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Dzień dobry!

„Ludzie są jak drzewa, a grupy ludzi jak lasy. Podczas, gdy lasy składają się  
z wielu różnych rodzajów drzew, drzewa te splatają swe korzenie tak mocno, 
że jest niemożliwe, nawet dla najsilniejszych wiatrów omiatających nasze 
Wyspy wyplenienie lasów. […] W ten sam sposób ludzie z naszych Wysp, 
składający się z członków narodów i ras z całego świata zaczynają splatać 
swe korzenie tak mocno, by żadne przeciwności nie zdołały ich pokonać, 
rozerwać…” Tym Apelem Tradycyjnego Kręgu Indiańskiej Starszyzny i Młodzieży 
do wszystkich ludzi i kultur świata z 1989 r. witali się młodzi indianiści 
w piśmie ,,Canku Luta” na początku lat 90.       
 
Tamta młodzież porozchodziła się w różne strony, ale nasze przywiązanie do idei, 
jakie niosą tubylcze przesłania pozostało aktualne. 
 
I dziś witamy się z Państwem w nowym piśmie poznańskich indianistów, pod 
nazwą  „WYSPA ŻÓŁWIA. Magazyn indianistyczny”. To nasze zaproszenie do 
wędrówki po szlaku indiańskich wierzeń, obyczajów, tradycji, kultur, codzien-
ności, rękodzieła, historii, humoru, indiańskiej codzienności i marzeń. 
 
XXI wiek, jego możliwości techniczne, wszechpotęga internetu dają możliwości 
docierania do wielu interesujących nas tematów i wiadomości. Jednocześnie, 
w wielu przypadkach, jest to wiedza powierzchowna i miałka, wiadomości są 
błahe, niekiedy kłamliwe, stereotypowe, po prostu złe.
 
Jako redakcja WYSPY ŻÓŁWIA stawiamy sobie za cel wiarygodne prezentowanie 
świata kultur 500 Narodów z … Wyspy Żółwia, jak o kontynencie amerykańskim 
mówią sami Indianie. Nie uciekamy przez nazywaniem Indian Indianami, wiedząc, 
że wiele organizacji i wspólnot tubylczych owo „Indian” ma wpisane w nazwy.  
 
Chcemy prezentować nie tylko to, co było ciekawe w historii, ale także to, 
co dzieje się u nich w tej chwili. Tubylczy Amerykanie borykają się z takimi 
samymi zagrożeniami, jak ich biali sąsiedzi – alkoholizmem, narkoma-
nią, degradacją ekonomiczną, niszczeniem środowiska, kultur i tradycji. 
Wiele plemion prowadzi skuteczną walkę o plemienny samorząd, o ochronę 
świętych miejsc i prawo do swobody politycznej i religijnej.
 
Do współpracy zaprosiliśmy uznanych indianistów – antropologów, literatów, 
tłumaczy, historyków, językoznawców, aktywistów społecznych, znawców rę-
kodzieła, muzyki i tańca, znawców amerykańskiej polityki – którzy od wielu lat 
prowadzą szeroką działalność popularyzowania kultur indiańskich w Polsce. 
Ale jednocześnie do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
 
Przedstawimy poznańskie i wielkopolskie środowisko indianistów, ich aktyw-
ność w ramach Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian oraz ich inicjatywy zarówno  
w Poznaniu jak i w całej Polsce.
 
Pragniemy, by magazyn WYSPA ŻÓŁWIA wychodził dwa razy w roku, na wio-
snę i jesień. Pretekstem do premierowego wydawania jest Festiwal Pow-Wow 
w Poznaniu. W tym numerze obszernie opiszemy ten rodzaj spotkania – jeden 
z najważniejszych we współczesnym świecie Indian. Zapraszamy do wspólnego 
wędrowania po Szlaku.

 
W imieniu redakcji 

 
Krzysztof Myszak Mączkowski
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Indiański Poznań
Na mapie polskiej indianistyki Poznań był „od zawsze”. Obok prężnych 
ośrodków od pół wieku popularyzujących kultury indiańskie – Chodzieży,  
Sztumu, Warszawy, Krakowa, Koszalina, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku 
i innych – także w Poznaniu istnieje od lat środowisko indianistów 
skupione w Polskim Ruchu Przyjaciół Indian.
Nazywamy się indianistami, nie „polskimi Indianami” – 
jak niekiedy próbują nas w nadmiernym uproszczeniu 
przedstawiać dziennikarze. Jesteśmy ludźmi, których 
zafascynował świat Indian, którzy na poważnie (choć  
w większości hobbystycznie) zajmują się różnymi aspek-
tami bogatego świata kulturowego dawnych i współcze-
snych Indian, i którzy poprzez bliską indiańskim trady-
cjom filozofię próbują postrzegać świat i tłumaczyć to, 
co się w nim dzieje.
Poznańskie środowisko indianistów – złożone z miesz-
kańców Poznania i innych miejscowości – na przełomie 
lat 80. i 90. XX w. skupiło się wokół istniejącego w Osie-
dlowym Domu Kultury „Orbita” Klubu Zainteresowań 
Kulturą Indian. Choć Klub już nie istnieje, to do części 
jego dawnych członków dołączyło nowe pokolenie in-
dianistów i dzięki temu Polski Ruch Przyjaciół Indian 
(PRPI) w Poznaniu pozostaje aktywny i zróżnicowany. 
PRPI nie jest formalną organizacją, do której można 
wstąpić, ale trwałym i zintegrowanym – choć nieformal-
nym i rozproszonym terytorialnie – środowiskiem, fede-

racją zróżnicowanych grup, klubów, fundacji, środowisk  
i osób na wiele sposobów zajmujących się szeroko poję-
tą tematyką indiańską. 
W Poznaniu od dziesięcioleci działali i nadal działają lu-
dzie specjalizujący się w różnych aspektach kultur indiań-
skich. Nie będzie zdziwienia, jeśli na początku wspomnę 
o Wydawnictwie „TIPI”, jednym ze sztandarowych projek-
tów polskich indianistów, które – choć formalnie zareje-
strowane w wielkopolskim Wielichowie – narodziło się  
w Poznaniu. Wydawnictwo to, nastawione na wyda-
wanie książek o tematyce indiańskiej, jest unikatowe 
nie tylko na skalę polską, ale i europejską! W jego bo-
gatej ofercie są nie tylko książki amerykańskich histo-
ryków i antropologów, ale też pozycje pisane przez 
samych Indian oraz przez ich polskich badaczy i przy-
jaciół. Wydawnictwu „TIPI” i jego założycielowi Markowi 
Maciołkowi zawdzięczamy także wydawany przez 25 lat (do 
2010 r.) profesjonalny kwartalnik – Pismo Przyjaciół Indian  
„Tawacin”.
Z pismem tym byli też związani inni poznańscy indiani-

 IV Bieg Na Rzecz Ziemi w Poznaniu. 2014 r. Fot. Bartosz Jankowski 
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ści, specjalizujący się w tłumaczeniach fachowej literatu-
ry – że wspomnę o Marku Nowocieniu i Dariuszu Pohlu, 
którzy tą działalnością zajmują się do dziś. Wśród cenio-
nych poznańskich indianistów jest też prof. Waldemar 
Kuligowski, znany antropolog kultury, którego marka 
naukowa wykracza poza tematykę li tylko indiańską.  
Jeśli zaś wskazać znawcę książek o tematyce indiańskiej  
i szerzej – historycznej, to bez wahania wskazałbym 
Cezarego Cieślaka.
Wspomniany Marek Nowocień jest nie tylko tłumaczem  
i popularyzatorem wiedzy o Indianach (zwłaszcza współ-
czesnych), ale też uczestnikiem wielu akcji w obronie 
praw Indian i praw człowieka, w tym akcji poparcia dla 
uwięzionego od 40 lat indiańskiego działacza Leonarda 
Peltiera. Jako jedyny Europejczyk przebył w 2008 r. całą 
trasę zorganizowanego przez Indian tzw. Najdłuższego 
Marszu 2 z San Francisco do Waszyngtonu – akcji mają-
cej na celu zebranie i przedstawienie indiańskich postu-
latów ochrony praw tubylczych, świętych miejsc i wspól-
nej dla nas Matki Ziemi. O wędrówce przez Kraj Indian 
Marek opowiadał później w wielu placówkach kultury  
i na festiwalach podróżników. 
Wśród poznańskich indianistów niezwykle aktywne są 
kobiety. Pozwolę wymienić sobie zaledwie kilka, najbar-
dziej reprezentatywnych dla środowiska: Ewę Stańską-
-Bugaj, anglistkę, tłumaczkę, edukatorkę i pasjonatkę 
etnobotaniki, czy Magdalenę Karvonen, przedsiębiorczą 
kobietę wielu talentów, kreatywną artystkę, znawczynię 
indiańskiej kuchni i koordynatorkę ogólnopolskiej kam-
panii wsparcia dla indiańskich protestów w Standing 
Rock w 2016 r. przeciwko budowie szkodliwego dla śro-
dowiska rurociągu Dakota Access.
W Poznaniu mieszkają weteranki PRPI i znane w kraju 
tancerki Pow-Wow – Józefina Zalewska-Susmarska oraz 
jej córki Ewa i Izabella, które współpracują z najbardziej 
znanymi w Polsce grupami promującymi kulturę Indian: 
„Huu-Ska Luta” z Torunia i „Ranores” z Uniejowa. Inne 
poznanianki Magda Karvonen i Aleksandra Frąckowiak 
współpracują z trójmiejską grupą rekonstrukcyjną Mo-
nongahela 1755, promującą historię i kulturę Indian  
leśnych. Poznanianka z wyboru Katarzyna Szwichtenberg 

jest uczestniczką grupy Star Horse Singers w roli tzw. 
back up voice, czyli kobiecego głosowego wsparcia pie-
śniarzy zgromadzonych przy bębnie. Z kolei Marta Łucz-
kowska jest wydawczynią i redaktorką magazynu „Świat 
Kultury Poznań”, w którym także ukazują się teksty o po-
znańskich inicjatywach indianistycznych.
Jedną z najnowszych form aktywności poznańskich in-
dianistów jest Festiwal Kultur Indiańskich Made in Nati-
ve America – popularyzujący kultury indiańskie w formie 
zajęć edukacyjnych i kulturalnych. W ramach Festiwalu 
promowane są zarówno tradycyjne, jak i współczesne 
elementy indiańskich kultur (ostatnio m.in. indiańska li-
teratura, wiedza przyrodnicza i... kuchnia), ale także ak-
tywność Polaków – pisarzy, badaczy, rekonstruktorów,  
historyków i popularyzatorów wiedzy o Indianach. W ramach 
Festiwalu MiNA mamy też ambicje prezentować indiańskich 
twórców i ich dzieła – w tym dzieła muzyczne i filmowe.
W Poznaniu narodził się – zainicjowany przez niżej pod-
pisanego – ogólnopolski Bieg Na Rzecz Ziemi. Bieg jest 
wydarzeniem nawiązującym do indiańskich Świętych 
Biegów, organizowanych w wielu krajach świata od lat 
70. XX w. Idea polskiego Biegu Na Rzecz Ziemi łączy  
w sobie przesłanie ochrony środowiska, popularyzację 
indiańskiej filozofii ochrony Ziemi, idee integracji ludzi 
różnych kultur oraz miejsc, przez które prowadzi trasa 
Biegu i do których Bieg zmierza. Zamierzeniem organi-
zatorów Biegu jest także honorowanie miejsc ważnych 
dla społeczności lokalnych i przypominanie ważnych 
momentów ich historii. 
Jedna z edycji Biegu w 2014 r. przemierzała trasę Poznań 
– Luboń – Puszczykowo, idąc śladami zorganizowane-
go w 1992 r. Biegu Solidarności z Narodami Tubylczymi 
Ameryki. Co ciekawe, właśnie wtedy poznańscy indiani-
ści i ich goście z całej Polski odwiedzili swoją „małą ojczy-
znę” – ODK Orbita, prezentując mieszkańcom Winograd 
m.in. indiańską muzykę i tańce powwow.
Nie sposób nie wspomnieć o poznańskich łącznikach  
z Krajem Indian. Częste kontakty z Indianami – spotkania 
z nimi tu i wyjazdy za Ocean – przerodziły się bowiem 
częstokroć w zażyłe przyjaźnie. Pozwólcie, że wspomnę 
tylko o Włodku Rybickim, pochodzącym z Wolsztyna po-

fot. Marta Luczkowska
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znaniaku, który jeździ do przyjaciół z plemienia Blackfeet 
w Montanie, zgłębiając ich życie, tradycje i sztukę.
Poznaniacy, aktywni na wielu polach, są też organizatora-
mi wizyt indiańskich gości. Do Poznania przyjeżdżali m.in. 
Apacze, Lakoci, Mohawkowie... W ostatnich latach Poznań 
i Wielkopolskę odwiedzili m.in.: Goodshield Aguillar, mu-
zyk, gawędziarz i aktywista kampanii na rzecz ochrony 
bizonów w Parku Yellowstone, czy Robert Soto, tancerz, 
pastor i wiceprzewodniczący Rady Plemiennej Apaczów 
Lipan z Teksasu. A są plany kolejnych wizyt…
Poznańscy indianiści są współzałożycielami stowarzyszeń 
indianistycznych kultywujących tradycje poszczególnych 
plemion indiańskich. Takini zakładali m.in. wspomnia-
ny wcześniej Dariusz Pohl oraz Wiesław Karnabal, jeden 
z animatorów KZKI w „Orbicie” i jeden ze współtwórców 
„Tawacinu”; grupę Kangi Yuha – Paweł Misao Hashimoto.
Organizacja jesiennego festiwalu Pow-Wow to najśwież-
szy przejaw aktywności poznańskiego środowiska in-
dianistycznego. Wsparci przez przyjaciół z całego kraju, 
organizujemy jedną z dwóch zaledwie w roku takich pre-
stiżowych imprez w Polsce, zapraszając nań także miło-
śników Pow-Wow z krajów sąsiednich.
Pow-Wow to festiwal wzorowany na spotkaniach in-
diańskich z przełomu XIX i XX w. Niegdyś były to letnie 
zgromadzenia członków wędrownych grup lub spo-
tkania międzyplemienne. Na współczesnych Pow-Wow  
w USA i Kanadzie Indianie kultywują stare tradycje i więzi 
społeczne, prezentują i popularyzują kultury swoich ple-
mion, a także modlą się poprzez muzykę, tańce i pieśni.
Podczas Pow-Wow, zarówno w Ameryce Północnej, Eu-
ropie i w Polsce odbywają się konkursy dla doświad-
czonych tancerzy, ale również wspólne tańce społeczne 
(tzw. intertribal, czy round dance) – towarzyskie zabawy 
muzyczno-taneczne, do których zaprasza się uczestni-
ków spoza kręgu tancerzy Pow-Wow – publiczność i gości 
(więcej o powwow w innej części numeru).
Na koniec wspomnę jeszcze o Zlotach Polskiego Ruchu 
Przyjaciół Indian. To coroczne obozowe spotkanie kilku-
set osób z całego kraju – nasze święto, organizowane 
latem w różnych pięknych zakątkach kraju. Przez cały 
tydzień indianiści uczestniczą – nierzadko całymi rodzi-

nami – w różnych zajęciach edukacyjnych, kulturowych, 
a nawet sportowych związanych z Indianami. Dobra wia-
domość dla Poznaniaków – najbliższy Zlot  PRPI w 2018 
r. odbędzie się w lasach pod Piłą. A więc wszyscy zainte-
resowani z naszej okolicy będą mieli szansę zajrzeć tam 
– choćby na kilka godzin.

***
Piszę o tym wszystkim nie dlatego, że poznańskie środo-
wisko ma się za lepsze. Albo że wypada lepiej na tle innych 
miast. Nie! Piszę o indianistycznym Poznaniu dlatego, że 
warto uświadomić sobie, że mieszkają koło nas ludzie  
o niezwykłych pasjach, nieszablonowym stylu życia. Że 
jest w Poznaniu środowisko, które ma do zaproponowania 
ciekawą formułę poznawania świata i które przez pryzmat 
indiańskich filozofii i kultur (w końcu to 500 narodów!) po-
znaje i pokazuje otaczający nas bogaty i różnorodny świat 
najlepiej jak umie.
Jest nas zdecydowanie więcej. Wśród współzałożycieli 
PRPI warto też wspomnieć Mirę Biegus i Beatę Jaskow-
ską. Poznańskie środowisko indianistów jest przyjacielsko 
związane z grupą chodzieską i pilską. Nie mogę nie wspo-
mnieć o ekipie „Młodych Wilkach” (m.in. Darek Seminol 
Smól, Adam i Sławek Wawrzyniakowie, Marcin Lewando-
wicz, Tomasz Szoszon Juszkiewicz, Piotr Kozierowski), któ-
ra również dała początek poznańskiemu środowisku KZKI.
Chcę wspomnieć o utalentowanej organizatorce, reży-
serce i promotorce Indian (m.in. na poznańskich targach 
turystycznych) Aleksandrze Gawrońskiej, o jej mężu Mar-
ku - znawcy indiańskich tradycji, od lat prowadzącym 
latem indiańską wioskę „Kokopeli” w podpoznańskim 
Łopuchówku i o jego bracie Jacku Gawrońskim – wielko-
polskim dziennikarzu, przyrodniku i organizatorze kilku 
ogólnopolskich zlotów PRPI w Wielkopolsce. Mam świa-
domość, że ta lista mogłaby być znacznie dłuższa…

Każdy z nas zajmuje się innym aspektem kultur indiań-
skich. Jesteśmy ludźmi o różnych zawodach i umiejęt-
nościach. Jesteśmy ludźmi, którzy „żyją Indianami” na 
co dzień, albo takimi, którzy swoje indianistyczne pasje 
realizują od czasu do czasu. Spaja nas wspólna droga, na 
którą serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Myszak Mączkowski

Dzień Indiański w „Orbicie” Fot. Marta Łuczkowska
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Zamiast wstępu. Co to jest Pow-Wow?

Obecnie Pow-Wow są dla Rdzennych Amerykanów uro-
czystością, podczas której ludzie mogą wspólnie tańczyć, 
śpiewać i odprawiać ceremonie religijne.
Według niektórych badaczy słowo „Powwow” ma swoje 
źródło w pauniskim  „pa-wa”, które oznacza „jeść”. Inne 
źródła podają pochodzenie algonkińskie i kojarzą je ze 
słowem „pauau”, które oznacza zgromadzenie ludzi w celu 
odbycia ceremonii, bądź uczczenia jakiegoś ważnego 
wydarzenia. W innych przypadkach to samo słowo tłu-
maczone jest jako czas, w którym ludzie spotykają się, 
bądź jest to spotkanie starych przyjaciół lub poznawanie 
nowych. Wszystkie te określenia zebrane razem odpo-
wiadają na pytanie, czym jest Pow-Wow.
Współczesne Pow-Wow mają swoje pochodzenie w Tańcu 
Omaha/Trawy pochodzącym z regionu Wielkich Równin 
Ameryki Północnej, jednak każde z plemion nazywało 
go inaczej. Siuksowie nazywali go Tańcem Omaha, Szo-
szoni Tańcem Wilka, a na południu określano go Tańcem 
Wojennym. 
Początki Pow-Wow nie są do końca jasne, wiele trady-
cji plemiennych wiąże je z różnymi wydarzeniami. Jako 
pewnik przyjmuje się, że Pow-Wow narodziło się na Wiel-
kich Równinach Ameryki Północnej. Złożyło się na to kil-
ka spraw: z jednej strony tradycja tańców wojennych,  
z drugiej zaś era życia rezerwatowego, czyli łączenie 
elementów kultury ponad podziałem plemiennym, tzw. 
intertribal, pokazy w stylu Wild West Show, a nawet po-
wroty z dwóch wojen światowych do domu. Wszystkie 
wymienione elementy stanowią źródło Pow-Wow, czyli 
tego co obecnie znamy pod tym określeniem. 
Nawet dzisiaj Pow-Wow organizowane są z różnych spo-
łecznych okazji. Czasem jest to wydarzenie podczas jar-
marku lub rodeo, czasem z okazji czyjegoś „powrotu do 
domu”, ukończenia szkoły, obrony dyplomu, a czasem 
święto z konkursami i tradycyjnymi tańcami. Jednak we 
wszystkich tych wydarzeniach możemy zauważyć jedną 
wspólną cechę - pokazanie na zewnątrz, że kultura i tra-
dycja Rdzennych Amerykanów wciąż żyje i stale się rozwija.
Ze względu na swoją formę, Pow-Wow szybko rozprze-

strzeniło się na inne regiony Ameryki Północnej i tak obec-
nie Pow-Wow organizowane są zarówno przez Mohaw-
ków ze wschodu, jak i np. przez Haidów z zachodu. Oprócz 
elementów wskazanych na początku (takich jak wspólny 
taniec, uczty, czy też możliwość spotkania się) wydaje mi 
się, że jeszcze jeden element przyczynił się do rozprze-
strzenienia się Pow-Wow i przeobrażenia do z wydarzenia 
regionalnego w uroczystość panindiańską. Takim elemen-
tem mogło być współzawodnictwo, które było stałym ele-
mentem życia Rdzennych mieszkańców Ameryki.
To przecież osoby będące najdzielniejszymi wojownika-
mi, najlepszymi myśliwymi byli najbardziej poważanymi 
osobistościami w plemieniu. Szczególny charakter miały 
zwyczaje wojenne. Największym honorem było tzw. zali-
czenie pierwszego uderzenia na wrogu, co powodowało, 
że o zaszczyt ten ubiegało się wielu wojowników. Współ-
zawodnictwo było stałym elementem ich życia. 
W momencie, kiedy Indian zamknięto w rezerwatach, ten 
ważny element ich kultury został im odebrany. Aby zna-
leźć jakiś substytut wkomponowali więc współzawodnic-
two w znany im już Taniec Omaha i w ten sposób narodzi-
ło się Pow-Wow w jego obecnym kształcie z kategoriami 
tanecznymi, nagrodami i konkursami.  Najlepsi tancerze, 
czy też śpiewacy obdarzani są takim samym szacunkiem, 
jak w dawnych czasach najlepsi wojownicy.
Popularność Pow-Wow dostrzegli także biali mieszkań-
cy USA, którzy zaczęli organizować własne uroczystości. 
Na początku były to grupy osób, których fascynacja tym 
elementem kultur indiańskich doprowadziła do tego, że 
sami zaczęli organizować swoje tańce. Z prostego po-
wodu – większość z organizowanych konkursów przez 
Rdzennych Amerykanów, była zamknięta dla białych, je-
żeli nie mieli Indian wśród swoich przodków. Przykładem 
takiej organizacji jest stowarzyszenie FIHA (Florida Indians 
Hobby Association), które od kilkudziesięciu lat organizu-
je swoje Pow-Wow, otwarte dla każdego uczestnika (nie-
zależnie od pochodzenia). 
Z czasem popularność Pow-Wow przekroczyła granicę 
kontynentu i zaczęto je organizować w różnych miej-

Tradycją wielu plemion wędrownych, rozrzuconych po Wielkich Równinach, 
były coroczne spotkania – plemienne i międzyplemienne. Miały one charakter 
zgromadzeń, zlotów, święta, gdzie po wielu miesiącach wędrówek spotykali 
się przyjaciele, rodziny. Wspominali wyprawy wojenne, opowiadali znaczące dla 
nich historie. Te spotkania można uznać za prapoczątki dzisiejszych Pow-Wow.

Pow-Wow
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scach świata. Tańczono wszędzie tam, gdzie wraz z ame-
rykańską i kanadyjską armią pojawiali się indiańscy 
żołnierze. W Europie, najwcześniej Pow-Wow zaczęto or-
ganizować w Wielkiej Brytanii i Zachodnich Niemczech, 
gdzie podczas „zimnej wojny” stacjonowało bardzo dużo 
wojsk USA. Na początku były one organizowane tylko 
dla Indian, ale później zaczęto do nich dopuszczać oso-
by pasjonujące się kulturami Pierwszych Amerykanów. 
W ten właśnie sposób bakcyla Pow-Wow zaszczepiono 
po drugiej stronie Atlantyku.  Obecnie Pow-Wow organi-
zowane są w wielu krajach Europy, nie wyłączając z tego 
Polski.

Ceremonia Tańca Omaha i jej wpływ na współ-
czesne Pow-Wow
Jednym z najważniejszych elementów, które wpłynęły na to, 
jak wygląda obecne Pow-Wow, była ceremonia zwana Tań-
cem Omaha. Taniec Omaha narodził się w latach dwudzie-
stych XIX wieku wśród Paunisów i określany był mianem: 
Irushka (Ogień jest we mnie).  
Według legendy tego plemienia, taniec ten otrzymał Wronie 
Pióro (Crow Feather) podczas wizji. Zobaczył w niej roach 
wykonany z włosia ursona oraz włosia z jeleniego ogona. 
Ujrzał też specjalny pas z piórami, później określany mianem 
wroniego pasa, który był poprzednikiem dzisiejszego bustle’a  

[objaśnienia regaliów na końcu tekstu – redakcja]. Oprócz 
regaliów otrzymał w niej pewne duchowe moce, które po-
zwalałyby mu gołymi dłońmi wyjmować z wrzącej wody 
ceremonialne kawałki mięsa. Poza tymi rzeczami otrzymał 
jeszcze czterdzieści pieśni, które miały być śpiewane przez 
czterech ludzi i grane na bębnach wodnych. 
W późniejszym czasie te cztery wodne bębny zostały zastą-
pione przez jeden duży bęben.
W taki sposób narodził się Hot Dance, którego ważnym 
elementem był taniec, podczas którego wojownicy wycią-
gali kawałki mięsa z wrzącej wody. W latach trzydziestych 
XIX wieku taniec został transferowany Omahom i Poncom, 
którzy po pewnej modyfikacji nazwali go: Helushka (Taniec 
Mężczyzny - Man Dance).  
Na początku następnego dziesięciolecia, taniec został sprzedany 
do Yanktonai, którzy przekazali go dalej do Lakotów. Oba te 
plemiona nazwały go „Omaha Dance”, na cześć ludzi od 
których otrzymali taniec. Z kolei Siuksowie przekazali go dalej 
na północ, gdzie większość plemion zaczęła określać go mia-
nem Grass Dance.
Z tym określeniem wiąże się pewna nieścisłość, ponieważ bardzo 
często mylnie bywa on kojarzony ze współczesnym Tańcem Tra-
wy, wykonywanym podczas Pow-Wow. Wydaje się, że do cere-
monii Omaha ten element został dodany właśnie przez Siuksów.  
Stary Taniec Trawy wywodzi się od wojennego tańca Siuk-

Tancerki tradycyjne podczas Pow Wow w Rezerwacie Pine Ridge w Dakocie Południowej, 2017 r., foto: Włodek Rybicki
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sów (chociaż prawdopodobnie został zaczerpnięty od Hidat-
sów), podczas którego za pasy wplatano wiązki trawy, które 
miały symbolizować skalpy pokonanych wrogów. Stąd też 
wcześniejsza nazwa tego tańca: peji ipiyaka ogna wacipi (oni 
tańczą z trawą w ich pasach - they dance with the grass in 
their belts), później nazwę tę skrócono do: Peji Wacipi (Taniec 
Trawy). Dowodzi to, że był to osobny taniec. Różnicę pomię-
dzy tymi tańcami, Omaha a Trawy świetnie określił Severt 
Młody Niedźwiedź: „Oni [Tancerze Trawy] mają własne pie-
śni i tańczą według swojego fantastycznego stylu. Tańczą do 
tyłu, krzyżują nogi i tańczą po okręgu. Z kolei tancerze Oma-
ha i Tokala (Szczenięta Lisa - lakockie stowarzyszenie wojen-
ne) wykonywali proste ruchy w tańcu”. 
Wydaje się, że właśnie ten taniec włączony do ceremonii 
Omaha, bardziej przypadł do gustu innym plemionom, skoro 
dla całej ceremonii przyjęli tę właśnie nazwę. 
Problem z nazewnictwem tej ceremonii wiąże się też z innym 
zagadnieniem. W początkowych wersjach tego tańca, prawo 
do noszenia bustla, miało tylko kilku ważnych tancerzy (naj-
częściej było ich czterech), z kolei inni za swoje pasy wkłada-
li pęki traw i większość plemion, które później od Siuksów 
przejęło ten taniec, nazwę tę zachowało. 
Taniec Omaha dał współczesnemu Pow-Wow niektóre rega-
lia, takie jak roach, wroni pas (bustle) czy staff, a współcześni 
tancerze trawy używają w swoich wielu wiązek wełny, które 
zastąpiły naturalną trawę. 
Ceremonia Omaha dała także współczesnemu Pow-Wow 
inne elementy dotyczące organizacji uroczystości. Osoby or-
ganizujące, przekształciły się w Komitet Organizacyjny Pow-
-Wow, Prowadzący Taniec to obecnie Master of  Ceremony  
(MC), a  dawni Dzierżyciele Bata odpowiedzialni za porządek 
podczas tańca to obecnie Director of Arena i jego pomocnicy.

Pokazy w stylu „Dzikiego Zachodu” i ich wpływ 
na współczesne Pow-Wow
Jak wspominałem już wcześniej, termin Pow-Wow prawdopo-
dobnie pochodzi od Algonkinów i wywodzi się od słowa „pau  
wau” w narzeczu ludu Narragansett, oznaczającego: „on/ona śni”.  
Pierwsi osadnicy niemieccy, zapożyczyli ten termin dla okre-
ślenia czynności używanych podczas leczenia ziołami, stąd też 
w języku angielskim określenie: „pow-wowing” - ogólnie zna-
czące używanie ziół podczas leczenia. Ci anglo-amerykańscy 
i niemieccy osadnicy z Pensylwanii, zaczęli przemierzać kraj, 
proponując swoje medykamenty innym, które leczyć miały 
choroby i zranienia. Zwano ich „doktorami pow-wow”. Często 
pokaz skuteczności lekarstwa poprzedzały „indiańskie” tańce, 
mające sugerować pochodzenie tych środków od rdzennych 
mieszkańców Ameryki (jednak w przeważających przypad-
kach tak nie było - a oferowane przez nich medykamenty to nic 
innego jak duże ilości alkoholu zmieszanego z opium lub sam 
narkotyk). Aby uautentycznić cały ten pokaz do tańca często 
zatrudniano prawdziwych Indian. Stąd też po pewnym czasie 
tańczących Indian zaczęto kojarzyć z określeniem „Pow-Wow”. 
W latach osiemdziesiątych XIX wieku Indianie sami zaczęli two-
rzyć własne grupy, aby podróżując od miasta do miasta poka-
zywać: „Indian Medicine shows”. Ta idea została podchwycona 
przez białych, którzy szybko zaczęli tworzyć własne przedstawie-
nia w stylu: Wild West Show. W ten sposób Indianie mogli dalej 
kultywować swoje tańce, chociaż w nieco komicznej wersji. 
Prym w takich widowiskach wiódł William Frederick Cody 
znany też jako „Buffalo Bill”. Popularność tego typu wido-
wisk spowodowała zainteresowanie się tym aspektem przez 
białych. Fascynacja Dzikim Zachodem ludzi pokroju Buffalo 
Billa, doprowadziła do zorganizowania w 1898 roku wystawy 
w Omaha - poświęconej kulturze Rdzennych Amerykanów, 

Tancerki tradycyjne podczas Pow Wow w Rezerwacie Indian Blackfeet w Browning, Montana 2017 r., foto: Włodek Rybicki
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która była opłacona przez rząd Stanów Zjednoczonych.  
Pomimo tego, że przedstawienia tego typu w sposób uprosz-
czony i nieco przekręcający fakty pokazywały realia dawnego 
życia na Wielkich Równinach, to miały jeden pozytywny wy-
dźwięk: dały możliwość Indianom przez chwilę zachowywać 
się i tańczyć tak jak robili to kiedyś. Szczególnie, gdy inaczej 
wyglądało to w rezerwatach. 
Po podbiciu Indian i zamknięciu ich w rezerwatach, zabrano się 
również i za wykorzenianie z nich ich kultury i szybszą ich asymi-
lację z białą częścią społeczności. Służyć temu miały akty prawne 
zabraniające rdzennym mieszkańcom Ameryki tańców i praktyk 
religijnych.  Szczególnym pod tym względem był rok 1902, kiedy 
to wydano jeden z pierwszych edyktów zabraniających India-
nom tańczenia starych tańców. W latach dwudziestych XX wieku 
tańce były mocno tłumione przez Charlesa H. Burke, Komisarza 
do Spraw Indian (1923-1929) w administracji prezydenta Calvina 
Coolidge’a. Dzięki temu taniec mógł być praktykowany nielegal-
nie lub w przedsięwzięciach typu Wild West. 
Sukces polityki antytanecznej w głównej mierze zależał od tego, 
jak bardzo dana społeczność była kontrolowana przez rząd USA. 
I tak duże z tym kłopoty mieli np. Siuksowie z Południowej Da-
koty, którzy potrzebowali przepustek do opuszczania rezerwatu 
do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Panował wtedy 
osąd, że „taniec dla białej publiki jest czymś dobrym, natomiast 
dla celów religijnych jest przeciw prawu”. 
Mimo tak ostrej opozycji względem indiańskich tańców przez Burke’a, 
to właśnie podczas jego rządów odbyło się pierwsze duże Pow-Wow 
poza terenem rezerwatów. Miało to miejsce w 1926 roku, w Insty-
tucie  Haskell w Lawrence, w stanie Kansas.  
Powyższe zakazy nie dotyczyły ceremonii Omaha, którą odczy-
tywano jako swoisty „folklor indiański” i nie zabraniano organi-
zacji tego typu tańców. Dlatego też współczesne Pow-Wow 
ma tak wiele cech wspólnych z tą ceremonią. Sytuacja zmie-
niła się w 1933 roku, kiedy to następny Komisarz BIA John 
Collier uchylił ustawy swojego poprzednika i zezwolił Indianom 
na taniec. Zezwalenie Indianom na praktykowanie własnych 
tańców, już nie dla rozrywki białych ludzi tylko dla siebie samych, 

spowodował rozwój współczesnego Pow-Wow. 
Szczególnego znaczenia dla tego typu zgromadzeń nabrała 
druga wojna światowa.  Powrotom weteranów do rezerwa-
tów towarzyszyły uroczyste ceremonie, składające się z parad, 
tańców i często duchowych elementów tradycji.  
W połowie lat pięćdziesiątych dodano do tych uroczystości 
formę współzawodnictwa - konkurencje taneczne z nagro-
dami. Z upływem lat konkurencje stawały się coraz bardziej 
popularne. Zaczęli pojawiać się sponsorzy, a wraz z nimi 
nagrody pieniężne dla tancerzy i pieśniarzy. W ten sposób 
narodziło się współczesne Pow-Wow, którego ewolucję mo-
żemy obserwować do dnia dzisiejszego.

                                                                               Bartosz „Bison” Żynda
(tekst na podstawie opracowania pn. „Podstawy Pow-Wow”, 
wydanego przez Bartosza Żyndę w 2005 roku. Śródtytuły i korekta 
pochodzą od redakcji.).

Staff – może mieć różny wygląd i znaczenie; Staffem może 
być ozdobiony patyk z piórami lub rogiem, tzw. Coup Stick, 
symbolizujący dawną laskę uderzeń (wojownicy zaliczali nią 
dotknięcie wroga). Może to być również tomahawk czy 
drewniana pałka w kształcie zwierzęcia np. mustanga.
Bustle – rozeta z piór noszona przez współczesnych tance-
rzy tradycyjnych w tylnej części pasa. Kształt rozet zależny 
był od przynależności plemiennej i zmieniał się przez lata (od 
półotwartych w kształcie litery U, po całkowicie zamknięte, 
tworzące pełne koło). W wierzeniach niektórych z plemion 
bustle symbolizował skrzydła i ogon orła, który był pośredni-
kiem pomiędzy ludźmi i światem duchowym.
Roach – tradycyjne nakrycie głowy wojowników z wie-
lu regionów kulturowych. Współcześnie używany przez 
tancerzy w większości kategorii tanecznych na Powwow. 
Wykonywany był z włosia ursona (igłozwierz północ-
noaemerykański) i sztywnych, białych włosów z ogona 
jelenia. Włosie było zaplatane na specjalnej bazie (pod-
stawie) wykonanej z rzemieni lub sznura. Obecnie jest 
farbowane na różne kolory.

Tancerze tradycyjni podczas Pow Wow w Rezerwacie Indian Blackfeet w Browning, Montana 2017 r., foto: Włodek Rybicki
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Etykieta Pow-Wow
Jak już wiecie, Pow-Wow to wydarzenie, które traktujemy bardzo poważnie. Współczesne zgromadzenia Pow-
-Wow organizowane przez Indian w USA i Kanadzie mają różny przebieg i charakter. Mogą być organizowane 
jako zgromadzenia tradycyjne dla lokalnej społeczności w rezerwacie, bez konkursów i oceniania tancerzy lub 
jako uroczystości międzyplemienne z współczesnymi zasadami, konkursami i nagrodami pieniężnymi.
Takie same zasady organizacji i przebieg Pow-Wow możemy zaobserwować w Europie.Przybywając na jakiekol-
wiek Pow-Wow, powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu panujących tam zasad ustalonych przez Komitet Orga-
nizacyjny. Zasady te, to tzw. Etykieta Pow-Wow.
Warto również zapoznać się z podstawowymi pojęciami i nazwami osób funkcyjnych, tańców, ceremonii oraz 
wydarzeń mających miejsce na współczesnych Pow-Wow. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie tego co dzieje 
się na Arenie tańca i zabezpieczy przed popełnianiem niezamierzonych błędów.
Etykieta Pow-Wow to swoistego rodzaju regulamin zachowania, jaki obowiązuje podczas każdego zgromadze-
nia. Opracowana została na podstawie kilku takich „tubylczych regulaminów”. Na większości Pow-Wow jest ona 
udostępniana uczestnikom, widzom, w ogóle wszystkim osobom biorącym w nim udział. Nie oznacza to oczy-
wiście, że każde Pow-Wow ma swoją odrębną etykietę. Są one inaczej sformułowane, ale zawierają pewne stałe 
reguły i zachowania, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać podczas zgromadzenia.

§ Zwracaj uwagę na Mistrza Ceremonii (MC - Master of 
Ceremony). Jest on tam po to aby prowadzić i koordy-
nować całe święto przy współpracy z Dyrektorem Are-
ny (Arena Director). Ma mikrofon, więc na pewno go 
usłyszysz. Zapowiada kolejne tańce i konkursy, objaśnia 
poszczególne zdarzenia na Arenie, pomaga prowadzić 
różne ceremonie oraz zabawia publiczność. Poucza także 
i objaśnia wszystko gościom i uczestnikom.
Może odpowiadać na Twoje pytania, jednak nie powinie-
neś pytać go bezpośrednio. Pośrednikiem w kontaktach 
z MC jest Arena Director lub jego pomocnicy.

§ Wstań podczas Grand Entry. MC zapowie Wielkie Wej-
ście i poprosi każdego o powstanie. Eagle Staff oraz flagi 
państwowe zostaną wniesione wtedy na Arenę. Powi-
nieneś również stać w trakcie Flag Song, który jest formą 
hymnu. Podczas tych obu pieśni, dla okazania szacunku 
zdejmij nakrycie głowy. O to samo będziesz poproszony, 
gdy wykonywane będą inne pieśni, np. Veteran Song, 
Honoring Song oraz Closing Song (na zakończenie Pow-
Wow), podczas której Staff i Flagi będą wyniesione z Are-
ny. W trakcie Powwow mogą zdarzyć się inne sytuacje, 
w których zostaniesz poproszony przez MC o powstanie.

§ Podczas niektórych pieśni, ceremonii czy wydarzeń 
odbywających się na Arenie, Mistrz Ceremonii może 
poprosić o wyłączenie urządzeń rejestrujących obraz  
i dźwięk (kamery, smartfony, aparaty fotograficzne czy 
dyktafony). Prosimy uszanuj to i dostosuj się do prośby.

§ Arena do tańca jest traktowana jako miejsce święte. 
Przeznaczona jest wyłącznie dla tancerzy, pieśniarzy 
oraz osób wchodzących w skład Head Staff (MC, Arena 
Director, sędziowie). Często obstawiona jest ławkami lub 
krzesłami, na których tancerze mogą usiąść lub położyć 
swoje elementy stroju i regalia. Innym osobom nie wol-

no wchodzić na Arenę, chyba że Mistrz Ceremonii na to 
pozwoli. 
§ Goście i widzowie są mile widziani. Często zapraszani 
są przez MC do uczestnictwa w różnych tańcach spo-
łecznych, zabawach i niektórych ceremoniach. Oczeku-
je się jednak od nich okazania szacunku i zrozumienia 
tego co widzą. W dobrym tonie jest zapoznanie się z całą 
etykietą danego Pow-Wow, co pozwoli uniknąć niepo-
trzebnych błędów mogących urazić organizatorów oraz 
innych uczestników zgromadzenia.

§ Szanuj role, które pełnią Główny Tancerz z Główną Tan-
cerką. Ich przywilejem jest rozpoczynanie każdego tańca. 
Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed nimi.
Jeśli nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tance-
rzy Głównych i naucz się oglądając. W razie wątpliwości 
zapytaj ich o wskazówki. 

§ Jedynym momentem, kiedy goście lub widzowie 
mogą przebywać na Arenie jest czas, gdy odbywają się 
tańce społeczne m.in.: Intertrible Dance, Round Dance, 
Two Step, Owl Dance, Rabbit Dance, Potato Dance, Blan-
ket Dance, Honoring Song jak również Giveaways - jeżeli 
oczywiście tak zapowie MC. 

§ Na teren Areny wchodź i wychodź Wejściem wyzna-
czonym przez Dyrektorów Areny. Najczęściej jest ono 
wyznaczone od jej wschodniej strony, na przeciwko sta-
nowiska MC. Słuchaj uwag i poleceń Dyrektorów Areny. 
To oni są odpowiedzialni za porządek na terenie Areny 
i koordynują wszelkie wydarzenia i działania z MC.

§ Nigdy nie bierz udziału w Pow-Wow pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu!!!
Na żadnym Pow-Wow nie dopuszcza się do ich używania 
lub posiadania. Dzisiejsze Pow-Wow są wolne od alkoho-
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lu i narkotyków. Jeżeli zostaniesz przyłapany pod wpły-
wem alkoholu lub narkotyków zostaniesz wyprowadzo-
ny natychmiast poza obszar, gdzie się ono odbywa.

§ Ze względów bezpieczeństwa, żadna broń palna (na-
wet repliki), włócznie z ostrzami i wyjęte z pochwy noże 
nie powinny być noszone przez tańczących na Arenie. 
Jeżeli czujesz, że musisz mieć jedną z tych rzeczy w da-
nym tańcu, masz obowiązek wcześniej uzgodnić to z Dy-
rektorem Areny.

§ Przebywając na terenie Areny: nie jedz, nie żuj gumy 
i nie pij.
Pamiętaj również o stosownym ubraniu. Mile widziane 
u kobiet są chusty lub szale zarzucone na ramiona (stroje 
kąpielowe oraz odkryte ciało są niedopuszczalne i ozna-
czają ogromny brak szacunku do tubylczych tradycji).

§ Nie rozmawiaj i nadmiernie nie żartuj z innymi uczest-
nikami, gdy bierzesz udział w tańcu.
Podczas tańca nie próbuj również konwersacji lub żar-
tów z ludźmi przebywającymi poza Areną. Zachowanie 
takie jest nieodpowiednie i oznacza brak szacunku do tradycji. 
Poczekaj cierpliwie, aż taniec się skończy i będziesz mógł 
opuścić Arenę.

§ Nie przebiegaj przez Arenę, jeżeli chcesz dostać się na 
drugą jej stronę. Arenę zawsze należy obejść dookoła. 
Pamiętaj, że Arena jest traktowana jako miejsce święte 
i uszanuj to.

§ Najlepiej jest przynieść ze sobą krzesło do siedzenia 
lub koc. Nie przewiduje się z reguły miejsc siedzących 
dla widzów przy samej Arenie. Widzowie siadają zawsze 
za kręgiem tancerzy i pieśniarzy, poza Areną.

§ Nie siadaj na krzesłach ustawionych na obrzeżach Are-
ny. Są one zarezerwowane dla tancerzy, pieśniarzy i ich 
rodzin. Jeżeli pod krzesłem leży koc, oznacza to, że jest 
ono przez kogoś zajęte. Szczególnie zwracaj uwagę na 
miejsca przykryte kocem lub szalem. To miejsca dla za-
proszonych gości.

§ W tradycji wielu plemion indiańskich, pióropusz jako 
nakrycie głowy jest zarezerwowany tylko i wyłącznie 
dla osób, które na to zasługują. Nawet jeśli posiadasz 
w swojej kolekcji piękny pióropusz, to uszanuj tę zasadę 
oraz tradycję i nie zabieraj go ze sobą na Pow-Wow.
W większości przypadków nie zostaniesz wpuszczony 
w pióropuszu na teren Pow-Wow i narazisz się na niepo-
trzebne interwencje organizatorów lub starszyzny.

§ Nigdy nie nazywaj stroju tancerza kostiumem. Taki 
strój to regalia. Nie dotykaj elementów regaliów. To może 
zdenerwować tancerza. Wykonanie regaliów i jego po-
szczególnych elementów pochłania dużo energii, czasu, 

przemyśleń i jest bardzo kosztowne. 
Często regalia są dziedziczone od przodków. Ponadto 
element taki może łatwo ulec zniszczeniu. Szczególnie 
nie dotykaj piór orła, gdyż uważane są one za święte  
i traktowane z należytym szacunkiem. Jeżeli czujesz po-
trzebę dotknięcia jakiegoś elementu – zapytaj właścicie-
la i poproś o to. W rozmowie z tancerzem bądź szczery  
i miły.

§ Uważaj, kiedy fotografujesz i rób to z należytym sza-
cunkiem. Większość Pow-Wow to wydarzenia publiczne 
i fotografowanie jest dozwolone. MC zapowie, kiedy ro-
bienie zdjęć jest absolutnie niedopuszczalne (m.in. w trak-
cie Flag Song, Modlitwy, Pick Up Song oraz innych cere-
monii). Jeżeli chcesz, aby tancerz pozował do Twojego 
zdjęcia poza Areną, podejdź do niego, przedstaw się  
i spytaj o pozwolenie.  Jeśli jesteś zawodowym fotografem  
i wiesz, że w przyszłości wykorzystasz te zdjęcia do ce-
lów komercyjnych, powiedz o tym tancerzowi. Upewnij 
się czy tancerz wyrazi zgodę na publikacje zdjęć. Mile 
widziana jest także propozycja odesłania kopii zdjęcia 
tancerzowi.

§ Nigdy nie nagrywaj pieśni bez pozwolenia. Pytaj za-
wsze lidera zespołu, jeśli chcesz nagrać pieśń. Także MC 
może powiadomić, aby nie nagrywać podczas niektó-
rych pieśni. Często ludzie stoją dookoła bębna i nagry-
wają bez pozwolenia. To świadczy o braku szacunku do 
tradycji i samych pieśniarzy. Dużo lepiej jest najpierw 
zapytać.

§ Nie siadaj również przy bębnie bez pozwolenia lidera 
grupy. Bęben może być „zamknięty”,co oznacza, że tylko 
niektóre osoby mogą na nim grać. Jeśli chciałbyś dołą-
czyć do grupy przy jakiejś pieśni, którą znasz, zawsze py-
taj lidera zespołu o zgodę.

§ Większość Pow-Wow nie jest organizowana dla zy-
sków. Budżet zgromadzenia zależy od starań Komitetu 
Organizacyjnego, dotacji, sponsoringu i datków przeka-
zywanych przez uczestników podczas Tańca z kocem. 
Każdy uczestnik może umieścić pieniądze na kocu, aby 
wspomóc w pokryciu kosztów organizacyjnych Pow-
-Wow. W tradycjach wielu plemion indiańskich jest to 
wyrazem szacunku.

§ Traktuj każdego z szacunkiem, szczególnie starszych. 
Traktuj każdego z dobrocią. Uważaj na dzieci. Traktuj 
wszystkich tak jak Ty chciałbyś być traktowany.

§ Pow-Wow to święto nas wszystkich. To czas na spo-
tkanie starych, dobrych przyjaciół, jak również czas na 
poznanie nowych. Nie wstydź się, podchodź, pytaj, roz-
mawiaj z uczestnikami, bębniarzami, tancerzami, pie-
śniarzami. 

I przede wszystkim DOBRZE SIĘ BAW!!!
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Podstawowe pojęcia dotyczące  Pow-Wow
KOMITET ORGANIZACYJNY POW-WOW
Grupa ludzi przygotowująca i organizująca Pow-Wow. To 
oni odpowiedzialni są za finanse i logistykę. Zapewniają 
miejsce, ustalają formalności, pozyskują dotacje i sponsorów, 
podpisują umowy z podwykonawcami i zajmują się reklamą.
Zapraszają do współpracy doświadczone osoby na sta-
nowiska w Head Staff oraz zapewniają udział wielu uzna-
nych grup śpiewaków i tancerzy.

HEAD STAFF – Kierownictwo Pow-Wow
Grupa doświadczonych osób zaproszona do współpracy 
przez Komitet Organizacyjny. Odpowiada za sprawne 
i merytoryczne przeprowadzenie konkursów oraz realiza-
cję programu Pow-Wow. W skład Head Staff wchodzą m.in.: 
Mistrz Ceremonii, Dyrektorzy Areny i ich pomocnicy, Sędzio-
wie Główni, Host Drum i Tancerze Główni.

ARENA DIRECTOR - Dyrektor Areny
Jest bardzo ważnym i niezastąpionym członkiem Head 
Staff. Koordynuje przebieg Pow-Wow z Mistrzem Ceremonii, 
zapewniając realizację programu ogłaszanego przez MC. 
Bezpośrednio pośredniczy w kontakcie uczestników z MC. 
Odpowiada za organizację i przebieg Grand Entry (Wiel-
kiego Wejścia) i Grand Exit.
Nadzoruje wszystko to co dzieje się na Arenie tańca. Infor-
muje MC o wydarzeniach na Arenie. Pomaga sędziom 
podczas konkursów tanecznych oraz konkursów dla 
śpiewaków. Przy uszkodzeniu stroju tancerza lub przy 
upadku pióra na ziemię zobowiązany jest do właściwej 
reakcji. Podejmowane przez niego decyzje są dla uczest-
ników Pow-Wow „prawem”.

MASTER OF CEREMONY (MC) - Mistrz Ceremonii
Doświadczona osoba prowadząca przez mikrofon całą 
uroczystość, często nazywana „głosem pow-wow”. Do 
obowiązków MC należy prowadzenie oficjalnych punk-
tów programu, ceremonii, informowanie o poszczegól-
nych konkursach, tańcach i strojach.
Odpowiada za udzielanie rad uczestnikom i gościom 
przez mikrofon, zabawia publiczność, pilnuje realizacji 
programu i utrzymuje wszystkich w dobrym nastroju. 
Pozostaje w kontakcie z Dyrektorem Areny, przekazującym 
mu uwagi w związku z przebiegiem programu lub prośba-
mi od uczestników.

HOST DRUM – Główna kapela
Najważniejsza grupa pieśniarzy, na których MC może pole-
gać w każdej chwili podczas Pow-Wow. Host Drum powi-
nien znać wszystkie typy pieśni, aby wybrać odpowiedni 
utwór do dowolnego punktu programu ogłoszonego przez 
Mistrza Ceremonii. Aby grupa mogła pełnić taki zaszczyt, po-
winna oprócz umiejętności posiadać duże doświadczenie. 
Host Drum gra w ważnych momentach m.in. podczas 
Grand Entry i  Flag Song. Na większości Pow-Wow gra też 
pierwszą pieśń po Wielkim Wejściu. 

HEAD JUDGE – Sędzia Główny
Sędzia główny powoływany jest przez Komitet Organiza-
cyjny. Powinien być doświadczonym tancerzem i posiadać 
wiedzę o stylach tańca i pieśniach.
Sędzia główny jest odpowiedzialny za wybór sędziów 
na sesje konkursowe i rozstrzyganie sporów w przy-
padku niejednoznacznych wyników w konkursach.  
Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i niepodważalne!

HEAD DANCERS – Tancerze główni
Główny Tancerz (Head Man Dancer) i Główna Tancerka-
(Head Lady Dancer) to zaszczytne role dla doświadczo-
nych tancerzy. Oni zostali powołani do tego, żeby być 
„twarzą powwow”. Są przykładem dla młodych tancerzy 
oraz innych uczestników zgromadzenia. Jako pierwsi 
rozpoczynają każdy taniec Intertrible (często też Ro-
und Dancei i Two Step). Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed 
głównymi tancerzami. Bierz z nich przykład oraz śmiało 
pytaj, gdy czegoś nie wiesz. Tancerze główni biorą rów-
nież udział w niektórych ceremoniach np.: Giveaways.

GRAND ENTRY - Wielkie Wejście 
Uroczyste rozpoczęcie każdego Pow-Wow. To najbardziej 
podniosły i widowiskowy moment. Grand Entry to parada 
tancerzy, weteranów i zaproszonych gości. 
Na czele wchodzą zasłużeni przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności i weterani wojenni, wnosząc Eagle Staff (tradycyjną 
flagę indiańską) oraz flagi państwowe i plemienne.
Za nimi na Arenę wkraczają dostojnicy (np. księżniczka 
Pow-Wow), tancerze główni oraz tancerze i tancerki w usta-
lonej przez Dyrektora Areny kolejności. Za przebieg Wiel-
kiego Wejścia odpowiedzialni są Dyrektor Areny i Mistrz 
Ceremonii.

FLAG SONG - Pieśń Flagi
Rodzaj hymnu, który wykonywany jest po pieśni rozpo-
czynającej Grand Entry. 
Większość plemion indiańskich posiada własny Flag 
Song. Pieśń ta ma na celu oddanie honoru dla Eagle Staff 
i pozostałych flag. Podczas jej wykonywania należy wstać, 
zdjąć nakrycie głowy (wyłączając tancerzy) i wysłuchać 
jej z powagą należną hymnowi. MC prosi również o nie-
rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas jej wykonywania.

VETERAN SONG - Pieśń Weteranów
Niewielu jest ludzi w kulturze indiańskiej tak cenionych 
jak weterani. Pieśni na ich cześć śpiewano przed setka-
mi lat, śpiewa się je do dziś. W XX wieku pieśni śpiewane 
były dla weteranów I i II wojny światowej oraz weteranów 
z Wietnamu czy Korei. 
Pieśni Weteranów słuchamy stojąc, bez nakrycia głowy 
- z szacunkiem dla bohaterów, którzy służyli Ojczyźnie.

CONTEST SONGS - pieśni konkursowe
Pieśni śpiewane podczas konkursów tanecznych, w których 
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tancerze wykazują się umiejętnościami i znajomością tradycji. 
Do każdej konkurencji wykonywana jest inna pieśń. Nad ich prze-
biegiem czuwają: Sędzia Główny, Dyrektor Areny i Mistrz Ceremonii.

INTERTRIBAL DANCE – taniec międzyplemienny
Taniec społeczny, do którego zapraszani są wszyscy uczestni-
cy Pow-Wow. MC zaprasza na Arenę gości, widzów i tan-
cerzy. Nie trzeba posiadać regaliów, żeby wziąć w nim 
udział. Tańczy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó-
wek zegara.  Kroki stawia się w podobny sposób do tego, 
który można zaobserwować podczas Grand Entry. Jeśli 
nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tancerzy Głów-
nych. W razie wątpliwości możesz zapytać ich o wskazówki. 

ROUND DANCE - taniec kręgu
Taniec społeczny z tradycji plemion zamieszkujących północne 
tereny Wielkich Równin. Uczestnicy trzymają się za ręce 
i tańczą razem w rytm bębna, tworząc okrąg. Często w tym 
tańcu tworzone są tzw. „wężyki” i podwójne kręgi. Taniec 
zazwyczaj prowadzony jest przez Głównych Tancerzy. 
Do Tańca Kręgu zapraszani są goście i wszyscy uczestnicy 
Pow-Wow.

TWO STEP 
Taniec społeczny z tradycji plemion zamieszkujących południowe 
tereny Wielkich Równin.  Przypomina trochę Round Dance, 
jednak tańczony jest w parach. Nieco inny jest też rytm 
do tego tańca. Taniec zazwyczaj prowadzony jest przez 
parę Głównych Tancerzy. Do Tańca Two Step zapraszani są 
goście i uczestnicy Pow-Wow.

BLANKET DANCE – taniec z kocem
Taniec z kocem jest tradycyjnym sposobem zdobycia 
środków pieniężnych dla określonych celów ogłoszonych 
przez Mistrza Ceremonii (np. pokrycie kosztów podróży dla 
grup śpiewaków, wsparcie dla osoby potrzebującej itp.). 
Wyznaczeni tancerze trzymają koc za rogi i chodzą wokół 
Areny prosząc o wsparcie. Host Drum śpiewa odpowiednią 
pieśń, a pozostali tancerze mogą dołączyć do korowodu. 
Ponieważ koc jest przenoszony wokół Areny, widzowie  
i uczestnicy mają okazję do wsparcia, rzucając pieniądze na 
koc. Zapraszamy do udziału, bo to jest dobry zwyczaj.

GIVE AWAY
Jest to jedna z najstarszych tradycji, w której - oprócz pieśni 
i tańca - wyrażało się tradycyjne Pow-Wow. To ceremonia 
rozdawania prezentów. Podczas tej uroczystości, prezenty 
są rozdawane przez fundatora i jego rodzinę.  W dawnych 
czasach przywódcy grup czy plemion umacniali swoją po-
zycję, dzieląc swoje dobra z innymi członkami społeczności.
Obecnie prezenty rozdaje się w związku ze specjalnymi 
okazjami, takim jak m.in. pierwszy taniec w konkursie, 
podziękowania księżniczki Pow-Wow za wybór, honoro-
wanie pamięci członków rodziny i wiele innych. To oka-
zja do rozdawania prezentów członkom Head Staff, pie-
śniarzom, tancerzom, przyjaciołom, znajomym i innym 
uczestnikom. 

Opracowanie:
Dariusz Lipecki

Tancerz tradycyjny podczas Pow Wow w Rezerwacie  
Indian Blackfeet w Heart Butte, Montana 2017 r. 
foto: Włodek Rybicki
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Style tańców Pow-Wow
Na współczesnych Pow-Wow tancerze i tan-
cerki konkurują ze sobą w różnych stylach 
i kategoriach tanecznych. Większość z nich 
to kategorie indywidualne, chociaż zdarzają 
się specjalne konkursy przeznaczone dla par 
lub dla większych grup tzw. team dance. 
     
Kategorie mogą być podzielone wg. stylu tańca, regionu 
występowania, płci czy wieku uczestników. Przez wiele lat 
ewolucji Pow-Wow, pojawiały się nowe kategorie tańca. 
W różnych regionach i rezerwatach wprowadzano do Are-
ny Pow-Wow „zapomniane”  tańce. Wiele z nich bardzo 
szybko zostało adoptowane przez inne plemiona i poja-
wiały się one w nowych miejscach.
Nie ma ściśle określonej listy czy ilości stylów tańca, gdyż 
jak mawia indiański historyk, tancerz i znawca Pow-Wow, 
Dennis W. Zotigh (Kiowa/San Juan Pueblo/Santee Dako-
ta): „Pow-Wow będzie rozwijało się w wielu kierunkach. 
Jest to nieuniknione i musimy się z tym pogodzić. To jest 
po prostu ewolucja.”
Przedstawiona poniżej lista tańców, obejmuje najbardziej 
popularne style taneczne spotykane na większości ame-
rykańskich, kanadyjskich i europejskich Pow-Wow.

TAŃCE MĘSKIE
 
I Men’s Traditional Dance - taniec tradycyjny męż-
czyzn od początku podzielony był na styl północny i po-
łudniowy.

1. Northern  Men’s Traditional Dance
- północny taniec tradycyjny mężczyzn związany z daw-
nymi stowarzyszeniami wojennymi występującymi na 
północnych Równinach. Pochodzi z czasów, gdy wojow-
nicy lub myśliwi wracali do wioski i tam w tańcach „opo-
wiadali” historie: bitwy, tropienia wroga czy polowania 
na zwierzynę. Istnieją niepisane zasady rządzące tańcem 
tradycyjnym. Jest to dostojny styl i należy pamiętać, że 
nie powinien być zbyt  „fantazyjny”. Tancerz nigdy nie 
powinien wykonywać pełnych obrotów w myśl idei, że 
wojownik powinien zawsze trzymać wroga w zasięgu 
wzroku i nie odwracać się do niego plecami. Charaktery-
stycznym elementem regaliów jest bustle (rozeta z piór 
orła lub innych ptaków drapieżnych), noszony przez tan-
cerzy na tylnej części pasa.
W tradycyjnym stylu północnym możemy wyodrębnić 
kilka rodzajów tańca konkursowego:

a. Straight Dance - taniec tradycyjny prosty, opowiada-
jący indywidualne historie wojenne

b. Crow Hop - taniec pochodzący z plemienia Crow

c. Sneak Up - taniec pochodzący z plemienia Lakota, 
opowiadający o powrocie na pole bitwy po rannego 
współtowarzysza (tancerze nigdy nie tańczą wstecz, 
gdyż oznaczałoby to ucieczkę przed wrogiem).

Na początku XXI wieku, na północne areny Pow-Wow 
powrócił „zapomniany” nieco taniec Duck‘N’Dive - praw-
dopodobnie pochodzący z plemienia Nez Perce. Bardzo 
szybko został zaadoptowany do tradycyjnych tańców 
konkursowych na większości północnych Pow-Wow.

d. Duck’N’Dive – taniec upamiętniający bitwę ple-
mienia Nez Perce z żołnierzami armii amerykańskiej 
w 1877 roku nad rzeką Big Hole w Montanie. Zaatakowani 
o świcie i prawie bezbronni wojownicy Nez Perce, musieli 
unieszkodliwić haubice, z których żołnierze ostrzeliwali 
wioskę. Ruchy tancerzy pochylających się w rytm uderzeń 
w bęben, naśladują wojowników unikających armatnich kul.

Na Pow-Wow organizowanych w północno-zachodniej 
części USA spotyka się specjalne sponsorowane konkursy 
z nagrodami, dla  „zapomnianych”  tańców tradycyjnych. 
Jednym z nich jest Horse Tail Dance, pochodzący z Północ-
nego Płaskowyżu. Pierwotnie taniec znany był wśród ple-
mion Salish, Yakima, Walla Walla i Nez Perce.
Pod koniec XIX stulecia trafił również do Indian Flathead.

e. Horse Tail Dance - mężczyźni naśladują w nim kon-
nego jeźdźca uczestniczącego w bitwie. Tancerze noszą 
przeważnie regalia przeznaczone do północnego tańca 
tradycyjnego.
Wyróżniające się regalia - usztywniony koński ogon, do-
czepiony do środkowej części bustla na plecach i bogato 
zdobiona, miękka maska dla konia, zakładana na głowę 
tancerza.

2. Chicken Dance - taniec preriowego kurczaka
Tradycyjny taniec mężczyzn z północnych Równin, po-
chodzący od plemion Blackfeet (Blackfoot) i prawdopo-
dobnie Cree. Tancerze tego stylu mają swoje odrębne 
konkursy, ale bardzo często występują w kategoriach dla 
północnych tancerzy tradycyjnych.

3. Men’s Straight Dance – południowa wersja tańca 
tradycyjnego ma swoje korzenie w tradycyjnych stowa-
rzyszeniach wojennych znanych jako „Helushka”. Stowa-
rzyszenia te początkowo funkcjonowały w plemionach 
Omaha, Ponca, Pawnee, Otoe, Kaw i Iowa. Straight Dance 
jest bardziej dostojny i wolniejszy od stylu północnego - 
nazywany jest też Tańcem Dżentelmena. 
Regalia używane w stylu południowym, znacznie różnią 
się od jego odpowiednika z północy. Tancerze nie zakła-
dają na plecy charakterystycznej rozety z piór (bustle),  
a w jej miejsce noszą długą szarfę, ciągnącą się od szyi 
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do stóp. Symbolizuje ona ogon byka bizona, który daw-
niej reprezentował autorytet lub wrodzoną siłę wojen-
nego lidera. Szarfa może być wykonana ze skóry wydry, 
sukna lub wyprawionej irchy.
W tradycyjnym stylu południowym wyróżniamy dwa  
rodzaje tańca konkursowego:

a. Straight Dance - taniec tradycyjny prosty.

b. Trot Dance- taniec upamiętniający uprowadzenie 
koni z corralu wroga.

II- Grass Dance–taniec trawy

Tradycyjny taniec pierwotnie wykonywany na Wielkich 
Równinach, któremu przypisuje się początki Pow-Wow. 
Jest najstarszym tańcem związanym z dawnymi stowa-
rzyszeniami wojennymi, wciąż powszechnie wykonywa-
nym na współczesnych Pow-Wow.
Tancerze Old Grass Dance nosili stroje wykonane z trawy. 
Zaczynali tańczyć jako pierwsi, tworząc arenę w wysokiej 
trawie, którą delikatnie dociskali stopami do ziemi. 
Ich łagodny taneczny ruch przypominał kołysanie łąk na 
prerii. Wszystkie kroki wykonywali po cztery razy w jed-

nym kierunku, powtarzając je za każdym razem w drugim.
Współczesne stroje do Tańca Trawy wykonywane są  
z materiałów krawieckich oraz przędzy i wstążek. Nadal 
nie wykorzystuje się w nich ptasich piór.
Najczęściej wykorzystywanym elementem choreogra-
ficznym Tańca Trawy, jest krok taneczny zwany „ugniata-
niem trawy”, który polega na częściowym zginaniu jed-
nej nogi, gdy druga stopa wykonuje delikatny ruch po 
okręgu. Zgodnie z tradycją element ten powtarzany jest 
czterokrotnie w obu kierunkach. 
Na północnych Równinach Tancerze Trawy wykonują 
trzy tańce konkursowe:

a. Slow Grass Dance- wolny taniec trawy

b. Fast Grass Dance- szybki taniec trawy

c. Crow Hop

III- Men’sFancy Dance (Fancy Feather) – taniec fan-
tazyjny mężczyzn

Fancy Feather jest jednym z najmłodszych stylów tanecz-
nych, które obecnie tańczy się podczas Pow-Wow. Po-

Tancerze tradycyjni podczas Pow Wow w Rezerwacie Indian
Blackfeet w Heart Butte, Montana 2017 r., foto: Włodek Rybicki.
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wstał w Oklahomie na początku XX wieku jako kompilacja 
tradycyjnych tańców stowarzyszeń wojennych i pokazów 
tanecznych organizowanych dla publiczności na przed-
stawieniach typu „Wild West Show”. W połowie XX wieku 
dotarł na północne Równiny i w rejon Wielkich Jezior. 
Od tego czasu wykonywany jest w dwóch kategoriach 
regionalnych: północnej i południowej.
Fancy Dance tańczony jest przeważnie przez młodych 
mężczyzn, gdyż jest bardzo ekspresyjny i wymaga niesa-
mowitej sprawności fizycznej oraz kondycji.
Na wyraźne zamówienie organizujących pokazy typu „Wild 
West Show” w strojach tancerzy fantazyjnych pojawiło się 
więcej kolorowych elementów, wstążek i piór.
Charakterystycznymi regaliami dla tancerza fantazyjnego są 
dwa duże bustle (rozety z piór), jeden umieszczony na ple-
cach, a drugi na tylnej części pasa.Dodatkowo tancerze czę-
sto zakładają na ramionach malutkie rozety (tzw. Catawba).
Ze względu na swój widowiskowy charakter, taniec fan-
tazyjny mężczyzn jest najbardziej kojarzony z Pow-Wow 
i stał się jego symbolem.
Zarówno w stylu południowym jak i północnym uczestni-
cy konkursów mogą tańczyć, aż do sześciu pieśni z rzędu:

a. Ruffle lub Squat Dance
b. Sneak Up Dance
c. Crow Hop
d. Trick lub Stop Dance
e. Grass Dance
f. Straight Dance (średni lub szybki)

TAŃCE KOBIECE

Taniec zawsze odgrywał znaczącą rolę w życiu spo-
łecznym i ceremonialnym porządku wśród plemion za-
mieszkujących Wielkie Równiny. W czasach przed rezer-
watowych kobiety na północnych Równinach tworzyły 
tradycyjne stowarzyszenia i bardzo często towarzyszyły 
mężczyznom podczas ceremonii, których taniec był in-
tegralną częścią.
Po zakończeniu wojen na Wielkich Równinach styl życia  
i struktury plemion uległy diametralnej zmianie. Wiele  
stowarzyszeń i tańców zatraciło swoje pierwotne znaczenie.
Dopiero po II Wojnie Światowej kobiety trafiły na arenę 
tańca współczesnych Pow-Wow.

Tancerz Fancy Feather podczas Pow Wow w Montanie. fot. Włodek Rybicki
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I  Women’s Traditional Dance
- taniec tradycyjny kobiet od początku podzielony był na 
styl północny i południowy.
1. Northern Women’s Traditional Dance - północny 
taniec tradycyjny kobiet dzieli się na dwie kategorie 
taneczne: Women’s Northern Buckskin i Women’s Nor-
thern Cloth.
Women’s Northern Buckskin - tancerki noszą skórzane 
suknie z frędzlami długimi aż do ziemi. Karczki sukien 
wyszywane są w całości szklanymi koralikami. Ten styl 
pochodzi z Wielkich Równin, ale rozprzestrzenił się na 
całej północy.
Spotykane sposoby tańca: 
Stationary Dance - taniec stacjonarny, 
Graceful Walk (walking all around) taniec naśladujący 
spacer wokół areny.
Women’s Northern Cloth - tancerki noszą suknie wyko-
nane z wełny lub innego materiału. Suknie są o wiele bardziej 
zróżnicowane i mogą być ozdobione zębami jelenia, muszlami 
lub materiałowymi aplikacjami (ribbonwork). Tancerki pocho-
dzą z różnych plemion  i regionów kulturowych na północy.
Spotykane sposoby tańca: 
Stationary Dance - taniec stacjonarny, 
Graceful Walk (walking all around) taniec naśladujący 
spacer wokół areny.
W obu kategoriach spotyka się różne sposoby akcento-
wania za pomocą wachlarza. Może to być podniesienie 
go podczas honorujących uderzeń w bęben lub gdy tan-
cerka usłyszy w pieśni ważne dla niej słowa. Tancerki wy-
konujące taniec stacjonarny mogą akcentować poprzez 
delikatne boczne ruchy tułowia i rozbujanie długich 
frędzli przy sukni.
Tancerki w obu kategoriach tańczą w dwóch tańcach 
konkursowych:

a. Straight Dance Traditional
b. Round Dance Traditional

2. Southern Women’s Traditional Dance - połu-
dniowy taniec tradycyjny kobiet dzieli się na dwie kate-
gorie taneczne: Women’s Southern Buckskin i Women’s 
Southern Cloth.

Women’s Southern Buckskin - tancerki noszą skórzane 
suknie z frędzlami długimi aż do ziemi.W odróżnieniu od 
stylu północnego, ich suknie posiadają tylko niektóre ele-
menty wyszywane szklanymi koralikami, a na głowie tan-
cerki noszą diadem (crown) również wyszywany koralikami.
Spotykane sposoby tańca:
Graceful Walk (walking all around) taniec naśladujący 
spacer wokół areny.
Women’s Southern Cloth - tancerki noszą suknie wyko-
nane z wełny lub innego materiału.
Suknie są zróżnicowane i ozdobione materiałowymi apli-
kacjami (Ribbon work). Na głowie tancerki często noszą 
diadem (crown) wyszywany koralikami. Kroki i akcento-
wanie w stylu południowym są inne niż w stylu północnym.
Tancerka porusza się dostojnie do przodu bez wyraźne-

go podnoszenia stóp, a w momencie akcentowania po-
woli pochyla swój tułów i głowę, jednocześnie obracając 
się w kierunku kapeli Host Drum, a następnie do środka 
arenylub na zewnątrz (zależy to od miejsca, w którym 
znajduje się Host Drum).

Tancerki w obu kategoriach tańczą w dwóch tańcach 
konkursowych:

a. Straight Dance Traditional
b. Round Dance Traditional

II –Jingle Dress Dance – taniec dzwonkowej sukni

W pierwotnej wersji był to taniec uzdrawiający i pocho-
dził z plemienia Ojibwa.
Na przełomie lat siedemdziesiątych XX wieku, taniec 
opuścił rodzimy krąg kulturowy i został adoptowany 
przez inne plemiona, by stać się nierozłącznym elemen-
tem współczesnego Pow-Wow. Charakterystyczna suk-
nia wykonana jest z materiału i przyozdobiona dużą ilo-
ścią metalowych dzwoneczków (uformowanych w stożki) 
wykonanych z wieczek od puszek po tytoniu. 
Tancerki konkurują w dwóch kategoriach tanecznych:

a. Straight Dance - prosty taniec z dość szybkim tempem

b. Side Step - taniec wykonywany po okręgu (tancerki 
poruszają się bokiem)

III – Fancy Shawl Dance - taniec fantazyjny szala

Taniec fantazyjny jest jednym z najmłodszych tańców 
kobiecych. Jego początki sięgają lat pięćdziesiątych XX 
wieku. Nazywany jest również Tańcem Motyla.
Znana jest legenda związana z tym stylem tańca, która 
opowiada o motylu szykującym się do pierwszego lotu. 
Charakterystyczna chusta (szal) tancerki symbolizuje 
kokon, z którego wydostaje się motyl. Podczas szybkie-
go tańca, kobieta energicznie porusza chustą z długimi 
frędzlami, przypominając motyla wzbijającego się w po-
wietrze. Taniec jest bardzo widowiskowy i wykonywany 
głównie przez dziewczęta oraz młode kobiety.

Tancerki konkurują w czterech kategoriach tanecznych:

a. Straight Fast Dance - prosty taniec wykonywany w dość 
szybkim  tempie

b. Crow Hop - taniec wykonywany w formie podskoków

c. Trick lub Stop Dance

d. Double Beat Dance - najnowszy sposób tańczenia 
w tym stylu.

 

Dariusz Lipecki
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Wśród Kri mieszkających w rejonach Battleford (Saskatche-
wan, Kanada) i Maskwacis / Hobbema (Alberta, Kanada), 
taniec wykonywany był podczas ceremonii zwanej Pihe-
wisimowin. Natomiast wśród Blackfeet (Montana, USA)  
i Blackfoot (Alberta, Kanada), wykonywany był podczas cere-
monii tradycyjnego stowarzyszenia „Kiitokii - Prairie Chicken 
Society”. Dostępne opisy obu ceremonii oraz ich pierwotne 
znaczenie społeczne są podobne, ale nie ułatwiają rozstrzy-
gnięcia kwestii pochodzenia tańca.

To co możemy obserwować na Arenach współczesnych 
Pow-Wow zgodne jest z opowieściami Czarnych Stóp i dlate-
go dość subiektywnie zdecydowałem się przedstawić po-
chodzenie „Tańca Preriowego Kurczaka-Kitokipaaskaan” wg 
Indian Blackfeet (Blackfoot).

„To jest bardzo stary taniec nadal wykonywany przez 
naszych ludzi. Początki tańca związane są z tradycyj-
nym stowarzyszeniem „Kiitokii Society”. Był to taniec 
stowarzyszeniowy związany z ceremoniami, w których 
obowiązywały surowe reguły, określające kto mógł go 
tańczyć. Obecnie stał się jednym z wielu tańców wykony-
wanych przez tancerzy z różnych plemion na Pow-Wow 
organizowanych w Kanadzie i na terenach północnych 
stanów USA. „Kiitokii Society” jest kontynuowany do dziś 
przez Indian Siksika (Blackfoot) z południowej prowincji 
Alberta w Kanadzie. ,,Indianie Blackfoot są bardzo dum-
ni z tego tańca”– uważają członkowie Blackfoot Crossing 
Historical Park.
Prairie Chicken Dance ma swoje początki w kraju Black-
foot. W dawnych czasach nie było zbyt wielu tańców wy-
konywanych przez ludzi z Konfederacji Czarnych Stóp. 
Najczęściej były to ceremonialne tańce tradycyjnych sto-
warzyszeń, a także społeczny taniec  „Owl Dance” wykony-
wany wspólnie przez kobiety i mężczyzn.
Taniec preriowego kurczaka od początku związany był z wio- 
sennym tańcem godowym preriokurów. W naturze to 
niesamowite przedstawienie można zaobserwować tylko 
wczesnym rankiem.

Poniższy opis tańca przekazał mi Leon Rattler (Blackfeet), 
szanowany lider tradycyjnego stowarzyszenia „Crazy Dog” 
z rezerwatu Czarnych Stóp w Browning, w stanie Montana.
„Mężczyźni w Old Style Chicken Dance tańczyli w jednym 
miejscu naśladując zachowanie tych ptaków poprzez wy-
konywanie skomplikowanych kroków i ruchów całego ciała.

Taniec był imponujący i pełen energii, miał również funda-
mentalne znaczenie… przyciągnąć uwagę płci przeciwnej. 
Kobiety podczas tego tańca stały wokół Areny, uważnie ob-
serwując tańczących mężczyzn. Ich obecność była elemen-
tem składowym tańca. Dumnie tańczyły w miejscu, lekko 
uginając kolana. Jednocześnie poruszały długimi frędzlami 
przy sukniach, których falujący ruch symbolizował słodką 
trawę porastającą prerię.”

Regalia używane przez tancerzy starego stylu były proste: 
na głowie noszono roach wykonany z włosia ursona, z dwo-
ma piórami ogonowymi preriokura zakończonymi puchem, 
przepaska biodrowa, mokasyny, okrągłe metalowe dzwonki 
wokół kostek i mały bustle wykonany z piór preriokurów.

We współczesnej formie tego stylu większość tancerzy nosi 
jednoczęściową bieliznę, tzw. kalesony typu „Long John”  
z charakterystyczną kieszonką z tyłu (chociaż coraz czę-
ściej używana jest odzież sportowa), zdobiony karczek oraz 
przedni i tylny fartuch. Wzdłuż obu nóg zawieszone są skó-
rzane paski z małymi dzwonkami, mocowane do pasa bio-
drowego i dużych dzwonków przy kostkach. Używane są 
również: długie futro pod dzwonkami wokół kostek, opaska 
z rozetą na głowie oraz opaski wokół ramion i łydek (często 
bogato zdobione paciorkami lub kolcami ursona), napier-
śnik z kości lub loop (naszyjnik z muszli hishi), a w dłoniach 
lusterko w drewnianej oprawie, prosty wachlarz, obręcz ob-
winięta skórą i ziołami (np. sweetgrass), krótki staff lub drew-
niana świstawka.”

Indianie Blackfoot opowiadają wiele legend o pochodze-
niu tańca preriowego kurczaka. Oto jedna z nich: dawno 
temu, młody myśliwy z plemienia Czarnych Stóp poszedł 
na polowanie, aby zdobyć jedzenie dla swojej rodziny. 
Podczas wyprawy usłyszał w oddali dziwny dźwięk, jak 
gdyby coś zwaliło się na ziemię. Zaciekawiony poszedł 
za tym odgłosem i w wysokiej trawie zauważył prerioku-
ry wykonujące swój piękny taniec godowy. Ponieważ był 
bardzo głodny, wziął łuk i strzały i zabił jednego z nich.  
Przyniósł ptaka do Tipi, gdzie jego żona przygotowała 
ucztę i nakarmiła głodną rodzinę. 
Po spożyciu posiłku, gdy położył się spać miał sen. W tym 
śnie przyszedł do niego duch zabitego ptaka i zapytał 
myśliwego:
Dlaczego mnie zabiłeś? Ja i moi ludzie tańczyliśmy święty 
taniec naszego narodu...

Prairie Chicken Dance. 
Taniec Preriowego Kurczaka.

Świat tańca Pow-Wow jest bogaty.  Jednym z ciekawszych tańców, który można zobaczyć 
na niektórych Pow-Wow jest tzw. Chicken Dance. Taniec ten pochodzi od plemion Black-
feet (Blackfoot) i prawdopodobnie Cree. Na podstawie istniejących przekazów ustnych 
trudno jest jednoznacznie ustalić jego pochodzenie. Do dziś nie jest jasne, w którym  
z plemion pojawił się wcześniej. 
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Mężczyzna odpowiedział tymi słowami: 
Potrzebowałem jedzenia dla mojej rodziny, gdyż przez 
bardzo długi czas byliśmy głodni.
Usatysfakcjonowanyany i uspokojony tymi argumenta-
mi duch przekazał myśliwemu ultimatum, że ma zamiar 
nauczyć go tego świętego tańca.
 „Potem będziesz miał obowiązek iść między swoich lu-
dzi i nauczyć ich tego tańca. Jeśli tego nie zrobisz to wrócę 
i zabiorę twoje życie.”

Taką umowę kurczak preriowy zawarł z człowiekiem za 
odebranie mu życia. W taki to sposób dotarł ten taniec 
do narodu Czarnych Stóp. To jest bardzo święty taniec.”

Korzystałem z: Blackfoot Crossing Historical Park, biuletynu
„Czech Powwow News 2013” oraz „Dances of the Nor-
thern Plains”, Saskatchewan Indian Cultural Centre, 1987; 
Dariusz Lipecki

Tancerz Chicken Dance podczas Pow-Wow w Montanie, fot. Włodek Rybicki



Oficjalne przekazanie przez członków plemienia Blackfeet Pikunni wodzowi Earl Old Person honorowego Eagle 
Staff podczas Pow Wow w 2017 roku. Od lewej stoją: Bruce Running Crane, Bartosz Stranz, Leonard Bastien,  
Earl Old Person, Bruce WolfChild i Leon Rattler. Browning, Montana 2017 r., foto: Włodek Rybicki

Od kilkunastu lat  podczas kameralnego Pow-Wow w miejscowości Heart Butte w Rezerwacie Indian Blackfeet 
w Montanie rozgrywa się rywalizacja Stick Game pomiędzy Weteranami, a członkami stowarzyszenia  
Crazy Dogs. Po raz trzynasty z rzędu prym wiedli Crazy Dogs. Heart Butte, Montana, 2017 r., foto: Włodek Rybicki

Za każdym rogiem czai się tradycja
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Sezon letni to na Północnych Równinach intensywny czas 
imprez plenerowych. Krótkie lato wymusza na organizato-
rach intensyfikację spotkań, co często powoduje konsterna-
cję – które z nich wybrać, które pominąć, w którym powinno 
się uczestniczyć, itd. Mam tutaj na myśli nie tylko Pow-Wow, 
choć z nimi będzie się zasadniczo wiązał ten tekst.
Spotkania Pow-Wow mają u Indian Blackfeet długą tradycję  
a ich początki sięgają 1952 roku. Od samego początku organi-
zowane były z rozmachem i bardzo szybko wybiły się na jed-
ną z głównych imprez sezonu letniego na Północnych Rów-
ninach. Dzisiaj znane są pod nazwą North American Indian 
Days i odbywają się w Blackfeet Indian Reservation, Browning 
w Montanie. Jednak rozgłos swój zyskały nie tylko przez kon-
kursy taneczne ale też dzięki organizowanym imprezom po-
bocznym – takim jak Rodeo i Stick Game oraz targi rękodzieła.
Pow-Wow jest również czasem rodzinnych spotkań w ple-
nerze, uhonorowania znamienitszych członków plemienia, 
organizacji spotkań stowarzyszeń i wszelkich zakulisowych 

działań związanych z transferowaniem tradycji młodszym 
pokoleniom. W kuluarach aż wrze od tego typu wydarzeń. 
Dla mniej zorientowanego widza są to dwie fotografie 
przedstawiające garść indiańskiej egzotyki. Dla bardziej 
wprawnego oka zawierają już o wiele więcej znaczeń. Przy-
kładowo na zdjęciu nr 1 widać tradycyjne nakrycia głowy 
(War Bonnet, Stright Up Bonnet, Splithorn Headdress),  
a z prawem do ich noszenia wiążą się odpowiednie ceremo-
nie, pieśni, malunki etc. Zdjęcie nr 2 przedstawia natomiast 
kontynuację starej indiańskiej tradycji gier i rywalizacji, 
gdzie spotykają się wojownicy (weterani) wraz z członkami 
jednego z najstarszych stowarzyszeń (Crazy Dog).
Podczas Pow-Wow występuje jeszcze wiele innych, mniej 
lub bardziej rzucających się w oko, tradycyjnych elemen-
tów indiańskiej kultury zgrabnie przemycanych w symbo-
lice, ale to już historia na zupełnie inną opowieść.

Włodek Rybicki

„Do fotografii pozowali za kilka centów. Było to ich głów-
ne zajęcie. Caughnawaga stanowiła atrakcję dla turystów, 
przybywających tłumnie ze Stanów Zjednoczonych”, pi-
sał Arkady Fiedler w „Kanadzie pachnącej żywicą”. Był rok 
1935. Po ponad 80 laty byłem pow-wow w tym samym 
rezerwacie. Czy Fiedler trafnie ocenił Mohawków? 
W 1989 roku społeczność Kahnawake została poproszona 
o włączenie się w pomoc dla Wysp Dziewiczych, zniszczo-
nych przez huragan. W odpowiedzi, na należącej do archi-
pelagu wyspie St. Thomas, Mohawkowie i inne ludy Konfe-
deracji zorganizowali charytatywne pow-wow. Rok później 
miał miejsce „kryzys w Oka”, seria demonstracji przeciw 
przejmowaniu tubylczych ziem, po którym, w 1991 roku, od-
było się pierwsze pow-wow w obrębie rezerwatu, na wyspie 
Tekakwitha. Anonsowano je jako spotkanie ludzi z plemion 
zjednoczonych wspólnym sprzeciwem i  nazwą „Echoes of 
a Proud Nation”. „To nic, że pow-wow nie było częścią naszej 
tradycji – mówił organizator – To było dobre zdarzenie, bo 
Kahnawake ma długą historię bycia elementem przemysłu 
rozrywkowego, że wspomnę Wild West Shows czy rodzinne 
grupy taneczne”. 
27. Pow-Wow „Odnawiając ducha poprzez siłę bębnów” 
odbyło się w drugi weekend lipca 2017 roku. Na okrągłej 
arenie otoczonej rzędami ławek tancerze konkurowali w 
kategoriach wiekowych: 60+, 45-59, 18-44, 12-17 i 6-11 
lat (fancy, traditional, jingle, grass, smoke), podzieleni na 
płci. Grand Entry uświetniła 23. Miss Indian World, Raven 
Swamp. Najżywiej oklaskujący występy dzieci i gimna-
styczne pokazy tancerza fancy (jako jedyny żądał zapłaty 
za fotografię), mogli posilić się w strefie gastronomicznej 
albo kupić pamiątki na dziesiątkach straganów. Bilet kosz-
tował 8 dolarów. 

Waldemar Kuligowski

Kahnawake: biletowanie wartości
Pow Wow w Kahnawake. Fot. Waldemar Kuligowski
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Indiańskie ślady w Wielkopolsce
Chociaż w naszych czasach wydaje się to łatwiejsze, niż kiedy-
kolwiek dotąd, to wciąż trudno w Polsce o spotkanie z auten-
tycznymi Indianami. Ale, jeśli dobrze poszukać, to zapewne 
w każdym większym mieście da się odszukać mniej lub 
bardziej ukryte indiańskie ślady – pamiątki kontaktów 
z rdzennymi mieszkańcami obu Ameryk, przykłady ich 
obecności w naszej kulturze, efekty działań naukowych 
i hobbystycznych polskich indianistów, czy wspomnie-
nia ze spotkań z gośćmi zza Wielkiej Wody. Takich śladów 
można odnaleźć sporo także w Poznaniu i Wielkopolsce.

Bywa, że są to ślady oczywiste i łatwo zauważalne. W wakacje 
lub cieplejszy weekend można spotkać podczas festynu na 
Starym Mieście, czy na imprezie w centrum handlowym 
grupę Indian Ameryki Południowej w barwnych strojach 
zaadaptowanych z północnoamerykańskich festiwali 
Pow-Wow. Rzadko grają ludową muzykę andyjską, jak 
odwiedzające niegdyś Poznań grupy Sacha Runa czy 
Sierra Manta. Częściej – tańczą dziś w rytm stylizowanych 
na ,,indiańskie” utworów, zaaranżowanych na flety, bębny 
i elektroniczne dodatki rodem z polskich lub niemieckich 
studiów nagrań.

Przy odrobinie szczęścia możemy w osiedlowym domu 
kultury, bibliotece, szkole, przedszkolu – ale też na korporacyjnej 
imprezie integracyjnej – spotkać grupę zglobalizowanych 
Indian żyjących z dala od ojczyzny z muzykowania, gawę-
dziarstwa, czy zabawiania publiczności. Czasem spotkamy 
przebranych w bogate, własnoręcznie szyte i pracowicie 
ozdabiane indiańskie stroje krajowych miłośników i pro-
pagatorów rdzennych kultur Ameryki Północnej – zwykle 
w postaci grupy tancerzy i tancerek Pow-Wow przyciąga-
jących publiczność standardowym zestawem tańców i gier 
zręcznościowych.

Zapewne mało który z bywalców kilku modnych poznańskich 
restauracji, pubów czy sklepów ezoterycznych z indiańskimi 
akcentami zdaje sobie sprawę z tego, że zainteresowanie 
Nowym Światem i jego pierwotnymi mieszkańcami trwa 
w Wielkopolsce już kilka setek lat. W Bibliotece Kórnickiej, 
przechowywany jest pochodzący z 1597 r. egzemplarz 
,,Kroniki polskiej Marcina Bielskiego”, zawierający jeden 
z pierwszych po polsku opisów Ameryki. Tuż obok, w Sali 
Mauretańskiej – reprezentacyjnym wnętrzu kórnickiego zam-
ku, znajduje się pochodząca sprzed 1705 r. naścienna kom-
pozycja z wosku zatytułowana „Apoteoza cesarza Leopolda 
II Habsburga”, przedstawiająca cztery postaci symbolizujące 
cztery kontynenty: Europę, Afrykę, Azję i Amerykę. W Muzeum 
“Genius Loci” na poznańskim Ostrowie Tumskim bystre oko 
odnajdzie niepozorną figurkę Indianina na galopującym ko-
niu. Ta niewielka zabawka, z widocznym elementami uprzęży 
i uzbrojenia (pióropusz, tarcza, kołczan, toporek), zapew-
ne już w XIX w. cieszyła jakiegoś młodego poznańskiego 
miłośnika Indian.

Wiele indiańskich śladów w poznaniu należy już niestety do prze-
szłości – jak choćby neon z Indianinem i kowbojem, zdobiący 
niegdyś fasadę kina “Bałtyk”. Starsi poznaniacy mogą pamiętać 
czynną do 1996 r. bibliotekę Konsulatu Amerykańskiego przy 
ul. Chopina, obfitującą w trudno wówczas dostępną literaturę 
o tematyce amerykańskiej, w tym indiańskiej. Lepsze i gorsze 

książki o Indianach oferowały dawniej – i na szczęście oferu-
ją dziś – liczne biblioteki (w tym zwłaszcza Biblioteka UAM), 
księgarnie i antykwariaty. Ale największy wybór książek o te-
matyce indiańskiej ze zbiorów poznańskich miłośników Indian  
i literatury można było zobaczyć podczas II edycji Festiwalu 
“Made In Native America” w maju 2015 r., gdy Biblioteka Ra-
czyńskich gościła unikatową wystawę “Indianie w książkach, 
Indianie w rzeczywistości”.

Niektóre indiańskie ślady pojawiają się w Poznaniu okre-
sowo – jak indiańskie figurki w bożonarodzeniowej szopce  
w kościele franciszkanów przy pl. Bernardyńskim (jej trady-
cja sięga lat 50. XX w.), wystawy i spotkania w Muzeach:  
Etnograficznym i Archeologicznym, cykliczne konferencje 
naukowe na poznańskich uczelniach, czy pokazy filmów  
fabularnych i dokumentalnych (np. podczas Festiwalu 
„Transatlantyk” w 2014 r. z publicznością spotkała się nawa-
hijska reżyserka filmu „Wyskokowa elita” Sydney Freeland). 
Od 2007 roku systematycznie trenują w Poznaniu zawodnicy 
uprawiający lacrosse – grę wymyśloną przez Irokezów – z klubu 
Poznań Hussars (drużyna męska i żeńska). Swoje kameralne 
treningi i zawody miewają też miłośnicy bliskiego niektórym 
indianistom łucznictwa terenowego.

Współcześni miłośnicy i znawcy Indian mają w Wielkopolsce 
sporo prekursorów. W Rożnowie k. Obornik, urodził się polski 
i amerykański gen. Włodzimierz Krzyżanowski, budowniczy 
kolei w USA, bohater wojny secesyjnej i urzędnik federalny 
godzący Indian i osadników w Nowym Orleanie, na Północno-
-Zachodnim Wybrzeżu i na Alasce. W Głuszynie urodził się 
Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, geograf, badacz przyrody 
w Ameryce Pn. i Pd., którego prochy od 1997 r. spoczywają 
w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan pod kościołem św. Woj-
ciecha. Starsi czytelnicy literatury podróżniczej pamiętają Arka-
dego Fiedlera (1894-1984), pisarza i podróżnika związanego 
z Wielkopolską. Wielu gości zafascynowanych opisami 
przyrody i spotkań z Indianami Kanady i Amazonii wciąż 
odwiedza prowadzone przez synów pisarza Muzeum- 
Pracownię w Puszczykówku.

Pierwsza publikacja poznańskich indianistów – pismo “Can-
ku Luta” (w języku sju “Czerwona Droga”) ukazała się niemal 
dwie dekady temu, ale była efemerydą. Natomiast działają-
ce do dziś Wydawnictwo TIPI wydało w latach 1985-2010 aż 
88 numerów kwartalnego Pisma Przyjaciół Indian “Tawacin” 
oraz szereg wartościowych książek o tematyce indiańskiej. 
O Indianach i indianistach pisuje lokalna prasa (“Gazeta Po-
znańska”, tygodnik “Wprost”), a poznańskie Wydawnictwo 
Polskiej Prowincji Dominikanów wydało m.in. klasyczną pracę Las 
Casasa pt. „Krótka rozprawa o wyniszczeniu Indian“. Tematyka 
indiańska obecna jest też w innych mediach: indianistów 
zaprasza Radio Merkury, zdarza im się mignąć w lokalnych 
stacjach telewizyjnych, a poświęcone głownie tematyce in-
dianistycznej i ekologicznej blogi Krzysztofa Mączkowskie-
go od lat mają licznych i wiernych czytelników.

Związana z Indianami działalność naukowa etnologów, kul-
turoznawców, czy anglistów zasługuje na osobne opracowa-
nie dzięki takim postaciom, jak prof. Maria Frankowska, prof. 
Maria Paradowska, prof. Aleksander Posern-Zieliński, czy dr 
Mariusz Kairski. Wybitnym współczesnym znawcą unikatowej 
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barokowej muzyki z dawnych południowoamerykańskich misji 
jezuickich jest ks. Piotr Nawrot, misjonarz werbista, muzykolog  
i teolog z Poznania i La Paz, a wykłady, koncerty i wystawy 
organizowane z jego inicjatywy słusznie cieszą się uznaniem.

Swoje ślady w historii miasta odcisnęli też indianiści – hobby-
ści. Klub Zainteresowań Kulturą Indian w Poznaniu przy ODK 
Orbita (istniejący w latach 1986-93 na Os. Kosmonautów) 
współorganizował m.in. dwie sesje popularno-naukowe Pol-
skiego Ruchu Przyjaciół Indian (w 1987 i 1988 r.). Tam w latach 
1989-90 odbywały się spotkania założycielskie Polskiego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Indian. Kultura Indian gościła w ODK 
„Orbita“ także w kolejnych latach, m.in. w formie wakacyjnych 
półkolonii i festynów dla dzieci, by powrócić w październiku 
2014 r. wraz z pierwszą edycją organizowanego przez wielko-
polskich indianistów Festiwalu Made In Native America.

Największym świętem Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, 
są od ponad 40 lat doroczne letnie Zloty Przyjaciół Indian. 
Sześć z nich odbyło się w okolicy Chodzieży (w 1977, 1979, 
1980, 1986, 1991, 1996 r.), dwa koło Nowej Wsi Ujskiej (2001 
i 2007), jeden w Sypniewie (2004). 42 zlot PRPI planowany 
jest w lipcu 2018 r. – też nie po raz pierwszy – w lasach koło Piły. 

Od 2001 roku funkcjonują w Wielkopolsce sezonowe skanse-
ny – „wioski indiańskie” prowadzone przez doświadczonych 
indianistów. W ubiegłych latach można je było odwiedzić w Za-
brodziu i Ostrowcu koło Wałcza, w Nowej Wsi Ujskiej, a od 2006 
roku każdego lata – w Łopuchówku. Komercyjna wioska indiań-
ska działa też w Józefowie koło Pleszewa. We wrześniu 2003 r. 
Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie gościł Indian z plemienia 
Czarnych Stóp oraz polskich indianistów.  W „wiosce indiańskiej” 
powstałej na czas IX Festiwalu Archeologicznego „Indian Summer” 
prezentowano rękodzieło, elementy tradycyjnych ceremonii  
oraz tańce Pow-Wow. Trzy jesienne edycje ogólnopolskich fe-
stiwali Pow-Wow odbyły się w latach 2004-2006 w Międzychodzie, 
w tym roku pierwszy raz zagości Poznaniu.

Nie brakowało też w Poznaniu dużych jednorazowych wy-
darzeń kulturalnych związanych z Indianami. Już w 1965 r.  
w Muzeum Etnograficznym miała miejsce pionierska wy-
stawa „Sztuka Starożytnego Meksyku”. W 1980 r. w tym sa-
mym muzeum odbyła się poekspedycyjna wystawa „Kultura 
Ludowa Peru”, a w 1992 r. – duża wystawa „Ameryka Łaciń-
ska – Spotkanie Dwóch Światów”. Wśród wydarzeń teatral-
nych warto wspomnieć o dwóch spektaklach na motywach 
powieści „Leki na miłość” znanej współczesnej indiańskiej 
pisarki Louise Erdrich, przygotowanych przez wielkopol-
ską indianistkę Aleksandrę Gawrońską 23 września 2013 r.  
w teatrze w Pile i 27 października 2014 r. w „Teatrze Polskim” 
w Poznaniu. Z kolei galeria „U Jezuitów” w listopadzie 2016 r. 
zaprezentowała prace Ukjese van Kampena, kanadyjskiego 
artysty z plemienia Kwanlin Dun, który był także gościem 
jednej z amerykanistycznych konferencji na UAM.

W Wielkopolsce nie brak miłośników specyficznego “indiańskie-
go biegania” nastawionego na dobre intencje, edukację i in-
tegrację. Już w 1992 r., w pięćsetną rocznicę podboju Ame-
ryki, na trasie z Puszczykówka na Cytadelę odbył się Bieg 
Solidarności z Tubylczymi narodami obu Ameryk (połączo-
ny z manifestacją pod Konsulatem USA i indiańskim festynem 
na Winogradach), a w 1994 r. trasę z Piły do Gorzowa pokonali 
środkowoeuropejscy i indiańscy uczestnicy Biegu Przyjaźni 
Narodów, wiodącego z Polski przez Niemcy do Czech i Słowa-
cji. Z Poznania wyjeżdżali w świat uczestnicy Świętych Biegów 

w latach 90. oraz dwoje polskich uczestników Najdłuższego 
Marszu w 2008 r. - poprzedziła je aukcja indiańskich wyrobów 
z przeznaczeniem na wsparcie indiańskiego marszu.

Za nami już 10 edycji indianistycznego Biegu Na Rzecz Ziemi, 
organizowanego dwa razy w roku z inicjatywy Krzysztofa 
Mączkowskiego i powstałej w Poznaniu Fundacji “ Bieg Na 
Rzecz Ziemi”. Jego dwóm edycjom towarzyszyła wystawa 
„Indiańskie bieganie“ – dostępna w 2014 r. w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, a wiosną 2015 r. w bliskim india-
nistom (i też leżącym na skraju Wielkopolski) Uniejowie.

Przyrodnicze ślady wiodą z obu Ameryk nie tylko do poznańskie-
go Ogrodu Botanicznego, ale też m.in. do Palmiarni i Arboretum 
w Kórniku. Choć bizony w Wielkopolsce występują jedynie w for-
mie kombajnów, to zarówno w starym, jak i w nowym ZOO spo-
tkać można wiele innych żywych zwierząt z Nowego Świata.

Niemal 40 lat temu, latem 1978 r., gościliśmy indiańskiego 
pisarza i poetę z plemienia Kiowa N. Scotta Momadaya, na-
grodzonego w USA Nagrodą Pulitzera za przetłumaczoną 
m.in. na język polski powieść „Dom utkany ze świtu”. Podczas 
tzw. Świętego Biegu zorganizowanego z inicjatywy indiań-
skiego działacza i aktora Dennisa Banksa na trasie z Londynu 
do Moskwy – w 1990 r. odpoczywali u przyjaciół z Chodzieży 
Mohawkowie, których władze ZSRR nie wpuściły do siebie, 
gdyż legitymowali się paszportami wystawionymi przez 
suwerenną Konfederację Irokezów.

W latach 90. XX w. wielkopolscy indianiści gościli m.in. działaczy 
Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) Bobby’ego Castillo z plemie-
nia Apaczów i Lakotę Jamesa Robideau (ten ostatni miał spo-
tkania m.in. w Muzeum Etnograficznym, siedzibie „Teatru 8 Dnia”  
i na UAM). Muzeum Etnograficzne, które nie raz prezentowa-
ło elementy indiańskich kultur i tradycji (m.in. podczas Nocy 
Muzeów), w 2006 r. gościło Mohawka z kanadyjskiego Calgary 
Dave’a Gaulda oraz jego polską żone Ewę. W ostatnich latach  
z osobami zainteresowanymi indiańską kulturą i działalnością 
Buffalo Field Campaign –  indiańskiej organizacji chronią-
cej bizony z Yellowstone – spotkał się dwukrotnie tubylczy 
artysta i działacz ekologiczny Good Shield Aguillar (w 2014 r.  
w klubie „Zemsta”, a w 2016 r. - w „Teatrze 8 Dnia”). Największa  
grupa Indian z różnych krajów Ameryk odwiedziła Poznań przy 
okazji światowej Konferencji Klimatycznej COP-14 w grudniu 
2008 r. Uczestniczyli w oficjalnych obradach i dyskusjach na 
temat walki z globalnym ociepleniem, roli ludów tubylczych  
i plemiennych w ochronie różnorodności biologicznej i kulturowej 
świata. Brali też udział w ulicznych manifestacjach, warsztatach  
i spotkaniach nieformalnych.

Indiańscy goście chwilowo wyjechali, a na nowym „Bałtyku” 
nie ma już neonu z Indianinem, ale pod wiaduktem kolejo-
wym na Ostrowie Tumskim pojawiło się niedawno graffiti 
wzorowane na jednej z historycznych fotografii wodza Apa-
czów Geronima. W Nowym Zoo zamieszkała właśnie para 
ursonów poszukiwanych przez Indian z powodu ozdobnych 
kolców, a w poznańskim Ogrodzie Botanicznym używane 
przez tubylców Ameryki rośliny mają się tak dobrze, że np. 
oczar wirginijski, zwany ze względu na swe cenne właściwo-
ści lecznicze „złotem Indian”, kwitnie nawet zimą. Są też w pla-
nach kolejne poznańskie festiwale indiańskiej kultury, biegi  
i wydawnictwa, czyli Indianie i ich ambasadorzy w Poznaniu 
żyją i zapewne pozostawią w nim jeszcze niejeden ślad!

Opracował Marek Nowocień
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