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Amerykański igłozwierz
(Erothizon Dorsatum), zwany
przez biologów ursonem, jest
zwierzęciem z rodziny gryzo−
ni. Zwierzęta te odżywiają się
głównie korą i łykiem z mło−
dych gałęzi różnych gatunków
sosny, są powolne i nie okazują
strachu przed drapieżnikami, któ−
re omijają igłozwierze właśnie ze
względu na ich kolce będące
bardzo skuteczną bronią. Indianie
wykorzystywali to zwierzę na
różne sposoby. Oprócz kolców,
używanych w sztuce zdobniczej,
Indianie używali mięsa jako po−
żywienia, ogon był przerabiany na
bardzo dobrą szczotkę do wło−
sów, a włosie, znajdujące się doo−
koła głowy, wykorzystywano do
wyrobu czubów (roach), które
ozdabiały głowy wojowników
wielu plemion prerii, regionu
Wielkich Jezior i wschodniej
Krainy Lasów.

Kolce igłozwierza z Ame−
ryki Północnej mają długość
od 2 do 12 cm, kolor biały
i czarną końcówkę, a dzięki
temu, że dają się rozpłaszczać
i farbować, stały się surowcem
do wyrobu niezwykłego ręko−
dzieła, spotykanego tylko wśród
tubylczych plemion Ameryki
Północnej. Pozyskiwano je na
dwa sposoby. Jeśli chodziło tyl−
ko o uzyskanie kolców, na zwie−
rzę narzucana była derka lub koc.
Igłozwierz czując się zaatako−
wany wyrzucał kolce, które wbi−
jały się w skórę derki lub w
materiał, po czym był wypusz−
czany wolno. Czasem do tej
pory np.: u Siouxów, do unieru−
chomienia zwierzęcia używa się
drewnianych widełek, którymi
przygważdża się igłozwierza do
ziemi. Jeśli oprócz kolców po−
trzebny był włos, zwierzę było
zabijane, ale w taki sposób, aby
nie wypłynęła z niego krew,
najczęściej uderzeniem drewnia−
nej pałki w nos. Po zabiciu
zostawiano igłozwierza żeby
skruszał, gdyż tylko w takim
stanie można było wyciągnąć
kolce i włos ze skóry. Współ−
cześnie częstym źródłem po−
zyskiwania kolców są zwierzę−
ta zabite przez samochody na
amerykańskich autostradach, ale
jest to surowiec gorszej jakoś−
ci, gdyż dużo kolców ulega
popękaniu lub wręcz zniszcze−
niu.
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Po uzyskaniu kolców sor−
towano je według grubości i
długości. Najbardziej pożądane
kolce znajdują się na karku i na
bokach zwierzęcia. Kolejnym
etapem był proces farbowania
kolców. Do farbowania używa−
no owoców, orzechów, korze−
ni, kory, kwiatów i liści róż−
nych gatunków roślin, a do
uzyskania kolorów niebieskie−
go i zielonego używana była
również miedź. Około roku
1850 na Wielkich Równinach
zaczęto stosować barwniki ku−
powane u białych handlarzy.
Czasami Indianki farbując kol−
ce jako barwnika używały ka−
wałków sukna, które było go−
towane razem z kolcami, aby
uzyskać pożądany kolor. Kol−
ce zwykle farbowano gotując
je z barwnikiem na wolnym
ogniu i nie dopuszczając do
zagotowania wody. Czasami sub−
stytutem dla kolców igłozwie−
rza były odpowiednio przycię−
te dutki ptasich piór, pozyski−
wane z mewy Franklina lub
mewy kalifornijskiej. W cza−
sach współczesnych jako suro−
wiec zastępczy używa się far−
bowane i pocięte w paski łupi−
ny z kolby kukurydzy.

W skład sztuki wyszywania
kolcami wchodzi 25 technik.
Wymienić należy chociażby
sposoby polegające na przyszy−
waniu kolców do garbowanej
skóry, dalej poprzez techniki
owijania, plecionki, wykańcza−
nia brzegów, a skończywszy na
tkaniu. Jednak techniki były
stosowane w zależności od re−
gionu, np. na Wielkich Równi−
nach nie stosowano techniki
tkania kolcami. Kolce służyły
do ornamentowania regalia,
odzieży, wszelkiego rodzaju po−
jemników, broni, zabawek, koń−
skiej uprzęży, a nawet przed−
miotów, które kupowano od
białych, począwszy od sztuć−

ców a skończywszy na dziecię−
cych czepkach.

Tradycyjnie wyszywaniem
kolcami zajmowały się kobie−
ty, u niektórych szczepów, np.:
Arikara, Sioux czy Hidatsa, ist−
niały stowarzyszenia kobiet zaj−
mujących się tym rodzajem
sztuki. Prawo do wyszywania
kolcami trzeba było nabyć

i odbywało się to w sposób
ceremonialny. W trakcie takie−
go transferu nowa adeptka po−
znawała reguły, którymi powin−
na się kierować podczas wyko−
nywania swej pracy, czasami do−
stawała od starszych kobiet w
prezencie wzory, które stawały
się również jej własnością i
których mogła używać w swo−

ich pracach. Ceremonialny spo−
sób przekazywania prawa do wy−
konywania wyrobów z kolców
igłozwierza, cały zestaw reguł i
wskazówek, wynikało wszystko
to z wiary, że ludzie otrzymali
całą tą wiedzę od istot nadprzy−
rodzonych. Oczywiście w zale−
żności od plemienia przekazy
różniły się od siebie np.: Czarne
Stopy wierzą, że sztukę wyszy−
wania kolcami jako dar otrzy−
mali od Grzmotu. Na początku
XX w. wyszywaniem kolcami
zaczęli zajmować się również
mężczyźni, co niewątpliwie spo−
wodowane było osiedleniem In−
dian w rezerwatach, ale prawdo−
podobnie pozwoliło przetrwać
sztuce wyszywania kolcami do

dnia dzisiejszego.
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Skóry pozyskiwane były
z dzikich zwierząt, zazwyczaj
z bizonów, a w późnie−
jszym okresie nawet z
krów. Skóry musiały być
dobrze oskrobane i lekko
wilgotne, by nanoszona far−
ba dobrze się rozprowadza−
ła i wsiąkała w materiał.
Ponadto skóra musiała być
dobrze rozciągnięta, by uzy−
skała matowy kolor, a nie
była przeźroczysta.

Do malowania nie sto−
sowano pędzli. Ich rolę
spełniały odpowiednio zao−
strzone patyki lub kości.
Szerokość zakończenia
przyrządu malarskiego była
uzależniona od tego, jaki
kolejny element był nanoszony
na obraz (kontur, tło, itp.).

Malowanie na tzw. stary
sposób odbywało się przy po−
mocy farb pochodzących z na−
turalnych barwników. Najczęś−
ciej były to rozrabiane z wodą
różnego rodzaju kolorowe glin−
ki, czyli farby ziemne oraz
dodatkowo sproszkowany wę−
giel drzewny, który spełniał
rolę koloru czarnego. Obecnie
stosuje się często farby akrylo−
we.

stawiać określoną tematykę.
Wszystko zawierało się w
przedstawionych symbolach,
lecz ich interpretacja była do−
wolna. Każde bowiem plemię
indiańskie mogło na własny spo−
sób odczytać to, co zawierały
rysunki.

Ciekawe efekty malowania
na skórze mozna obejrzeć w

wiosce indiańskiej.
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Po naniesieniu pożądanego
wzoru na skórę, trzeba było go
zabezpieczyć przed wilgocią,
by się po prostu nie rozpłynął.
Do konserwacji farb służyły
różnego rodzaju kleje sporzą−
dzane również w sposób natu−
ralny. Jednym z nich był kleik
powstały podczas gotowania ka−
wałków skór. Obecnie często
stosuje się kleik, który pozos−
taje po wygotowaniu się ryżu.

Motywy nanoszone na wy−
prawione skóry miały przed−




