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Według Yegman i Marka
Kabata, duchem Indian, tru−
dno jest przekazać to, co jest
sensem ich życia, w krótkiej
rozmowie. Każda relacja, bez
dłuższego uczestnictwa piszą−
cego, staje się płytką, oscylu−
jącą jedynie wokół zewnętrz−
nej warstwy, otoczką. Sądzę
jednak, że mimo to warto
pokazać choć kilka elemen−
tów tej pełnej duchowości
kultury, odwołującej się do
pierwotnych instynktów.

Yegman − tancerka w czer−
wonej sukni, z piórem kruka
we włosach, urodzona pod
znakiem Kruka, z klanu Mo−
tyla. Trudno słowami funk−
cjonującymi we współczesnej
kulturze europejskiej, ująć
ideę kruka. To w pewnym
sensie duch opiekuńczy, to−
warzyszący znak (niczym w
horoskopie), symbol ducho−
wej bliskości itp. Osoby te
porozumiewają się pomiędzy
sobą bez słów, czując tzw.
pokrewieństwo dusz. Oczy−
wiście są też inne klany, np.
Czerwony Jastrząb, Sarna,
Bóbr, Wydra, Śnieżna Gęś,
czy Jeleń. Ludzie spod znaku
Tunder Bird − Czerwony Jas−
trząb są silni, charyzmatycz−
ni i nie poddają się. Yegman
nie podoba się przy tym ter−
min Indianie, gdyż wg niej
ludzi tych powinno się raczej
nazywać pierwszymi miesz−
kańcami, autochtonami lub
natives. Obala ono przy tym
jeszcze więcej przejawów ste−
reotypowego myślenia, utrwa−
lonego głównie poprzez fil−
my:

− Nie istnieje tzw. fajka
pokoju, to nielogiczne.
Owszem pali się fajki, lecz
to wyraz pozytywnych inter−
akcji, a także wyraz przeno−
szenia energii. Dzięki pale−
niu tytoniu następuje obieg

iskierkiiskierkiiskierkiiskierkiiskierki
� W poniedziałek po zakoń−
czeniu festynu kilku ochro−
niarzy trenowało rzucanie to−
porkiem do celu, Nasi re−
porterzy nie zanotowali jak na
razie, aby nabyte umiejętności
wykorzystywali w pracy.     (bt)
� Przedwczoraj Wioskę In−
diańską i polskich Indian od−
wiedzili polscy Wikingowie.
Złożyli oni miedzy innymi da−
ry podobne jak pierwsi Wikin−
gowie, którzy dotarli na konty−
nent amerykański, czyli mle−
ko. Podobno u rdzennych
Amerykanów nie znających te−
go białego napoju, wywołał on
rozstrój żołądka; w Biskupinie
natomiast Indianie przyjęli go
z nieukrywaną radością.            (bt)
� Podczas zwiedzania bisku−
pińskiego grodu rozmawia
dwóch młodych ludzi: − Fajnie
tutaj jest. Można sobie powró−
żyć z urn.                         (bc)
� Wycieczka przed wejściem
do rezerwatu. Dwóch młodych
ludzi rozmawia: − Jak się nazy−
wa ta osada? − pyta jeden. − No
jak to jak? Biskupiec! − odpo−
wiada drugi.                                  (bc)
� Po zakończeniu dnia, ok.
godziny 18 odbywają się rejsy
statkiem Wikingów po Jezio−
rze Biskupińskim dla osób
z obsługi festynu. Na łodzi
działa w tym czasie pływający
uniwersytet, podczas rejsu załoga
czyta wykłady w języku staro−
polskim. Chętni zapisywać się
nie muszą, wystarczy, jeśli pojawią
się w odpowiedniej chwili. In−
deks nie wymagany.             (bt)
� Średniowieczny sposób sku−
piania wojska pod sztandarem
wodza stosowany jest czasem
w Biskupinie przez przewo−
dników i nauczycieli. Uniesiony
w górę proporzec pomaga mło−
dzieży w zorientowaniu się, gdzie
jest centrum jego drużyny
i zmniejsza szansę zagubienia się
w zgiełku bitewnym dnia
i pośród tumanów pyłu.      (mg)
� Podczas konkursu padło
pytanie, jak nazywa się plemię
indiańskie, noszące czuby na
głowie. Podpowiedź brzmiała:
"fryzura punka". Padła odpo−
wiedź: "Czubki". Podajemy po−
prawną: Irokezi.                   (bc)
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się legenda. Stara kobieta
(starsi ludzie byli otoczeni
czcią) wyszła do lasu, gdzie
zobaczyła porwaną pajęczy−
nę. Niewiele myśląc, zaczęła
prząść i naprawiła ją. W na−
grodę pająki nauczyły ją tkać
sieć na kółeczku i tworzyć
łapacze snów. Łapacze owe
wieszano nad wejściem do
tipi (ustawionego przodem
na wschód, znaczenie rów−
nież praktyczne). Pierwsze
promienie słońca wypalały
osadzone na niciach złe sny,
z kolei dobre przechodziły
przez dziurki ulatując do
Wszechświata, łącząc się i po−
wracając ponownie do śpiących.
Absolutnie nie można jednak
łączyć dzwoneczków z fengh
shui z łapaczami snów, gdyż to
symbole odmiennych wierzeń,
które mają ze sobą tyle wspól−
nego, co ogień i woda.

Pierwsi mieszkańcy żyją
zgodnie z czterema kierunka−
mi, zasadami bycia: kobietą,
mężczyzną, wojownikiem

i matką. Każdy ma określoną
funkcję. Towarzyszą im ob−
rzędy, z których jednym
z ważniejszych jest Sundance
− Taniec Słońca. Jak wyjaśnia
ponownie Yegman, to nie
jest inicjacja (choć w obiego−
wej opinii prawie każdy ob−
rzęd to inicjacja), lecz po−
święcenie. Ludzie decydują
się wziąć w nim udział, aby
zaoferować siebie, swoją po−
moc. W południowej Dako−
cie Sundance odbywa się
w ciągu dwóch ostatnich dni
lipca i dwóch pierwszych sierp−
nia. Początkowi obrzędu,
o wschodzie słońca, towarzy−
szy gra na flecie i te dźwięki,
brzmią również jako ostat−
nie. Emocje, których doświad−
czają uczestnicy są tak silne,
że nie sposób ich opisać. Jak
powiedziane zostało na począt−
ku, każda próba to wyzwanie,
aby rzeczy niezwerbalizowa−
ne ująć w spłycający system
znaków uniwersalnych.
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powietrza, które rozprzestrze−
nia się roznosząc strumienie
energetyczne. Tę pozytywną
energię można odebrać nawet
na znaczną odległość.

− Nie ma pojęcia grzechu,
czy złych mocy, lecz są złe
duchy. Jeżeli zdarzy się lu−
dziom coś nieciekawego, są
w niedobrym stanie psychicz−
nym − wtedy nie potrafią
obronić się przed złymi du−
chami. Duchy przejmują wła−
dzę nad człowiekiem. W szcze−
gólnie groźnych przypadkach
urządza się ceremonię INIPI,
czyli tzw. “szałas potu”.

− Amuletów jako takich
nigdy nie robiono. Między
innymi pióra poszczególnych
ptaków stanowiły ochronę;
np. czapla jest bardzo opie−
kuńczym rodzicem, więc dzie−
ci obdarowywano jej pióra−
mi. Orzeł lata blisko Stwór−
cy, więc jego pióra używane
są do modlitwy! Ciekawą
funkcję spełniały na przykład
łapacze snów. Z nimi wiąże
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Wczorajszy artykuł Zaślubiny
i rozwód po indiańsku pisała
nie Wierna Rzeka, a Pogodna
Wiewiórka. Za pomyłkę prze−
praszamy.                          (mg)




