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przedmiotów używanych w grach wią−
zało się ze śpiewaniem pieśni, pale−
niem fajki, rytuałem podarowania
tytoniu. Często pomagali w tym
starsi, doświadczeni, którzy wiedzie−
li lepiej jak zrobić dobrą, mocną
strzałę.

Inna gra, zwana równoważnią, po−
magała przede wszystkim doskonalić
zmysł równowagi. Wykorzystywano
do niej zwalone drzewo lub pień.
Dwie osoby poruszające się po nim,
około 20 cm nad ziemią, prowadziły
ze sobą pojedynek starając się nie
spaść. Każdemu z nich wolno było
podpierać się jednym kijem. Przegry−
wał ten, który pierwszy dał się zepch−
nąć.

Najprostsza gra i zarazem najbar−
dziej zabawna to “kręciołka”. Biorą
w niej udział 2 osoby: opierają swoje
dłonie i czoło na średniej wysokoś−
ci słupkach wbitych w ziemię i na
znak sekundanta kręcą się dookoła
12 razy, a bardziej zaprawieni nawet
25 razy. Następnie, na sygnał sekun−
danta, biegną w stronę osoby, która
stoi nieopodal z rozpostartymi rę−
koma, a ich zadaniem jest klepnąć ją
w dłoń. Na skutek zawrotów głowy
to pozornie łatwe ćwiczenie staje się
dość trudne, a gra wywołuje dużo
śmiechu.

Gry zręcznościowe były zajęciem
przede wszystkim na lato. Zimą ćwi−
czono sprawność na lodzie; zabawy z
kijami przypominały znany nam ho−
kej.

Indianie znali także gry hazardo−
we, zastrzeżone tylko dla dorosłych
mężczyzn. Używano do nich znaczo−
nych patyków i kamieni, można je
porównać do bierek i domina. Grano
o duże stawki i łatwo było przegrać
cały majątek. Na szczęście prawie
cały dobytek, poza bronią, był włas−
nością kobiet.
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Gry u Indian Równin miały na
celu przede wszystkim zahartowanie,
wyćwiczenie ciała, wykształcenie du−
cha walki i rywalizacji. Oczywiście,
przy okazji, służyły również rozryw−
ce. W grach zręcznościowych brali
udział zarówno dorośli jak i dzieci,
głównie jednak mężczyźni.

Plemiona Indian zamieszkiwały
Wielkie Równiny, na których częste
były powodzie, huragany i tornada, a
temperatury latem dochodziły do 40
stopni, natomiast zimą spadały nawet
do −40. Do tych trudnych warunków
życia dołączały jeszcze nieustające
wojny plemienne, toczone przede
wszystkim o tereny łowieckie. Wszy−
stko to razem sprawiało, iż od rozwo−
ju fizycznego i sprawności młodych
mężczyzn zależało bezpieczeństwo
oraz warunki bytu wspólnoty ple−
miennej. Zmysł rywalizacji, ambicje,
zręczność i siła fizyczna były bardzo
cenione w tych kulturach, ale nie
oznacza to, że odrzucano osoby sła−
be.

Gier zręcznościowych Indianie
mieli wiele; miały służyć między
innymi doskonaleniu umiejętności
posługiwania się bronią. Najprawdo−
podobniej nie było zawodów w strze−
laniu z łuku, także nie rywalizowano
w  grach w rzucaniu włócznią i
oszczepem, które służyły do polowa−
nia na bizony.

Wśród Indian Absaroka, zwanych
po angielsku Crow, czyli Wrony,
popularne były zawody polegające na
rzucaniu strzałami nieco większymi
niż te przeznaczone do łuku, wykona−
nymi specjalnie do używania podczas
gier. Każdy zawodnik dostawał dwie
strzały, grę rozpoczynano rzucając jed−
ną, następnie zawodnicy rzucali swoje
tak aby trafiły jak najbliżej tej pierw−
szej. Ta gra jest popularna do tej pory
wśród Indian Craw mieszkających w
rezerwatach.

U Indian wszystkie dziedziny
życia były związane z wierzeniami,
także gry, a zwłaszcza wytwarzanie
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społeczności za ceremonię palenia
fajki jest zarazem liderem, to znaczy,
że zaczyna każdą ceremonię. Od niej
zależy podejmowanie ważnych decy−
zji, nierzadko również dotyczących
prywatnego życia Indian, gdyż wielu
z nich przychodzi z prośbą o radę.

Funkcja “trzymającego fajkę” w
plemienu daje olbrzymią władzę, a
palenie fajki daje dostęp do mądrości
i wiedzy. “Fajka pozwala oderwać
moje myśli i duszę od ziemi, dzielić
się z ludźmi miłością, współczuciem,
zrozumieniem; uczy pokory i pozwa−
la spojrzeć na wszystko tak jak spoj−
rzałby prosty człowiek, uczy podej−
mować decyzje z myślą o innych,
przede wszystkim o dzieciach − tak
aby im żyło się lepiej” − opowiada
Leon Rattler.

 Człowiek, który jest odpowie−
dzialny za fajkę, dba o nią, jest osobą
wyróżnioną i zaszczyconą. Ta funk−
cja wymaga od niego szczególnego
dbania o czystość duszy, ciała i w
związku z tym także o odpowiednie
odżywianie i porządek miejsca, w
którym się mieszka. Palenie fajki
mobilizuje do odpowiedzialności za
siebie i za swoje czyny. Wiedza
dotycząca fajki jest bardzo obszerna,
dostęp do największych tajników ma−
ją tylko nieliczne osoby, specjalnie
do tego przygotowywane już od naj−
młodszych lat życia.

To samo tyczy się miejsca prze−
chowywania fajki. Musi ono być
uporządkowane bowiem duchy boją
się chaosu i bałaganu. Fajka zawsze
jest czymś przykryta i osłonięta, In−
dianie wykonują do tego celu specja−
lne zawiniątka ze skóry lub tkaniny.
A najważniejsze jest aby w czasie
kiedy się jej nie używa rozłożyć ją na
części, czyli oddzielić cybuch od
główki. Jest to konieczne, bo tylko
wtedy duchy mogą uwolnić się z
fajki, w przeciwnym razie zostają
zamknięte i nie mogą służyć pomocą.

Fajka traktowana jest z ostrożnoś−
cią a nawet z delikatnością i czułoś−
cią.”Należy obchodzić się z nią tak
jak z nowonarodzonym dzieckiem,
co widać na przykład w sposobie
trzymania jej” − mówi Leon Rattler.

Według starej indiańskiej legen−
dy fajka pochodzi od gwiazd z Kos−

mosu, została podarowana ludziom
za pośrednictwem kobiety. Miała
ona sen, że poślubi mężczyznę −
Gwiazdę − i od niego dostała w
prezencie fajkę wraz z dokładnym
opisem jak się nią posługiwać. Tym
instrukcjom Indianie są wierni do
dnia dzisiejszego. Ten dar otrzymali
w zamierzchłych czasach, kiedy jesz−
cze potrafili rozumieć mowę zwie−
rząt. Indianie wierzą, iż ten dar
człowiek utracił z własnej winy, wy−
bierając drogę postępu i nieustają−
cych zmian. W kulturze Indian, po−
nieważ zostali podbici stosunkowo
późno, przetrwała pamięć o tej wspól−
nocie człowieka i otaczającej go na−
tury.

Tytoń do fajki uważany jest przez
Indian za dar od Ziemi. Jest on tym
samym uznawany za najlepszy pre−
zent: prosty i zarazem szczery. India−
nie gdy chcą z kimś porozmawiać
zwykle na początek podarowywują
tytoń, czasem wystarczy tylko mała
szczypta.
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