
tańczono go w rytm bębna, przy czym
praca nóg nie odgrywała znaczącej
roli. Główne ruchy wykonywały ra−
miona i głowa. Dzisiejszy Taniec
Trawy opiera się na fantazyjnej pracy
nóg. Dzisiejsi tancerze poruszają się
tak jakby w swoim tańcu ugniatali
trawę. Stary Taniec Omahów (Grass
Dance) zarezerwowany był wyłącz−
nie dla elitarnych stowarzyszeń wo−
jennych. Co ważne, do tańca nie były
dopuszczane kobiety. Współczesnym
spadkobiercą tego tańca jest Tradi−
tional Dance (Taniec Tradycyjny).

W rejonie Wielkich Jezior trady−
cja przedstawia się nieco inaczej.
Pochodzenie pow−wow w rejonie Wie−
lkich Jezior doskonale ilustruje lege−
nda o kobiecie zwanej Tailfeather
Woman. Kobieta ta została uprowa−
dzona przez żołnierzy, którzy uśmier−
cili jej ludzi. Przez 4 dni ukrywała
się na jeziorach i wtedy doznała
wizji. Został jej podarowany bęben.
Bęben ten był instrumentem pokoju,
ona zaś otrzymała posłannictwo, aby
przekazywać go innym plemionom.
Tradycja ta trafiła do Czepewejów,
Potawatomi oraz Ottawów.

Koniec XIX wieku był dla Indian
najgorszym okresem w ich dziejach.
Wszystko, co indiańskie było zabro−
nione. Rząd walczył z rozprzestrze−
niającym się wśród Siouxów Tańcem
Duchów, mającym przywrócić dawne
czasy i prerie pełne bizonów. Zaczęły
zanikać plemienne tradycje. Koniec
XIX−ego i początek XX−ego wieku
przyniosły jednak rozkwit Tańca Tra−
wy. Plemiona zapraszały się nawza−
jem i organizowały tańce w rezerwa−
tach − często pod przykrywką narodo−
wych świąt białych (4 lipca) oraz
świąt chrześcijańskich. Polityka rzą−
du USA dążyła jednak do asymilacji
Indian. Na różne sposoby biali przej−
mowali w swoje ręce większość ziem,
jakie Indianie dostali w swoje włada−
nie na mocy tzw. Ustawy Dawisa. Już
w pierwszych latach XX wieku ponad
2/3 ziem przyznanych Indianom mo−
cą uzgodnień traktatowych znalazło
się w rękach białych.

W tym czasie plemiona Równin
trzymane były w zamknięciu. India−
nie mogli opuszczać rezerwaty tylko
na podstawie specjalnych zezwoleń.
Znalazło to swoje odbicie w tańcach
prezentowanych przez narody zamie−
szkujące Równiny − pozostają one
najbardziej “tradycyjne” ze względu
na brak wpływów z zewnątrz. Tak czy
inaczej na skutek spotkań różnych
plemion, a także na skutek wpływu

białego człowieka tańce zaczynają −
w tamtych czasach bardzo, bardzo
powoli, ale jednak − ewaluować. W
latach 30−stych XX wieku zmieniło
się także podejście Biura do Spraw
Indian do Indiańskiej tradycji. Za−
częto zachęcać do kultywowania sta−
rych tradycji i tańców. Zaczęto trak−
tować indiańskie dziedzictwo jako
żywe, a nie jak relikt przeszłości.
Jeszcze bardziej sytuacja zmieniła się
po II wojnie światowej. Do rezerwa−
tów wrócili indiańscy Weterani,
walczący w Europie w obronie swo−
jej ojczyzny. Na ich cześć organizo−
wane były zgromadzenia. Prawdo−
podobnie w połowie lat 50 narodzi−
ła się koncepcja rywalizacji. Orga−
nizowaniem pow−wow zaczęły zaj−
mować się uniwersytety. Indiańscy
studenci zakładali różne organiza−
cje (min. Native American Student
Association w skrócie NASA), któ−
rych zadaniem było krzewienie in−
diańskiej kultury, skupianie Indian
i danie im możliwości wspólnego
bycia razem. Studenci z całego kra−
ju łączyli się z lokalnymi społecz−
nościami indiańskimi i wspólnymi
siłami organizowali spotkania każ−
dej wiosny.

Trzeba pamiętać, iż Indianie nie
przywiązywali szczególnej uwagi do
dat, w związku z tym nie można
jednoznacznie określić, kiedy odby−
ły się pierwsze zawody. Z badań
wynika jednak, że miało to miejsce
pod koniec lat 60−tych. W połowie
lat 70−tych odbyło się pierwsze pow−
wow z nagrodami, wtedy też zaczy−
nają pojawiać się pierwsi zawodowi
tancerze. W latach 70−tych pow−wow
zaczyna stawać się biznesem rodzin−
nym. Organizuje się coraz więcej
spotkań, gdzie uczęszczać zaczynają
całe rodziny. Jednocześnie zaczynają
pojawiać się głosy sprzeciwu przeciw−
ko komercji, która nie ma nic wspól−
nego ze starą tradycją.

Obecnie w ciągu roku odbywają
się setki takich imprez, wydawany
jest specjalny kalendarz obejmujący
do tysiąca imprez pow−wow, które
organizowane są w USA i Kanadzie.
Nagrody w niektórych konkursach
sięgają tysięcy dolarów. Jednocześ−
nie obok dużych, komercyjnych pow−
wow, odbywają się również te małe.
Tam czuć być może mocniej ducha i
więź z przeszłością, lecz zarówno
jedne jak i drugie uznawane są przez
Indian za potrzebne, a przebywając
na nich mówią, że są szczęśliwi.
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I kolejny festyn został otwarty.
Ceremonię otwarcia poprzedziło od−
śpiewanie hymnu plemienia indiańs−
kiego Czarnych Stóp przez dwóch
jego członków, Leona Rattlera oraz
Todda Yellow Cloud. Hymn pobło−
gosławił wszystkich wojowników,
tych prawdziwych i tych przybyłych
jako goście na Festyn.

Jako pierwszy głos zabrał tradycy−
jnie dyrektor rezerwatu w Biskupinie
Wiesław Zajączkowski, który w krót−
kim wystąpieniu przywitał przyby−
łych gości. Po nim głos zabrał wódz
Aleksander Burshe, który po krótce
przedstawił tematykę tegorocznego
Festynu. Do tradycyjnego przecięcia
wstęgi zaproszono wicemarszałka wo−
jewództwa kujawsko−pomorskiego, Ja−
na Szopińskiego. Wicemarszałek wi−
tając wszystkich przybyłych i dzięku−
jąc jednocześnie organizatorom Fes−
tynu za podjęcie się po raz kolejny
organizacji biskupińskiej imprezy, za−
maszystym ruchem przeciął wstęgę
indiańskim tomahawkiem. W ten spo−
sób otwarcie IX Festynu Archeologi−
cznego stało się faktem.

Prawdziwą atrakcją dla uczestni−
ków otwarcia i przybyłych pierw−
szych zwiedzających był taniec powi−
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� Gdyby ktoś chciał się bardzo
zaangażować w strzelanie, rzucanie
włócznią itp. i obawiał się zranienia,
może zaopatrzyć się w amulet chro−
niący przed chorobami i skale−
czeniami w wiosce indiańskiej.   (bs)
� W dniu otwarcia festynu, rankiem
w wiosce indiańskiej, Indianie z ple−
mienia Lakota wypalili fajkę w in−
tencji pomyślności festynu, wy−
konawców, zwiedzających, organiza−
torów i pogody. W tej ostatniej
kwestii skutek był natychmiastowy.
Najstarsi Prasłowianie nie pamiętają
tak pogodnej soboty, inaugurującej
festyn.                                         (bs)

talny wykonany przez Indian z grupy
Huu−Ska Luta do muzyki zespołu
Maka Sapa.

Ci, którym nie było dane zoba−
czyć inauguracyjnego występu nie
muszą się martwić, ponieważ każdego
dnia tegorocznego Festynu będzie
można zobaczyć tańczących Indian
lub nawet nauczyć się indiańskiego
tańca.
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