
Termin pow-wow z początku znaczył tyle, 
co zebranie, a później przyjęło się nazywać 
w ten sposób taniec Indian. Choć jego początki 
sięgają Regionu Wielkich Równin i wywodzą 
się z XIX wieku, to i dzisiejsi rdzenni miesz-
kańcy Ameryki Północnej spotykają się na 
pow-wow, które to cechuje głęboka symbo-
lika, aby pielęgnować bogate dziedzictwo ro-
dzimej kultury, czy też stworzyć okazję do 
spotkania starych i poznania nowych przyja-
ciół. Obecnie odbywa się wiele takich imprez, 
które głównie organizowane są w Ameryce 
Północnej. Oprócz dużych i komercyjnych 
pow-wow, organizowane są też i te małe, gdzie 
bardziej jest czuć ducha przeszłości. Z owymi 
tańcami wiążą się pełne symboliki różnego ro-
dzaju rytuały, na przykład używany jest tytoń, 
palona szałwia czy odmawiana jest modlitwa. 
Po wprowadzeniu następuje taniec. Każdy ta-
niec pow-wow opowiada konkretną historię, 
głęboko przeżywaną przez wykonawcę, któ-
ry przy okazji opowieści daje pokaz tanecz-
nego kunsztu. Tego wszystkiego można do-
świadczyć podczas spotkania z toruńską gru-
pą Huu-Ska Luta.

- Współczesne festiwale pow-waw to wy-
darzenie kulturalne, artystyczne, ale przede 
wszystkim pomost pomiędzy tradycją i kul-
turą oraz historią.Współcześni tancerze to 
odpowiednicy dawnych wojowników, myśli-
wych, którzy rywalizują dzisiaj na arenie tań-
ca. To wspomnienie dawnych czasów, ale dzi-
siaj to także rywalizacja na arenie tańca o na-
grody - opowiada Dariusz Lipecki.

Na pow-wow składają się style męskie oraz 
kobiece. Integralnym elementem pow-wow są 
stroje tancerzy. Są to regalia i mówią one dużo 

o wykonawcy, zarówno przynależności plemien-
nej, ale i twórczości związanej z ich wykona-
niem. Strój zależy przede wszystkim od rodzaju 
tańca. Dla jednego charakterystyczne są rozety 
z piór, dla innego roach czy turban lub wielość 
frędzli. Nie sposób też wspomnieć o roli, jaką 
odgrywa muzyka, bo pieśni Indian mają boga-
tą tematykę, a rolę przewodnią w niej odgry-
wa bęben. - Indianie uważają, że bęben to cen-
trum wszechświata, energia żeńska, na której 
grają mężczyźni za pomocą specjalnych pa-
łek. Jest to połączenie dwóch energii. Bęben 
to serce paw-wow, na którym wybijany jest 
rytm bicia serca Matki Ziemi - tłumaczy pro-
wadzący pokaz indiańskich tańców, członek gru-
py Huu-Ska Luta.

Wykonawcy z Torunia to prawdziwi pasjo-
naci, a na biskupińskim festynie przybliżają 
niepowtarzalny klimat bliski rdzennym India-
nom nie tylko inscenizując indiańskie tańce, 
ale i włączając publiczność do czynnego udzia-
łu. Zespół istniejący od 1998 roku z powodze-
niem przybliża ciekawą kulturę Indian, wyko-
rzystując w tym celu przede wszystkim zabawę 
i integrację. Na festynie obecny jest w składzie: 
Dariusz Lipecki, Magdalena Maruszak, Zuzan-
na Maruszak, Artur Zieliński, Sylwia Zieliń-
ska, Mikołaj Zieliński, Magdalena Zielińska, 
Sławomir Kowalski, Radosław Wdowicki, Ka-
mila Borowska, Radosław Borowski, Marcin 
Zaic Król. Prawdziwie specjalizuje się w po-
kazach pow-wow - do zobaczenia na biskupiń-
skim festynie każdego dnia o 12.00 w wiosce 
Indian Summer. 

Na początku inscenizacji przygotowanej dla 
biskupińskiej publiczności widzowie mają oka-
zję wysłuchać pieśni związanej ze współczesny-

mi rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północ-
nej, którzy to od lat 70. XX w. zaangażowali się 
w idee biegania dla Matki Ziemi. Pieśń poświę-
cona jest działaczowi tubylczych Amerykanów 
Dennisowi Banksowi, który w 1978 roku zorga-
nizował pierwszy taki bieg. Po krótkim wpro-
wadzeniu rozpoczyna się taniec Wielkie Wej-
ście, podczas którego wnoszona jest flaga in-
diańska, która symbolizuje wszystkie narody 
indiańskie zamieszkujące kiedyś wyspę żółwia 
i prezentują się wykonawcy. Z początku zapre-
zentowany jest taniec męski Sneak Up, któ-
ry opowiada o powrocie wojowników na pole 
bitwy po rannego współtowarzysza, a tance-
rze przedstawiają go w formie tańca zwiadow-
cy - wojownik poszukuje śladów wroga. W ko-
lejnym pokazie na arenę wychodzą tancerki i za-
inscenizowany jest taniec tradycyjny kobiet. 
Następny opowiada o tragicznej historii In-
dian, kiedy w 1874 roku wioska indiańska zo-
stała zaatakowana przez oddział artylerii. Prze-
rażeni mieszkańcy wioski wyrwani ze snu bie-
gną w kierunku wzgórza, z którego zbliżają się 
armatnie kule. Artyści w momencie uderzania 
w bęben starają się tak wygiąć ciało, by kula ar-
matnia ich nie dosięgła.

Za sprawą pow-wow opowiedzieć można 
więc niejedną historię, a zatem każdy zaintere-
sowany kulturą rdzennych mieszkańców Ame-
ryki Północnej zaprezentowaną twórczością bę-
dzie oczarowany. O czym jeszcze dowiedzieć 
się można z tańców indiańskich, warto przeko-
nać się samemu. Zachęcamy, bo jednym z ostat-
nich punktów widowiska jest szczególnie zapie-
rający taniec z wykorzystaniem czternastu ob-
ręczy jednocześnie.
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Wśród namiotów Tipi

Wielobarwne przedstawienie
Pow-wow za sprawą tańca, śpiewu i bębna łączy to, co dawne ze współczesnością. Na biskupińskim fe-
stynie można się o tym przekonać każdego dnia o 12.00 w wiosce indian Summer na pokazie specjalnie 
przygotowanym przez grupę „Huu-Ska Luta”.

Wykonawcy grupy „Huu-Ska Luta” z głębokim przeję-
ciem oddają ducha wykonywanym tańcom, a kolorowe 
regalia i żywiołowa muzyka dodatkowo wzbudzają żywe 
zainteresowanie publiczności     fot. Maciej Tyrakowski


