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Indiánské oblečení z pohledu historie. Z čeho
se svršky vyráběly?
Indiánské oblečení fascinuje lidstvo už od nepaměti. Obzvlášť okouzlena
je pak moderní společnost, a není divu. Tento druh oděvů je unikátní a
má za sebou velmi zajímavou historii. Současně se také nedá srovnat se
svršky 21. století, které jsou leckdy tuctové a sešité, jak se říká, „rychlou
jehlou“. Objevte s námi kouzlo odívání domorodých Američanů!
Pro člověka žijícího v moderní době může být leckdy nepochopitelný proces výroby indiánského
oblečení za užití čistě přírodních a živočišných materiálů. Avšak indiáni nebyli těmi, kteří by
surovinami plýtvali, nebo si snad své svršky tvořili pro své potěšení. Byl v tom zcela logicky

praktický důvod.

Živočišné materiály používané k výrobě indiánského oblečení
Jak již bylo uvedeno výše, domorodí Američané používali historicky k výrobě indiánského oblečení
materiály ryze přírodního charakteru. Ty se pak lišily kmen od kmene, stejně jako styl oblékání.
Současně také hrály roli klimatické podmínky. V zimě samozřejmě oděv vyžadoval hřejivější
materiály. Proto přišly vhod čištěné a vydělávané kůže různých savců, které indiáni lovili (např.
buvol, bizon, jelen, karibu, los, medvěd, zajíc, veverka a podobně). Různé druhy kůží se zpravidla
sešívaly dohromady a tvořily rozmanité druhy svršků. Původní obyvatelé Ameriky však měli
k přírodě ohromnou úctu, proto se snažili využívat ze zvířete vše a materiály ani potravou
neplýtvali – jak je dnes bohužel mezi lidmi zvykem. Proto maso zvěře snědli a nezřídka kdy vyráběli
náhrdelníky, náramky a různé jiné doplňky ze zvířecích chlupů, drápů, ptačího peří, zubů či kostí.

Indiánské oblečení a rostlinné materiály
Jedním z velmi častých rostlinných materiálů k výrobě indiánského oblečení byla kůra
stromů. Ta se odloupla, usušila, nasekala a vlákna kůry se pak vetkávala do různých druhů oblečení
či doplňků (nejčastěji se kůra používala k výrobě pláštěnek a klobouků). Průlomem však byla doba,
kdy domorodí Američané začali pěstovat bavlnu. Tu zpracovávali a též tkali do různých svršků.
Dalšími používanými materiály pak byla například juka, agáve, pelyněk a různé trávy. Přírodní
doplňky se vyráběly třeba z kamínků nebo třeba ze dřeva.

Co jste možná o indiánském oblečení či doplňcích nevěděli?
Původní indiánské oblečení je dnes připomínáno v mnoha muzeích (převážně nejrůznějšími
replikami). Na originály už dnes těžko narazíte – a když už, jsou velmi unikátní a vzácné. K dostání
jsou v dnešní době převážně imitace svršků domorodých Američanů, už ale zdaleka nejsou vyrobeny
z kvalitních materiálů. Pojďme si tedy na závěr ještě říct několik zajímavostí spojených s
mistrovskými díly indiánů:
Možná jste někdy slyšeli o tzv. indiánské „válečné košili“. Ta patřila mezi slavnostní
indiánské oblečení, které bylo pestře zdobené. Na košili bývaly našité korále, peří, třásně nebo
dokonce lidské skalpy! Indiáni věřili, že tento kus oblečení chrání svého nositele a dodává mu
sílu a odvahu. Domorodí Američané si válečnou košili oblékali při ceremoniích. A z jakého
materiálu byla vyráběna? Nejčastěji z jelenice nebo ovčí kůže.
Proslulé indiánské čelenky, vyráběné běžně z orlího peří, nemohl nosit každý indián.
Tato pocta příslušela zejména náčelníkům kmenů – na hlavu si čelenky tedy dávali muži
významní, kteří oplývali statečností, moudrostí a odvahou. Současně také měli zásadní poslání
– starat se o svůj indiánský lid.
Jako izolační vrstvu u indiánského oblečení používali domorodí Američané například
králičí a liščí srst nebo tulení kůži.
Indiánské oblečení zaznamenalo velkou přeměnu zejména s příchodem evropských
osadníků. Rozdíly mezi kmeny se začaly postupně stírat a svršky začaly být modernější.
Doplňky pak obsahovaly i syntetické materiály – přicházela éra umělých korálů.
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