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Tipi a wigwamTipi a wigwamTipi a wigwamTipi a wigwamTipi a wigwam
wionymi skórami bi−
zonów. Obecnie skó−

ry zastępuje się płótnem.
Wigwam charakteryzował

się konstrukcją stałą. Jego żer−
dzie wkopane były w ziemię.
Wchodząc do środka, schodzi−
ło się niejako w dół. Dzięki

temu zagłębieniu w wig−
wamie było cieplej. Był

mniejszy od tipi
i stawiany przez

p l e m i o n a
A m e r y k i
północno−
w s c h o d −
niej, pro−

wadzących osiadły tryb życia,
w pobliżu lasów, które były do−
skonałym terenem do polowań.
Przykładem takiego plemienia jest
Ojibway.

Wigwamy zbudowane były z
gałęzi, pokryte korą, najczęściej
z wiązu. Kształtem zbliżone do
tipi. W razie potrzeby, kiedy
plemię musiało przenieść się w
inne strony, wigwamy były opusz−
czane, pozostawiane w miejscu,

w którym były
wzniesione.

Zapewne nie każdy z nas
wie, że stosowanie wymien−
nie dwóch nazw: tipi i wig−
wam, nie jest do końca po−
prawne. Rzeczywiście oba ro−
dzaje “domu” były zamiesz−
kiwane przez Indian, ale róż−
niły się one między sobą
konstrukcją, materiałem,
z którego były wykona−
ne, a także tym, że
były one charakterys−
tyczne dla poszcze−
gólnych plemion.

Tipi było do−
mem Indian za−
mieszkujących Wielkie Rów−
niny, a zatem plemion ko−
czowniczych, takich jak
Lakota, Czarne Stopy
czy Cheyen. Konstruk−
cja tipi była ruchoma, co
znaczy, że łatwo było je zło−
żyć, a w razie potrzeby prze−
nieść w inne miejsce. Pier−
wotnie szkielet tipi sta−
wiany był z pali drew−
nianych, zazwyczaj
sosnowych.
S z k i e l e t
o k r y w a n y
był wypra−

Indianie komponowali tak−
że pieśni miłosne, które wyko−
nywali dla swoich wybranek
na fletach. Dźwięk tego instru−
mentu jest w kulturze indiań−
skiej porównywany do szumu
wiatru pośród drzew. Materiał
najlepiej nadający się do wyko−
nania fletu i najbardziej cenio−
ny to drewno z czerwonego
cedru. Niektóre flety są zdo−
bione drobnymi rzeźbionymi
elementami o kształtach zwie−
rząt lub inkrustowane meta−
lem i mają dużą wartość nie
tylko jako instrumenty, ale
także jako piękne przedmioty.

Instrument można wyko−
nać samemu dla siebie, ale
lepiej jeśli wykonany jest przez
osobę, która się w tym specjali−
zuje. Zajmujący się wytwarza−
niem instrumentów Indianie,
posiadają nie tylko konieczne
doświadczenie, ale wiedzą też
jak się modlić i jakie pieśni
śpiewać podczas pracy, aby ins−
trument miał dużą moc.
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Najważniejszym instru−
mentem dla indiańskich mu−
zyków jest bęben, gdyż cała
ich muzyka opiera się na jego
rytmie. Jest to rytm prosty,
przerywany akcentami. India−
nie nigdy nie grają na tym
instrumencie rękoma, tak jak
to się robi na przykład na
kontynencie afrykańskim,
używają zawsze pałki. Bębny
są okrągłe, dzielą się na czte−
ry grupy: ręczne, dwustron−
ne, duże oraz wodne. Pierw−
szy rodzaj przeznaczony jest
do indywidualnego grania:
bęben trzyma się w jednej
ręce i za pomocą drugiej ude−
rza w niego pałką wydobywa−
jąc dźwięk. Podczas Pow−Wow
wykorzystywany jest głów−
nie do tańców round−dance.

Bęben duży stawiany jest
na ziemi, gra na nim grupa
muzyków, którzy siedzą doo−
koła i uderzają weń równocześ−
nie. Niekiedy może być to
nawet kilkanaście osób. Bęben
ten wykonywany jest ze skóry
jelenia lub skóry cielęcej.

Ostatni rodzaj − bęben
wodny − zrobiony jest z małej
beczki przykrytej skórą. Na−
pełniano ją wodą i w zależ−
ności od jej ilości zmieniało
się brzmienie instrumentu.

Dawniej używali go leśni
Indianie, obecnie można go
usłyszeć podczas ceremonii
pejockich, czyli ceremonii
Native American Church.

Bęben duży jest szczegól−
nie ważny podczas uroczystoś−
ci jako wyznacznik centrum
wydarzeń. Wśród Indian Lako−
ta jest on utożsamiany  z samym
Stworzycielem, dlatego pod−
czas ceremonii znajduje się
w środku, stanowiąc pierwszy
krąg − centrum ceremonii. Dru−
gi krąg zwany “ho wicasa” to
ustawieni dookoła mężczyźni
pieśniarze. Za nimi stoją ko−
biety, czyli trzeci krąg − “wi
caglata”. Śpiewają one o okta−
wę wyżej od mężczyzn. Za
nimi znajduje się ostatni, czwar−
ty krąg − “oyate” − naród, czyli
wszyscy zgromadzeni biorący
udział w uroczystości.

Liczną grupę instrumen−
tów indiańskich stanowią
grzechotki. Do wykonania ich
stosuje się tykwy napełniane
drobnymi kamyczkami. Naj−
częściej posługiwano się nimi
aby akompaniować tancerzom.
Specjalne grzechotki wykonywa−
no również ze skorupy żółwia lub
ze skóry, ale ten rodzaj był uży−
wany raczej przez szamanów, nie
przez muzyków.
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