
Bêbny. Taniec. Pie�ñ. Duch. Parê miesiêcy
temu sta³em w Kykotsmovi na terytorium

Hopi w pó³nocno�wschodniej Arizonie, jako
go�æ przyjació³ z plemienia Hopi i patrzy³em
jak oko³o czterdziestu Katsin wchodzi na plac
z darami � owocami, pop cornem i innymi rze-
czami. Rzuca³y je ludziom otaczaj¹cym plac
i stoj¹cym na dachach. Z³apa³em pude³ko Crac-
ker Jack i gêsia skórka pojawi³a mi siê na ra-
mionach w 30�stopniowym upale. Ten prosty
podarunek, wspólne b³ogos³awieñstwo ¿ywo
przypomnia³y mi, ¿e podczas wizyt u Hopi za-
czynam odczuwaæ unikaln¹ obecno�æ. Obecno�æ
g³êboko umiejscowion¹ w krajobrazie, ducho-
w¹ energiê, która jakby wybra³a Hopi i sztukê
rze�bienia Lalek Katsina do w³asnej ekspresji.

Teren, na którym mieszkaj¹ Indianie Hopi, okre-
�la siê jako surowy, ja³owy i suchy. Wyda siê
surowy, je�li nie dostrze¿esz jego delikatnego
piêkna. Wygl¹da ja³owo, je�li w po�piechu mi-
niesz ¿ycie, które siê tu toczy. Jest suchy z wy-
j¹tkiem okresu wys³uchanych modlitw o deszcz.

Dla Hopi, którzy gospodaruj¹ na pustynnych
p³askowy¿ach, woda jest najwa¿niejsza. Zao-
patrzyæ siê w ni¹ plemieniu i uzyskaæ obfite
plony pomagaj¹ bogowie Katsinam (liczba
mnoga od Katsina). Hopi wierz¹, ¿e wszystkie
rzeczy � nie tylko ludzie, ro�liny i zwierzêta
� posiadaj¹ ducha ¿ycia. Katsinam uciele�nia-
j¹ tê duchow¹ tre�æ. S¹ nierozerwalnie po³¹-
czone z jednolitym zestawem rytua³ów, które
pomagaj¹ zachowaæ rdzeñ religijnych wierzeñ
Hopi � w harmoniê Wszech�wiata i wszyst-

lace Hyeoma. � Sprawdza-
my je dobrze i upewniamy
siê, ¿e nie ma w nim piasku.

U¿ywaj¹c lekkiej rêcznej
pi³y, rze�biarz przycina drew-
no do odpowiedniej d³ugo�ci
i podstawowych konturów tu-
³owia lalki, robi¹c naciêcia na
szyi, poni¿ej ramion, na pod-
stawie kiltu i czêsto w górê
miêdzy nogami i ramionami.
Zarys g³owy, kreza doko³a
szyi, cia³o i nogi s¹ nastêpnie
z grubsza ociosywane przy
u¿yciu ró¿nego rodzaju no¿y,
d³ut i skrobaczek do drewna.
Wiêkszo�æ pracy wykonuje
siê prostym no¿em. � Wystarczy dobry scy-
zoryk � mówi Heyoma.

Kiedy rze�bienie dobieg³o koñca, lalkê czy-
�ci siê papierem �ciernym i przygotowuje do
malowania. Rze�biarze u¿ywaj¹ ró¿nych pig-
mentów, od naturalnych, ro�linnych i mineral-
nych barwników do akryli i temper, zale¿nie
od indywidualnej wizji twórcy.

� U¿ywam podstawowych kolorów, które
zwi¹zane s¹ z Hopi � twierdzi Tenakhongva.
� To s¹ kolory, w których pokazuj¹ siê Katsi-
nam. S¹ rzeczy od zawsze tu obecne, wiêc sta-
ram siê od nich nie odbiegaæ. Je�li pomalujê
na zielono twarz Katsiny Supai, to bêdzie �le.
Ona musi byæ bia³a z ró¿nymi cudownymi tê-
czowymi kolorami.

� Lubiê kolory naturalnych pigmentów �
dodaje Satala. � Nak³adam parê kolorów
i bomba! Wygl¹da dobrze! To jest jak energia
ziemi na drewnie.

Na koniec lalkê ozdabia siê piórami i inny-
mi dodatkami. Odrobina skóry, w³ókna juki
i muszle razem z farbami nadaj¹ ka¿dej tihu
unikaln¹ osobowo�æ.

 � Przypomina mi siê, kiedy pierwszy raz
zobaczy³em Taniec Katsin � mówi Polequap-
tewa. � Od pierwszego momentu ba³em siê
du¿ej ilo�ci piór. Pracujê nad lalkami do mo-
mentu, kiedy zaczynaj¹ przypominaæ te, które
ogl¹da³em jako dziecko spod szala matki. Kie-
dy koñczê, zwykle umieszczam je wysoko na
�cianie, przyciemniam trochê �wiat³o, patrzê
na nie i mówiê: �o, tak�.

U korzeni:
kultura i warto�ci

Dziêki rze�bieniu mê¿czy�ni oparli
swe ¿ycie na warto�ciach Hopi. Kie-
dy mówi¹, ich s³owa s¹ natchnione
mi³o�ci¹ i szacunkiem do kultury,
starszyzny i w³asnej sztuki. Lalki
przypominaj¹ im o pod¹¿aniu drog¹
Hopi.

� By robiæ lalki musisz najpierw
poznaæ tradycjê i jêzyk, poniewa¿ nie
da siê tego nauczyæ z ksi¹¿ki � pod-
kre�la Honanie. � Uczysz siê tego
poprzez szczere bycie Hopi. To nie
jest dawanie prezentu jednej osobie,

to jest dawanie prezentu wszystkim ludziom,
tak d³ugo jak jeste� Hopi.

Honanie zrobi³ ostatnio wielk¹ przyjemno�æ
wszystkim tradycyjnym rze�biarzom, kiedy
jego Wilko³ak wykonany w stylu tradycyjnym
otrzyma³ nagrodê �Best in Class� na Targach
Indiañskich Santa Fe 2001. Po raz pierwszy
od dziesiêcioleci lalka tradycyjna zwyciê¿y³a
lalkê realistyczn¹ w tym konkursie.

W koñcu lipca wracamy do plemienia
Hopi, by przeprowadziæ ostatnie wywia-

dy, odwiedziæ przyjació³ i wzi¹æ udzia³ w ostat-
nim tañcu Katsin w tym sezonie. Taniec Domu
oznacza powrót Bóstw Katsinam do ich ducho-
wego miejsca pobytu. Ich zadanie zosta³o wy-
konane, wracaj¹ wiêc w góry San Francisco
Peaks, by mieszkaæ tam, dopóki znów zostan¹
wezwane przez Hopi. O �witaniu patrzyli�my
z dachu, jak ponad czterdziestu Katsinam we-
sz³o na plac, nios¹c narêcza ³odyg kukurydzy
i melonów. Dary zosta³y po³o¿one na ziemi
i Katsinam ustawi³y siê do pierwszego zesta-
wu tañców.

Pó�niej jedna z Katsin zbli¿y³a siê do m³o-
dej dziewczyny spogl¹daj¹cej na wie¿owat¹
figurê z mieszanin¹ obawy i zachwytu, i poda-
³a jej d³ug¹ ³odygê kukurydzy. Do ³odygi przy-
wi¹zana by³a tihu. Dziewczyna wziê³a rze�-
bione b³ogos³awieñstwo i wróci³a do matki.
Kiedy wyje¿d¿ali�my, w oddali da³ siê s³yszeæ
odg³os grzmotu. Deszcz by³ w drodze.

t³um. Ewa Sienkiewicz

Bruce Hucko
Georgianna Kennedy Simpson

Powrót do korzeni

Lalki Katsina plemienia Hopi

Brendan Kayquqptewa
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Lalki Katsina w stylu tradycyjnym.
Od lewej: Poluj¹ca gwiazda, autor: Clark Tenakhongva

Tsavayo (Wielki Wilko³ak), Tay Polequaptewa
Tsakwayna, Philbert Honanie

Kukurydziany ch³opiec,
Ferris �Spike� Satala

Artyku³ ten ukaza³ siê w dwumiesiêczniku �Native
Peoples�, listopad/grudzieñ 2001. Przek³ad i publi-
kacja w �Tawacinie� za uprzejm¹ zgod¹ autora.



kich innych istnieñ. W ponadczasowym kontr-
akcie wzajemno�ci, Katsinam ¿yj¹ pomiêdzy
Hopi blisko po³owê ka¿dego roku, zapewnia-
j¹c ludziom duchowe przewodnictwo.

Lalki Katsina (znane tak¿e jako Lalki Ka-
china albo po prostu Kachiny), rze�bione przez
wtajemniczonych mê¿czyzn Hopi, wyobra¿a-
j¹ Bóstwa Katsinam.

� Nazywamy je tihu, co oznacza lalkê albo
ma³e dziecko � mówi Clark Tenakhongva. �
Kiedy Hopi pojawili siê na tym �wiecie, ka¿dy
z nas dosta³ dar, inn¹ odpowiedzialno�æ. Ja na
przyk³ad jestem z Klanu Tytoniu i poniewa¿
jest to nasz dar, mamy pozwolenie na jego pa-
lenie i na modlitwy z u¿yciem tytoniu. Klan
Katsina przyszed³ ze swoimi bóstwami, repre-
zentowanymi przez tithu (liczba mnoga od
tihu). Lalki Katsina s¹ ich darem.

Jako opiekun m³odszych rze�biarzy, Tenak-
hongva jest nieugiêty w kwestii poznawania
sposobu rze�bienia Katsinam.

� Wszyscy my�l¹, ¿e jest to dostêpne dla
ka¿dego i ka¿dy mo¿e je rze�biæ. Tak nie jest.
Mê¿czy�ni musz¹ przej�æ wiele religijnych
obrz¹dków inicjacji, by otrzymaæ pozwolenie
na rze�bienie, ale tylko w celach rytualnych.
� Ze wzruszeniem ramion dodaje: � Teraz
zaczyna siê to traktowaæ jako formê sztuki, ale
nie mo¿esz powiedzieæ � to jest �moja� sztuka

� bo to jest dar Klanu Katsina dla nas wszyst-
kich. Musisz mieæ do tego szacunek.

Lalki Katsina pomagaj¹ uczyæ m³ode dziew-
czyny Hopi ról i wa¿no�ci Bogów Katsinam.
Lalka otrzymana od bóstwa Katsina w formie
podarunku podczas ceremonii wynagradza
cnotliwe dziecko i przynosi b³ogos³awieñstwo
ca³ej rodzinie. Proste, p³askie, �lalki ko³ysko-
we� daje siê w prezencie niemowlakom. Kie-
dy dziewczyna Hopi dorasta i dojrzewa, lalki,
które otrzymuje, staj¹ siê bardziej skompliko-
wane. Jako panna m³oda bêdzie obecna z �ca³-
kowicie uformowan¹� rze�b¹ w trakcie Cere-
monii Niman (Taniec Domu).

Odrodzenie tradycji
Choæ tradycyjne figurki Katsina tworzono od
wieków, po raz pierwszy opisano je pod ko-
niec XVIII wieku. W nastêpnych dekadach, ze
wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê podró¿ni-
ków odwiedzaj¹cych Hopi, wielu mê¿czyzn
zaczê³o wykonywaæ lalki na sprzeda¿. Po dru-
giej wojnie �wiatowej sprzedawane lalki zaczêto
wyposa¿aæ w wiêcej detali. Te dopracowane
w szczegó³ach �lalki ruchu� rozprzestrzeni³y
siê i okre�li³y sztukê rze�bienia Katsinam prak-
tycznie a¿ do wczesnych lat siedemdziesi¹tych.

Mimo dominuj¹cej w ostatnich dziesiêcio-
leciach tendencji tworzenia w stylu realistycz-
nym, wielu rze�biarzy wytrwale dostarcza³o na
rynek komercyjny lalki w stylu tradycyjnym
i wielu pod¹¿a t¹ drog¹ dzisiaj. Walter Howato
ma osiemdziesi¹t lat i wci¹¿ rze�bi w stylu tra-
dycyjnym, poniewa¿ czuje, i¿ duchowa natura
Katsinam zosta³a zagubiona w pogoni za fi-
zycznym realizmem.

W ostatniej dekadzie odrodzenie tradycyj-
nego stylu rze�bienia Lalek Katsina po³¹czo-
ne zosta³o z indywidualn¹ osobowo�ci¹ krea-
tywn¹. Clark Tenakhongwa, Philbert Honanie,
Wallace Hycoma, Tay Polequaptewa i Ferris
�Spike� Satala znajduj¹ siê po�ród rosn¹cej
liczby mê¿czyzn Hopi, którzy wyra¿aj¹ swoje
kulturowe korzenie poprzez rze�bienie tithu.
Rze�by zaopatruj¹ ich spo³eczno�æ, rodziny
i umo¿liwiaj¹ zaspokojenie w³asnych potrzeb
tworzenia. Pozwala to tak¿e na elastyczne go-
dziny pracy, dziêki czemu twórcy mog¹ uczest-
niczyæ w trwaj¹cym ca³y rok kalendarzu reli-
gijnym Hopi.

� Wiêkszo�æ naszej starszyzny jest szczê-
�liwa, ¿e wrócili�my do tego � twierdzi dum-
nie Polequaptewa. � Nawet nasze babcie
mówi³y � nie widzia³am tithu od dzieciñstwa
� i teraz, z naszego powodu, Katsinam pro-
muj¹ raczej lalki w starym stylu.

� Moje nawrócenie spowodowa³o to, co tkwi
we wnêtrzu tihu � dodaje Honanie. � Musisz

zrozumieæ, ¿e nie jest to ludzka figurka. To tra-
dycyjna rze�ba duchowa w prostej formie.

Tworzenie tihu jest czym� wiêcej ni¿ u¿y-
ciem no¿a i malowaniem kawa³ka drewna.

� Lubiê �piewaæ moim lalkom, wk³adaj¹c
w to trochê �hopizmu�� mówi Honanie. �
To sprawa bycia w odpowiednim punkcie umy-
s³u we w³a�ciwym czasie i posiadania energii.

Proces
Powstawanie tihu rozpoczyna siê od wyboru
odpowiedniego kawa³ka drewna. Korzeñ topoli
amerykañskiej jest kulturowo �uprawnionym�
materia³em. Wybiera siê go tak¿e dlatego, ¿e
jest miêkki, lekki i porowaty. Co wa¿niejsze,
Hopi uwa¿aj¹ topolê za obietnicê wody. Tam,
gdzie ona ro�nie, jest woda. Korzeñ topoli spe³-
nia techniczne wymagania rze�biarza i sym-
bolizuje duchowe po³¹czenie z wod¹.

Twórcy uwa¿nie przebieraj¹ stos drewna
w Tsakurshovi Trading Post w Second Mesa,
w sklepie prowadzonym przez Hopi, który od
ponad dwunastu lat promuje wytwarzanie tra-
dycyjnych rze�b. Zobaczysz tu najlepsze trady-
cyjne figury i koszyki. Wielce prawdopodobne,
¿e spotkasz te¿ rze�biarza, który przyszed³
sprzedaæ tihu albo kupiæ drewno.

� Jeste�my kwivi (wybredni), je�li chodzi
o drewno � wykrzykuje DJ Radia Hopi, Wal-

od lewej: Wallace Heyoma kwivi (wybrzydza) nad drewnem; Tayron Polequaptewa w swym studiu w Second Mesa;
Philbert Honanie rze�bi wilko³aka � zwyciêzcê Indian Market Special 2001; Clark Tenakhongva maluje sw¹ popisow¹
dyniog³ow¹ lalkê Patung


