
Krzyże i inne ozdoby
z niemieckiego srebra 

Jak stop niklu stał się ulubionym metalem
na Wielkich Równinach

Niemieckie srebro zosta-
ło wynalezione jako bardziej 
przystępna cenowo alterna-
tywa dla srebra. Historia tego 
stopu jest dość pobieżna, jeśli 
chodzi o dokładne daty i po-
chodzenie, ale w Chinach stop 
ten był znany jako paktong, a 
pod koniec XVII wieku został 
uszlachetniony w Saksonii w 
Niemczech. Według C. Ste-
phana Demetera, metalowcy z 
Hildburghausen w Niemczech 
odtworzyli ten stop i został 
on po raz pierwszy użyty w 

Wielkiej Brytanii w 1830 roku. 
Niemieckie srebro zostało 
wkrótce wprowadzone do 
Stanów Zjednoczonych, a me-
tal ten znalazł się w szerokim 
asortymencie towarów, któ-
rymi handlowano z Indianami 
już w 1832 roku. We wstępie 
do katalogu wystawy Contem-
porary Southern Plains Indian 
Metalwork Rosemary Ellison 
zauważa, że najwcześniejsze 
przykłady biżuterii z niemiec-
kiego srebra, które pojawiły 
się na Równinach, nie zostały 

wykonane przez indiańskich 
artystów, ale raczej przez 
meksykańskich srebrników lub 
wędrownych rzemieślników 
niebędących Indianami, którzy 
tworzyli przedmioty zgodnie z 
życzeniami plemion z Równin.

Jesienią 1877 roku fotograf 
Mathew Brady wykonał kilka 
zdjęć delegacji wodzów, któ-
rzy przybyli do Waszyngtonu 
z Agencji Red Cloud i Spotted 
Tail w północno-zachodniej Ne-
brasce, aby spotkać się z pre-
zydentem. Na zdjęciach Bra-

Jednym z najbardziej intrygujących materiałów, których artyści z Równin używają 
do produkcji osobistych akcesoriów, jest niemieckie srebro – materiał o mylącej 
nazwie, ponieważ ten nieżelazny stop nie zawiera srebra. Zamiast tego jest wyko-
nany z miedzi, niklu i cynku. Jest ono twardsze niż srebro próby 925, a jednocześnie 
plastyczne i łatwo poddaje się polerowaniu. Biżuteria z niemieckiego srebra była 
bardzo popularna wśród XIX wiecznych Indian Ameryki Północnej, a obecnie jest 
kolekcjonowana i noszona przez współczesnych rdzennych Amerykanów, a rdzen-
ni amerykańscy metalowcy wytwarzają również współczesną biżuterię dla ceniącej 
ją klienteli, która nie jest rdzenna.

na podstawie artykułów

Ephriama D. Dicksona
Denise’a Neil-Biniona

opracował Wacław Miś
Krzyż z niemieckiego srebra, Brule Lakota.



dy’ego czterech przywódców 
z plemienia Oglalów ma na szyi 
duży metalowy krzyż zawie-
szony na chustce. Czy te meta-
lowe krzyże były tylko ozdobą, 
kwestią osobistego gustu? Czy 
też miały one jakieś szczególne 
znaczenie w ich kulturze i były 
odznaką, która, jak mieli na-
dzieję, będzie informować o ich 

statusie i roli w społeczeństwie 
podczas spotkania z amerykań-
skim przywódcą?

Archeolog i historyk zajmu-
jący się handlem futrami Ar-
thur Woodward zauważył, że 
różnej wielkości krzyże srebra 
handlowego (ang. sterling 
silver – srebro wysokiej pró-
by) były popularnym przed-

miotem handlu indiańskiego 
w XVIII wieku, szczególnie w 
Dolinie Missisipi. Jednak w 
miarę jak handlarze przenosili 
się na Wielkie Równiny, rodzaj 
metalu używanego w handlu 
zmienił się ze srebra na tań-
szy stop niklu, miedzi i cynku 
zwany niemieckim srebrem 
lub na inne, tańsze metale, 
takie jak mosiądz, miedź, a 
później mosiądz niklowany. Ta 

Wojownik Kiowów.

Te-nu-ga-ci czyli Żółty Byk  Bizona 
(Yellow Buffalo Bull), Ponka.

Żelazny Jastrząb (Iron Hawk), 
Oglala, 1899.

Wodzowie Lakotów w Białego Domu. Zdjęcie wykonał Mathew Brady; XIX wiek.



zmiana metalu bazowego była 
napędzana przez dwie siły: 
osobiste preferencje plemion 
z Równin oraz zmieniającą się 
ekonomię handlu futrami, któ-
ry teraz opierał się na tańszych 
futrach, takich jak skóry bizo-
nów i jeleni.

George Bent, którego ojciec 
prowadził Fort Bent nad rze-
ką Arkansas w południowo-

-wschodnim Kolorado, zauwa-
żył, że niektóre srebrne krzyże 
były pierwotnie wykonane w 
Meksyku, podobnie jak srebr-
ne uzdy. Były one następnie 
sprzedawane Kiowom, Ko-
manczom i Apaczom, którzy 
z kolei wymieniali je dalej na 
północ do Szejenów i Arapa-
hów. Bent zauważył jednak, 
że ten schemat handlu zmie-
nił się wraz z wprowadzeniem 

niemieckiego srebra. Zamiast 
gotowych krzyży, niemiec-
kie srebro było sprzedawane 
przez handlarzy w płaskich ar-
kuszach lub taśmach. Tubylcy 
wytwarzali z tego metalu wła-
sne duże krzyże, wzorując się 
na oryginalnym meksykańskim 
wzorze. 

Delegacja Oglalów w Białym Domu w 1877 roku.

Młody Człowiek Bojący Się Swych Koni 
 – Oglala, 1890.

Młody Człowiek Bojący Się Swych Koni 
(Young Man Afraid Of His Horses) 

 – Oglala, 1877.

Metalowy krzyż noszony przez 
Młodego Człowieka Bojącego Się 

Swych Koni, widoczny na zdjęciach 
po  lewej i po prawej. 



Najwcześniejsze wzmianki 
o takich krzyżach wśród Sze-
jenów pochodzą z Dog Sol-
dier Ledgerbook, narysowanej 
przez różnych rodzimych arty-
stów w 1865 roku i zachowanej 
do dziś w zbiorach Towarzy-
stwa Historycznego Kolorado. 
Jeden z Szejenów, zidentyfiko-
wany przez autorów jako Biały 
Ptak (White Bird), jest pokaza-
ny na dwóch oddzielnych ry-
sunkach z dużym metalowym 
krzyżem. 

Na portretach Alexandra 
Gardnera, wykonanych w listo-
padzie 1873 roku, przedstawia-

jących delegatów Szejenów 
Południowych do Waszyngto-
nu, wielu wybitnych wodzów 
nosi niemal identyczne srebr-
ne lub wykonane z niemieckie-
go srebra krzyże. W niektórych 
przypadkach na ramionach 
krzyża zawieszone są małe 
ozdoby w kształcie półksię-
życów zwane naja. Kamien-
ne Cielę nosi podwójny krzyż 
(czyli krzyż lotaryński), niemal 
identyczny z innym przykła-
dem widocznym na fotografii 
Williama Soule’a z tego same-
go okresu. 

Co ciekawe, wódz Północ-
nych Szejenów, Mały Wilk, 
który był członkiem delegacji 
Agencji Red Cloud w 1873 roku, 

jest również pokazany z meta-
lowym krzyżem, podobnym 
do tego, który nosili wodzowie 
Szejenów Południowych. Inny 
wódz Szejenów Północnych, 
Mały Wódz, którego grupa 
mieszkała również z Oglalami, 
został później sfotografowany 
przy co najmniej trzech oka-
zjach z podobnym metalowym 
krzyżem. Być może Szejeno-
wie Północni przekazali ten 
przedmiot Oglalom dzięki ich 
bliskiej współpracy w Agencji 
Red Cloud. Na zdjęciach przy-
wódców Oglalów, Minnecon-

Prochowa Twarz (Powder Face) 
z żoną – Arapahowie, 1869.

Kamienne Cielę (Stone Calf) z żoną, 
– Szejenowie Południowi, 1871. 

Mała Narzuta (Little Robe) 
i Biały Koń (White Horse) 

– Szejenowie Południowi, 1871.
Mały Wódz (Little Chief)
 –Szejenowie Północni. 

Biała Tarcza (White Shield) 
– Szejenowie.

Metalowy podwójny krzyż (krzyż 
lotaryński) podobny do tego jaki 

nosił Kamienne Cielę  widoczny na 
fotografii obok.



jou i Hunkpapów widać krzyże 
tego typu od początku lat 70. 
do połowy lat 80. XIX wieku.

Niemieckie srebro do pro-
dukcji tych krzyży i innej biżu-
terii było dostępne w sklepach 
handlowych w Agencjach Red 
Cloud i Spotted Tail w cenie od 
1,5 do 2 dolarów za funt.

W kolekcjach muzealnych za-
chowało się kilka przykładów 
podobnych lakockich metalo-
wych krzyży. W Muzeum Han-
dlu Futrami w Chadron w Ne-
brasce można obejrzeć krzyż 
noszony pierwotnie przez wo-
dza Oglalów Bez Ciała, wyko-
nany z niklowanego mosiądzu 
z trzema półksiężycami i wzo-
rami wygrawerowanymi na ra-
mionach tego krzyża.

Ale czy te krzyże z niemiec-
kiego srebra miały jakieś zna-
czenie kulturowe poza zwykłą 
dekoracją? Pomimo ich oczy-
wistej symboliki dla Ameryka-
nów, metalowe krzyże nie mia-
ły żadnego chrześcijańskiego 
znaczenia dla tubylców, któ-
rzy przyjęli je jako swoją osobi-
stą ozdobę. „Metalowe krzyże 
były prawdopodobnie cenio-
ne głównie ze względu na ich 
wartość dekoracyjną” – suge-
ruje Emil Her Many Horses – „i 
być może również ze względu 
na jakąś domniemaną wartość 
magiczną”. Mike Cowdrey 
uznał, że pojawienie się czte-
rech krzyży na szyjach przy-
wódców Oglalów na fotogra-
fiach Brady’ego z 1877 roku to 
„zbieg okoliczności świadczą-
cy o statusie i bogactwie”, a 
nie symbol konkretnego urzę-
du. Znany antropolog William 
K. Powers zgodził się z tym 
stwierdzeniem. „Jeśli chodzi o 
krzyże z niemieckiego srebra, 
uważam je za kolejną modę 

handlową dostarczaną India-
nom z Równin bardziej przez 
handlarzy niż misjonarzy. Od-
setek Lakotów noszących te 
towary był minimalny i nigdy 
nie były one postrzegane jako 
coś innego niż ozdoba – bez 
znaczenia religijnego czy od-

Fotografia niezidentyfikowana.

Żółć (Gall) – Hunkpapa.

Fotografia niezidentyfikowana, 
Szejenowie lub Arapahowie.

Mała Rana (Little Wound) –
Oglala, 1872.

On Pies (He Dog) – Oglala, 1877.



znaki urzędu plemiennego”.
Pozostaje jednak jedno źró-

dło, które może sugerować 
inaczej. W czerwcu 1881 roku 
grupy poddających się Ogla-
lów i Hunkpapów z Kanady 
zostały przeniesione z Fortu 
Keogh i Fortu Buford do Agen-
cji Standing Rock nad rzeką 
Missouri. Tam agent indiański 
poprosił o listę poddających 
się rodzin. Nieznany indiań-
ski artysta narysował serię 
81 piktogramów, z których 
każdy przedstawiał głowę ro-
dziny Oglala. Od tego czasu 
ten ważny dokument stał się 
znany pod nazwą „Lista Wiel-
kiej Drogi” (Big Road Roster), 
od imienia wodza północnych 
Oglalów, którego imię pojawia 
się jako pierwsze na liście.

Każdy piktogram na „Liście 
Wielkiej Drogi” jest sprowa-
dzony do najbardziej istot-
nych informacji. Nad profilem 
każdej osoby znajduje się glif 
przedstawiający jej imię. Za-
pisano również przywództwo 
grupy, a przed pięcioma wo-
dzami znajduje się fajka i tor-

ba na fajkę, które są uznanymi 
symbolami ich urzędu. Ponad-
to wielu mężczyzn jest nary-
sowanych z niebieskimi i czer-
wonymi paskami po bokach 
twarzy, co oznacza ich rolę w 
stowarzyszeniach wojennych 
(lub akicita). Wydaje się, że z 
piktogramów wyeliminowano 
wszystko, co służyło jedynie 
ozdobie i nie miało znaczenia 
dla artysty. Kluczowe dla tej 
dyskusji są cztery osoby, w 
tym Pies i Żelazna Wrona, któ-
re pojawiają się na zdjęciach 
Brady’ego, mają na sobie me-
talowe krzyże. Jeśli te przed-
mioty były tylko dekoracją i nie 
miały żadnego znaczenia, to 
dlaczego artysta je umieścił? 
Sugeruje to, że krzyże miały 

jakieś znaczenie, które nie zo-
stało jeszcze odkryte.

Kolejnym dowodem na ich 
znaczenie wśród Oglalów jest 
kilka późniejszych fotografii. 
W co najmniej trzech przypad-
kach wybitni przywódcy Ogla-
lów zostali udokumentowani 
ponad dziesięć lat  później 
z tymi samymi metalowymi 
krzyżami.

Czy to możliwe, że to, co za-
częło się wśród Szejenów jako 
forma ozdoby, nabrało póź-
niej szczególnego znaczenia 
wśród Lakotów? Być może te 
metalowe krzyże pojawiły się 
w latach 70. XIX wieku jako je-
den z symboli pewnej roli przy-
wódczej, która zanikła wraz z 
osiedlaniem się północnych 

Grzebiący Ptak (Kicking Bear) 
– Oglala.

Mały Wilk (Little Wolf)
i Tępy Nóż (Dull Knife) 
– Szejenowie Północni.

Dobry Byk Bizona (Good Buffalo 
Bull) – Oglala, 1872.

Ozdoba z niemieckiego srebra 
podobna do ozdoby noszonej przez 

Dobrego Byka Bizona, 
widocznego na zdjęciu powyżej.

Rysunki Psa i Żelaznej Wrony 
przedstawiające ich metalowe krzyże,
 pochodzące z „Listy Wielkiej Drogi”.



grup w rezerwatach. 
Dostępne dowody sugerują, 

że metalowe krzyże z Wielkich 
Równin pochodzą z południo-
wo-zachodniego przemysłu 
srebrnego, a następnie roz-
przestrzeniały się kolejno na 
północ, najpierw wśród Apa-

czów, Komanczów i Kiowów, 
a następnie wśród Południo-
wych i Północnych Szejenów 
do lat 60. XIX wieku i Lakotów 
do lat 70. XIX wieku. Popular-
ność tych ozdób spadła w cią-
gu dwóch kolejnych dekad. 

„Lista Wielkiej Drogi” suge-
ruje, że krzyże z niemieckiego 
srebra noszone przez Lakotów 
w latach 70. XIX wieku mogły 
być nie tylko ozdobą, ale tak-
że miały jakieś znaczenie kul-
turowe, którego sens nieste-
ty zaginął. Dowody te nie są 
jednoznaczne, ale być może 
pewnego dnia zostaną odnale-
zione dodatkowe źródła, któ-
re rzucą światło na znaczenie 
tych intrygujących elementów 
kultury materialnej Lakotów i 
ogólnie Indian Równin.

W połowie XIX wieku artyści 
z plemion Południowych Rów-
nin zaczęli tworzyć własną bi-

żuterię z niemieckiego srebra. 
W tamtym czasie jego ograni-
czona dostępność sprawiała, 
że był to materiał pożądany, 
ale w latach 1865–1880 nie-
mieckie srebro stało się łatwiej 
dostępne, co zmniejszyło jego 
status jako rzadkiego towaru. 
Większa dostępność sprawiła, 

Biała Koń (White Horse) 
– Szejenowie Południowi, 1873.

Mała Narzuta (Little Robe)
– Szejenowie Południowi.

Metalowy krzyż noszony przez Bez Ciała (No Flesh) – Oglala.



że więcej indiańskich artystów 
zaczęło pracować z tym ma-
teriałem, co doprowadziło do 
zwiększenia produkcji i dało 
większe możliwości innowacji 
i wykorzystania jego możliwo-
ści estetycznych.

Fakt, że artyści z Równin za-
częli produkować biżuterię z 
niemieckiego srebra, nie tyl-
ko świadczy o ich zaintereso-
waniu wytwarzaniem przed-
miotów służących do ozdoby 
osobistej, ale także wskazu-
je na to, że materiał ten był 
wyjątkowo dostosowany do 
koczowniczego trybu życia 
plemion z Równin, ponieważ 
sprzęt potrzebny do produkcji 
tych przedmiotów można było 
łatwo transportować. Do lat 
90. XIX wieku trudy życia w re-
zerwatach i niemożność zdo-
bycia surowców doprowadziły 
do znacznego spadku produk-
cji biżuterii z niemieckiego sre-
bra na Równinach.

Badanie XIX-wiecznych foto-
grafii ujawnia, że niemieckie 
srebro było używane do pro-
dukcji szerokiej gamy biżuterii, 

w tym kolczyków, pierścion-
ków na palce, blaszek do wło-
sów, opasek na ręce, branso-
letek, naszyjników, czokerów, 
bandolierów, broszek, żorżet, 
krzyży, spinek do krawatów, 
napierśników i akcesoriów 
dla koni. Na fotografii z 1864 
roku Mała Narzuta, wódz Sze-
jenów Południowych, ma na 
sobie duży krzyż z niemiec-
kiego srebra z półksiężycami 
zwisającymi z każdej strony 
poziomej poprzeczki i więk-
szym półksiężycem przymoco-

wanym do dolnej części tego 
rozbudowanego wisiorka, któ-
ry rozpościera się na jego klat-
ce piersiowej. Z tego samego 
okresu tego typu ozdoby w 
kształcie chmur i półksięży-
ców noszono również na gło-
wach i piersiach. Posiadanie i 
noszenie tak dużego elementu 
biżuterii z niemieckiego srebra 
było bez wątpienia symbolem 
statusu. Oprócz krzyża Mała 
Narzuta nosił pierścień na ma-
łym palcu lewej ręki. Na innej 
fotografii z 1872 roku Jastrząb 
O Wielkim Dziobie (Południo-
wy Arapaho) siedzi z profilu, 
odsłaniając długi rząd dysków 
jako ozdoba głowy. Duże, ko-
pulaste krążki przymocowane 
są do noszonego z tyłu głowy 
roucza. Takie wyszukane krąż-
ki były modne przez stosunko-
wo krótki okres między 1860 
a 1870 rokiem, czyli w czasie, 
gdy produkcja z niemieckiego 
srebra osiągnęła wysoki po-
ziom wśród artystów z Rów-
nin.

Ptak wodny, według Bru-
ce’a Caesara, metaloplastyka 
(Pawnee-Meskwaki), nie jest 
świętą istotą, ale działa jako 
orędownik, który chroni mo-
dlitwy i utrzymuje je w mocy. 
Często przedstawiany z szy-
ją i skrzydłami rozpostartymi 
jak w locie, ptak wodny może 

Jastrząb O Wielkim Dziobie (Big Mo-
uth Hawk) – Arapahowie, 1872.

Metalowa ozdoba głowy moco-
wana do roucza. Podobną nosił 

Jastrząb O Wielkim Dziobie, 
widoczny na zdjęciu powyżej.

Pasek z metalowymi okuciami. 
Południowe Równiny.

Centkowany Wapiti (Spotted Elk) 
czyli Wielka Stopa (Big Foot) z żoną 

– Minniconjou.



stanowić cały element, jak 
sztyft lub kolczyki, albo może 
być częścią ogólnej kompozy-
cji, pojawiając się jako wzór 
wytłoczony lub przylutowany 
na powierzchni bardziej zło-
żonego elementu, takiego jak 
żorżeta. W latach 20. noszenie 
biżuterii z ikonografią religijną 
stało się powszechną praktyką 
wśród członków Rodzimego 

Kościoła Amerykańskiego.
Na Równinach Południo-

wych rdzenni amerykańscy 
metalowcy, zwłaszcza człon-
kowie plemion Kiowów, Ko-
manczów, Szejenów, Pau-
nisów i Kikapu z Oklahomy, 
wnieśli znaczący wkład w roz-
wój przedmiotów inspirowa-
nych pejotlem. Jak pisze Swan: 
„Okres największej innowacyj-
ności, jeśli chodzi o projekt i 
kompozycję, przypadł na lata 
20. i 40. (...) Rozwój techniki i 
wykonania obejmował pióra 
ogonowe i skrzydłowe na za-
wieszkach, delikatne łańcuszki 
jako frędzle na wachlarzach i 
grzechotkach, szersze zasto-
sowanie kamieni oraz udosko-
nalenie stemplowania i grawe-
rowania .

Niemieckie srebro było po-
pularne wśród plemion z 

Równin, a zwłaszcza wśród 
członków Rodzimego Kościo-
ła Amerykańskiego. Poza Ko-
ściołem symbole ikonograficz-
ne pejotyzmu, zwłaszcza ptak 
wodny, były coraz częściej 
używane do ozdabiania rega-
liów powwow. Wśród tej biżu-
terii znalazły się opaski, szkieł-
ka do apaszek, rozwieracze 
do rouczów, damskie jedno- i 
dwuczłonowe kolczyki, szpilki 
do bluzek, broszki i krążki uży-
wane do ozdabiania pasków, 
damskich butów i ozdób do 
włosów. Akcesoria z niemiec-
kiego srebra były bardzo de-
koracyjnymi dodatkami do 
ubrania tancerki i były lekkie. 
Ponadto mieniące się reflek-
sy polerowanych elementów 
mogą wzmocnić ogólny efekt 
tancerki w ruchu.

Historia biżuterii z niemiec-
kiego srebra wśród Indian 
Równin ukazuje jej związki z 
Rodzimym Kościołem Amery-
kańskim i kulturą powwow, 

ale metalowcy znaleźli też 
rynek zbytu dla swojej biżu-
terii wśród nie rdzennych od-
biorców, którzy pojawili się w 
połowie XX wieku i sprzyjali 
eksperymentowaniu z meta-
loplastyką z niemieckiego sre-
bra, która rozwija się do dziś. 
W 1966 roku Muzeum Indian 
Południowych Równin (So-
uthern Plains Indian Museum) 
oraz Spółdzielnia Rzemiosła 
Artystycznego Indian Oklaho-

my (Oklahoma Indian Arts and 
Crafts Cooperative) podjęły 
współpracę w celu promowa-
nia produkcji i sprzedaży bi-
żuterii z niemieckiego srebra 

w południowo-zachodniej 
Oklahomie. To należące do In-
dian i prowadzone przez nich 
przedsiębiorstwo rzemieśl-
nicze miało swoją siedzibę 
w tym muzeum. Członkowie 
spółdzielni, tacy jak metalopla-
styk z plemienia Kiowa George 
„Dutch” Silverhorn, skorzysta-
li z okazji, by poszerzyć rynek 
zbytu biżuterii z niemieckie-
go srebra dla współczesnej 
mody. Silverhorn opracował 
nowy styl obrączki na palec 
na podstawie starszych obrą-
czek, które studiował na XIX-
-wiecznych fotografiach. Inni 
innowatorzy w produkcji no-
woczesnej biżuterii to Julius 
Caesar i Murray Tonepahote 
(Kiowa). Biżuteria z niemiec-
kiego srebra z tego okresu 
obejmuje męskie klamry do 
pasków, opaski do kapeluszy, 
zapinki do krawatów, wisiorki 
i spinki do krawatów, a także 

Metalowe kolczyki z niemieckiego 
srebra. Południowe Równiny.

Pierścienie z niemieckiego srebra.

Wisiorek z niemieckiego srebra w 
kształcie wodnego ptaka. 

Wyrób współczesny.



pierścionki i kolczyki. Kolczyki 
i bransoletki, popularne wśród 
dziewiętnastowiecznych ko-
biet z Równin, pozostały po-
pularne wśród rdzennych i nie 
rdzennych kobiet w drugiej 
połowie XX wieku.

Od XIX do XXI wieku biżute-
ria wykonana z niemieckiego 
srebra była podstawą produk-
cji artystycznej na Równinach 
szczególnie południowych. 
Historia tego materiału i arty-

ści, którzy go używali, są po-
wszechnie szanowani przez 
artystów, którzy kontynuują 
tę sztukę dzisiaj. Jest to forma 
sztuki, która była przekazywa-
na przez pokolenia artystów. 
Dziś nie jest to już sztuka za-
rezerwowana tylko dla męż-
czyzn, a to dzięki takim ar-
tystkom jak Marlene Riding In 
Mameah. Biżuteria produko-
wana przez artystów na prze-
strzeni wieków była używana 

przez członków Rodzimego 
Kościoła Amerykańskiego, 
jako część regaliów powwow 
i jest produkowana dla kolek-
cjonerów sztuki, ale wszystkie 
te obszary są powiązane przez 
rozwijające się tradycje i szacu-
nek, jakim artyści darzą swoich 
poprzedników, znajdując inno-
wacyjne, artystyczne sposoby 
rzeźbienia tego skromnego, 
ale odpornego metalu.
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