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Każdy z nas powinien pamiętać, że był taki Indianin Dakota – muzyk, aktywista i artysta. Że 
był obrońcą praw Indian, głosem Matki Ziemi i wybitnym ambasadorem indiańskiej kultury. 
 
 
Urodził się 17 sierpnia 1936 roku w rezerwacie Siuksów Sisseton w Dakocie Pd. Wcześnie 
osierocony, wychowywał się w rządowych szkołach z internatami. Tam nauczył się grać na gitarze, 
tam też poznał Odżibweja z Minnesoty, Dennisa Banksa, przyszłego twórcę AIM, działacza i 
artystę. Służył w marines, skończył koledż z dyplomem nauczyciela sztuki i teatru, ale zarabiał 
głównie grając na gitarze. 
 
Pod koniec lat 60. w Denver poznał innego Siuksa, Vine’a Delorię Jr. – początkującego wtedy 
prawnika i pisarza. Jego książkowy bestseller „Custer Died for Yor Sins” zainspirował Westermana 
do napisania indiańskiego protest-songu, który stał się wkrótce hymnem pokolenia „Red Power”. 
 
Dzięki płycie z „Custer Died…” i innymi podobnymi pieśniami Westerman trafił do rodzącego się 
wówczas Ruchu Indian Amerykańskich (AIM). Z gitarą jeździł busem po Kraju Indian, 
uczestnicząc w dużych i małych spotkaniach, koncertach i akcjach protestacyjnych. 
 
Był wśród Indian okupujących replikę statku Mayflower w Plymouth, wśród zajmujących Biuro do 
Spraw Indian w Waszyngtonie i wspierających okupację Wounded Knee. Jako delegat Indian 
zabiegał wtedy i później o ich prawa w ponad 60 podróżach po obu Amerykach i Europie. 
 
Kiedy 40 lat temu słynna indiańska gazeta „Akwesasne Notes” wydrukowała list od grupy 
samokształcenia indiańskich więźniów z Arizony, to były w nim dwa nazwiska cenionych przez 
nich indiańskich artystów: Buffy St. Marie i Floyda Westermana. 
 
Z podróży do Meksyku i dalej na południe 30 lat temu (w 1982 r.) zrodziła się jego druga płyta „La 
Tierra Es Tu Madre” (Ziemia jest waszą Matką). To właśnie wtedy Floyd zaczął koncertować z 
największymi gwiazdami amerykańskiego rocka, folka, country i bluesa. 
 
Razem z Bono i Stingiem zaangażował się w obronę pierwotnych lasów i plemion Amazonii. Pod 
koniec lat 80. zaczął grywać epizodyczne role w filmach, a rok 1990 przyniósł mu rolę wodza 
Dziesięć Niedźwiedzi w „Tańczącym z wilkami” i kolejne propozycje z Hollywood. 
 
Jeśli kojarzymy z filmów postać siwowłosego starca, wodza lub szamana, to zapewne grał go Floyd 
Westerman. Takie były jego pamiętne role w filmach „Syn Gwiazdy Porannej”, „Clearcut”, 
„Zerwane więzy”, „Lakota Woman”, „Szara Sowa”, „Strażnik Snów”. Taki był w serialach 
„Strażnik Teksasu”, „Przystanek Alaska”, „Archiwum X”, „Księżyc Komanczów”. 
 
Floyd występował też w filmach dokumentalnych o Indianach i ochronie środowiska, czasem w 
filmach słychać było tylko jego charakterystyczny niski głos. Po „Tańczącym z wilkami” Kevina 
Costnera wystąpił m.in. z Valem Kilmerem w „The Doors”, z Marlonem Brando w ”Odważnym” i 
z Omarem Sharifem w „Hidalgo”. W ciągu 20 lat zagrał ponad 50 ról. 



Gdy w 2006 roku raz jeszcze wrócił do studia muzycznego, by nagrać płytę „A Tribute to Johnny 
Cash” – było niemal pewne, że za te indiańskie standardy muzyki country dostanie Muzyczną 
Nagrodę Tubylczych Amerykanów (NAMA). I dostał ją rok później. 
 
Na antywojennym koncercie w nowojorskim Central Parku występował przed 400-tysięczną 
publicznością. Ale śpiewał też w rezerwatach, w D-QU – pierwszym indiańskim koledżu w 
Kalifornii, na antyjądrowym forum w Salzburgu i, oczywiście, na wielu powwow. Założył fundację 
Eyapaha promującą w mediach tradycyjną wiedzę, kulturę i prawa tubylczych ludów Ameryki, był 
liderem Koalicji Przeciwko Rasizmowi w Sporcie. 
 
25 lat temu (w 1987 r.) w magazynie ”Crazy Horse Spirit” znalazłem informacje o trasie 
koncertowej na rzecz Nelsona Mandeli i Leonarda Peltiera, i adres kontaktowy Westermana. 
Napisałem do niego o polskich indianistach, o naszych fascynacjach indiańską kulturą i muzyką, a 
w odpowiedzi dostałem list z pozdrowieniami i dwie kasety z jego piosenkami. 
 
20 lat później, gdy zbierałem pieniądze na udział w Najdłuższym Marszu, pamiątkowe kasety 
Floyda trafiły na aukcję zapoczątkowaną na jesiennym Powwow w Katowicach.  
 
Wiedziałem już wtedy, że choruje na białaczkę, ale wciąż liczyłem, że spotkam go w drodze, tak 
jak inni spotykali go na Najdłuższym Marszu 30 lat wcześniej. Było to równo 5 lat temu. Miesiąc 
później, gdy miałem już bilet i wizę, dowiedziałem się, że już go nie spotkam.  
 
Zmarł 13 grudnia 2007 r., dokładnie 25 lat po śmierci Indiańskiej Babci Stefanii Antoniewicz, 
która jako jedna z pierwszych w kraju uczyła nas, jak poznawać życie i kulturę Indian, jak 
korespondować z indiańskimi działaczami i więźniami, jak cenić ich muzykę, książki i filmy. 
 
Ostatni honor song dla jednego z największych ambasadorów indiańskiej kultury zabrzmiał w jego 
rodzinnym Sisseton. Równie uroczysty pogrzeb w kraju Siuksów miał miejsce dopiero tej jesieni, 
po śmierci kolejnego dawnego lidera AIM, aktywisty i aktora Russella Meansa. 
 
Wtedy mogłem tylko zapalić szałwię, napisać wspomnienie o Westermanie do „Tawacinu” i 
przesłać kondolencje jego żonie Rosie, synowi i czterem córkom. Ale na trasie Najdłuższego 
Marszu – i wielokrotnie później – towarzyszyły nam piosenki Floyda i wspomnienia o nim. 
 
Jego bliscy wiedzą, że choć Floyd nigdy nie był w Polsce, to jest tu pamiętany, znany i szanowany. 
Pewnie dowiedzą się też, że dziś na polskim powwow zabrzmiały jego pieśni. 
 
Komentując odchodzenie kolejnych liderów odrodzenia Indian Ameryki Północnej Floyd Red Crow 
Westerman mówił: „To smutne, ale musimy żyć dalej. Musimy wierzyć, że pojawią się silni nowi 
liderzy – a mogą nadejść z różnych stron - dziennikarze, działacze, naukowcy, przywódcy plemion. 
Przywództwo musi objąć nasza młodzież, a my musimy dawać jej dobry przykład. Jesteśmy 
odpowiedzialni za to, by czerpali wiedzę i inspirację ze znajomości swojej kultury i historii. 
Musimy zrobić wszystko co możliwe, by pomóc im nauczyć się, jak kochać siebie i Indian.” 
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15 grudnia o g. 12:00, w 30 rocznicę śmierci Indiańskiej Babci Stefanii Antoniewicz, chcemy 
spotkać się przy wejściu na Cmentarz na Wólce Węglowej w Warszawie i odwiedzić Jej grób, 
upamiętniając też odejście Floyda Westermana, Russella Meansa i innych wybitnych Indian. 


