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Współzawodnictwo było

dla Indian stałym elementem
życia. Osoby będące najdziel−
niejszymi wojownikami lub
myśliwymi były ogólnie sza−
nowane w plemieniu. W bi−
twach, czy na polowaniach
prześcigano się w okazywa−
niu odwagi, zwinności, prze−
biegłości, ubiegając się przy
tym o honory. Dziś zwycięz−
cy pow−wow obdarzani są ró−
wnie wielkim szacunkiem jak
w dawnych czasach wielcy
wojownicy czy myśliwi. In−
tegralnym elementem pow−
wow są regalia (tak nazywane
są stroje tancerzy). Mówią
one dużo o ich właścicielu.
Określają jego wrażliwość,
przynależność plemienną,
dziedzictwo tradycji, ale po−
kazują także zdolności twór−
cze żony, matki, rodziny lub
innych ludzi. Symboliczną
wartość zachował także sam
taniec. Z jego pomocą opo−
wiada się historię: wojny, po−
lowania, posiadanie ducha ja−
kiegoś zwierzęcia. Każda ta−
ka historia jest bardzo osobi−
sta i każdy tańczący opowia−
da ją najlepiej jak potrafi −
prezentując przy okazji swoje
walory taneczne. U tancerek
stylu tradycyjnego podczas
tańca stopy nigdy nie tracą
kontaktu z areną, co symbo−
lizuje więzi pomiędzy kobie−
tą i Matką Ziemią.

Na początku każdego pow−
wow arena do tańca zostaje
poświęcona i błogosławiona −
zwykle przez starszyznę ple−
mienia. Palony jest tytoń i
szałwia, odmawiana jest mod−
litwa. Uczestnicy święta za−

nim wejdą na arenę powinni
pozostawić waśnie i uprzedze−
nia na zewnątrz. Często sami
tancerze oczyszczają się przed
wejściem przy pomocy sweet
grass (słodkiej trawy) i szał−
wi. Symboliczna jest także
sama arena. Oczywiście w
zależności od miejsca zgro−
madzenia symbolika ta jest
inna, ale zawsze jest to pod−
stawowy element każdego
pow−wow. Budowa areny np.
wśród Lakotów opiera się na
ustawieniu odpowiednio krę−
gów − zgodnie z obowiązują−
cymi zasadami stawiania obo−
zów w dawnych czasach, kie−
dy istniały stowarzyszenia
wojenne. Miały one za zada−
nie przede wszystkim ochra−
niać kobiety, dzieci i star−
ców. Obóz był budowany na
planie kilku okręgów. Dziś
na arenie kobiety tańczą w
centrum, poruszając się zgod−
nie z ruchem wskazówek ze−
gara. Mężczyźni poruszają się
na zewnątrz w przeciwnym
kierunku − symbolizuje to
siłę i ochronę. Takie areny
można spotkać na północnych
i centralnych terenach. W
innych rejonach budowa are−
ny jest nieco inna − zgodnie z
obowiązującymi na danych
terenach tradycjami i symbo−
liką − w rejonie Wielkich
Jezior centrum areny zajmuje
bęben, co jest zgodne z trady−
cją otrzymania bębna. Wejś−
cia na arenę usytuowane są
zgodnie z czterema kierunka−
mi, a tancerze wkraczają na
nią od wschodu. Wkraczanie
na arenę odbywa się podczas
Grand Entry (Wielkiego Wej−
ścia), które jest najwspanial−

szym przedstawieniem każde−
go pow−wow. Podczas Grand
Entry na arenę wnoszone są
flagi, wkraczają goście hono−
rowi oraz uczestnicy w usta−
lonej kolejności.
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Na pow−wow możemy zo−
baczyć trzy style męskie oraz
trzy kobiece. Do męskich
należą: Traditional Dance
(Taniec Tradycyjny), Grass
Dance (Taniec Trawy) oraz
Fancy Dance (Taniec Fanta−
zyjny). Taniec Tradycyjny ma
swoje korzenie w starym Tań−
cu Omahów. Tancerzy ce−
chuje strój, którego charakte−
rystyczną częścią jest rozeta z
piór − tzw. bustle, będąca
obecną wersją wroniego pasa
wykorzystywanego w Tańcu
Omahów. W południowej od−
mianie Tańca Tradycyjnego
tancerze nie noszą z tyłu
“rozety” z piór, na głowie
mają roach lub turban. Ta−
niec ten jest także bardziej
statyczny niż jego północny
odpowiednik. Zwany jest tak−
że “Tańcem Prostym” (Stra−
ight Dance) lub tańcem dżen−
telmena. Te same korzenie
ma dzisiejszy Fancy Dance
(Taniec Fantazyjny), mimo
że jest to najmłodsza katego−
ria taneczna. Powstała w la−
tach 50−tych, głównie z ini−
cjatywy młodych ludzi, dla
których stare tańce wojenne
były zbyt mało ekspresyjne.
Strój ich charakteryzują dwie
rozety z piór oraz duża ilość
frędzli. Tancerze “Tańca Tra−
wy” przedstawiają swój eks−
presyjny taniec w strojach
uszytych z wełny. W tańcu

tym wyglądają tak, jak trawa
kołysząca się na prerii. Jedną
z podstawowych zasad tego
tańca jest to, że żaden frędzel
podczas tańca nie może ani
na chwilę pozostać w bezru−
chu.

Wśród tańców kobiecych
wyróżnić można Traditional
Dance (Taniec Tradycyjny) −
północny i południowy. Styl
północny, zwany     Women’s Bu−
ckskin Dress (Tańcem w Suk−
ni z Koźlej Skóry), charakte−
ryzuje się dużą powściągli−
wością, tancerki ubrane są w
starannie wykonane, ozdo−
bione paciorkami suknie z
wyprawionej skóry, z frędzla−
mi zwisającymi od ramion do
samej ziemi. Frędzle podczas
tańca kołyszą się w przód i w
tył w rytmie bębna. W połu−
dniowej wersji tańca tancerki
uginają kolana w rytm bębna
i kroczą do przodu kłaniając
się przy mocniejszych ude−
rzeniach (akcentach). Na su−
kienkach rozmieszczone są
pojedyncze wzory. Kobiecy
Fancy Dance nazywany jest
często “Tańcem Motyla”, ze
względu na sposób tańca oraz
piękny, duży szal z bardzo
długimi frędzlami, który zdo−
bi tancerkę. Trzecim tańcem
kobiecym jest Jingle Dress
Dance (Taniec w Sukni z
Dzwonkami). Charakterysty−
czny dla niego strój zdobi
około 200 dzwoneczków wy−
konanych z pokrywek puszek
od tytoniu uformowanych w
stożki.

Wymienić należy jeszcze
“Tańce Międzyplemienne”,
które mogą tańczyć wszyscy −
bez względu na kategorię.
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Tańce te odbywają się mię−
dzy poszczególnymi konkur−
sami. Inną kategorią są tańce
pokazowe − Hoop Dance (Ta−
niec z Obręczami) oraz Az−
tec Dance (Taniec Azteków).
Wypełniają one przerwy po−
między konkurencjami, lub
jak np. Aztec Dance tańczone
są w przerwach obiadowych,
aby wypełnić lukę.
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Kapele uczestniczące na

pow−wow są bardzo ważnym
jego elementem. Bez nich
żadne spotkanie nie mogłoby
dojść do skutku. Na każde
pow−wow − w zależności od
wielkości organizowanego
przedsięwzięcia − zapraszanych
jest od kilku do kilkunastu
takich zespołów. Grają i śpie−
wają pieśni do każdego stylu
tańca. Poza pieśniami kon−
kursowymi oraz tzw. Intertri−
bal Song zespoły grają także
pieśni specjalne − “Pieśń
Flag”, “Pieśń Weteranów”,
“Pieśń Honorowa”. Jeżeli w
tańcu tancerz zgubi pióro,
następuje wtedy jego ceremo−
nialne podniesienie i po mo−
dlitwie można usłyszeć Pick
Up Song . Pieśni były często
przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Obecnie zespoły
tworzą własne utwory, naśla−
dując w nich np. głosy zwie−
rząt. Pieśni z reguły nie za−
wierają w ogóle słów, bądź
jedno − dwa pojedyncze słowa
w języku plemienia, które
reprezentuje dany zespół. Są
też jednak pieśni zawierające
słowa w językach plemien−
nych, częściej można też spot−
kać teksty w języku angiels−
kim. Na każdym zgromadze−
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