CERC

CERCETA§II

Pentru indieni, cercul este o formă
sacră. Astfel, TIPI-urile lor sunt rotunde ca soarele și luna…

În războaiele lor cu indienii, albii
au avut isteţimea să se folosească de
rivalităţile dintre triburi. Astfel, au recrutat cercetași pawnees și crow ca să
lupte cu dușmanii lor ereditari, indienii LAKOTA.
Cercetașii sunt de neînlocuit pentru
ghidarea cavaleriei americane în regiuni puţin cunoscute. De asemenea, ei
pot lua urma indienilor evadaţi din rezervaţii. O bună cunoaștere a metodelor și tertipurilor adversarului le-a ajutat considerabil pe TUNICILE ALBASTRE în lupta lor cu indienii ostili.
Să ascultăm ce spune Edwin Denig,
un negustor de blănuri, despre modul
în care indienii citesc urmele:

„Orice face un indian, face în formă
de cerc. Așa este, căci puterea Universului lucrează întotdeauna în cercuri
și ﬁecare lucru năzuiește să ﬁe rotund
[…]. Cerul este rotund și am auzit spunându-se că Pământul este rotund
ca o minge și că la fel sunt și stelele.
Vântul, când se înteţește în toată puterea lui, se face vârtej. Păsările își fac
cuibul lor rotunjit, căci religia lor este
la fel cu a noastră. Soarele se ridică și
se coboară într-un cerc. Asemenea și
luna, și amândoi sunt rotunzi. Viaţa
unui om est un cerc de la copilărie la
copilărie, și la fel este ﬁecare lucru în
care se mișcă Puterea. Astfel, corturile noastre erau rotunde ca și cuiburile
păsărilor și așezate totdeauna în cerc,
cercul naţiei, cuib făcut din mulţime
de cuiburi în care ne „cloceam” pruncii, după voia Marelui Spirit.”
Elan Noir (Născut în 1863),
indian lakota oglala

„Focurile de tabără le arată câţi au
dormit acolo, căldura jăraticului le
arată de cât timp au plecat; bălegarul de cal sau de câine precizează cât
timp a durat tabăra. Dacă resturile
de oase sau de carne n-au fost atinse
de lupi sau de corbi, ei trag concluzia
că dușmanii au plecat de puţin timp.
Vara, felul în care iarba se culcă sub
pași, urmele lăsate la traversarea unui
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curs de apă sau a unei mlaștini, iar iarna, urmele în zăpadă le arată numărul
indivizilor și cât timp au poposit.”

CHEYENNE
Pe numele lor adevărat Tsetsehese-staestse, adică „ﬁinţe
omenești”. Multe triburi se
numeau pur și simplu în limba
lor oameni sau popor: Apași
(poporul), Hopi (poporul pașnic),
cherokee (poporul peșterilor)…
Cheyenne este numele pe care
li l-au dat indienii LAKOTA și
care înseamnă cei care vorbesc
o limbă străină.
Indienii Cheyenne sunt unul dintre
marile TRIBURI NOMADE din Prerii
care s-au luptat din răsputeri ca să-și
păstreze pământurile strămoșești. Dar
au plătit scump dorinţa lor de libertate
în timpul masacrului de la Sand Creek,
în 1864. Trei sute de femei și copii au
fost uciși fără milă de către TUNICILE ALBASTRE. Cu toate-acestea, au
participat alături de indienii Lakota la
bătălia lui LITTLE BIG HORN (1876)

unde au înfrânt armatele generalului
CUSTER… ﬁind siliţi apoi să se supună și ei. Cheyenii erau vestiţi pentru
curajul și frumuseţea veșmintelor și
podoabelor lor.
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COBUR
Este un fel de sac din piele (în
formă de plic) pe care-l folosesc
indienii în călătoriile lor.
Ei îl agaţă de șaua calului sau îl
așează pe HULUBE. Pot duce în el
provizii, precum PEMMICAN sau tot
felul de mărunţișuri.
Coburii sunt cel mai adesea împodobiţi cu motive geometrice viu colorate.
Indienii NOMAZI din Prerii folosesc
foarte puţine vase de lut, deoarece
s-ar putea sparge în timpul deselor
călătorii. În locul lor preferă sacii din
piele sau recipiente din papură sau
din scoarţă, mult mai rezistente.

COCHISE
(1812-1874)

A fost una dintre marile căpetenii ale
poporului APA§. A dus un război nemilos cu albii. Dar a înţeles curând că
aceștia soseau în număr din ce în ce mai
mare, în timp ce poporul său se împuţina. Așa că până la urmă a acceptat să se
predea și să trăiască într-o rezervaţie.
„Fiind adolescent, cutreieram tot ţinutul de la est la vest și întâlneam numai apași. Anii au trecut și am călărit
din nou pe pământurile acelea, dar
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un alt popor pusese stăpânire pe ele.
Cum se poate una ca asta? Pe vremuri,
apașii erau un popor mare; acum mai
sunt doar vreo câţiva; de aceea își
așteaptă moartea.”
După moartea sa, trupul i-a fost îngropat în taină de către apropiaţii săi
într-un loc stâncos și singuratic. Astăzi locul poartă numele de „Cochise
Stronghold” (fortăreaţa lui Cochise).

COIFUL DE R{ZBOI COIOT
Este un animal mitic. În majoritatea
poveștilor indiene, Coiotul păcălește
tot timpul pe cineva. Adeseori se pune
în mare primejdie, dar scapă întotdeauna cu bine datorită darurilor lui
de a se preschimba și al isteţimii sale,
cam cum este vulpea la noi. Jumătate om, jumătate animal, el poate lua
ce formă vrea și întrunește toate calităţile și toate defectele într-o singură ﬁinţă: putere și slăbiciune, curaj și
lașitate, înţelepciune și prostie… Este
un personaj important în mitologia indiană. Ca și Prometeu al nostru, el este
cel care a furat focul de la Tunet și l-a

Nu toţi indienii au dreptul să poarte faimosul coif cu pene imortalizat de
westernuri. Este privilegiul C{PETENIILOR și al marilor războinici. Fiecare PAN{ reprezintă o LOVITUR{
dată dușmanului. Se consideră că penele de VULTUR insuﬂă forţa, energia și puterea acestei păsări răpitoare.
Unele coifuri sunt atât de lungi încât
uneori coboară până la călcâie.
Să nu se creadă totuși că toate căpeteniile de trib poartă acest tip de coif.
Obiceiul există numai la unele triburi
din Prerii (LAKOTA, CHEYENNE,
Crow, COMAN§I…).
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VE§MINTE
DIVERSE

ROCHIE
decorată cu
dinţi de elan

MOCASIN
indian din prerii,
împodobit cu
perle brodate

P{L{RIE
din rădăcină de
molid purtată de
indienii nootka
de pe coasta
Nord-Vest

ROCHIE
de damă din
piele de antilopă
tăbăcită

JAMBIERE
purtate de
războinicii lakota
(piele și perle
brodate)

