szatach – o rozwoju tu-
bylczej turystyki na przykładzie południo-
wej Alberty pisze Claudia Notzke – 3[83]

Kanada wypłaca odszkodowania – Bruce E. 
Johansen ujawnia fakty molestowania in-
diańskich dzieci w kanadyjskich szkołach 
z internatem – 1[81]

AMERYKA POŁUDNIOWA

Inkowie w Polsce. Fakty czy fi kcja? – Ma-
riusz Wollny przypomina historię domnie-
manego (?) pobytu „Prześwietnej Rady 
Emisariuszy Inków” na naszej ziemi pod 
koniec XVIII wieku – 2[38]

Nowe strategie etniczne w Ameryce Łaciń-
skiej – rozmowa z prof. Aleksandrem Po-
sern–Zielińskim o ciekawych przemianach 
kulturowych wśród tubylców południowo-
amerykańskich – 4[40]

Sytuacja mniejszości autochtonicznych 
w Meksyku – Teresa Walendziak pisze 
o nowych wyzwaniach stojących przed 
meksykańskimi Indianami – 4[44]

Jeszcze istniejemy. Indiańskie ludy Amery-
ki Środkowej i Południowej – „indiańska 
statystyka” opracowana przez Mariusza 
Kairskiego – 4[44]



Izolowane grupy tubylcze w regionie górne-
go biegu rzeki Purús – raport Leva Micha-
ela o ludach Mashco i Denos z Peru – 4[56] 
i 1[57]

Ludy izolowane Peru i Brazylii – 1[57]
Kacper Świerk pisze o ryzyku, jakie niesie 
tubylcom Amazonii kontakt ze światem
Magdalena Krysińska–Kałużna zastanawia 
się nad przyszłością ludów izolowanych
Dorota Ligocka przybliża organizacje dzia-
łające na rzecz ludów tubylczych

Przebijając się przez chmury – Joanna 
Bartuszek opowiada o podróży do Indian 
z Chiapas w Meksyku – 1[57]

Aztlan Underground – Ewa Sienkiewicz 
przedstawia aztecki zespół hip–hopowy – 
1[57]

Matsigenka znad rzeki Paquiría w Peru – 
raport Kacpra Świerka o grupie tubylców 
we wczesnej fazie kontaktu ze światem ze-
wnętrznym – 1[61], 2[62] 

Wzięli to, czego potrzebowali – o poznawa-
niu współczesnych Indian amazońskich 
rozmawiają Tarzycjusz Buliński i Mariusz 
Kairski – 4[64]

Wśród sympatycznych dzikich – fascynują-
ca i prawdziwa opowieść Borysa Malkina 
o Indianach Oyana z Gujany Holenderskiej 
– 1[65]

Krwawi Toltekowie i uciemiężeni Majowie 
– Justyna Olko omawia stereotypy w bada-
niach nad kulturą Majów – 3[67]

Bogowie, myśliwi i powinowaci – postrzega-
nie człowieczeństwa przez Araweté z Bra-
zylii na podstawie prac Eduardo Viveiros 
de Castro analizuje Marcin Kopkowski – 
1[81]

Kalinago – Andrzej J.R. Wala przybliża dzieje 
i współczesność Indian z Dominiki – 3[83]

Indiańskie ludy Ameryki Południowej: kla-
syfi kacja językowa – opracował Mariusz 
Kairski – 1[85]

Muzyka llaneros, muzyka zmarłych i gitara 
Matsigenków – Kacper Świerk opowiada 
o rozumieniu światów alternatywnych – 
1[85]

Maucallacta: inkaska wyrocznia – Janusz 
Z. Wołoszyn i Maciej Sobczyk opowiadają 
o odkryciach polskich archeologów w Peru 
– 4[88]

ESEJE HISTORYCZNE

Kanadyjscy Siuksowie. Uchodźcy z Minne-
soty – esej Roya W. Meyera o Siuksach, 
którzy po powstaniu w 1862 roku schronili 
się w Kanadzie – 3[39] i 4[40]

Bracia North i pauniscy zwiadowcy – esej 
prof. Donalda F. Dankera o dziejach słyn-
nych pauniskich zwiadowców służących 
w armii amerykańskiej – 1[41]

Spojrzeć w oczy całemu światu – Marek Hy-
jek o uczestnictwie Indian w I wojnie świa-
towej – 4[44]

Ogniowa próba Wielu Koni – esej Roberta 
M. Utleya o młodym Siuksie zagubionym 
między dwoma kulturami u schyłku XIX 
wieku – 2[54]

Biali Indianie kolonialnej Ameryki Północ-
nej – Aleksander Sudak omawia dzieje 
ludzi, którzy zamieszkali wśród Indian – 
2[62]

Zwiadowcy i przewodnicy z plemienia Tonka-
wa – esej Kennetha F. Neighboursa o mało 
znanych kartach historii Teksasu – 2[66]

Dzieje Szlaku Bozemana – Robert M. Utley 
kreśli historię legendarnego szlaku, zanim 
pojawił się na nim John Bozeman – 2[82]

Marszem do cywilizacji – esej Laurence’a M. 
Hauptmana o indiańskiej orkiestrze dętej ze 
szkoły w Carlisle – 2[82]

Clarence Leonard Tinker – Aleksander Su-
dak przypomina postać generała z plemie-
nia Osedżów w czasie II wojny światowej 
– 2[82]

Wysoka cena kulawej krowy – Donald F. 
Danker analizuje przyczyny masakry od-
działu por. Grattana i jej znaczenie w histo-
rii wojen na Wielkich Równinach – 3[83]

Chcieli umierać za Amerykę – Aleksander 
W. Sudak omawia pobór i zaciąg Indian 
amerykańskich podczas I wojny światowej 
– 3[83]

W pierwszym szeregu – Aleksander Sudak 
pisze o udziale Indian w I wojnie świato-
wej – 4[84]

Pokój na papierze – wojna na Równinach 
– Robert M. Utley podważa mity związane 
z podbojem Dzikiego Zachodu – 1[85]

Tragiczna śmierć Żółtego Niedźwiedzia 
i Johna Richarda juniora – Donald F. 
Danker przybliża nieznane epizody z życia 
na Pograniczu w drugiej połowie XIX wie-
ku – 4[88]



WSPÓŁCZEŚNI INDIANIE 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Na następne Siedem Pokoleń – esej prof. 
Glenna Morrisa o strukturach społecznych 
tubylców amerykańskich – 1[41]

Nie wystarczy być męczennikiem – rozmo-
wa z prof. Aleksandrem Posern–Zielińskim 
o współczesnych problemach tubylców 
amerykańskich – 4[44]

Raport o Stanie Indian 2004 – przemówienie 
Texa Halla, przewodniczącego Krajowego 
Kongresu Amerykańskich Indian, o kwe-
stiach nurtujących dziś tubylców w USA 
– 1[65]

Raport o stanie Indian 2005 – Tex Hall, prze-
wodniczący NCAI, odnotowuje zmiany 
w Kraju Indian i wytycza plany na przy-
szłość – 1[69]

Niewygasła obietnica Ameryki – raport o sta-
nie Indian [2009] Joe Garcii, przewodniczą-
cego Krajowego Kongresu Indian Amery-
kańskich – 1[85]

Męskość i tożsamość – Matthias André Voigt 
omawia działalność Ruchu Indian Amery-
kańskich (AIM) jako drogę wojownika – 
2[86]

Asymilacja i dzikość – Maria Moss omawia 
rolę Indian w sporcie amerykańskim prze-
łomu XIX i XX wieku – 3[87]

BRUCE E. JOHANSEN

Fundusze Indywidualnych Indian – Bruce 
E. Johansen objaśnia, co się stało z indiań-
skim funduszem powierniczym i gdzie się 
podziały indiańskie pieniądze? – 1[65]

Współczesny humor indiański z politycz-
nym podtekstem – Bruce E. Johansen 
przytacza najnowsze anegdoty polityczne 
odzwierciedlające stan ducha tubylczych 
społeczności w USA – 2[66]

Inuici w obliczu ekologicznej apokalipsy – 
Bruce E. Johansen omawia skutki zanie-
czyszczenia naturalnego środowiska tubyl-
ców Arktyki – 3[67]

Tubylczy Papież: odszedł Vine Deloria, Jr. 
– Bruce E. Johansen wspomina profesora, 
prawnika i działacza – 4[72]

Kanada wypłaca odszkodowania – Bruce E. 
Johansen ujawnia fakty molestowania in-

diańskich dzieci w kanadyjskich szkołach 
z internatem – 1[81]

Indiańskie kasyna – Bruce E. Johansen ana-
lizuje rozkwit hazardu i jego konsekwencje 
dla współczesnych Indian – 4[84]

AIM, FBI i Pine Ridge – Bruce E. Johansen 
opowiada, jak potoczyło się życie głów-
nych liderów Ruchu Indian Amerykańskich 
– 2[86]

Zaszczyt czy obraza? „Indiańskie” maskot-
ki – Bruce E. Johansen wskazuje, gdzie za-
czyna się rasizm w sporcie – 3[87]

WALDEMAR KULIGOWSKI 

Poprzez sztukę – Waldemar Kuligowski 
przedstawia kilka sylwetek tubylczych ar-
tystów z Quebecu – 1[41]

Kanibal, mój bliźni – pułapki zastawione na 
antropologów piszących o kanibalizmie od-
słania Waldemar Kuligowski – 4[64]

SZKOŁY Z INTERNATEM 

Wiedzieć to, co potrzebne – Marek Hyjek 
opowiada o tradycyjnym wychowaniu u In-
dian Ameryki Północnej – 1[81]

Szkoły z internatem – wybór dokumentów 
amerykańskich o cywilizowaniu Indian na 
przełomie XIX i XX wieku – 1[81]

Kopiować i naśladować – fragment autobio-
grafi i Luthera Standing Bear z plemienia 
Lakotów o pierwszych dniach w szkole 
z internatem – 1[81]

Kanada wypłaca odszkodowania – Bruce E. 
Johansen ujawnia fakty molestowania in-
diańskich dzieci w kanadyjskich szkołach 
z internatem – 1[81]

Czy szkoły dla Indian były takie złe? – pyta 
prowokacyjnie Tarzycjusz Buliński i propo-
nuje bardziej obiektywne spojrzenie na to 
zjawisko – 2[82]

Nie tylko Carlisle – Marek Hyjek przytacza 
nieznane fakty z dziejów szkolnictwa dla 
Indian – 3[83]

MUZYKA

Dokąd przynależymy – recenzja płyty Buff y 
Sainte–Marie – 1[41]



Niosący nadzieję – Ewa Sienkiewicz przybli-
ża postać Roberta Mirabala, zdobywcę na-
gród muzycznych NAMMY 2001 – 4[56]

Muzyka Indian Ameryki Północnej – Anna 
M. Dobrowolska omawia pochodzenie mu-
zyki Indian oraz ich instrumenty – 1[57]

Aztlan Underground – Ewa Sienkiewicz 
przedstawia aztecki zespół hip–hopowy – 
1[57]

Indian Rock – L. Sasza Cyryłowski szuka 
indiańskich inspiracji we współczesnej mu-
zyce rockowej – 2[62]

Stare pieśni, nowy nauczyciel – Loran Olsen 
przedstawia pieśni proroctwa Indian Nez 
Perce – 2[86]
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