
Szejen Północny o imieniu Rzymski Nos

Około czterdziestu mil na północ od Bur-
lington we wschodnim Kolorado znajduje się 
miejsce bitwy stoczonej w 1868 roku między 
małą grupą białych ludzi, a dużą grupą Indian. 
Po raz pierwszy znana jako „Bitwa pod Aricka-
ree Fork”, została później nazwana przez puł-
kownika George'a A. Forsytha „Bitwą o Wyspę 
Beechera”. Indianie pamiętają ją jako bitwę, w 
której zginął Rzymski Nos. Chociaż wiele napisa-
no o tej bitwie i o utracie ducha walki Szejenów, 
istnieje spore zamieszanie co do głównego in-
diańskiego wojownika, Szejena Północnego 
zwanego Rzymskim Nosem (Roman Nose).

Podczas gdy wczesne raporty z bitwy nie 
wspominały o Rzymskim Nosie, późniejsze ra-
porty zawierały niezliczone rozbieżności do-
tyczące jego opisu, jego udziału, jego śmierci 
oraz miejsca i sposobu pochówku. Nawet teraz 
tajemnica otaczająca prawdziwą tożsamość 
Rzymskiego Nosa z Wyspy Beechera pojawia 
się w książkach, eksponatach muzealnych i 
kolekcjach, powodując zamieszanie. Wiele 
zdarzeń zostało błędnie przypisanych Rzym-
skiemu Nosowi, a by go sportretować, użyto 
fotografie kilku różnych Indian. Chociaż było 
wielu Rzymskich Nosów, wielu założyło, że był 
tylko jeden, i że to on był tym, który zasłynął z 
bitwy o Wyspę Beechera. Celem tego artykułu 
jest wyjaśnienie tej kwestii. 

Kilka miesięcy przed bitwą, latem 1868 
roku, gen. dyw. Philip H. Sheridan polecił po-
rucznikowi Frederickowi H. Beecherowi i 
czterem cywilnym zwiadowcom obserwować 
Indian w zachodnim Kansas. Nieznany wielu 
ówczesnym wojskowym, porucznik Beecher i 
zwiadowcy William Comstock, Sharp Grover, 
Dick Parr i Frank Espey odwiedzili różne wio-
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Fot. 1  „Zaskoczenie”.

Fot. 2 „Bunt Rzymskiego Nosa”.
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ski, składając raporty bezpośrednio generało-
wi Sheridanowi. Raporty podawały lokalizację 
obozów, reprezentowane plemiona, przywód-
ców oraz przybliżoną liczbę i stan wojowników, 
broni i koni.1 Oczywiście poprzez te „wizyty” 
Beecher był w stanie informować Sheridana o 
sytuacji Indian w zachodnim Kansas.

Wieczorem 16 sierpnia 1868 roku (choć 
okoliczności zostały zakwestionowane) do-
niesiono, że po opuszczeniu wioski Szejenów 
Comstock i Crover zostali zaatakowani, a 
Comstock został zabity.2 Generał Sheridan był 
świadomy wielu indiańskich napadów i dużej 
liczby Indian gromadzących się w okolicy i był 
szczególnie zaniepokojony śmiercią Comstoc-
ka. Chociaż Indianie utrzymywali, że są na-
stawieni pokojowo, generał Sheridan polecił 
Forsythowi 24 sierpnia, aby „zatrudnił pięć-
dziesięciu twardych pograniczników do zwia-
du przeciwko wrogim Indianom”.3 Ze względu 
na ich działalność zwiadowczą dla Sheridana, 
nie jest zaskakujące, że Beecher został drugim 
dowódcą, a Sharp Grover został wyznaczo-
ny na głównego przewodnika. Dowództwo 
pułkownika Forsytha składało się z cywilnych 
zwiadowców, którzy zapisali się w Kansas, a 
nie z zaciągniętych żołnierzy. Pierwsza grupa, 
z której wielu pochodziło z Saline Valley, zosta-
ła zapisana do Fortu Harker. Około dwudziestu 
kolejnych zostało zapisanych w Forcie Hays, a 
dwóch zastępców w Forcie Wallace.

10 września Forsyth i jego kompania pięć-
dziesięciu zwiadowców wyruszyli z Fortu Wal-
lace. Siedem dni później Forsyth i Rzymski Nos z 
Szejenów Północnych byli głównymi przeciwni-
kami w bitwie, która rozpoczęła się 17 września 
na małej wyspie w odnodze Arickaree rzeki Re-
publican, około siedmiu mil od granicy z Kansas. 
O świcie tego historycznego poranka, dowódz-

1 Raporty pierwszego porucznika Freda. H. Beeche-
ra. 3d lnfantry of Scouts made by Him in Obedience to Orden 
Received by Him from Major General P. H. Sheridan.” 22 lipca 
1868, Philip H. Sheridan Papers.   Manuscript Division. Bibliote-
ka Kongresu. Washington, D.C.

2 Kpt. H. C. Bankhead, „A Report on William Comstock’s 
Death, August 19, 1868”, Fort Wallace. Listy wysłane, 1868-
1869. 59:56-58, Records of the War Department, National Ar-
chives, Washington, D.C. (mikrofilm). 

3 Bvt. Brig. Gen. George A. Forsyth, „The Report of the 
Organization and Operations of a Body of Scouts under My 
Command from August 29th to September 30th”, złożone u 
Bvt. Brig. Gen. Chauncey McKeever, A.A.G. Departament Mis-
souri, 31 marca 1869 r. (kopia z Record Group 94.  Records of 
the Adjutant General’s Office, National Archives).

two zostało zaskoczone przez konny atak prze-
prowadzony przez kilku ambitnych młodych 
Indian, którzy chcieli ukraść białym konie. Na-
tychmiast po dostrzeżeniu setek Indian na ho-
ryzoncie, zwiadowcy pod dowództwem Forsy-
tha i Beechera zostali zmuszeni do stworzenia 
obrony na wyspie. Wykopali doły w piaszczy-
stej ziemi i zrobili umocnienia z zabitych w tym 
celu swoich koni i mułów. Zwiadowcom udało 
się odeprzeć Indian, ale ponieśli duże straty, z 
których większość powstała pierwszego ranka, 
podczas tworzenia osłony. 

Fot. 3 „Obrona z wyspy”.

Fot. 4 „W skałach”.

Pięć obrazów autorstwa Rufusa F. Zogbauma (1849-
1925), ilustratora cenionego za sceny wojskowe, towarzy-
szyło relacji Forsytha z bitwy opublikowanej w Harper’s 
New Monthly Magazine w czerwcu 1895 r. (fot. 1-5).
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Siły atakujące, liczące kilkuset Indian, skła-
dały się z północnych Szejenów, Siuksów z 
plemion Brule i Oglala, kilku północnych Ara-
pahów i Kiowów oraz agresywnych Psich Wo-
jowników. Indianie atakowali energicznie przez 
większość pierwszego dnia, ale nie udało im 
się zdobyć wyspy. Wiele z entuzjazmu Indian 
do walki przepadło, gdy wczesnym popołu-
dniem pierwszego dnia, prowadząc szarżę, 
zginął wielki wojownik Szejenów Północnych, 
Rzymski Nos. Po poważnych starciach pierw-
szego dnia i sporadycznych walkach drugiego, 
większość Indian odeszła. Zostało ich jednak 
wystarczająco dużo, by utrzymać oblężenie aż 
do piątego dnia, kiedy to oni również się wy-
nieśli. Zwiadowcy wytrzymali ataki Indian, ale 
ponieważ ich konie i muły były martwe, musieli 
pozostać na wyspie aż do nadejścia odsieczy 25 
września, dziewiątego dnia.

Zgodnie z raportem Forsytha, porucznik Fre-
derick H. Beecher i czterech innych zostało zabi-
tych, a szesnastu zwiadowców zostało rannych.4 
Pułkownik Forsyth miał kulę w prawym udzie, 
nogę złamaną poniżej kolana i ranę na skórze 
głowy, która przyprawiła go o silny ból głowy.

Liczba ofiar indiańskich nigdy nie będzie 
znana, ale istnieje wiele różnych szacunków. 

4 Tamże.

George Bent i George Bird Grinnell twierdzili, 
że po stronie indiańskiej zginęło tylko dziewię-
ciu ludzi, ale informatorzy Winfielda Freemana 
przekonali go, że Indianie stracili od siedmiuset 
do ośmiuset walecznych.5 Forsyth naliczył i po-
dał trzydziestu dwóch zabitych Indian.6

Większość zgadza się, że wpływ śmierci 
Rzymskiego Nosa był niezmierny, ponieważ 
młodzi wojownicy Szejenów byli podtrzymy-
wani przez jego „wielkie medicine”. Rzymski 
Nos był członkiem stowarzyszenia Hi-moi-yo-
-quis, czyli Krzywej Lancy, ale tak polubił Psich 
Wojowników (Dog Soldier), że mieszkał z nimi 
podczas wojny.7 Choć historia Rzymskiego 
Nosa jest pełna kontrowersji jako wojownik, 
miał wiele cech, które były stałe. Nie zmie-
niał się jego stosunek do białych - nie lubił ich. 
Pogardę dla białych oficerów pokazało jego 
zachowanie podczas spotkania z gen. dyw. 
Winfieldem Scottem Hancockiem 14 kwietnia 
1867 roku w pobliżu Pawnee Fork. Donald Ber-
throng pisze, że „Rzymski Nos, według Geor-
ge'a Benta i [Edmonda] Guerriera, zagroził, że 
zabije Hancocka, a powstrzymał go dopiero 
Byk Niedźwiedź (Bull Bear) [przywódca Psich 
Wojowników. Przyp. red.], który przekonał wo-
jownika, by rozważył konsekwencje dla swoich 
kobiet i dzieci”.8

Cechą, która obejmowała całą istotę 
Rzymskiego Nosa, była jego szczera wiara w 
jego ochronne medicine. Źródłem tego wiel-
kiego medicine był jego magiczny, ale święty, 
jednorożny pióropusz wojenny. To ochronne 
medicine dało mu ogromną pewność siebie i 
uczyniło z niego nieustraszonego wojownika. 
Jego działania w walce były tak nieustraszone, 
że dawał innym siłę i ducha. Stan Hoig podsu-
mował wiele mocnych stron Rzymskiego Nosa, 
gdy nazwał go „wojownikiem wojowników”.9

Choć nie był wodzem ani człowiekiem 
mocy, Rzymski Nos był sercem ducha walki 

5 George E. Hyde, Life of George Bent, Written from His 
Letters, ed. Savoie Lottinville (Norman: University of Oklaho-
ma Press. 1968), 305; George Bird Grinnell, Walczący Szejnowie, 
(Wydawnictwo Tipi, 2016), 281; Winfield Freeman, „The Battle 
of Arickaree”, Kansas Historical Colections, 1897-1900, 6:357.

6 Forsyth, „Report of the Organization and Operations 
of a Body of Scout”.

7 Hyde, Life of George Bent, 306–7.
8 Donald J. Berthrong, The Southern Cheyennes (Nor-

man: University of Oklahoma Press. 1963). 276.
9 Stan Hoig, The Peace Chiefs of the Cheyennes (Nor-

man: University of Oklahoma Press, 1980), 99.

Fot. 5 „Ratunek”.
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swojego ludu. Jego rola w bitwie została opi-
sana wiele razy z wielkim polotem i wyobraź-
nią. Ponieważ niewielu białych wiedziało o nim 
wiele, a jeszcze mniej było w stanie go rozpo-
znać, istnieją wątpliwości co do tego, kto, je-
śli w ogóle ktokolwiek, rozpoznał go podczas 
bitwy. W 1927 roku były zwiadowca Sigman 
Schlesinger napisał:

Moje wspomnienie i wrażenie z tego wyda-
rzenia było zawsze takie, że nikt nie wie, kto za-
bił Rzymskiego Nosa. W pamięci utkwiło mi, że 
nie znaliśmy imienia wodza dowodzącego India-
nami, przynajmniej nie było takiego imienia za-
pamiętanego podczas moich przesłuchań. Dla-
tego jestem nieco zdziwiony, dlaczego niektórzy 
z naszych ludzi wspominają o Rzymskim Nosie. 
Po przemyśleniu sprawy i przeanalizowaniu [sic] 
tego twierdzenia, wydaje mi się, że powodem 
tego może być fakt, że historia Wyspy Beechera 
leżała uśpiona aż do roku 1895 lub później, kie-
dy to gen. Forsyth opublikował swoją relację z 
walki w Harpers Magazine, w której wspomniał 
o Rzymskim Nosie. Opinia publiczna do tego cza-
su nie wiedziała nic lub bardzo niewiele o walce 
pod Arickaree Fork, ale jego opowieść była tak 
interesująca, że jej sława rozprzestrzeniła się 
i została uznana za wydarzenie w indiańskich 
działaniach wojennych...10

10 Sigman Schlesinger, list wysłany do redaktora Kansas 

Wątpliwe jest, czy pułkownik Forsyth znał 
lub rozpoznał Rzymskiego Nosa. Według płk. 
Homera Wheelera, „przez jakiś czas po bitwie 
nie było wiadomo, że Rzymski Nos był głów-
nym wodzem w walce na Wyspie Beechera...11 
W swoim spóźnionym oficjalnym raporcie z 31 
marca 1869 roku generał brygady Forsyth nie 
wspomniał o Rzymskim Nosie. Kiedy jednak 
napisał swoje wspomnienia w 1895 roku, opi-
sał go bardzo szczegółowo.12 Jego opis należy 
traktować z ostrożnością, ponieważ Forsyth 
był ranny, doznał wstrząśnienia mózgu i stracił 
orientację.

Relacja George'a Benta o walce powinna 
być traktowana poważnie, gdyż wydaje się, że 
prawdopodobnie był on na miejscu bitwy. W 
swoim liście z 22 lipca 1868 roku Beecher do-
nosi, że rozmawiał z Bentem w pobliżu Fortu 
Larned, co umiejscawia go w okolicy i w czasie, 
gdy Indianie się zbierali.13 Everette S. Sutton, 
historyk, który współpracował z Mari Sandoz, 
płk Rayem G. Sparksem i George'em E. Hy-
de'em, doszedł do wniosku, że „nie ma wątpli-
wości, że George Bent był przy tej walce”.14

W swojej korespondencji z Hyde'em Bent 
bardzo szczegółowo pisał o Rzymskim Nosie.15 
Ponieważ Bent należał również do Stowarzy-
szenia Krzywej Lancy, dobrze znał Rzymskiego 
Nosa. Przyjmuje się, że opisy Benta dotyczą-
ce Rzymskiego Nosa są najbardziej autoryta-
tywne z dostępnych. Jego listy opowiadają o 
bitwie i śmierci Rzymskiego Nosa, ale co waż-
niejsze, Bent opisuje wojownika i jego słynny 
pióropusz wojenny czyli jego medicine.

Zgodnie z mistyką, która otaczała jego po-
stać, jest rzeczą właściwą, że po jego śmierci 
lokalizacja ciała Rzymskiego Nosa i jego pióro-
pusza wojennego była utrzymywana w tajem-
nicy przed białymi.  Opierając się na rozmo-

City Star, luty 1927, w odpowiedzi na artykuł z 30 stycznia 1927 .
11 Homer W. Wheeler, Buffalo Days: Forty Years in the 

Old West: The Personal Narrative of a Cattleman, Indian Fighter 
and Army Officer (lndianapolis: Bobbs-Merrill Co. 1925), 14.

12 George A. Forsyth, „A Frontier Fight,’’ Harper New 
Monthly Magazine 91 (czerwiec 1895): 41-62.

13 „Reports of First Lieutenant Fred. H. Beechera”, She-
ridan Papers.

14 List od Everette’a S. Suttona. 8 sierpnia 1984 roku.  
George Bent był synem Williama Benta, założyciela Fortu Bent 
i Szejenki Kobiety Sowy (Owl Woman). Od 1905 do 1918 roku 
George Bent korespondował z George’em Hyde’em na temat 
życia w forcie, jego doświadczeń z szejeńskimi krewnymi i woj-
skowych represji wobec Indian.

15 Hyde. Life of George Bent, 306–8.

Rys. 6. Ten najnowszy obraz Danny’ego Millera przedstawia 
Rzymskiego Nosa, człowieka mocy i niezidentyfikowanego Psie-
go Wojownika wykonujących szarżę na Wyspie Beechera. Po-
nieważ Rzymski Nos stracił ochronną moc swego pióropusza 
wojennego, jego śmierć jest nieuchronna. Dlatego duch wojen-
nego pióropusza w mistyczny sposób unosi się nad wyspą. Miller, 
Choctaw z Oklahomy, studiował pod kierunkiem szejeńskiego 
artysty Richarda Westa i uczył sztuki w Haskell Indian Junior Col-
lege w Lawrence. Jego prace znalazły się na wystawie „A Circle of 
Tribes” w Muzeum Historii Kansas w 1985 roku.
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wach z Indianami na temat Rzymskiego Nosa, 
Simon E. Matson napisał: „Po jego śmierci 
około zachodu słońca został zabrany do South 
Fork rzeki Republican, niedaleko miejsca, gdzie 
obecnie znajdują się Hale, Colorado i Bonny 
Dam. Tam został pochowany na rusztowaniu, 
jak to było w indiańskim zwyczaju. Indianka, 
Święta Kobieta (Medicine Woman), pomogła 
żonie Rzymskiego Nosa przynieść jej żerdzie 
do wzniesienia rusztowania, aby go pocho-
wać.”16 Bent i Grinnell zgadzają się, że Rzymski 
Nos i inni zostali pochowani na rusztowaniach 
w dolinie South Fork rzeki Republican.17

W 1912 roku gen. bryg. L. H. Carpenter opo-
wiedział, że kiedy był w drodze, aby odciążyć 
pułkownika Forsytha i jego dowództwo, zna-
lazł indiańskie rusztowania, takie jakich używa-
no do grzebania zmarłych. Dalej relacjonował: 
„Po przeciwnej stronie rzeki i w górę małego 
wąwozu znaleźliśmy małe tipi z czystych, bia-
łych szat, a na stelażu wewnątrz leżało ciało 
wojownika owinięte w bizonie narzuty.  Był to 
najwyraźniej ktoś znaczący, a później został zi-

16 Simon E. Matson, „The Indian Story of Beecher 
Island Conflict”, The Beecher Island Annual:  Ninety-third Anni-
versary of the Battle of Beecher Island, September 17,18, 1868 
(Beecher Island: Beecher Island Battle Memorial Association, 
1960), 114.

17 Hyde, Life of George Bent, 305; Grinnell, Walczący 
Szejenowie, 280.

dentyfikowany jako Rzymski Nos...”.18 Według 
Schlesingera i innych, zwiadowcy i żołnierze po 
powrocie do Fortu Wallace kontynuowali bez-
myślne niszczenie indiańskich pochówków”.19 

Trudno jest określić, czy Bent i Grinnell byli 
szczerzy w swoich doniesieniach, czy też chroni-
li Rzymskiego Nosa, aby pozbawić zwiadowców 
satysfakcji z ostatniego świętokradztwa. Nawią-
zując do raportu Carpentera, Bent napisał:

...Carpenter zatrzymał się na tyle długo, 
by ściągnąć ciała na ziemię i tam je zostawić. 
Jeden ze zwiadowców Carpentera zidentyfiko-
wał jedno z ciał jako ciało Rzymskiego Nosa. W 
rzeczywistości było to ciało Zabitego Przez Byka 
(Killed by a Bull), Szejena Północnego. Ciało to 
zostało złożone na rusztowaniu, a nad ruszto-
waniem wzniesiono nowe tipi. Nad jego głową 
zawieszono jego święty bęben. Z powodu tych 
wszystkich uwag Carpenter i zwiadowca popeł-
nili błąd, myśląc, że to ciało Rzymskiego Nosa, 
tak jak Forsyth i jego zwiadowcy pomylili czło-
wieka mocy, Wilczego Brzucha (Wolf Belly), z 
Rzymskim Nosem.20

18 L. M. Carpenter do George’a Martina, sekretarza 
Towarzystwa Historycznego Stanu Kansas. 22 kwietnia 1912, 
Beecher Island Annuall, 96.

19 „Scout Schlesinger’s Story”, Beecher Island Annuall, 52 
20 Hyde, Life of George Bent, 306.

Fot. 7. Sjuksowie podczas rady traktatowej w Forcie Laramie, sfotografowani przez Alexandra Gardnera w 1868 roku. 
Od lewej do prawej: Cętkowany Ogon, Brule; Rzymski Nos, Miniconjou; Stary Człowiek Bojący Się Swoich Koni, Oglala; 
Samotny Róg (Lone Horn), Miniconjou; Świszczący Wapiti (Whistling Elk), Miniconjou; Fajka (Pipe), Oglala; Powolny 
Byk (Slow Bull), Oglala (neg. 3678, Narodowe Archiwum Antropologiczne, Smithsonian Institution, Waszyngton, D.C.).
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Grinnell doszedł do wniosku, że to „Zabi-
ty przez Byka” został pochowany w tipi, a żoł-
nierze pomylili się, sądząc, że ciało należy do 
Rzymskiego Nosa”.21 

Wydaje się, że jest zgoda co do tego, że 
specjalny pióropusz wojenny istniał, jednak w 
swoich wspomnieniach żaden ze zwiadowców 
nie doniósł, że widział go na miejscu pochów-
ku. Pióropusz był tak niezwykły, że gdyby go 
odnaleziono, zwróciłby na siebie uwagę.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć zamiesza-
nie, więcej niż jeden Indianin nosił imię Rzym-
ski Nos; według Johna Moore'a z Uniwersytetu 
w Oklahomie: „Najwyraźniej w spisie ludności 
z 1880 roku jest dziewięciu mężczyzn o imieniu 
Rzymski Nos, więc imię to było jednym z bar-

21 Grinnell, Walczący Szejenowie, 280.

dziej powszechnych szejeńskich imion.22 Oso-
by, których tożsamość i dokonania były najczę-
ściej mylone z Rzymskim Nosem z Szejenów 
Północnych, to Rzymski Nos, wódz Sjuksów, 
Henry C. Rzymski Nos, wódz Szejenów Połu-
dniowych i Mały Wódz (Little Chief).

Trzy różne fotografie i różne przeróbki 
każdej z nich zostały użyte do sportretowania 
Rzymskiego Nosa, Szejena Północnego. Dwa 
z tych trzech zdjęć technicznie przedstawiają 
Rzymskiego Nosa, ale nie Szejena Północnego 
z Wyspy Beechera. Na trzeciej fotografii pier-
wotnie zidentyfikowano Małego Wodza, ale 
później nazwano go Rzymskim Nosem. Te trzy 

22 Shelley Arlen, „Roman Nose”, raport referencyjny, 
29 marca 1983, Western History Collections Library, University 
of Oklahoma, Norman.

Rys. 8.   Ta grupa trzech Szejenów Południowych przedstawia (od lewej do prawej) Henry’ego C. Rzymskiego Nosa, Żółtego Niedźwie-
dzia i Kulawego Człowieka (Cohoe). Lewa postać była czasami publikowana samodzielnie z podpisem „Rzymski Nos”, co dawało błęd-
ne wrażenie, że jest to Rzymski Nos, który został zabity na Wyspie Beechera. Fotografia autorstwa DeLancey Gill, Bureau of American 
Ethnology, Washington, D.C. (neg. 345, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution).

6



zdjęcia są zidentyfikowane jako Rzymski Nos, 
wódz Sjuksów (fot. 7); Henry C. Rzymski Nos 
(fot. 8); oraz Mały Wódz (fot. 11).

Fotografia oznaczona jako fot. 7 została 
prawdopodobnie wykonana w Forcie Laramie 
w 1868 roku i przedstawia siedmiu Sjuksów z 
Dakoty. Jak to było powszechną praktyką w 
przypadku wielu fotografii z tamtej epoki, za-
chowano tylko część oryginału, a w tym przy-
padku zrezygnowano z oznaczeń plemiennych 
i użyto tylko imion. Tak więc zdjęcie grupo-
we, które zostało użyte do zidentyfikowania 
Rzymskiego Nosa, składało się z Cętkowanego 
Ogona (Spotted Tail), Rzymskiego Nosa i Sta-
rego Człowieka Bojącego Się Swych Koni (Old 
Man Afraid of His Horses). Przez pewien czas 
uważano, że jest to zdjęcie Rzymskiego Nosa 
z Wyspy Beechera i jako takie było używane 
w niektórych uznanych publikacjach.23 „Stan-
ley Vestal, który był pewien, że jest to zdjęcie 
Rzymskiego Nosa z Wyspy Beechera, napisał:

Wcześniej w tym samym roku uczestniczył 
w radzie w Forcie Laramie, gdzie został sfo-
tografowany razem z Cętkowanym Ogonem, 
Starym Człowiekiem Bojącym Się Koni i innymi 
wodzami. To zdjęcie, prawie na pewno jedyne 
zdjęcie Rzymskiego Nosa, jakie istnieje, przed-
stawia dużego mężczyznę we wczesnym śred-
nim wieku, o lekkim, pewnym siebie wyglądzie, 
wysokim czole, wydatnych brwiach wojowni-
ka, mocnym podbródku i dużym nosie; mru-
ży oczy do fotografa Gardnera, z pytającym, 
nieco pogardliwym uśmiechem. Ma na sobie 
legginy z miękko garbowanej skóry, flanelową 
koszulę i bizonią narzutę, a we włosach z tyłu 
głowy jedno prosto stojące orle pióro.24

Jednak obecnie powszechnie przyjmuje 
się, że fotografia przedstawia wodza Sjuksów 
Miniconjou o imieniu Rzymski Nos, tak jak zo-
stało to pierwotnie zidentyfikowane. Moore 
oświadczył: „Ten człowiek jest wodzem (poje-
dyncze pionowe pióro) i dlatego nie może być 
Rzymskim Nosem. Jest też za stary”.25  Dalej, w 
oświadczeniu dotyczącym tej fotografii, Smith-
sonian Institution stwierdziło, że „przez pewien 

23 Stanley Vestal, Warpath and Council Fire; The Plains 
Indians Struggle for Survival in War and in Diplomacy, 1859-1891 
(New York: Random House, 1948), 135; Berthrong, Southern 
Cheyennes, po 368.

24 Vestal, Warpath and Council Fire, 135.
25 Arlen, „Roman Nose.”

czas uważano, że fotografia zrobiona w Forcie 
Laramie w 1868 roku przedstawia Rzymskiego 
Nosa, słynnego Szejena... Jednak teraz wyda-
je się pewne, że tym człowiekiem jest Rzymski 
Nos, Sjuks z Miniconjou.26 Chociaż fotografia 
Rzymskiego Nosa, Sjuksa, została błędnie użyta 
do przedstawienia Rzymskiego Nosa, jego dzia-
łania nie zostały pomylone z działaniami Rzym-
skiego Nosa, Szejena Północnego.

Być może najbardziej znanym z tych, którzy 
nazywali się Rzymski Nos, był Szejen Południo-
wy, który przyjął imię Henry C. Rzymski Nos. Ten 
Rzymski Nos, pełnokrwisty Szejen Południowy, 
urodził się 30 czerwca 1856 roku gdzieś w za-
chodnim Kansas. Jego szejeńskie imię brzmiało 
Woquini, co tłumaczy się jako „Haczykowaty 
Nos” lub „Rzymski Nos”.27

W maju 1875 roku ten Rzymski Nos został 
uwięziony w St. Augustine na Florydzie. Został 
wybrany przypadkowo i nie postawiono mu 
żadnych specjalnych zarzutów. Podczas poby-
tu w więzieniu otrzymał ekwiwalent edukacji 
na poziomie trzeciej klasy. Zakłopotany bra-
kiem imienia, Rzymski Nos przyjął imię swoich 
białych przyjaciół i patronów, Amy i Horace'a 
Caruthersów, a być może także Richarda Hen-
ry'ego Pratta.28 „Rzymski Nos został ochrzczo-
ny jako Henry Caruthers przez ks. Johna H. De-
nisona, kapelana Szkoły Normalnej, w marcu 
1879 roku.29 Henry C. Rzymski Nos uczęszczał 
do Carlisle do 15 marca 1881 roku, kiedy to wró-
cił do swoich ludzi. Był rozczarowany, że nie 
mógł znaleźć zatrudnienia jako garbarz i że nie 
miał domu.30

Henry C. Rzymski Nos otrzymał wodzowski 
medal i został uznany za przywódcę i wodza 

26 „Photographs of Roman Nose” National Anthropo-
logical Archives, Smithsonian Institution, Washington, D.C.

27 Ellswonh Collings, „Roman Nose: Chief of the 
Southern Cheyenne”, Chronicles of Oklahoma 42 (Winter 1964-
65): 438. Collings przygotował dobrze opracowaną pracę na 
temat wodza Henry’ego Rzymskiego Nosa; więcej szczegó-
łów zob. 429–57.

28 Karen Daniels Peterson, „The Writings of Henry 
Roman Nose”, Chronicles of Oklahoma 42 (Winter 1964-65): 
458–63. Ten artykuł został opublikowany w tym samym 
numerze co artykuł Collingsa (458–78): oba są gruntowne, ale 
odnoszą się do różnych aspektów życia Henry’ego Rzymskie-
go Nosa.

29 „Record of Indian Progress.”  Southern Workman 8 
(maj 1879): 55.

30 Peterson, „’Writings of Henry Roman Nose”, 
472–76.
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swojego ludu.31 10 lutego 1899 roku komisarz 
W. A. Jones wydał komisję mianującą go wo-
dzem Szejenów. Zmarł 12 czerwca 1917 roku w 
swoim domu w Roman Nose Canyon w wieku 
sześćdziesięciu jeden lat.32

Park Stanowy im. Rzymskiego Nosa, w po-
bliżu Watonga w Oklahomie, został założony w 
1937 roku w kanionie, w którym mieszkał Hen-
ry C. Rzymski Nos, próbując poprowadzić swój 
lud Szejenów Południowych na drogę białego 
człowieka. W tym samym czasie próbował de-
speracko zachować dumne tradycje swojego 
ludu.

Wyczyny Henry'ego C. Rzymskiego Nosa i 
Rzymskiego Nosa są często mylone, ponieważ 
obaj byli Szejenami. Chociaż Henry C. Rzymski 
Nos miał tylko dwanaście lat w czasie „walki, w 
której Rzymski Nos został zabity”, wielu przyj-
muje wspólny przedział czasowy i jest wprowa-
dzanych w błąd, wierząc, że ich dokonania były 
dziełem jednego człowieka. Przykład tego błęd-
nego poglądu można znaleźć w uznanym źró-
dle, które podaje następujące podsumowanie:

Rzymski Nos
Był to wódz wojenny Himoiyoqis, lepiej 

znanych jako Szejenowie, nazywany „Rzym-
skim Nosem” z powodu kształtu swojego 
nosa. Indiańskie imię brzmiało Woqini, czy-
li „haczykowaty nos”. Park Stanowy Roman 
Nose w Oklahomie został nazwany na cześć 

31 Tamże, 477.
32 Collings, „Roman Nose”, 446–47.

wodza Rzymskiego Nosa. Zginął on w bitwie z 
żołnierzami na Wyspie Beechera w Colorado, 
we wrześniu 1868 roku”.33

Historia fotografii Henry'ego C. Rzymskie-
go Nosa jest interesująca. Zdjęcie Henry'ego C. 
Rzymskiego Nosa stojącego samotnie, ubrane-
go w strój białego człowieka, z wodzowskim 
medalem i kapeluszem „mesjasza” jest pod-
stawową fotografią używaną do jego identyfi-
kacji. Pierwotnie zdjęcie to było częścią grupo-
wej fotografii trzech Południowych Szejenów: 
Henry'ego C. Rzymskiego Nosa, Żółtego Niedź-
wiedzia (Yellow Bear) i Kulawego Człowieka 
(Lame Man), znanego również jako Cohoe (fot. 
8). Według Hoiga, zdjęcie zostało zrobione „po 
ich uwolnieniu z Fortu Marion na Florydzie”.34 
Adaptacja tej fotografii jest opisana przez re-
daktorów Chronicles of Oklahoma jako „zdjęcie 
wodza Henry'ego Rzymskiego Nosa zrobione, 
gdy służył w szejeńskiej delegacji do Waszyng-
tonu w 1899 roku. Ma on na sobie wodzowski 
medal i okrągły kapelusz 'mesjasza', który no-
sił pod koniec życia...”.35 Datę tę potwierdzają 
fakty, że wódz Henry C. Rzymski Nos miałby 
wtedy około czterdziestu trzech lat i nosił swój 
medal pokoju lub medal wodza, który otrzymał 
od Wielkiego Jake'a [znanego również jako 
Mały Wilk (Little Wolf). Przyp. red.] poprzed-
niego wodza Szejenów, około 1897 roku.

Fotografia pierwotnie przedstawiała 
trzech Szejenów Południowych, ale postać 
wodza Henry'ego Rzymskiego Nosa została 
wycięta z grupy i szeroko rozpowszechniona. 
Ta fotografia dumnego mężczyzny stojącego 
samotnie wzbudziła zainteresowanie i została 
wykorzystana przez niektórych jako zdjęcie po-
mocnicze w pismach z Wyspy Beechera. Hoig 
jednak zdawał sobie sprawę z prawdziwej toż-
samości i ostrzegał: „Ten Rzymski Nos [Henry 
C.] nie powinien być mylony z wojownikiem, 
który został zabity na Wyspie Beechera”.36

 Zimowy numer Chronicles of Oklahoma z 
lat 1964-65 ma ciekawą adaptację fotografii 
na okładce (fot. 9).37 Jest to oczywiście zdjęcie 

33 John L. Stoutenburgh, Jr., Dictionary of the American 
Indian (New York: Philosophical Library, I960), 353.

34 Hoig, Peace Chiefs, 79.
35 Spis treści, Chronicles of Oklahoma 42 (zima 1964-

65): 371.
36 Hoig, Peace Chiefs, 79.
37 Okładka. Chronicles of Oklahoma 42 (zima 1964-65).

To z tej fotografii wycięto postać Henry’ego C. Rzymskiego Nosa.
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stojącego Henry'ego C. Rzymskiego Nosa wy-
cięte ze zdjęcia grupowego. Negatyw został 
najwyraźniej odwrócony. Trzyma on fajkę w le-
wej ręce zamiast w prawej; jego medal wisi po 
lewej stronie zamiast po prawej; a zdjęcie jest 
nałożone na obraz jeziora i zalesionego terenu.

Fotografia oznaczona jako Fot. 10 często 
była niedokładnie identyfikowana. Oryginalne 
zdjęcie zostało prawdopodobnie zrobione w 
1851 roku, kiedy Biała Antylopa (White Ante-
lope), Pojawia Się W Chmurze (Alights on the 
Cloud) lub Człowiek na Chmurze (Man on a 
Cloud) [znany również jako Dotykający Chmury 
(Touching Cloud). Przyp. red.] i Mały Wódz od-

wiedzili Waszyngton. Hoig zauważa, że jest to 
„wcześniejszy Mały Wódz”.38 Zarówno Hoig, 
jak i Hyde użyli tej fotografii w swoich książkach 
i zidentyfikowali tę trójkę jako Biała Antylopa, 
Pojawia Się W Chmurze, and Mały Wódz”.39

Data 1851 wydaje się być dokładna jako 
czas, w którym to zdjęcie zostało zrobione. 
Ta trójka była w tym roku w Waszyngtonie, a 
Hoig opisuje ich jako „pierwszych ze swojego 
plemienia, którzy odważyli się odwiedzić Wiel-
kiego Ojca”.40 Według Grinnella, Pojawia Się W 
Chmurze zginął w bitwie z Paunisami w 1852 
roku, a Biała Antylopa został zabity nad Sand 
Creek w 1864 roku.41

Niepokojącym aspektem tej fotografii jest 
fakt, że zdjęcie Małego Wodza zostało rozpo-
wszechnione jako zdjęcie „Rzymskiego Nosa” 
(fot. 11). Nie ma wątpliwości, że postać na zdję-
ciu zidentyfikowana jako Rzymski Nos w książ-
ce Dee Browna Pochowaj me serce w Wounded 
Knee pochodzi z opisanej fotografii i jest zdję-
ciem Małego Wodza.42 Wersja zdjęcia Małego 
Wodza z Rzymskiego Nosa w książce Browna 
jest opisana jako „Rzymski Nos, z Szejenów 
Południowych. Sfotografowany lub skopiowa-
ny przez A. Zeno Shindlera w Waszyngtonie, D. 
C., 1868, dzięki uprzejmości Smithsonian Insti-
tution”.43

Wygląda na to, że fotograf A. Zeno Shindler 
był odpowiedzialny za stworzenie indywidual-
nego zdjęcia i nowej tożsamości. Zamieszanie 
jest zwielokrotnione przy próbie określenia, 
którym z Rzymskich Nosów miał być Mały 
Wódz. Przedstawiony na zdjęciu Rzymski Nos 
jest opisany jako „Szejen Południowy”,44 pod-
czas gdy Rzymski Nos z Wyspy Beechera był 
Północnym Szejenem. Rzymski Nos z Szeje-
nów Południowych był w rzeczywistości Wo-
dzem Henrym C. Rzymskim Nosem.

Nie są znane żadne fotografie Rzymskiego 
Nosa Grzmota (Roman Nose Thunder), ale nie-
które z jego czynów są zarejestrowane, co przy-

38 Hoig, Peace Chiefs, 54. lnformacja dotycząca obu 
Małych Wodzów i ich tożsamości została dokładnie zbadana 
przez Hoiga.

39  Tamże; Hyde, Life of George Bent, za: 198.
40 Hoig, Peace Chiefs, 54
41 Grinnell, Walczący Szejenowie, 75. 171.
42 Dee Brown, Pochowaj me serce w Wounded Knee 

(Wydawnictwo Iskry, 1981). 155.
43 Tamże. 
44 Tamże.

Fot. 9. Na okładce zimowego numeru Chronicles of Oklahoma z 
lat 1964-65 widać stojącego Henry’ego C. Rzymskiego Nosa, który 
najwyraźniej został wycięty ze zdjęcia grupowego (ryc. 8). Obraz 
został najwyraźniej odwrócony, a następnie wydrukowany nad 
jeziorem i terenem zalesionym.
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czynia się do zamieszania. 26 listopada 1868 
roku gen. George Armstrong Custer z jedena-
stoma kompaniami Siódmego Pułku Kawalerii 
zaatakował wioskę Czarnego Kociołka (Black 
Kettle) na brzegu rzeki Washita. Podczas tej bi-
twy mjr Joel H. Elliott z szesnastoma ludźmi ru-
szył w dół rzeki, by odciąć drogę uciekinierom. 
Elliott i jego ludzie zostali otoczeni i zabici. W li-
stach Benta jest zapisane, że na początku tego 
spotkania „Rzymski Nos Grzmot, Szejen, rzucił 
się do ataku i zaliczył coup na szeregowcu”.45 
W 1913 roku Rzymski Nos Grzmot opowiedział 
Vestalowi o tej akcji i stwierdził: „Walka nie 
trwała dłużej, niż zajęłoby to człowiekowi czte-
rokrotne wypalenie fajki. Zawsze pamiętaj, że 
to ja uderzyłem wroga pierwszy”.46

Nie ma wzmianki o tym, by Rzymski Nos 
Grzmot był mylony z Rzymskim Nosem z Sze-
jenów Północnych, ale wódz Henry C. Rzymski 
Nos został uznany za „sławnego z powodu 
udziału w bitwie pod Washita jako członek gru-
py Czarnego Kociołka”.47

Sprzeczne opisy, błędne tożsamości i kon-

45 Hyde, Life of George Bent, 320.
46 Vestal, Warpath and Council Fire, 159.
47 „Roman Nose State Park”, Watonga, Oklahoma, 

Chamber of Commerce.

trowersje historyczne zaciemniły dzisiejsze 
spojrzenie na wielkiego wojownika Szejenów 
Północnych, Rzymskiego Nosa. Jest oczywiste, 
że zamieszanie wokół rzekomych fotografii 
„Rzymskiego Nosa” przyczyniło się w niema-
łym stopniu do powstania tego problemu. Jest 
teraz jasne, że nie istnieją żadne znane foto-
grafie Rzymskiego Nosa z Wyspy Beechera.

Forsyth i zwiadowcy odeszli. Nie ma już 
pióropusza wojennego Rzymskiego Nosa, jego 
ochronnego medicine, ale jego legenda wciąż 
nie daje spokoju pisarzom i badaczom.

Rzymskiemu Nosowi na pewno by się to 
spodobało.

Orvel A. Criqui posiada tytuł B.S. i M.S. uzyskany w 
Kansas State Teachers College w Emporii oraz ty-
tuł Ed. D. na Uniwersytecie Kansas. Od 1956 roku 
jest związany z systemem szkolnictwa w Lawrence, 
gdzie jest dyrektorem South junior High School. Jest 
członkiem założycielem Kansas Anthropological As-
sociation (KAA), uczestniczył w kilku wykopaliskach 
sponsorowanych przez KAA i Kansas State Historical 
Society, jest także konsultantem Museum of Athro-
pology na University of Kansas. Obecnie jest szery-
fem Kaw Valey Corral of the Westerners oraz człon-
kiem zarządu Douglas County Historical Saciely.

Fot. 10. Biała Antylopa, Pojawia Się W Chmurze i wcześniejszy 
Mały Wódz (od lewej do prawej). Fotograf i data nie są zapisane, 
ale zdjęcie zostało zrobione prawdopodobnie w 1851 roku, kiedy 
ci trzej Szejenowie byli w drodze do lub w Waszyngtonie (neg. 
240A, Narodowe Archiwum Antropologiczne, Smithsonian Insti-
tution).

Rys. 11. Fotografia wcześniejszego Małego Wodza, 
często niedokładnie identyfikowanego jako Rzym-
ski Nos pochodzący z Szejenów Południowych (neg. 
240B, Narodowe Archiwum Antropologiczne, Smith-
sonian Institution).
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Do obozu Indian wysłano gońców z prośbą, by 
Rzymski Nos pospieszył się na walkę, ale przy-
był dopiero pod koniec dnia. Z powodu tego, 
że kilka dni wcześniej podczas uczty pewna ko-
bieta z plemienia Sjuksów podała mu jedzenie 
za pomocą żelaznego widelca. Rzymski Nos 
stwierdził, że jego ochronne medicine zostało 
tak osłabione, że jeśli przystąpi do walki, znaj-
dzie się w wielkim niebezpieczeństwie. Wy-
soki Byk (Tall Bull), Biały Koń (White Horse) i 
inni przywódcy Psich Wojowników wiedzieli 
o tym i rozmawiali z Rzymskim Nosem, gdy 
ten przybył na miejsce. Wśród Indian zapano-
wało wielkie poruszenie na wieść o przybyciu 
wielkiego Rzymskiego Nosa... W końcu, jak to 
było w zwyczaju, jeden z wodzów zapytał go, 
czy poprowadzi kolejną szarżę. Natychmiast 
się zgodził. Założywszy swój słynny wojenny 
pióropusz z jednym rogiem, ruszył na czoło 
indiańskiej linii. Była już późna pora dnia. W 
tej szarży wzięło udział mniej wojowników 
niż w porannej. Szarżowali na wyspę w gra-
dzie pocisków. Rzymski Nos przejechał obok 
zwiadowców leżących w dziurze na brzegu 
rzeki, a przejeżdżając, postrzelony został w 
plecy, w część w której kręgosłup zakrzywia 
się na poziomie talii... Niektóre kobiety przy-
szły zająć się rannymi i Rzymski Nos został 
zabrany z powrotem do obozu. Pozostał tam 
przez noc i zmarł o świcie następnego dnia... 
 
Rzymski Nos był najsłynniejszym szejeńskim 
wojownikiem swoich czasów... Jako chłopiec 
Rzymski Nos był nazywany Sautie (Nietoperz), 
ale gdy został wojownikiem, nadano mu imię 
Woqini, co oznacza Haczykowaty Nos, ale biali 
zawsze tłumaczyli jego imię jako Rzymski Nos... 
Wbrew powszechnej opinii Rzymski Nos nigdy 
nie był wodzem, ani nawet przywódcą żadne-
go ze stowarzyszeń wojennych. Był członkiem 
Hi-moi-yo-qis, czyli Stowarzyszenia Krzywej 
Włóczni (Crooked Lance Society), nazwane-
go tak od szczególnej włóczni noszonej przez 

wodza. Stowarzyszenie to nazywane jest cza-
sem Kościaną Skrobaczką (Bone Scrapers), od 
osobliwego kawałka rogu wapiti zrobionego 
w kształcie jaszczurki i używanego w tańcach 
tego stowarzyszenia. Ja również należałem do 
Krzywych Włóczni i to właśnie podczas cere-
monii tego stowarzyszenia na północy w 1865 
roku po raz pierwszy poznałem Rzymskiego 
Nosa. W czasie wielkich wojen w latach sześć-
dziesiątych XIX wieku był on znany jako wiel-
ki wojownik wszystkim Indianom z Równin, a 
jego sława tak rozeszła się wśród białych, że 
uznali go za przywódcę we wszystkich wal-
kach, w których brali udział Szejenowie. W 
grudniu 1866 roku został uznany za jednego 
z przywódców w Masakrze Fettermana w po-
bliżu Fortu Phil Kearny, choć w tym czasie żył 
spokojnie z Psimi Wojownikami na południe od 
Platte. Latem 1866 roku przybył na południe 
z Sutaio Czarnego Shina (Black Shin) i grupą 
Szarej Brody (Gray Beard) z Psich Wojowników 
i nigdy już nie wyruszył na północ. Lubił Psich 
Wojowników, którzy byli najdzikszymi i najbar-
dziej agresywnymi wojownikami w naszym ple-
mieniu, i mieszkał z nimi aż do śmierci. Znałem 
go bardzo dobrze i uważałem go za człowie-
ka o szlachetnym charakterze, spokojnego i 
opanowanego. Wszyscy Szejenowie, zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety, darzyli go wielkim sza-
cunkiem i do dziś wiele o nim mówią. Rzymski 
Nos zawsze nosił w bitwie słynny wojenny pió-
ropusz, który w 1860 roku na północy zrobił 
dla niego Biały Byk (White Bull) czyli Lodowy 
Niedźwiedź (Ice Bear), który nadal mieszka w 
Agencji Tongue River i jest jednym z najsłynniej-
szych dawnych ludzi mocy z Szejenów Północ-
nych. Ten pióropusz wojenny był jedyny tego 
rodzaju, jaki kiedykolwiek wykonano. Gdy był 
chłopcem, Rzymski Nos pościł przez cztery dni 
na wyspie na jeziorze w Montanie i we śnie zo-
baczył węża z pojedynczym rogiem na głowie. 
To był powód, dla którego Biały Byk przyszedł 
zrobić ten osobliwy pióropusz wojenny. Za-
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miast dwóch bizonich rogów przymocowanych 
do opaski, po jednym z każdej strony, miał tyl-
ko jeden, wznoszący się na środku czoła; miał 
też bardzo długi ogon, który prawie dotykał 
ziemi, nawet gdy Rzymski Nos dosiadał konia. 
Ogon ten był wykonany z paska skóry młodego 
byka bizona i miał na całej długości osadzone 
orle pióra, najpierw cztery czerwone, potem 
cztery czarne, potem znów cztery czerwone i 
tak dalej, w sumie czterdzieści piór. Wykonu-
jąc ten słynny wojenny pióropusz, Biały Byk 
nie użył niczego, co pochodziło od białych: ani 
materiału, ani nici, ani metalu. Zazwyczaj pióro-
pusze wojenne nie wymagały zbyt wielu tajem-
niczych zabiegów, gdy wyruszano na bitwę, 
ale pióropusz Rzymskiego Nosa był bardzo 
święty i wymagał wielu ceremonii. Wyciągając 
go ze skórzanego pokrowca, trzymano go nad 
żywym żarem, na który posypywano szczyptę 
proszku z tajemniczego korzenia; następnie 
czterokrotnie podnoszono go w kierunku słoń-
ca, po czym odwijano z okrycia i kierowano na 
północ, zachód, południe i wschód, następnie 
Rzymski Nos ostrożnie zakładał go na głowę. 
Wraz z pióropuszem wojennym na twarz na-
kładano święte farby: na czoło – żółtą indiań-
ską, na nos – czerwoną, na usta i podbródek 

– czarną. Z pióropuszem wojennym wiązał się 
zestaw surowych zasad postępowania: pew-
nych rzeczy Rzymskiemu Nosowi nie wolno 
było jeść, nie wolno mu było wchodzić do tipi, 
w którym urodziło się dziecko, zanim nie miną 
cztery dni, i były jeszcze inne zasady. Biały Byk 
szczególnie przestrzegał Rzymskiego Nosa, 
by nigdy nie jadł niczego, co było dotknięte 
metalem, i powiedział mu, że jeśli zaniedba tę 
zasadę, zostanie zabity w następnej bitwie...  
...I to był powód, dla którego Rzymski Nos, 
zawsze chętny do walki, nie brał udziału w 
walkach we wczesnych godzinach rannych. 
Mocno wierzył, że jego medicine jest tak 
osłabione, że zginąłby, gdyby ruszył do wal-
ki; jednak kiedy pod koniec dnia Byk Niedź-
wiedź (Bull Bear) i Koń (Horse)  podeszli do 
niego i błagali, by poprowadził szarżę, nie 
mógł oprzeć się pokusie i poszedł na śmierć. 
Rzymski Nos nigdy wcześniej nie został ran-
ny, chyba że strzałą w walce z Paunisami, ale 
zawsze był na przedzie w bitwie i rzadko zda-
rzało się, by koń został pod nim postrzelony. 
Rzymski Nos zginął w kwiecie wieku; był silny 
jak byk, wysoki nawet jak na Szejena, o szero-
kich ramionach i głębokiej klatce piersiowej. 
 

Przedrukowano za pozwoleniem z Life of Geo-
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