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Jakie zatem włosy nosili
Indianie? Otóż rzeczywiś−
cie Indianie Wielkich Rów−
nin bardzo często nosili dłu−
gie włosy, jednakże nie wszy−
scy. Indianie z plemienia
Cheyenne na przykład, mie−
li, owszem, długie włosy,
ale zawsze splecione w war−
kocze. Dodatkowo wplatali
w nie rzemyki. Co ciekawe,
czasami przedłużali oni swe
włosy... włosami wydry.

Charakterystyczne fryzu−
ry występowały też u narodu
Assiniboine. Członkowie te−
go plemienia nad czołem
wiązali kok owinięty czer−
wonym materiałem. I któż
by się tego spodziewał po
rdzennych mieszkańcach
Ameryki?

Inne indiańskie plemię,
Sioux, które stereotypowo
wyobraża się jako ludzi o
długich rozpuszczonych wło−
sach, w rzeczywistości nosiło
różne fryzury, m.in. Indianie
z tego plemienia często goli−
li boki głowy.

Generalnie nie można żad−
nemu plemieniu przypisywać
rodzaju uczesania typowego
tylko dla tego jednego, okre−
ślonego narodu. Jak powie−
dzieli mi moi rozmówcy,
właściwie w każdym plemie−
niu istniało przyzwolenie na
noszenie takiej fryzury, na
jaką się miało ochotę. Było
tak również wśród Indian Pau−
ni z Równiny Centralnej, któ−
rych kojarzy się z reguły z
czubem skalpowym czyli po−
pularnym “irokezem”, a tak
naprawdę istniała zupełna do−
wolność.

Zupełnie od stereotypu od−
biega naród Osage. Indianie
z tego plemienia mieli pra−
wie całkowicie ogolone gło−
wy, poza pozostawianymi
miejscami kępkami włosów,
a nawet długimi kosmykami.
“Kiedy po raz pierwszy ich

ujrzałem, myślałem, że widzę
Rusinów” − wspomina jeden z
moich rozmówców, Mateusz
Burek.

Bardzo często fryzury ule−
gały zmianie w pewnych nie−
zwykłych okolicznościach np.
po wizjach, na weselach lub w
czasie żałoby. Przy tej ostat−
niej ceremonii niezwykle po−
pularne było obcinanie wło−
sów (bądź to tylko jednego
warkocza, bądź wszystkich
włosów).

Należy też pamiętać, że
niejednokrotnie  dochodziło
do pomieszania dwóch róż−
nych kultur (jak np. po pacy−
fikacji zawojowanego plemie−
nia), co prowadziło do połą−
czenia czy wręcz przejęcia
zwyczajów innego ludu. Dla−
tego nie można np. przypisy−
wać określonych stylów ucze−
sania danym plemionom.

Podobne bogactwo moż−
na zaobserwować przy nakry−
ciach głowy. Indianie nosili
nie tylko pióropusze i opaski
z zatkniętymi za nie piórami.

Różne przybrania głowy mo−
żemy ujrzeć chociażby pod−
czas tańca pow−wow, kiedy
to mężczyźni noszą m.in. tzw.

roach. Wykonany jest on z
igieł igłozwierza (nie mylić
z jeżozwierzem) oraz włosia
jelenia. U podstawy roach
ozdabiany jest szklanymi pa−
ciorkami oraz piórami (tra−
dycyjnie − orlimi). Nie jest
jednak prawdą, że Indianie
używali tylko piór orlich.
Głowy swe przyozdabiali też
piórami innych ptaków, np.
Czarne Stopy przy swym sta−

rym, tradycyjnym tańcu “Chi−
cken Dance”, zdobią swe gło−
wy piórami bażantów, kur
preriowych, indyków.

Dowolność w nakryciu
głowy jest ogromna, zwłasz−
cza w tańcu pow−wow. Tance−
rze mogą mieć na głowie np.
czapy z piór kruka, wrony,
myszołowa, orła. Wybór na−
leży do tańczącego i bardzo
często zależy od zapatrywań
czy więzi tancerza z danym
zwierzęciem. Czapy te mogą
mieć kształt owalny lub mają
biegnący przez środek czub.
Wykonywane są nie tylko z
piór, ale i ze skór zwierząt:
lisów, wilków, kojotów, bor−
suków.

Może niektórych kolejne
słowa zaskoczą, ale to szcze−
ra prawda. Bywa, że tancerze
pow−wow wychodzą na scenę
nawet w... czapkach jankes−
kich. Czasem też na ich gło−
wach widnieją kapelusze i
cylindry. Jest to rezultat po−
łączenia się kultury indiań−
skiej z kulturą białych najeź−
dźców. Doszło nawet do te−
go, że w wieku XIX chętnie
noszono parasole.

Jeden z mych rozmówców,
Dariusz Lipecki, przytoczył
zaskakujący przykład: “Jeden
z tancerzy pow−wow powyci−
nał trójkąty w rondzie swego
kapelusza i w nim wystąpił.
Rondo w tym przypadku sym−
bolizowało słońce”.
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