
Zbirke 

Pavla Štrukel j 

Etnološka zbirka severnoameriškili Indijancev Ojibwa iz 19. stoletja v Slovenskem 
etnografskem muzeju (Zbiralci Fr iderik Baraga, Franc Pire, Ivan Čebul) 

Med najstarejše neevropske zbirke v muzeju sodi jo predmet i , ki so j ih prispevali 
omenjeni misi jonarj i -raziskovalci . Večina predmetov izvira iz prve polovice 19. 
stolet ja; predstavl jajo kulturo indi janskih skupin Očipve in Otava na območju 
Gorn jega in Michiganskega jezera. 

Najštevilnejši so Baragovi predmet i ; misi jonar j ih je pr inesel leta 1836, ko se je 
prvikrat vrni ! v domovino. Viri o tej zbirk i (članki v časnik ih, p isma Baragovi 
sestr i , omembe v Baragovi knj iž ic i o severnoameriških Indi jancih) pojasnjujejo 
kdaj so bili predmeti poslani , namenjeni l jubl janskemu muzeju. Omeni l i bomo 
pismo sestri Amal i j i z dne 18.—29. ju l i ja leta 1833. Baraga sporoča v njem, 
da ne more še poslat i pr ispevkov grofu Hohenwartu.^ Naslednje pismo je brat 
Friderik poslal Amal i j i 23. decembra leta 1836; pisal ga je, ko je potoval v Evropo. 
Baraga piše v n jem, da poši l ja poln zaboj zanimivosti n jenemu soprogu. Roko
pisni seznam predmetov manjka. Vsa dosedanja raziskovanja izpr ičujejo domnevo, 
da so bil i poslani indi janski predmeti v omenjenem zaboju, čeprav niso posebej 
omenjeni . I l irski list^ je namreč že naslednje leto (1837) objavi l seznam Baragovih 
in Pirčevih darovanih predmetov. Kasnejši viri (živl jenjepisi misi jonarjev v leksi
konih) ne omenja jo indi janske zbirke. Tako je torej seznam v I l i rskem listu edini 
in poglavitni vir podatkov o obravnavani zbirk i . Omenjeni list ni objavi l samo 
indi janskih predmetov, temveč je prinašal sezname vseh muzejskih zbirk iz prve 
polovice 19. stolet ja. Tedanj i Kranjski deželni muzej je namreč objavi l v l istu 
seznam prispel ih darov muzeju vsak mesec. Ti zapisi predmetov vsebujejo 
dokaj natančne podatke, zato so izredno dragoceni in pravzaprav edini , ki se 
nanje lahko opi ramo z gotovost jo. 

Nekatere l istine iz 19. stolet ja, ki poročajo o delu muzeja, so shranjene v Držav
nem arhivu Sloveni je. Pregledal i smo zadevne vire o Baragovih in Pirčevih da
rovanih predmet ih in ugotovi l i , da so podatki v neposredni zvezi s seznami, 
objavl jenimi v I l i rskem listu. Kurator L. Lichtenberg^ pojasni že na začetku takega 
poroči la, da muzej objavl ja sezname darovanih predmetov z imeni darovalcev 
v omenjenem listu. Iz teh kronoloških seznamov je v poroči lu le načrten povzetek. 
O darovanih predmet ih Franca Pirca je na vol jo malo virov. Kamnita sekira, 
ki je pr ispela z Baragovimi predmet i , je pr ipisana na koncu seznama. Ostale 
indi janske predmete je Pire poslal kasneje. I l irski list je objavl jal tudi pisma 
misi jonarjev in poroč i la o nj ihovem delu. Leta 1842'' je časnik pr iobči l Pirčevo 
pismo kanoniku Paušku v Ljubl jano. Med drugim se Pire zahval juje za poslane 
darove in pr ipominja, da poši l ja nekaj indi janskih predmetov. Ko je Il irski list 

' Prim. Jaklič Franc, 1931: Misijonski škof Irenej Friderik Baraga. V Celju, str. 97. 
' lllyrisches Blatt, 1837: Verzeicliniss der fiir das Landes-Museum eingegangenen Beitrâge. 
Laibach, Nr 17, str. 67—68. 
' Stândisches Landes Muséum von Krain. Jahres Bericht 1837 — Leopold Lichtenberg, 
curator. Stanovski arhiv Slovenije, Reg IV. F. 8 — de 1837 incl. 1840, Nr 311—359 (Državni 
arhiv Slovenije, Ljubljana). 
* lllyrisches Blatt, 1842: Missions-Nachrichten. Schreiben des Missionârs Franz Pierz aus 
de St. Marie 1 . juli 1841. Nr 20—19. V. 1842, str. 83—84, Laibach. 
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objavi l leta 1844^ nov seznanil pr ispel ih neevropskih predmetov v muzej, je na 
koncu omenjena razstavljena indi janska zbirka Barage in Pirca. 

O zbiralcu Ivanu Čebulu in njegovih prinesenih predmet ih je na vol jo še manj 
virov kot o Pircu. Leta 1873 se je vrni l v domovino in tako domnevamo, da! je 
tedaj moral prinesti indi janske predmete. 

Prvi muzejski popis razstavljenih indi janskih predmetov je bil napisan v Dežma-
novem vodniku leta 1888.' Omenjeni so vsi t r i je mis ionar j i : Friderik Baraga, Franc 
Pire in Ivan Čebul . 

Predmeti severnoameriških Indi jancev so bil i prvikrat vpisani v inventarne knj igo 
leta 1895, na straneh 42—43.^ Zbi rka ima naslov: S. Amer ika. V stolpcu opomb 
je napisan tudi darovalec. Iz podatkov je razvidno, da se je muzejski uslužbenec, 
ki je vpisoval predmete, opiral na zapis v Dežmanovem vodniku. Predmeti so 
vpisani pod števi lkami 1090—1145 v nemščini . Podatki so skopi , splošno je 
zapisano ie ime predmeta. 

Predmeti obravnavanih indi janskih plemen so bi l i vpisani tudi v knj ige Etnograf
skega muzeja v letih 1923—28.= V knjigi EM II so zabeleženi pod naslednj imi 
števi lkami: 2861—2875 ; 2877—2879; 2884—2886; 2888—2897 ; 2899; 2901; 2914— 
2919; 2944—2945 ; 2948. Podatki v teh knj igah so prav tako skopi in zelo po-
mankl j iv i . Zapisano je le ime predmeta, darovalec ni omenjen ; nekateri predmeti 
imajo označbo »Indi jansko«. Predmeti so zapisani precej zaporedno, vendar je 
zaradi pomanjkl j iv ih podatkov zelo otežen nj ihov pregled. 

V poroči lu , ki ga je objavi l Boris Orel v Slovenskem etnografu leta 1954' o ne
evropskih zbirkah, so omenjeni tudi predmeti iz severne Amer ike. Pripomnit i je 
potrebno, da sa( vir i le deloma pravi lni , ker je pisec upošteval samo podatke 
iz inventarnih knj ig Narodnega in Etnografskega muzeja. V teh knj igah so, kot 
smo že omeni l i , zapisi pomanjkl j iv i in nepravi lni . Čeprav je Boris Orel samo naštel 
predmete, ki so shranjeni v muzeju, je vendar načel vprašanje preučevanja teh 
zbirk. 

S e z n a m o b j a v l j e n v i l i r s k e m l i s t u 

Baragova zbirka je bi la objavl jena leta 1837 Nr 17/9 z nas lovom: »Verzeichniss 
der f i j r das Landes-Museum eingegangenen Beltrage«^" (Seznam predmetov De
želnega muzeja). Pod števi lko 213 so razvrščene naslednje skupine: 

a) Izdelki iz lubja severnoameriške breze; napravil i so j ih ameriški prebivalci iz 
rodu Očipve ob Gornjem jezeru. Ti so: ena posoda (makak), napolnjena s s lad
korjem ( indi janska beseda sinsibakwat bi morala bit i zapisana pravi lno sisibak-
wat, kar pomeni s ladkor) , ki je dobl jen iz soka ameriškega s ladkornega drevesa; 

' lllyrisches Blatt, 1844: C. Verzeichniss der eingegangenen Museal-Geschenke. Laibach, 
No 6—8. II, str. 24. 
' Dežman Karel, 1888: Fijhrer durch das Kralnische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach 
von Kari Deschmann. Laibach, str. 153—156. 
' Prim. Inventarne knjigo Narodnega muzeja — kulturno zgodovinski oddelek. Prva knjiga, 
1895—1914. 
^ Prim. Inventarne knjigo EM II, šL 2024—3515. 
' Orel Boris, 1954: O etnografskih zbirkah iz Afrike, Amerike In Azije v Etnografskem 
muzeju v Ljubljani. Slovenski etnograf, Ljubljana, let. V I—VI I , 1953-54, str. 140—141. 

lllyrisches Blatt, 1837, Nr 17/9, str. 67—68, št. 213. 
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— dve drugI prazni posodi različne vel ikost i ; — četrta je enaka posoda, napolnjena 
z divj im rižem, ki raste na močvirn ih t leh ob Gornjem jezeru. Imenujejo ga ma-
nomin in je poglavi tno žito teh Indijancev. Dve skledici (onagan), uporabl jeni za 
tekočo hrano; en model čo lna (zhiman, angl . pisano tchiman), izdelan iz brezo
vega lubja, notranj i okvir je iz ameriške cedre, ima eno jadro in dve vesl i . Pet 
kosov brezovega lubja, pr ipravl jenih za pokr ivanje strehe šotora (kosi so majhni). 

b) Stanovanjska oprema in leseni izdelk i : dve majhni otroški skledi in ena ot ro
ška žl ica, izdelek domačinov; dve leseni žl ici ( indi jan. izraz emikwan); edini jedi lni 
pr ibor teh prebivalcev; kotel visi navadno ob ognj išču, napolnjen z r ižem, r ibami 
ali drugim mesom; kadar je kdo lačen, vzame hrano iz kotla. — Manjši rogoznici 
(anakan); v kočah so večje, prav tako na potovanj ih, kajt i na njih tudi spi jo. — 
Ena vreča (mashkimod), majhna, tkana iz travnatih v laken. — Otroška indi janska 
zibelka (t ikinagan), narejena za poglavarjevo družino, izrezl jana; na otrokovem 
pregr injalu so indi janska dekleta uvezla f iguralni okras. — Krpl je (agimag pl. , 
s ing. agim) z vezalkami za privezovanje noge; očipvejska ženska je napravi la 
umetniško pleteno mrežo med okvir i krpel j . 

c) Primerki ob lač i l : par nevestinih čevl jev (makisinan pl.) iz srnje kože, okrašenih 
z zelenimi svi lenimi nitmi in vezenih s pobarvanimi hrbtnimi razcepl jenimi ščet i 
nami ; — par dekl išk ih čevljev, napol vezenih; — par navadnh ženskih čevljev. 

d) Moška in bojna oprema: bakrena ost sul ice ( j imagan); čisti baker j e lahko 
dobit i na površini zemlje kot neobdelan kos ali list. — Dve glavi mirovne pipe 
(opwagan), umetniško rezljani iz rdečega kamna; ena glava ima kositrne okrasne 
v ložke; — dve dolg i cevi za tobačno p ipo; ena je ovita do polovice z ježevčevimi 
bodicami , umetniško vezena, okrašena s pt ič j imi peresi in z zeleno ž imo; druga 
je okrašena z razcepl jenimi ježevčevimi hrbtnimi bodicami. Sledi razlaga o upo
rabi teh pip. — Mošnja za tobak (kishkibitagan) iz nestrojene cevaste kože rjave 
podlasice. Vse štir i noge so okrašene s pisanimi t rakov i ; pra-Amerikanci nosi jo 
mošnjo, obešeno na pasu. — Dve podobni mošnj i za tobak iz nestrojene svetlo 
rumene kože kune; — torb ica za tobak, tkana iz rdečih volnenih niti in vrvic 
z nanizanimi drobn imi steklenimi b iser i ; izdelala jo je očipvejska ženska; — 
usnjena nožnica (mokoman pomeni nož), vezena in ovita s f ino narezanimi, po
barvanimi bodicami ameriškega ježevca. — Osem puščic in dva loka (mit igwab); 
— kij (pagamagan), izdelan iz neke zelo t rde drevesne korenine. 

e) Pr i rodnine: košček cedrovega lesa (gij ik, g ig ik) ; — naravne in pobarvane 
ježevčeve bodice, ameriški pra-rodovi krasi jo predmete in vezejo oblači la z n j im i ; 
— polovica rogovja (eshkan) vel ikega ameriškega losa; — več ahatov in karneo-
lov; — krogla pir i ta, dobl jena v Gornjem jezeru; — peruti pisanega pt iča, (mo-
ningwaneka — pomeni pt iča pribo), dobl jene na otoku Sv. Mihaela, v glavni mis i 
jonsk i postaj i Sv. Jožefa. 

f) Knj ige: 1. Jesus obimadis iwin oma akìng (mol i tvenik); — 2. Otchipwe anamie-
masinaigan (moli tvenik). Obe knj ižici je spisal Friderik Baraga, mekatewikkwa-
naie (Črna suknja), tako so imenoval i katol iškega misi jonar ja; obe knjižici sta 
t iskani leta 1837 v Parizu. 

g) Bakrorez: pogled na novo katedralo svete Ane v Detroi tu. 

h) Novc i : dva srebrna in en bakren; pomeni jo : 1 Taler, Meksiška republ ika 1834; 
pol dolarja, ZDA 1836; 1 cent, ZDA, 1836. 



Tobačna pipa miru, rod Očipve, Gornje jezero, prva pol. 19. stol. 

Pod Nr. 214 je navedeno: Franc Pire je poslal iz Sault St. Marie staro kamnito 
sekiro (wagakwad), zelenkast peščenec (?), izkopana v Arbre Croche. 
Seznam Baragovih predmetov je prikazan tako, kot ga je objavi l Il irski list. Pre
gledal i smo samo pripisana očipvejska imena posameznih predmetov in napisali 
popravke. 

Leta 1888 je bil izdan vodnik po zbirkah Kranjskega deželnega muzeja Rudolf i -
num v Ljubl jani ; napisal ga je Karel Dežman. V tej knj ižici so navedeni predmeti 
iz severne Amer ike na strani 153—156." Omenjeni so takole: v dvorani V. so 
razstavljene etnografske zbirke iz severne Amerike in Azi je v vel iki v i t r in i ; te so 
pokloni l i muzeju misi jonar j i : škof Friderik Baraga, Franc Pire in Čebul ter Go
renje Kliner, svetovni popotnik na fregati Novara. 

Predmeti , ki j ih je poslal Ivan Čebul, so : indi janska mirovna pipa iz rdečega 
kamna (glava pipe ima obl iko temahavka), prevrtana, lesena cev je obl ikovana v 
zavoj ih; — indi janska košarica s pokrovom, izdelana iz drevesnega lubja, okrašena 
z ježevčevimi bod icami ; — par čevljev iz je lenovine, odl ično obuvalo Indi jancev 
v ostri zimi v severni Amer ik i ; — indi janska torba za tobak, izdelana iz črnega 
sukna, obramnica je tkana iz samih steklenih drobnih biserov, na prednj i strani 
vezena cvet l ica; v njej je kresi lo; — torba za tobak, izdelana iz modrega blaga, 
geste obšita s steklenimi biseri in z dolge obramnico ; — kes blaga z našit imi 
raznobarvnimi svi lenimi t rakovi . 

Pod števi lko 23 sta navedeni: stara kamnita indi janska sekira iz območja Gor
njega jezera in konica sul ice iz kresi lnega kamna; oboje je daroval Franc Pire. 

" Dežman Karel, 1888, str. 153—156. 



Baragovi predmeti so našteti tal<ole: l<rplje, pet l<osov brezovega lubja, čoln iz 
brezovega lubja, lol<a in puščice, indi janska piščal , dve rogoznic i , majhna vreča, 
dve leseni ž l ic i , dve otroški skledici in žl ica, dve mirovni pipi , obrtni izdelki iz 
brezovega lubja, usnjena nožnica, torba za tobak, otroška zibelka, par navadnih 
ženskih indi janskih čevljev, par dekl iških čevljev, par nevestinih čevl jev, k i j . 

V tem vodniku so napisani Baragovi etnološki predmet i , ki so bil i razstavljeni v 
etnografskem oddelku, toda ne vsi. Manjkajo kožnate mošnje za tobak, bakrena 
sul ica; števi lčno niso navedene posode iz drevesnega lubja. 
Ko smo pregledoval i sedanje stanje obravnavane indi janske zbirke, smo ugo
tovi l i , da so vpisani v našem muzeju le predmeti Ivana Čebula, Friderika Barage 
in Topolanskega. V muzeju so shranjeni le Baragovi etnološki predmet i ; od teh 
manjka jo: bakrena sul ica, tr i tobačne mošnje, dve puščic i in tr i puščične konice. 

— Predmeti misi jonarja Čebula so vsi shranjeni . — V muzeju sta tudi kamnita 
sekira in kamnita sul ica, ki ju je daroval Pire, kot je omenjeno v Dežmanovem 
vodniku. Misi jonarju Pircu pr ipisujemo še nekaj uporabnih indi janskih predmetov, 
ki so v našem muzeju. Ti so: moški vezeni mokasini z mehkim podplatom, par 
dekl iških vezenih mokasinov, par ženskih mokasinov, okrog la pletena košara s 
pokrovom, osmerokotna posoda iz brezovega lubja, vezena s cvet l ičnim motivom. 
Naslednj i predmet i : dve posodi iz brezovega lubja, en otroški in en ženski moka
sin so pripisani Baragi šele v prvi inventarni muzejski knj ig i . V seznamu, ki je bil 
natisnjen v I l i rskem listu, ti predmeti niso omenjeni . 

S l o v e n s k i r a z i s k o v a l c i — m i s i j o n a r j i 
p r i i n d i j a n s k i h s k u p i n a h O č i p v e i n O t a v a 

Friderik Baraga je bil prvi slovenski misi jonar v deželi Indi jancev Očipve in Otava 
in prvi naš raziskovalec teh skupin. Bil je tudi med prvimi raziskovalci indi jan
skega jezika, saj je napisal temel jna dela na tem področ ju . 

Leta 1831 je Baraga prispel v Cincinnat i (Ohio); tu se je pr ičel učit i otavski jezik. 
Najprej je vodi l misi jonsko postajo Arbre Croche na vzhodni obali Michiganskega 
jezera; kraj se danes imenuje Harbor Spr ings. Skupina Indi jancev Otava je v 
glavnem prebivala v Dolnjem Michiganu, to je na polotoku med Huronskim in 
Michiganskim jezerom. Ozemlje je bi lo še svobodno ob Baragovem prihodu in 
je segalo na jugu do reke Grand River. Pri Otavanih je ostal Baraga od leta 1831 
do 1835. V tem času je potoval na Bobrov otok v Michiganskem jezeru, na kate
rem so prebival i otavski r ibiči in pr idelovalci s ladkor ja; dal je v Manist ik (Mani-
stique) onstran Michiganskega jezera, v La Grand Traverse (danes Traverse 
City). Leta 1832 je dal natisniti mol i tvenik v otavskem jeziku. Naslednje leto (1833) 
je obiskal na krpl jah (80 km) Michi l l i -Mackinac (danes Mackinaw) in otok Little 
Detroit. Nato se je peš odpravi l na jug v Maškigong (danes Muskegon) in v Grand 
River (danes Grand Rapids), ki je bil tedaj še na svobodnem indi janskem ozemlju. 
Spomladi leta 1835 je Baraga nadaljeval mis i jonsko delo pri plemenu Očipve ob 
Gornjem jezeru. Po Baragovem odhodu so morali Indi janci Otava na jugu po l 
otoka Michigan prepustit i ozemlje Združenim amer išk im državam. Mnogo otavskih 
družin se je izselilo v Kanado, zlasti na otoke v Huronskem jezeru in se po
mešalo z Očipvejc i . 

Baraga je najprej prebival v Sault Sainte Marie, kasneje se je odseli l v La Pointe 
na otok Madel ine. Na otoku so se Indi janci Očipve ukvarjal i z r ibolovom. Bila je 



Rezljani okvir indijanske otroške zibelke, rod Očipve, Gornje jezero, prva pol. 19. stol. 
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tudi Že zelo razvita t rgovina f rancoskih nasel jencev s kožuhovino. Baraga je v 
tem kraju preučeval indi janski jezik in imel st ike tudi z Indi janci na cel ini v Fond 
du Lac, ki j ih je obiskoval v čolnu iz brezovega lubja. 

Pozimi leta 1835/36 je Baraga napisal pet kn j ig : t r i v očipvejskem jeziku, eno 
slovensko in eno nemško knj iž ico, ki jo je prevedel tudi v f rancoski jezik. Knj i 
ž ico '^ v s lovenskem in nemškem jeziku, ki opisuje živl jenje severnoameriških 
Indi jancev, je Baraga izdal na prošnjo rojakov iz domovine in na pobudo Leopol-
dinske družbe na Dunaju. Ta družba je Barago tudi denarno podpirala. Omenjena 
Baragova knj iž ica je pomembna; v njej niso opisani samo Indi janci Očipve in 
Otava, temveč tudi druga indi janska plemena. Delo je pisano stvarno in nepr i 
stransko in sega v dobo, ko je bi lo še zelo malo pisanih virov. Ta Baragova kn j i 
ž ica je danes v st rokovnih krogih malo znana, saj je ne zasledimo v del ih, ki 
obravnavajo indi jansko kulturo. Bol je znana je Pirčeva knj iž ica, ki je izšla več 
let kasneje. 

Ko je Baraga pisal o živl jenju Indi jancev, je šele nekaj let prebival med nj imi. 
Tako je razumlj ivo, da je iskal pisane vire, ki so bil i na vol jo v njegovem času 
in ki so obravnavali zadevna indi janska območja. O vprašanju l i terature, ki jo je 
Baraga uporabl jal pri p isanju, je bi lo napisanih že nekaj vrst ic. Zato ne bi o tem 
vprašanju natančneje razpravl jal i , temveč bi omeni l i le nekatere novejše pr i 
pombe. Celoten slovenski prevod knj iž ice, ki je izšel leta 1970, ima zelo poučen 
in pregleden predgovor profesorja dr. Vi lka Novaka. Pisec natančno razčlenjuje 
Baragovo delo in ga pr imerja s Heckewelder jevim. Nekateri raziskovalci Barago
vih del meni jo, da imenovanega izvirnega dela ni mogel uporabl jat i . Iz pisma 
dne 25. februarja leta 1836 je razvidno, da je Baraga pisal pr i jatel jem v New York, 
naj skušajo dobit i Heckewelder ja in dve drugi knj ižici . '^ Od naprošenih del je 
dobi l samo eno in to naj bi bi la Tatcherjeva knj iga: »Sketches of the Manner, 
Customs and Character of the North Amer ican Natives«. Kl jub najnovejšim virom 
in raziskavam pa menimo, da je Baraga vendar moral zasledit i Heckewelderjeve 
podatke, ker j ih uporabl ja in navaja njegovo ime. 

Dne 29. septembra leta 1836 je Baraga odpotoval v Evropo; s seboj je nesel 
rokopise vseh petih knj ig . Delo o živl jenju Indi jancev je bi lo t iskano v nemškem 
jeziku in v s lovenskem skrajšanem prevodu v Blasnikovi t iskarni v L jub l jan i ; oč ip-
vejski mol i tvenik in f rancoski prevod knj iž ice o živl jenju Indi jancev sta bi la t iska
na v Parizu. Ob tej prvi vrnitvi v domovino je Baraga pripel jal tudi muzejsko zbir
ko indi janskih predmetov. 

Avgusta leta 1837 se je Baraga vrni l v Amer iko in še to leto dal t iskati knj igo o 
osnovnih pravil ih očipvejske slovnice v mestu Buffalu. Nato se je vrni l v mis i jon
sko postajo La Pointe (Visconsin) in ostal do leta 1843- Od tu je odšel v L'Anse 

" Baraga Friedrich, 1837: Geschichte, Character, Sitten und Gebrauche der nord- amerika-
nischen Indier. Laibach. 
Slovenski prevod: Popis navad in sadershanja Indijanov Polnozhne Amerike. — Prevod j 
je priredil Jožef Krek, ki je samovoljno krajšal Baragovo besedilo. V Ljubljani, 1837. i 
Natančen prevod Baragove nemške izdaje je izšel šele leta 1970 v Celju z naslovom: 
Zgodovina, značaj, nravi in šege severnoameriških Indijancev. V knjigi je obširen in po
učen uvod prof. dr. Vilka Novaka. 

Prim. pismo B. Kotnika, poslano leta 1970 dr. V. FajdigI v Ljubljano. Iskreno se zahva
ljujem dr. FajdigI za pojasnila, ki jih je posredoval o Baragi in njegovem delu. 
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(Gor. Michigan) blizu polotoka Keweenaw. V L'Ansu so belci odkri l i bogate 
bakrene rudnike; razvila se je tudi živahna trgovina s kožuhovino, zato se je v 
tem kraju naseli lo mnogo evropskih prisel jencev. Baraga je deloval med oboj imi , 
belci in Indi janci. Pozimi leta 1846 je obiskal indi jansko naselje Lac du Flambeau 
na krpl jah. Zaradi t iskanja očipvejskih knj ig je potoval v Detroit, vračal pa se je 
prek otoka Sand Island v naselje Grand Portage. Leta 1847 je Baraga pisal Leo-
poldinski družbi na Dunaj, da je končal oč ipvejske slovnico,'" ' začel pa je se
stavljati slovar. Indi janci Otava so mu sporoči l i , da so ga sprejel i za člana svojega 
rodu. Od leta 1848 do 1851 je Baraga potoval po misi jonskih postajah, med dru 
gim je obiskal tudi Gopper Harbor in Ontonagon. Leta 1853 je napisal očipvejski 
slovar;'^ istega leta je postal v Sault St. Marie apostolski vikar gorn jega Michigana 
pri Indi jancih Očipve. Leta 1858 je dal t iskati indi janske knj ige v Gincinnat i ju, 
leta 1860 se je odpravi l po krpl jah skozi pragozd na jug v St. Ignac, na otok 
Mackinac in v Minnesoto Mine (danes Rockiand), rudarsko naselje blizu Onto-
nagona. Leta 1861 je potoval v Detour, južno od Aulta, ob izlivu reke St. Marie, 
na Sugar Island (Sladkorni otok), v Baie de Goulais severno od Saulta. Leta 
1866 je Baraga prenesel sedež škof i je v mesto Marquette; tu je umrl leta 1868." 
Baraga se je posebno uveljavil na področju znanost i . Raziskoval je indi janski 
jezik in preučeval očipvejske kulturo. Na žalost pa je bil tako vnet misi jonar 
krščanske vere, da je pri Indi jancih odstranjeval stare verske indi janske skulp
ture. Mimogrede omenjamo, da ni v muzejski zbirki nobenega predmeta, ki bi 
ponazarjal indi jansko božanstvo. 

Franc Pire je odpotoval v Amer iko leta 1835. Skoraj št ir ideset let je živel med 
Indi janci . Leta 1836 je ostal v indi janskem naselju La Croix (Cross Vil lage). Misi
jonsko delo je opravl jal v Sault SL Marie, na otoku sv. Jožefa in v Ki tchimit igong, 
vzhodno od Sault SL Mahe. Leta 1838 je obiskal indi janski naselj i Mihip ikoton 
in Okvanikis inong ob severni obal i Gornjega jezera. Od tu je šel v Grand Portage, 
Fort Wi l l iam in Pigeon River; v teh naselj ih je živel leta 1838—39, 1 8 4 1 - ^ 2 , 1847. 
V teh letih se je vračal tudi med Indi jance Otava v Middietown, Cheboigan, Arbre 
Croche, na otok Kastor, v Manestie (Manistee), Grande Traverse, Machkigong 
(Muskegon) in v še nekatera druga manjša indi janska naselja. Leta 1845 je na
pisal v otavskem jeziku »Veliki katekizem z obširno razlago« in dal t iskati 70 
nedel jskih pr id ig. Učil je Indi jance kmeti jstva in o tem svojem delu poročal v 
Ljubl jano. Kmeti jska družba v Ljubl jani ga je odl ikovala za uspešno delo pri raz
šir janju umnega kmeti jstva in vrtnarstva doma in na tu jem. 

Leta 1852 je Pire živel pri Indi jancih Očipve v Crow Wingu (Minnesota); v tem 
kraju je prebivalo tudi več f rancoskih naseljencev. Leta 1853 je ustanovil postaje 
ob jezeru Mil le Lake, v Belle Prairie in v Sauk Rapids. Leta 1857 je pisal župniku 
Kristanu na Vačah in hkrati poslal knj iž ico o zgodovini Indi jancev, ki jo je napisal 
in izdal v SL Louisu. Iz naselja Crow Wjng je obiskoval Indi jance ob jezerih 
Leech Lake, Red Lake, Otter-Tail Lake. Leta 1864 se je Pire vrni l v domovino. 

" Baraga Frederick, 1850: A Theoretical and Practical Grammar of the Otchipwe Lan-i 
guage. The Language spoken by the Chippewa Indians; which is also spoken by the 1 
Algonquin, Otawa and Potawatomi Indians with little diference. Detroit. ' 
' ' Baraga Frédéric, 1853: A DIctIonary of the Otchipwe Language, explained in english; i 
I —Otchipwe-Englisch, Il — Englisch-Otchipwe, Cincinnati. 

Prim. podatke: Jaklič, 1931, str. 191—230. : ì 
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vendar je spet kmalu odpotoval k Indi jancem v Amer iko. Ustanovil je spet nekaj 
novih postaj in obiskoval prejšnje. Leta 1867 je Pire zaradi v isoke starosti prebi l 
največ časa v Crow Wingu. Ko je napisal »Knj igo zmernost i« in ustanovil bratov
ščino zmernost i v Minnesot i , je odpotoval v domovino leta 1873. Umrl je v L jub
l jani leta 1880.1^ 

Pire se je zelo t rudi l , da bi Indi jance Očipva navadil kul turno živeti in umno 
gospodar i t i . Pisal je verska beri la in pesmi v indi janskem jez iku; podobno kot 
Baraga je izdal knj iž ico o živl jenju Indi jancev in v njej obši rno opisal lastna do 
živetja. Nekateri njegovi vir i v tej knj iž ic i so dokaj pomembni . Pire je poslal l jub
l janskemu muzeju tudi nekaj indi janskih predmetov, ki so več inoma brez podat
kov; nekaj predmetov je izgubl jenih, kot je ugotovl jeno. 

Janea Čebul je odpotoval v Amer iko leta 1859. Nekaj časa je prebival v Sault 
St. Marie, nato je bil poslan v Minnesoto Mine (danes Rockland) in Ontonagon. 
Leta 1860 je prispel v La Pointe; od tu je oskrboval postaje: Red Cliff, Bad River 
(Odanah), Bayfield in Superior (Viscensin) in nekaj manjših indi janskih nasel i j . 
Čebul je obiskoval tudi nasel ja: Ashland, Duluth, Fond du Lac (danes Cloquet), 
Courtes Oreil les in Lac du Flambeau. Leta 1863 je srečal na potovanju po Minne
sot i št i r i Slovence, t rgovce. — Leta 1873 je obiskal domovino, nato se je spet 

" Prim. podatke v knjižicah: 
Pierz Franz, 1855: Die Indianer in Nord-Amerika, ihre Lebensweise, Sitten, Gebrâuche 
u. s. w. St. Louis, Mo. 
Hrovat Florentin, 1887: Franc Pireo oče umne sadjereje na Kranjskem in apostolski misijo
nar med Indijani v severni Ameriki. V Celovcu. 



vrnil v Amer iko. Najprej je delal v naselju Evropejcev Shawano (Wisconsin), po
tem v indi janski vasi Keshena, v kateri so prebivali Menomini . Tu je ustanovil 
»družbo treznosti« in st rogo nastopil zoper prodajanje žganja Indi jancem. Leta 
1874 je prebival v Super ior ; obiskoval je naselja Bad River, Ashland, Bayfield, 
La Pointe, Red Cliff, Courtes Oreil les in C loque t Leta 1875 je deloval med Indi
janci Menomini v Marinette. Leta 1876 je Čebul odpotoval v Evropo, Egipt in 
Palestino. V Franci j i je ostal od leta 1878 do 1882, nato se je vrni l v Amer iko. 
Zadnja leta svojega živl jenja je preživel v kra j ih : Kalumet, S t Ignac, Manist ique, 
i fonwood, Ontonagon, Iron River, Norwagy, Iron Mountain, Newberry, Grand Ma
rais, Garden in Fayette. Leta 1898 je Čebul umrl v Gardenu.''^ 

Čebul je bil zelo pr i l jubl jen posebno med Indi janci ; poznali so ga ob vsej južni 
in zahodni obal i Gorn jega jezera in ob severni obal i Michiganskega jezera. Naučil 
se je očipvejskega jezika. Bil je pevec, pesnik in godbenik. Daroval je l jubl jan
skemu muzeju nekaj izvirnih in dragocenih predmetov. 

P r v o t n o o z e m l j e I n d i j a n c e v O j i b w a i n n j i h o v i h 
p o d s k u p i n t e r d a n a š n j i r e z e r v a t i 

Potomci števi lnega indi janskega rodu Oj ibwa, ki je bi lo v dal jni preteklost i tretje 
največje indi jansko pleme, so razširjeni po gozdnem ozemlju ob Vel ikihi jezerih 
v severnem delu Michigana, Wisconsina, Minnesote in vzdolž južne obale Kanade. 
Na območju Huronskega, Gornjega in Michiganskega jezera je bi la nj ihova prvot
na domovina; kasneje so se ti Indi janci naseli l i na celini ob manjših jezerih in 
v gozdovih. Te imenujemo gozdne in jezerske Indi jance Oj ibwa. V Kanadi pre
bivajo na ozemlju med Ontario in Winnipegom ter po pobočju Skalnih gora, 
koder se premikajo potujoče manjše skupine. Najzahodnejši Indi janci te skupine 
so Pembina; prišl i so iz severozahodne Minnesote in severne Dakote, naselil i so 
se na pogorju Turt le Mountains in v severozahodni Kanadi. Skupina Nibowis ib i -
win inwak je nasel jena v Saskačevanu, skupina Pik River v Man i t ob i . " Vse te 
severne skupine so se pomešale s p lemenom Crée in Assin iboin. Francoski na
sel jenci so j ih imenoval i Saulteaux (slapovi). Te indi janske skupine pr ipadajo 
lovski prer i jski kultur i in so zato imenovani preri jski Oj ibwa. 

V prvi polovici 17. stolet ja so Evropejci odkr i l i pleme Oj ibwa ob severovzhodni 
obal i Gornjega jezera. To je bi la skupina Sault Sainte Marie. Druge skupine so se 
pomikale ob obalah jezer na zahod prav do Wisconsina. V času teh selitev so se 
Indi janci Oj ibwa neprenehoma bojevali z drugimi plemeni (Fox, Santee, Dakota, 
Sioux) in j ih pregnal i iz močvirnatega ozemlja, na katerem je uspeval divji riž 
(Zizania aquatica).^" 

V prejšnj ih stolet j ih so bi le razširjene na ozeml ju Indi jancev Oj ibwa pomembne 
vrste divjih žival i . Indi janci so lovil i kuno, medveda, v idro, kuno zlat ico, risa, 
rakuna ali kanadsko kuno in pižmovko. Proti koncu prejšnjega stolet ja so Evro
pejc i , predvsem t rgovc i , bol j in bol j spraševali po kožah teh divj ih živali. Indi janci 
Oj ibwa so se seli l i na zahod cel ine in na sever do otoka Royale in Grand Portage, 

Zaplotnik Ivan, 1928: Janez Čebulj misijonar v Ameriki. V Grobljah. Misijonska knijž-, 
niča, zv. 6. | 
" Lyford Carrie A., 1953: Ojibwa Grafts. Lawrence Kansas. Indian Handcrafts 5. 

Underhill Ruth M., 1953: Red Man's America. Chicago, str. 114. J 



kjer je bil lov uspešnejši in bogatejši . Leta 1766 so poročal i evropski raziskovalci, 
da prihajajo Indi janci v Michi l l imackinac (danes Mackinaw) z vel ik imi svežnji 
kožuhovine. Trgovci so kupovali kože tudi pri severni skupini Oj ibwa na območju 
Lake of the Woods; ti še danes pr ipadajo subarkt ičn im lovcem. Iz območja Hudso-
novega zaliva je poročala družba »Hudson's Bay Company», da so trgoval i z Indi
janci Chipewyans.^' Tako je v 19. stolet ju pleme Oj ibwa oskrbovalo večino evrop
skih t rgovcev s kožami in z r ibami. Indi janci pa so prejemali kot plači lo strelno 
orožje, industr i jske in obrtne izdelke. 

Preri jski in jezerski Indi janci Oj ibwa so imenovani tudi kalumet l judstvo. Ime 
izvira od naziva mirovne pipe, ki je predvsem glede rabe zelo pomembna v 
družbenem živl jenju Indijancev. To števi lno indi jansko skupino sestavlja več 
plemenskih podskupin. Taka manjša skupina so Indi janci Otava, ki so pred
stavljal i prvotno vel iko pleme Oj ibwa. Ko so se seli l i proti zahodu cel ine, so 
prebival i ob reki Otava v vzhodni Kanadi . Sosednja skupina, prav tako iz rodu 
Oj ibwa, j ih je pr ičela imenovati Otava, kar naj bi pomeni lo t rgovca. Indi janci 
Otava so postali dejansko dobr i t rgovski posrednik i , najprej med indi janskimi 
rodovi , kasneje pri evropskih trgovcih.^^ Naselil i so se na območju Michiganskega 
jezera. Po letu 1741 so se ti Indi janci pomikal i ob dolnjem Michiganu, na otok 
Mackinac in v okol ico Arbre Croche (danes Harbor Springs). Ko je prišel Baraga 
leta 1831 v Arbre Croche, je živelo pr ibl ižno 4000 Otavanov na polotoku Michigan. 

Druga podskupina so Čipeva, Očipve; t i so zasedli ozemlje od Sault Sainte 
Marie proti zahodu in se naseli l i tudi v deželi Minnesot i . Prvi raziskovalci so 
poročal i o tem plemenu, da je zelo napredno in da predstavl ja razvito kul turno 
dejavnost. Amer iško-kanadska vojska je omej i la svobodo Očipvejcev v veliki 
meri v letih 1812-15. Še večj i prit isk so izzvale ameriške industr i jske družbe na 
Indi jance Očipve, ko so začele odpirat i na nj ihovih ozemlj ih bogate rudnike in 
ustanavljati industr i jo. Te družbe so preseljevale Očipvejce nasilno v notranjost 
cel ine, predvsem v Minnesoto. Indi janci se niso mogli branit i , zato so bil i pr i 
si l jeni prepustit i lastno zemljo za majhno odškodnino. Zaradi neprestanih pre
ganjanj se je število Očipvejcev občutno zmanjšalo. Baraga poroča, da j ih je 
bi lo v n jegovem času okrog 15.000. Leta 1843 so šteli Očipvejc i okrog 30.000 
prebivalcev.^^ 

Menomini so prav tako podskupina Oj ibwa. Nj ihov jezik je soroden s plemeni 
Cree-Montagnais na severu in s plemeni Sauk, Fox in Kickapoo v prer i j i . Nase
ljeni so v državi Wisconsin in ob Michiganskem jezeru. 

Tret ja znači lna podskupina rodu Oj ibwa so Potawatomi. Tudi ti Indi janci so se 
naseli l i na območju Michiganskega jezera. Znani so kot pol jedelci in zato sorodni 
s prer i jskimi p lemeni. 

Številna etnična skupina Indi jancev Oj ibwa ima mnogo imen. Jezikovno pr ipada 
pomembni skupini A lgonkin, ki zajema največje število indi janskih rodov. V to 
jezikovno skupino sodi jo plemena vzdolž At lantske obale, v notranjost i Labra
dorja, v severnem delu bazena St. Lawrence, na območju Vel ik ih jezer in Mississi-

" Lips Eva, 1956: Die Reisernte der Ojibwa-Indianer, Wirtschaft und Recht eines Ernte-
volkes. Berlin, str. 31 . 

Swanton John R., 1953: The Indian Tribes of North America, Washington, str. 244. 
" Swanton, 1953, str. 263. 



pija, v preri j i Sasl<atchewan in v zgornjem IVlissouriju. Skupina Oj ibwa so naj
številnejši v jezikovni skupini A lgonk in . Pleme Otava, Potawatomi in Oj ibwa so 
jezikovno zelo sorodni , rodovno pa le v ohlapni zvezi. 

Danes govor i jo Indi janci Oj ibwa lasten jezik samo v naselju in še to le starejši 
l judje. Mlajši rod se uči angleščine. Nekateri Indi janci govor i jo tudi f rancoski 
jezik, ker so bil i prvi evropski nasel jenci na nj ihovem ozemlju Francozi. 

Ime Oj ibwa, Chippewa, slovensko Očipve, Cipeva pomeni vel iko skupino Indi
jancev Oj ibwa. Prvotno in pravo ime rodu Oj ibwa je bi lo »ishinabe, Anishinabe«, 
kar pomeni prvi l judje. Pleme je dobi lo to ime od drugih indi janskih rodov. Prvi 
angleški nasel jenci so ime popači l i in pr ičel i imenovati te Indi jance Chippewa. 
To ime se je splošno uveljavilo, saj so tako imenovani v vseh uradnih l istinah 
na območju Združenih držav.^'' Ime Chippeways, Ottawas zasledimo v l i teraturi 
že v prvi polovic i prejšnjega stoletja.^^ Enako j ih imenuje Baraga v svojih knj igah 
in pr ipominja, da so bil i Indi janci Očipve v preteklost i številen in mogočen rod ; 
sedaj j ih je mnogo manj in so raztreseni okrog Gornjega jezera in v notranjost i 
cel ine. Dalje meni, da pr ipadajo Očipve, Otava in Potawatomi jezikovni skupini 
A lgonk in ; med seboj se le malo razl ikujejo.^' 

Ime Oj ibwa je splošno uveljavl jeno v etnološki l i teraturi , v nekaterih pr imerih 
je dodana še označba »Chippewa«, ki do ločneje pojasnjuje, da je to ena in 
ista etnična skupina Indi jancev Oj ibwa.^' 

O nastanku imena Oj ibwa se je ukvarjalo že mnogo raziskovalcev. Napisanih je 
več razlag, od katerih niso vse v celoti sprejemlj ive. Dokazano je, da ime Oj ibwa 
izvira iz indi janskega jezika. Nekateri strokovnjaki meni jo, da je to popačena be
seda »o-jib-i-weg« — kar naj bi pomeni lo človeka, ki s l ika predmet ali piše na 
pr imernem materialu. Ohranjeni zvitki brezovega lubja dokazujejo to razlago, 
na nj ih so pisana poroči la o vračih in o obrednem besedi lu rodovne družbe 
midéwiwin ter o znači lnih potezah rodovne kulture. Taki zvitki so se ohrani l i 
pri p lemenih Menomini , Potawatomi in Ottawa.^^ 

Današnja določena ozemlja severnoameriških Indi jancev, imenovana rezervati, 
so naseljena z nj ihovimi etničnimi skupinami. Tehtno je pr ipomni t i , da so nek
danje Baragove misi jonske postaje na ozemlju Oj ibwa in Otava danes indi janski 
rezervati ; ti so ustanovljeni v vseh t ist ih pokraj inah, ki so j ih zasedli Oj ibwa, 
ko so se seli l i na zahod. Na tem ozemlju živi jo Oj ibwa podobno kot nj ihovi pred
niki. Ukvarjajo se z lovom, r ibolovom, pobira jo divji riž na močvirnih pol j ih in 
nabirajo gozdne sadeže. V današnj i dobi se je zelo razvila obrtna dejavnost 
med n j imi ; izdelujejo izvirne in lepe izdelke ne samo za lastno rabo, temveč j ih 

Lyford, 1953, str. 12. 
Hiiger M. Inez, 1951: Chippewa Child Life and Its Cultural Background. Washington. Bureau 
of American Ethnoiogy. Bulletin 146, str. 1—2. 
Lips, 1956, str. 129. 
" Heckewelder Jean, 1822; Histoire, moeurs et coutumes des nations Indiennes. A Paris, 
str. 37. 
" Baraga, 1837, nem. izd. str. 31—33; slov. prev. str. 27—29. 
Baraga, 1850, str. 5. 
" Lyford, 1953 — že v naslovu knjige imenuje to indijansko skupino z obemi imeni in 
sicer Ojibwa, Chippewa. 
2 ' Lyford, 1953, str. 12. 



tudi prodajajo. Gozdovi na tem območju so še bogat i kal<ovostnega lesa, čeprav 
so ga evropski t rgovci dali mnogo posekati v prejšnjem stolet ju. Najbol j pogostna 
gozdna drevesa so : breza, javor, cedra, jesen, vrba, hrast, topol in smreka. 

Leta 1815 so se začel i Indi janci Oj ibwa pogajati z v lado Združenih držav glede 
dodel jenega ozemlja. Od leta 1850 do 1880 so bil i splošno ustanovljeni sedanj i 
rezervati. Razdeljeni so na organizirane, neorganizirane in zaprte rezervate, ter 
rezervate, ki imajo razdel jeno z e m l j o . " 

V organiziranem rezervatu v Michiganu prebivajo Indi janci iz naseli j L'Anse, 
Baraga, Las Vieux Desert, skupina v Ontonaganu, Keweenaw Bay Indian Com
munity in skupina Bay Mil ls. Uprava Vel ik ih jezer (Great Lakes Agency) nadzo
ruje ta naselja. V Zgorn jem Michiganu blizu Sault Sainte Marie je neorganiziran 
rezervat, ki mu pr ipada skupina Indi jancev na Sugar Island (Sladkorni otok) 
in skupina Nahma; v teh naselj ih živi jo oboj i , Oj ibwa in Otava. Hannahvil le je 
prav tako neorganizirana skupina in jo imenujejo tudi Potawatomi; v njej je 
pr iženjenih nekaj posameznikov iz rodu Oj ibwa. 

V državi Wisconsin so organizirani rezervati skupin iz Lac du Flambeau, Bad 
River, Mole Lake in Red Cliff. V neorganiziranem rezervatu sta skupini iz Lac 
Courte Oreil le in SL Croix. Uprava Vel ik ih jezer opravl ja nadzorovalno delo tudi 
v teh rezervatih. 

V državi Minnesota sodi jo v organiziran rezervat skupine iz Fond du Lac, 
Grand Portage, Mil le Lacs, Bois Fort ali Nett Lake (tudi Lake Vermil l ion), White 
Earth in Leach Lake. Nadzoruje j ih »The Consol idated Chippewa Agency«. V 
severozahodni Minnesoti živi neorganizirana skupina Indi jancev ob Rdečem 
jezeru (Red Lake Indians) v zaprtem rezervatu. V severni Dakoti na Tur i le Moun
tain je t ip rezervata, ki ima razdel jeno zemljo, v njem živi vel ika skupina Indi jancev 
Pembina, ki so neorganizirani . 

R a z v r s t i t e v p r e d m e t o v v s k u p i n e i 

O r o ž j e I 

Puščice. V zbirk i je šest puščic, od teh imajo t r i je pr imerki puščične ost i , t r i j e ; 
so brez nj ih. Puščice so vtaknjene v razcepl jen konec lesene pal ice, nato p a i 
tesno ovite z rast l inskim v laknom. Zadnj i konec vsake puščične pal ice je operjen ̂  
za bol jše letenje. Ptičja peresa so pr i lepl jena v t reh vrstah na zadnj i del pal ice i 

" Lyford, 1953, str. 16. , 
a) Indijanska etnična skupina je »organizirana«, če je sprejela reorganizacijo zakona z ' 
dne 18. junija 1934. • 
b) Indijanska etnična skupina je »neorganizirana«, če ni sprejela reorganizacije zakona; I 
zato ima latiko le neuradno plemensko organizacijo in oblast ali svet. j 
c) »Zaprt rezervat« obsega zemljo, ki jo priseljenci ne morejo naseliti. V rezervatu ob 
Rdečem jezeru ni dovoljeno naseljevanje belcev; prav tako ne dobijo zemlje posamezni 
Indijanci. Vse ozemlje je v plemenski posesti. i 
d) »Rezervat z razdeljeno zemljo« pomeni, da imajo posamezni Indijanci posest, ki j i m ' 
je bila na voljo že v preteklosti, ne da bi bila potrebna plemenska privolitev. Nekaj zemlje ; 
je še vedno v plemenski lasti. Z odredbo Kongresa se lahko dovoli ali prepove naselitev 
belcev. 



in nel<olil<o pristr ižena. Nel<aj teti peres je nel<olil<o pošicodovanih. Rastl inska 
in kožna vlakna, ki ovi jajo pt ičja peresa, so pobarvana z rdečo barvo. Štir i 
pal ice so okrašene med nalepl jenimi peresi z rdečimi in črn imi čr tami . Puščične 
pal ice so dolge od 58 do 61 cm in imajo na zadnjem koncu zarezo za tet ivo. 
Indi janski domačin je naredil puščične ost i . Te so gladke, obl ikovane kot list 
z ostro konico. V zadnjem delu osti sta izsekana kavel jčka in poševno obrnjena 
nazaj. Dve puščični osti sta železni, ena je bakrena. 

Sulica. V zbirk i je en pr imerek brez držala. Narejena je iz kresi lnega kamna, 
temno zelene barve, g ladko obdelana, konica obl ikovana ovalno. 

Lok. V zbirki sta dva pr imerka; eden je dolg 121 cm, drugi 116 cm. Loka sta 
izdelana iz svetlega lesa, verjetno iz ameriškega belega oret ia, ploščata in z 
zarezami na konceh. Zareza je tudi na sredini loka. Tetiva je kita severnoameri
škega losa, zvita iz dveh trakov. 

Kij. Ploski leseni kij je izdelan iz neke zelo t rde drevesne korenine; najožji je 
v sredin i , na konceh je širši, trapezaste obl ike. Okrašen je z vrezanim okrasom, 
ki ga sestavl jajo geometr ične obl ike: rombi, črte, te se diagonalno križajo, 
spirale, kr ižci , obrobl jen i s pravokotnik i . 

O r o d j e 

Kamnita sekira, zelenkasta, g ladko obdelana, rezilo je ob l ikovano; na zadnjem 
koncu ima ovalen žleb, vanj je bil nameščen jermen, ki je vezal sekiro na 
topor išče. 

P r o m e t n a s r e d s t v a 

Čoln. Majhen model kanuja kaže veren posnetek čolna, ki so ga Indi janci Oj ibwa 
uporabl jal i na jezer ih. Notranje ogrod je je iz cedrovega lesa, ostal i material 
je brezovo lubje. Čoln je opreml jen z enim jadrom in dvemi vesl i , š iv i na robovih 
čolna so zalit i s smolo. Zgorn j i rob kanuja je rdeče pobarvan, enako barvane 
so klopi v kanuju. 

Krplje. Muzejski pr imerek je t ip koničast ih krpel j , ki so znači lne pri Indi jancih 
Oj ibwa. Očipvejska žena je napravi la mrežo med okvir j i , ki so iz svetlega lesa, 
verjetno jesena. Umetniško pletena mreža je narejena iz narezanih t rakov jelenje 
kože. Prednj i in zadnj i del mreže je rdeče pobarvan. Trakovi za privezovanje 
nog so nameščeni na sredini krpel j . Na robovih okvirjev so pod kožnatimi trakovi 
rdeče krpice volnenega blaga in rdeči čopki . Okvirj i krpel j so na zgornj i strani 
okrašeni z vrezanim c ik-cak okrasom, ki je povrhu pobarvan z rdečo barvo. 
Krpl je so dolge 105 cm, široke na sredini 31 cm. 

Material za šotor. V zbirk i je pet kosov brezovega lubja. To so majhni kosi, 
odrezani in pr ipravl jeni enako, kot bi j ih sešil i Indi janci , če bi hotel i pokr i t i šotor. 
Vsak kos je sešit iz t reh delov. 

K o s i o b l a č i l i n d r u g a o p r e m a 

Moški mokasini. Muzejski par je izdelan iz je lenovega usnja ima mehek podplat ; 
kroj obuvala je iz enega kosa jelenovine. Vrhni del je prišit posebej tako, da je 



mokasin drobno naguban. Ta vrhnj i del mokasina je okrašen z okrasnimi robovi . 
Mokasini so opreml jeni z vezalkami. Črn suknen pas, obrobl jen z zeleno svilo, 
je vstavl jen med manšetami ob č lenkih in ostal im mokasinom. 

Drugi primerek, samo en mokasin, iz je lenove kože, je enako krojen kot prejšnj i . 
Vrhnj i prednj i del je okrašen; motiv je cvet l ični . Šopek predstavl ja cvet zvončka, 
dva druga cvetova, liste in tr i p ike; obrobl ja ga okrasni rob. Polno vezenje je 
narejeno z raznobarvno svi leno prej ico. 

Ženski mokasin i . Muzejski par predstavl ja nevestine mokasine. Narejeni so iz 
srn inega usnja. Krojeni iz enega kosa usnja, šiv samo na peti , podplat mehek; 
spredaj so mokasini drobno nagubani. Manšeta ob č lenkih je iz črnega sukna, 
njen zgornj i rob je okrašen z zeleno svi lo. Apl ikaci jsk i okrasni motivi na manšeti 
so cvetovi iz raznobarvne svile, obrobl jeni z drobnimi belimi biseri . Vrhnja prednja 
usnjena krpa je vezena z barvanimi ježevčevimi razcepl jenimi vlakni. Okras je 
rozeta, elipsasti listi in popki . 

Naslednj i par so dekl iški mokasini , izdelani iz srninega usnja, krojeni iz enega 
kosa in imajo mehek podplat. Usnjena ozka manšeta ob č lenkih je okrasno na
zobčana, prednj i del je drobno naguban. Prednja vrhnja krpa je vezena z barva
nimi ježevčevimi v lakni . Okrasni motivi so: tul ipanov cvet, dva popka, listi in 
spiral i . 

Par navadnih ženskih mokasinov je narejen iz enega kosa jelenovega usnja in 
ima mehke podplate. Manšeta in vezalke so usnjene. Vrhnja prednja usnjena 
krpa je vezena z barvanimi ježevčevimi vlakni. Okrasna motiva sta: cvet z listi 
in rob. 

Par ženskih mokasinov iz temnorjave jelenove kože, mehek podplat, drobne 
gube ob šivu vrhnje prednje usnjene krpe. Manšeta ob č lenkih je iz temno-
modrega sukna, obrobl jena z modro svilo in nanizanimi bel imi drobnimi biseri 
v obl ik i zobčkov; na notranj i strani tega roba je bordura s križnim vbodom. 
Na manšeti je okrasni motiv vej ice s popkom in šesterokrake zvezde. Okras je 
šivan z raznobarvnimi drobnimi b iser i ; sredina vej ic je prepletena s kr ižnim 
vbodom. Vrhnj i prednj i del je vezen z barvanimi ježevčevimi v lakni . Mot iv i : steblo 
z l isti, c ik-cak črta obl ikuje grmiček in okrasni rob. 

Par dekl iških mokasinov, sešit ih iz enega kosa srnje kože, šiv na peti in 
prs t ih ; spredaj drobno nagubani, ozka manšeta. Vezen motiv z raznobarvno 
pre j ico: cvet s popki in l isti, spodnja lista sta hrastova. Okrasni rob je vezen 
z barvanimi ježevčevimi v lakni . Manšeta je nazobčana, bordura na njej je vezena 
z barvnimi ježevčevimi v lakni ; motiv je c ik-cak črta. 

Primerek samo enega ženskega mokasina kaže kroj iz enega kosa jelenovine, 
mehek podplat, šiv le na peti , obrobne gube spredaj in manšete iz črnega sukna 
Na tem suknu je našita vi jol ičasta svila in na njej okras iz našitih belih drobnih 
biserov, ki obl ikuje jo spirale, zobčke in čr te ; vmesna elipsasta pol ja so iz rdeče 
svile, vrhnj i prednj i del je vezen z ježevčevimi vlakni in obrobl jen z drobnimi b i 
ser i ; motiva: cvetovi z listi in kvadrat v sredini . 

Primerek otroškega mokasina je na re je i iz enega kosa temnorjave srnje kože, 
šiv samo na peti , mehek podplat, in spredaj drobno naguban. Usnjena manšeta 
je vezena z barvnimi ježevčevimi v lakni ; okras na njej loki in čopi . Motiv spredaj : 
cvet, steblo z listi in v i t icami. 



T o r b e s š i r o k o i n d o l g o o b r a m n i c o 

V muzejski zbirk i sta dva pr imerka. Prvi je vezen z b iser i . Prednj i del torbe je 
iz temnomodrega volnenega blaga, katerega gorn j i rob je obšit z zelenim r ipsom. 
Poglavitni okrasni motiv na torbi so rakove škarje, napol real ist ična lista in ge
ometr ični l ik i ; ti so : rombi , t r ikotn ik i , črte in pike. Na obramnic i je ponovl jena 
kompozic i ja rakovih škari j in varianta vzorca krempl ja ; med temi vzorci so manjši 
geometr ični l ik i . Uporabl jeni biseri so raznobarvni in gosto nanizani po površini 
biaga. Rese na spodnjem robu so prav tako vezene z biseri in obl ikujejo kva
drate, rombe, romboide, pravokotnike in varianto vzorca v idr inega repa. Obrobni 
del torbe je vezen z bel imi biseri , gosto nanizanimi v čr tah, ki v presledkih ob l i 
kujejo el ipse. 

Drugi pr imerek torbe s š i roko do lgo obramnico je tkan iz volnenih niti in vrvic 
z nanizanimi bel imi biseri . V osrednjem delu na prednj i strani so osnova rdeče 
volnene ni t i ; ob straneh sta pasova iz zelenih volnenih nit i . Torba je tkana tako, da 
v lakna z nanizanimi bel imi biseri obl ikuje jo pokončne c ik-cak čr te po vsej po
vrš in i ; črte delajo videz vi jugastega vzorca. Ob odprt in i so prišit i t r i je trakovi 
počez; ti so rdeče, rumene in zelene barve; prav ob robu so vi jugasto prišit i 
beli biseri . Vsi robovi , tudi obramnica, so obrobl jen i z gosto nanizanimi bel imi 
biseri v dveh vrstah. 

Zadnja stran torbe je tkana v t reh barvnih p loskvah: stranski sta temnomodr i , 
srednja najširša je zelena. Beli biseri so vtkani enako kot na prednj i strani in 
obl ikuje jo isti vzorec. Med omenjenimi barvnimi ploskvami so tkani pasovi iz 
rdečih nit i . Krajna temnomodra pasova sta podal jšana v obramnico in sta ob
robl jena na straneh z ozkim rdečim pasom. Vtkani beli biseri na obramnic i ob l i 
kujejo črtast vzorec z ravnimi krajšimi in dal jš imi čr tami . Te so razporejene tako, 
da naslednj i stolpec črt sega na sredino razmaka prejšnj ih dveh črt. Tako je 
obl ikovan prekinjen črtast vzorec v sto lpcih. Obramnic i sta sešiti na konceh 
in se končujeta z dolgimi resami volnenih nit i , modr ih in rdečih, in z vlakni nani
zanih biserov. Spodnj i del torbe končuje jo dolge in goste rese volnenih niti in 
vlaken z nanizanimi biseri . Notranjost torbe je podložena s pisanim bombažnim 
blagom. 

Torbica za tobak iz črnega sukna, znotraj podložena z rjavim bombažnim blagom 
in s sivozelenim svi lenim r ipsom. Robovi torb ice so okrašeni z dvema gost ima 
vrstama bel ih drobnih biserov. Prednj i del je obrobl jen z rdečo svi lo; na sredi 
je vezena cvet l ica s steblom in l ist i . Okras je narejen z modr imi , rumenimi, temno-
rdečimi , svet lomodrimi in rožnatimi biseri . Bordura z ovalnimi robovi je okrašena 
z apl ikaci jami. Motivi so variaci je vidr inega repa. Krajna vzorca sta iz rdeče svile, 
notranja iz sivozelene, srednj i je vi jol ičast. V srednjem in vrhnjem vzorcu je sre
dina prepletena s križnim vbodom. Podlaga teh okrasnih podolgovat ih likov je 
svet lomodra svila. Zadnj i podal jšani del torb ice je obrobl jen z vi jol ičasto svilo 
in bel imi biseri . Notranj i rob je iz sivozelene svile, na tej pa okrasna apl ikaci ja 
iz rdeče svile. Vzorec je motiv v idr inega repa in vezene vej ice. V ovalnih ogl ih 
je povrhu apl ikaci je vezen motiv javorovega lista in nazobčani list z el ipsastim 
izrezom. Spodnj i rob končuje jo mrežasto prepleteni, gosto nanizani drobni 
biseri raznih barv in rese s čopki . Obramnica je tkana iz samih biserov. Na njej 
ob l iku je jo temnozeleni biseri podlago tr ikotniških likov. Osrednj i vzorec so r omb i , 



iz temnordeči t i biserov, obrobl jeni s svet lovi jol ičast imi biseri, l<i se vrsti jo v ena
komernih c ik-cak presledkih. Zadnja stran torb ice je iz črnega sukna. 

Širok trak iz temnomodrega sukna je okrašen z apl ikaci jami. Okras so podolžni 
pasovi in obl iku je jo geometr ične l ike. Našiti okrasni svileni t rakovi so rdeče, 
zelene, rumene in svet lomodre barve; podlaga med našit imi trakovi je temnomodra 
svila. Trak je dolg 137 cm in š i rok 17 cm. Zakaj je bil trak uporabl jen, je težko 
reči . Domnevamo, da je bil morda del oblači la ali del opreme indi janske zibelke. 

Usnjena nožnica je sešita iz jelenove kože; krasi jo jo dolge in goste rese. Ob 
njeni odprt ini je vezen okras, kvadratne obl ike; v lakna vezenine so ježevčeve 
bodice. Osrednj i motiv je osmerokraka zvezda in kvadrat. Drobni geometr ični 
l iki so na vogal ih. Vlakna ježevčevih bodic so barvana rumeno, belo, črno, zeleno, 
rožnato, rdeče in belo. 

Tobačne mirovne pipe. V zbirk i so t r i je pr imerki . Tovrstna pipa je pri Indi jancih 
Oj ibwa pomembna. Ponavadi je glava pipe rezljana, dolga tobačna cev pa bogato 
okrašena. Dve muzejski pipi imata glavi rezljani v obl ik i č loveškega obraza 
iz rdeče gl inaste kamnine ali katl inita. En pr imerek je po ostalem delu glave 
okrašen z vrezanimi in rel iefnimi geometr ičn imi l ik i ; na drugem pr imerku so 
vloženi kositrni l ist iči , ki obl iku je jo razne geometr ične in reliefne pravokotne l ike, 
pred odprt ino pipe je rezljan nastavek. 

Tobačna cev pri prvem pr imerku pipe je lesena, gladko obdelana, ploščata in 
dolga 93 cm. Del te cevi je zeleno pobarvan, drugi del je ovit z barvanimi ježev
čevimi bodicami. Na sredini in na koncu cevi je šop sive žime in pt ič j ih peres. 
Drobne kite, ki so ovite okrog cevi, so pletene iz pobarvanih vlaken ježevčevih 
bod ic ; ta vlakna pa so spletena okrog dveh tankih rastl inskih nit i . Kite so več
barvne in gosto lepl jene poprek na cev. Okras na njej je črtast, obl ikovan je 
l ik Indi janca s peresi na glavi in brez nj ih, mitološki panter, ki po starodavni 
legendi živi pod zemljo, dal je geometr ični l iki in koničast i šotor. Vlakna ježevčevih 
bodic so barvana črno, rdeče, belo in rumeno. Ob ustju cevi je šop žime, ovit 
z zeleno svilo in šop kožnatih vrvic, ki so bele in v inskordeče barve; na koncu 
teh so obešeni majhni bakreni c i l indr ični votl i gumbi . 

Druga tobačna cev je dolga 82 cm, lesena, okrogla, črno pobarvana. 66 cm cevi 
je gosto ovite z večbarvnimi vlakni ježevčevih bodic, ki so na zgornj i strani 
prešite z rastl inskim vlaknom. Vlakna bodic, š i roka 2 mm, so bele, rumene, zelene 
in rdeče barve. 

Tret j i pr imerek tobačne pipe je obl ikovan kot sekira, ki je narejena iz rdeče 
kamnine; okras so prof i l i rani robovi. Cev je lesena, iz svetlega lesa in obl ikovana 
prot i ustju v navoj ih. 

V muzejski zbirk i je tudi železno kresi lo z nataknjenim koščkom gobe. Sodi 
k opremi tobačne pipe. 

Indijanska otroška zibelka. V muzejski zbirki je pravzaprav samo lesen okvir, 
manjka pa vsa druga oprema npr. blazina, odeja, pregr injalo. Kakor poročajo 
vir i v I l irskem listu, bi moralo biti še vrhnje pregr injalo, okrašeno z bogat im 
vezenjem, ki ga danes ni v zbirk i . Lesena podlaga zibelke je rezljana in rdeče 



barvana. Vzorci so cvet l ični , spirale in srčasta obl ika v sredin i . Okras je rezljan 
z obeh strani deske. Nad glavo otroka je nameščen locanj , to je usločena 
pal ica, ki je okrašena z enakim vrezanim mot ivom kot gornj i del zibelke. Locanj 
j 9 pribit na obeh robovih in ovit s kožnatimi t rakovi . Ob spodnjem robu zibelke 
je pritr jena ovalna lesena deska, da otrok ne more zdrsnit i z nje in da se noge 
opira jo nanjo. 

O b r t n i i z d e l i t i 

Posode iz lubja amerišice breze. V zbirki sta dve sk led ic i ; iz nj ih so jedl i tekočo 
hrano. Oba pr imerka sta narejena iz upognjenega lubja in na straneh sešita. 
Ena sk ledica je pravokotne obl ike, sešita na štir ih mest ih, rob je končan z dodano 
okroglo tenko šibico, ovito z vlakni ježevčevih bodic, barvanih vi jo l ičasto, svetlo-
modro in rumeno. Na notranji strani zgornjega roba je vrezan okras, sestavljen 
iz pik in črt, puščične osti in valovit ih črt. Druga sk ledica je okrogla, sešita na 
šestih mest ih. 

Šest posod iz lubja je obl ikovno zelo podobn ih ; okrasni motivi pa so dokaj 
razl ični. Vse posode so okrašene s polnim vezenjem vlaken ježevčevih bodic. 
Posode so razl ične vel ikost i . 

Posoda s pokrovom ima obl iko prisekane piramide, sešita je iz upognjenega 
lubja; šivi tečejo v obl ik i trapeza do polovice posode, nato je po sredini samo 
en šiv do vrha. Vrhnj i rob je enako končan kot pri sk ledicah. Okrasni motiv 
na stranicah posode je na eni strani srce in l ist i , na drugi št i r ikraka zvezda, 
rombi in popk i ; na pokrovu je vezena zvezdica, listi in popek. Vlakna ježevčevih 
bodic so barvana rdeče, belo, rumeno, črno in modro. 

Druga posoda je sešita enako kot prejšnja, enake obl ike, toda ni okrašena. 
— Naslednja posoda je enake obl ike kot prejšnj i , okras pa je bogatejši . Na eni 
stranici so sti l izirani cvetovi, listi in popki , na drugi t r ikotniške obl ike st i l iziranih 
listov in kvadrat; na pokrovu je motiv listov. Polno vezenje je narejeno z razno
barvnimi vlakni ježevčevih bodic. Rob posode je končan z gost im ovi janjem rdečih 
in rumenih v laken. Pod nj im je vrezan okras c ik-cak črt in prav tako ob šivih 
posode. Rob pokrova ovi jajo modra v lakna v presledkih. — Drugi pr imerek je 
okrašen z motivi , ki so srce, cvetova, nazobčan list z rogovi in popkom. Na 
pokrovu so okrasne cik-cak črte. Vlakna ježevčevih bodic so barvana črno in belo. 
Ta posoda je obl ikovana in šivana kot prejšnj i pr imerki . Na eni stranici so okraski 
geometr ični liki in osti puščic, na drugi je šop upognjenih travnatih stebel in ost 
puščice. Ob robu pokrova so c ik-cak črte in okrasni šivi, narejeni z vlakni 
ježevčevih bodic. Okrasne risbe so vezene z barvanimi vlakni ježevčevih bodic. 
— Naslednja posoda iz obravnavane skupine je okrašena s st i l iz iranim cvet l ičnim 
mot ivom. Na eni stranici so cvetovi z l isti, polmesecem in piko, na drugi so cve
tovi , l isti in popk i ; pokrov je okrašen z l iki rombov. Vezenje je narejeno z bar
vanimi vlakni ježevčevih bodic; te so rdečkastorjave, zelene, modre in bele. 

Posoda pravokotne obl ike s pokrovom ima spodnj i široki rob upognjen navzven 
in na pokrovu dolg locanj . Vse štir i stranice posode so vezene z vlakni ježevčevih 
bodic. Končni , ožji stranici , sta okrašeni z ženskimi l iki in sicer sta dva v spodnj i , 
dva v zgornj i polovici stranice. Okrasni motiv je cvet l ični , napol st i l iziran. Vzorec 
predstavl ja posodo, iz nje pa raste glavno steblo s cvetom; iz stranskih stebel 
cveti jo marjetke in tul ipani. Ta šopek, napravl jen s polnim vezenjem, pokriva 



celo stranično ploskev; spodnja cvetova segata že na spodnj i upognjen rob. 
Vzorec s srci je vezen na upognjenem robu ožj i l i stranic. Vsi robovi stranic so 
ovit i s črnobel imi vlakni ježevčevih bodic. Razkošno okrašen je tudi pokrov 
posode; na njem je razporejenih šest cvetov; v sredini teh je zanka in na njej 
sta privezani dve škol jk i kavri. Vzorec na pokrovu je obrobl jen z neenakomerno 
nazobčanim robom, narejenim z navadnim vbodom. Široki rob pokrova je gosto 
ovit z vlakni ježevčevih bodic ; upognjene stranice pokrova so c ik-cak gosto 
ovite z rast l inskim rjavim v laknom. Notranjost posode je oblepl jena s papir jem. 
Dolg locanj je spleten iz barvanih vlaken ježevčevih bodic. 

Druga posoda ima osem izbočenih stranic, okrogel pokrov in dolg locanj z rde
čimi pentl jami ob straneh. Okras na stranicah je narejen s polnim vezenjem 
barvanih vlaken ježevčevih bodic. Motivi so cvet l ični . Vzorca na stranici ena in 
pet sta enaka, prav tako na stranici dve in šest, tr i in sedem ter štir i in osem. 
Okrašen je tudi pokrov posode; na njem je vezen motiv šopka cvet l ic in src, 
Posoda je na robovih oblepl jena s svi lenimi in bombažnimi t rakovi . Notranjost 
posode je obdana z g ladko plastjo lubja, ki pokr iva konce vlaken ježevčevih 
bodic. 

Pleteni izdelki. V muzejski zbirki je pr imerek torbe, pomemben izdelek pri tem 
indi janskem plemenu. Tkana je v razl ičnih izmerah. Muzejski pr imerek je narejen 
iz svetlo in temnorjavih cedrovih v laken. Osnova je mrežasta, nato je votek, 
gosto ovit okol i nje. Na zadnj i strani torbe je vzorec vodoravnih črt, označen 
s svetlejšimi in temnejšimi v lakni . Na prednj i strani je vzorec prav tako narejen 
v vrstah. V eni so obl ikovani t r ikotn ik i , v drugi mitološki panter. Tako razporejen 
vzorec izpolnjuje vso površino tkanja. 

Pletena posoda s pokrovom, obl ikovana kot krogla, je pletena iz ploščat ih viter 
tako, da votek pr ikazuje pret ikanje vitre po zunanj i in notranj i strani pokončne 
osnove. 

V zbirki sta tudi dve rogoznic i , pleteni iz cedrovih v laken. Ta so svetle, naravne 
barve in temnorjave barvana vlakna. Pleteni vzorci so: kvadrat i , pravokotnik i , 
rombi , t r ikotnik i in črtasti vzorec na konceh- — Tkana rogoznica je iz razcepl jenih 
v laken rafi je. Rogoznica ima na konceh dolge, goste rese, le na eni strani so 
rese kratke. 

Leseni izdelki. V zbirki sta dve večji leseni zajemalki , izdelani iz enega kosa. 
Držalo zajemalke je na koncu zarezano poševno kot kl juka. Zajemalk i sta g ladko 
obdelani s struži lcem. — Dve majhni otroški skledi sta prav tako gladko obdelani 
s struži lcem. Okrašeni sta s prof i l i ranimi robovi . — Otroška žl ica je enako izde
lana kot zajemalk i . 

Glasbeni instrument. V muzejski zbirk i je dolg lesen rog, gosto ovit z lubjem 
ameriške breze. Dolg locanj je privezan na obeh konceh. Rog je dolg 140 cm. 

M u z e j s k a z b i r k a i n i n t e r p r e t a c i j a k u l t u r e I n d i j a n c e v 
O j i b w a 

Števi lčno skromna zbirka skupine Oj ibwa predstavl ja nekaj pomembnih kul turnih 
znači lnost i tega rodu. Na tem mestu nameravamo razpravljati o izvirnosti p red-



metov in o zgodnj ih vir ih ter j ih primerjat i z razisl<ovanji sodobnih ameriških in 
drugih strokovnjakov. Posebej moramo poudari t i , da so prvi vir i , ki poročajo 
o obravnavani indi janski kul tur i , dokaj pomembni . Zato menimo, da je potrebno 
upoštevati npr. Baraga, Pirca, Heckewelder ja; vsi omenjeni misi jonarj i raziskovalci 
so živeli med temi indi janskimi plemeni. 

Muzejski pr imerki mirovnih pip sodi jo v vrsto ceremonialn ih kalumetov. Take 
pipe zasledimo pri gozdnih in jezerskih skupinah Oj ibwa, ki so imenovane tudi 
l judstvo kalumet. Prebivajo na območju Vel ik ih jezer in reke Mississipi. Ime 
kamulet ni indi janska beseda, izvira namreč iz normansko-f rancoske besede 
chalumeau, kar pomeni piščal ali chalumet, ki pomeni ustnik pri pipi . Indi janci 
imenujejo pipo za kajenje opwagan. Ime kamulet je pravzaprav pomeni lo dolgo, 
lepo izdelano in okrašeno cev iz trst ja, ki j i je namesto glave pipe bi la nataknjena 
glava race ali pa le njen vrat. Ta mirovna pipa je pomembna tudi v l judskem 
pr ičevanju, ki govori o nastanku indi janskega rodu. Zato so to ceremonialno 
pipo uporabl jal i pri čaščenju svoj ih božanstev. Pater Marquette je zapisal, da 
je bi la mirovna pipa tako spoštovana pri indi janskem rodu kot nobeno kral jevsko 
žezlo v Evropi . ' " 

Ime kalumet pomeni danes tobačno pipo v celot i , t o je cev in glavo pipe. Baraga 
opisuje mirovno pipo kot s imbol , ki je pomemben predmet pri sklepanju miru 
in pri jatel jstva med plemeni. O njej obširno poroča in omenja prinesene pr imerke, 
ki so shranjeni v l jubl janskem muzeju.'^ Daljši opis mirovne pipe je tudi v I l irskem 
listu. Oba, Baraga in Heckewelder, omenjata vrvico wampum, ki je enako po
membna kot mirovna pipa. Baraga jo imenuje »venec iz škol jk«. Heckewelder 
pravi o pipi , da je narejena iz rdečega ali črnega kamna; preden je uporabl jena 
ob slovesnih pr i ložnost ih, mora biti očiščena. Pire poroča, da so na posvetovanju 
plemenskih in družinskih poglavarjev vedno pripravi l i tobak in pipe.'^ 

Vsi Indi janci kadi jo tobak. Iz navadnih pip kadi jo vsak dan ali na običajn ih ple
menskih zborovanj ih. Ceremonialna pipa je na pomembnem zborovanju ali po
svetovanju indi janskih starešin samo ena. Iz te pokadi navzoč član rodu le en 
d im. Mirovna pipa Indi jancev Oj ibwa je lesena, kamnita ali kovinska. Izmed 
kamnin, iz katerih je izdelana glava pipe, je najbol j znači len rdeč ali rjav pipni 
kamen ali katl init, ki ga Indi janci pr idobivajo v jugozahodnem delu Minnesote 
iz reke Chippewa, na območju plemena Irokezov, na ozemlju New Yorka in v 
Kanadi. Georg Cat l in, indi janski sl ikar, je prvi opozori l mineraloge na to gl inasto 
kamnino leta 1839; po njem ima tudi ime katlinit. Ta gl inenec obsega barvno 
lestvico od svetlosive do temnordeče; je zelo mehak, lomljiv, ga je mogoče 
rezljati in zgladit i z najbol j preprost imi orodj i kot je npr. preprosto kamnito 
rez i lo . ' ' Ko je katl init nekaj časa na zraku, postane t rd . 

°̂ Underhill, 1953, str. 110. 
Baraga, 1853, str. 329. 
Driver Harold E., 1964: Indians of North America, Chicago, str. 93. 
Funk & Wagnalls, 1949: The Dictionary of Folklore Mythology and Legend. New York, 
vol. I, str. 183—184. 
'̂ Baraga, 1837, nem. izd. str. 166—167; slov. prev. str. 142—143. 

" Heckewelder, 1822, str. 154—155. 
Pire, 1855, str. 50—51. 
' 5 Underhill, 1953, str. 117. 
Lyford, 1953, str. 40. 



Tobačne pipe so tudi bal<rene, železne ali medeninaste. Kamnite tobačne pipe, 
obložene s srebrn imi , svinčenimi ali kositrnimi vložki , izvirajo iz časov, ko so 
se prvi Evropejci pojavi l i na tem ozeml ju. Tobačna cev je navadno lesena, naj
pogosteje narejena iz jesena. Če je pipa ceremonialna, je cev rezljana, okrašena 
z or lovimi peresi, živalskimi d lakami, motivi vzorcev so narejeni z vlakni ježevče
vih bodic in raznobarvnimi b iser i . , 

Tobak je ena najbol j razšir jenih rastl in v severni Amerik i . Indi janci kadi jo v 
sedanjem času večinoma kupl jeni tobak; poleg tega uporabl jajo še neko meša
nico, ki je precej močnejša kot navaden tobak. Indi janci meni jo o tobaku, da 
je dar božanstva; to izpričuje šega iz preteklost i , ko so imeli navado darovati 
tobak duhovom in nadnaravnim si lam. Tobak je bil pomemben tudi pri rel igioznih 
rodovnih obredih midéwiwin. Indi janski domači tobak, znan že v 17. stolet ju, je 
mešanica razl ičnih rastl in, korenin, l istov in lubja. To tobakovo mešanico Indi
janci imenujejo kinnikinnik; sestavl jena je iz l istov in lubja rastl ine sumac (Rhus 
glabra L ) , vedno zelenega grmičevja, rdeče vrbe (Cornus stolonifera Michx.) ' ' ' 
in iz drenovega lubja. Indi janci delajo tobakovo mešanico iz rdečih jagod vedno 
zelenega grmičevja (Mitchel la Repens), medvedjega grozdičevja (Archostaphylos 
Urša), lubja rdeče vrbe (Cornus stolonifera) in krvavordečega drena (Cornus 
sericea) še danes. Tega tobaka, ki je pr ipravl jen in uporabl jen pri verskih obredih, 
Indi janci ne kadi jo, ne žveči jo in ne njuhajo. Tobakova mešanica iz omenjenih 
rastlin in ostružkov je zdrobl jena v možnarju. 

Muzejska torba z obramnico pr ipada enemu izmed najbol j znači lnih kosov indi 
janskega ceremonialnega oblač i la pri Oj ibwa. Indi janci nosijo torbo ob slavnostih 
in je razkošno okrašena. Ta in drugi muzejski pr imerki so označeni v inventarnih 
zapisih kot tobačne torbe. Baraga^^ omenja tudi take torbe, ki so nekol iko dru
gačne; pravi, da nosi vsak Indi janec tobačno mošnjo s seboj . Narejena je iz 
kož mačke, mlade vidre ali drugih divj ih živali. Indi janep nosi torbo na pasu. 
Pire opisuje le poglavitna indi janska oblači la. Heckewelder pa poroča o rečeh, 
ki j ih nosi jo Indi janci v taki torb i .^ ' 

Slavnostne tobačne torbe so Indi janci začel i nosit i pred nekaj stolet j i , ko so se 
prvi Evropejci pojavi l i na nj ihovem ozeml ju. Tako je raziskano, da so sredi 18. 
stolet ja angleški vojaki nosil i podobne to rbe; te so bi le okrašene s čopi in perja-
nicami. Indi janci Oj ibwa so privzeli obl iko teh torb in j ih krasil i z bogat im veze
njem. V prejšnjem stolet ju so bile te slavnostne torbe najpogosteje vezene z 
raznobarvnimi biseri . Torbe niso postale pomembne le kot del s lavnostnega 
oblači la, temveč so veljale tudi kot denarno sredstvo. Indi janci Oj ibwa so j ih 
prodajal i p lemenu Sioux. Vsaka torba, okrašena z biseri , je veljala enega konja 
poni ja. 

Na tem mestu se zativaljujem za pojasnilo prof. Ernestu Faningerju iz Prirodoslovnega 
muzeja v Ljubljani, kar zadeva katlinit. To je rdečkasta glinasta kamnina, imenovana argil-
laceus stone, ki ga uporabljajo severnoameriški Indijanci za izdelovanje tobačniti pip. 
" Hiiger, 1951, str. 63. 
Lyford, 1953, str. 42. 
Driver, 1964, str. 90. 
Lips, 1956, str. 174. 
" Baraga, 1837, nem. izd. str. 60—61; slov. prev. str. 50. 
' O Heckewelder, 1822, str. 326. 



Vezenje in tl<anje z biseri in apl ikaci jsko delo na muzejskih torbah kaže znači lne 
vzorce in krasi lno tehniko, ki jo v id imo le še na starejših pr imerk ih. Vzorci , k i 
so obl ikovani na muzejskih torbah, predstavl jajo geometr ične l ike, in pr i lagojene 
obl ike cvet l ičnih motivov.'^ Geometr ični l iki so tkani in vezeni . Vzorci so bil i 
prvotno preprost i , kasneje so dobi l i zelo zapletene obl ike. Znači ln i vzorci pri 
Oj ibwa so bile okrasne ravne črte, vezene z b iser i ; te so bi le vedno drugačne 
barve, kot je bi la podlaga. Črta cik-cak, imenovana tudi bl isk, povezuje enako
merno razporejene vogale. Dvojni vzorec cik-cak, imenovan drsanje, je eden 
najznači lnejših starejših okrasnih motivov pri Oj ibwa (na tem mestu opozarjamo 
na tkano torbo v muzeju, ki ima vtkane nanizane bele bisere). 

Zelo razširjen okrasni vzorec pri Oj ibwa je v idr in rep, ki naj bi predstavl jal sled 
vidre na ledu spomladi . Vzorec je iz ozkega podolgovatega šesterokotnika in 
dveh, t reh ali št ir ih rombov. Obl ikovan je tudi kot ozka ver iž ica na robovih in 
trakovih v raznih variantah. 

Konvencionalni vzorci so tkani in vezeni z biseri . Okrasek je lahko samostojna 
enota ali je povezan z okrasnim robom. Lik je privzet iz narave, nato na blagu 
razl ično obl ikovan. Eden najstarejših tovrstnih tkanih vzorcev pri Oj ibwa je osem-
stranična pika, imenovana okrogl i biser. Pogostni vzorec so štir i pike. Romb in 
podal jšani šesterokotnik nastopata samo kot vzorec »vidrin rep«. Lik vr tn ice je 
nastal iz št ir ih pik; ta vzorec je zelo razšir jen. Drevesni listi so obl ikovani raz
l ično: nekateri so real ist ični, drugi le na pol ali pa so popolnoma pri lagojeni 
umetnikovi predstavi. List javora, hrasta in divje t r te imajo pogosto naravno 
obl iko. Najpogosteje obl ikuje jo ozadje cvetov. 

Ko vzorec, privzet iz narave, izgubi naravno obl iko, ga predstavl jajo različni 
geometr ični l iki. Tako npr. romboid pomeni list drevesa ali rast l ine; romboid 
z ostr imi koti predstavl ja perut pt iča; osem romboidov z ostr imi koti proti nj ihovi 
sredini obl iku je vr tn ico. Na podoben način je lahko upodobl jeno grozdje, brus
nice ali pero. Zanimiv in splošno razširjen vzorec so rakove škarje (nazorno 
je prikazan na muzejskem primerku). Obi l ica rakov v jezerih je gotovo pr ipomogla 
da se je obl ika nj ihovih škari j pojavi la v okrask ih. 

Cvetl ični vzorec je eden prvih okraskov, ki je bil raziskan na vseh oblači l ih ind i 
janskih rodov. Evropejci so razširi l i nekol iko drugačno vrsto cvet l ičnih motivov; 
predvsem so bili ti zadnj i le na pol real ist ični. Pojavil i so se tudi večji listi in 
cvetovi, oboj i pa so izpolnjevali vso površino vezene ploskve. Obl ike pik in ležeči 
vbodi so raziskani na vezenih očipvejskih pr imerkih s cvet l ičnimi vzorci . Najpo-
gostnejši so : vr tnica, l i l i ja, slak, zvonček, javorov in hrastov list, vrh smreke, 
buča, želod in rožni popki . Vrtn ica in javorov list sta znači lna vzorca Indi jancev 
Oj ibwa. Indi janci so privzeli cvetje v lončku in vrtno cvetje od f rancoskih na
sel jencev. Stebla cvetic so prikazana na starejših pr imerkih z gost imi trnjevimi 
bodicami . 

V muzejski zbirk i kaže pr imer apl ikaci jskega okraševanja š i rok trak. Tako apl i 
kaci jsko delo je bi lo razširjeno pri Indi jancih Oj ibwa, vendar se ni razvilo tako 
popolno kot pri plemenu Potawatomi. Oblači la, okrašena s priši t imi trakovi svetl ih 
barv, so bi la raziskana pri jezerskih indi janskih skupinah. V 19. stoletju so bil i 

" Lyford, 1953, str. 131, 137—147. : 
Underhill, 1953, str. 116—117, 130—131. • : j -



taki t rakovi našit i kot okraski na blagu. Ti vzorci so bili najprej preprost i , npr. 
ravne črte na obrobk ih ; iz teh se je kasneje obl ikoval romb, šesterokotnik, kva
drat in vzorec cik-cak. Konec 19. stoletja so okrasi l i z apl ikaci jsk ih vzorcem 
ogr in ja la, pregr in ja la za ot rokovo zibelko, gamaše, robove oblači l , manšete in 
prednje vložke na mokasin ih. Apl ikaci jsk i vzorci so večbarvni . Našiti so splošno 
tako, da izpolni jo vso površino blaga. 

Usnjena nožnica je del moške opreme. Baraga omenja, da visi ob pasu Indi jancu 
vedno vel ik nož v nožnic i . Heckewelder in Pire ne poročata o nje j , natančneje 
pa opisujeta druge kose oblač i l . Nekatere usnjene nožnice so okrašene po vsej 
gornj i površini , druge so le de loma vezene. Geometr ični vzorec je zelo pogost, 
narejen z barvanimi vlakni ježevčevih bodic. 

IVloški in ženski mokasin i , ki so v muzejski zb i rk i , pr ipadajo starejšemu t ipu indi 
janskega obuvala. Izdelani so iz enega kosa jelenove, losove ali srnine kože; 
podplat je mehek, rob prednjega v ložka je drobno naguban. Kroj obuvala, ki je 
šivan na peti in ob gležnj ih, obl iku je mokasin. Zavihki ob gležnj ih so kasneje 
dodani . Otroški mokasini in mokasini za starejše ženske so bil i narejeni v neka
ter ih pr imerih iz dveh kosov usnja; šivani so bil i po dolžini podplata. Indi janci 
so mokasine najprej šivali z v laknom cedrovega lubja ali z v laknom, pr ipravl jenim 
IZ je lenove hrbtne k i te; kasneje so sukanec kupovali v t rgovini . Zgodnj i razisko
valci (Heckewelder, Baraga, Pire), ki omenjajo mokasine, j ih imenujejo kratke 
nogavice; okrašene so tako, da se ne vidi skoraj nič usnja. Mokasini so vezeni 
na prednjem, posebej pr iši tem vložku, in na manšetah ob č lenk ih. Izvirni in sta
rejši način krašenja mokasinov je vezenje z vlakni ježevčevih bodic;^^ kasneje 
nadomesti ta v lakna bombažna in svi lena prej ica. Vezeni motiv na mokasinih 
temelj i na dvojni kr ivul j i in na dokaj real ist ičnem cvet l ičnem vzorcu. Najlepše so 
bili okrašeni mokasini Indi jancev Sioux; preprosteje vezeni so bil i mokasini pri 
skupini Oj ibwa. Več plemen (Oj ibwa, Winnebago, Gherokke, Seneca) je imelo 
navado probost i peto ot roškega mokasina; tako so želeli obvarovati otroka, da 
ga ne bi izvabili hudobni duhovi.^ ' 

V muzejski zbirk i je tudi indi janska zibelka, pravzaprav le lesena podlaga brez 
druge opreme. Vezeno pregr injalo, ki ga omenja I l irski list, se ni ohrani lo. V ne
katerih indi janskih rezervatih so tako zibelko opust i l i , v drugih jo še uporabl ja jo, 
npr. Ojibwa.''° Prve tedne po rojstvu je otrok še premajhen, da bi ga lahko po
lagali v tako z ibelko, zato mu pripravi jo ovalno posodo iz brezovega lubja. Ko 
nekol iko odraste, ga dajo v z ibelko. V njej mu toplo postel je jo in ga t rdno pr i -
vežejo. V takem ležišču dobi otrok raven hrbet, mati pa ga laže prenaša na poto
vanju. Kadar mati dela, je z ibelka z o t rokom lahko postavl jena pod drevo, ob 
vigvam ali obešena na drevo, da ot roka ne bi vznemirjale živali. Z ibelka je okra-

«̂ Driver, 1964, str. 150, 193—194. 
Encyclopaedia Brtannica, 1965. Chicago. Vol. 18, str. 243. 
Severnoameriški ježevec — Erethizon dorsatum je zajetna žival z dolgo dlako, ki delno 
ali popolnoma skrije bodice, in živi le na drevesih, hrani se z mladimi drevesnimi brstiči 
in lubjem. Bodice so rumenkaste s črno konico. 
Prim. tudi: Ilustrirana enciklopedija živali (prev. A. Polenec, S. SkerI), 1967, Ljubljana, 
str. 163. 

Lyford, 1953, str. 106. 
Bernatzik Hugo, A., 1939: Die grosse Vôlkerunde. Leipzig. Bd III, str. 47. 

Lips, 1956, str. 165. 



Sena. Leseni del j e rezl jan, pregr in ja la so vezena z biseri , z bombažno ali svi leno 
prej ico. 

Muzejska zbirka posod iz brezovega lubja kaže nekaj znači ln ih pr imerkov, ki so 
pomembni po obl ik i , krašenju in uporabi . Posoda makak je obl ikovana kot pr i 
sekana piramida, ima okrog le kote, je razl ične vel ikost i in navadno je temnejša 
stran lubja na zunanj i strani posode. Taka posoda je sešita z razcepl jenimi vlakni 
raznih drevesnih korenin ic ali z vlakni lubja ameriške l ipe. Indi janci uporabl ja jo 
take posode za shranjevanje javorovega sladkorja, divjega riža in za nabiranje 
gozdnih sadežev. V prvi polovici 19. stolet ja so imeli Indi janci več inoma take po
sode. Uporabl jal i so j ih celo za kuhanje; v posodo so polagal i razbel jene kamne 
in kuhal i dnevne obroke. Baraga piše o teh posodah, da so ročno izdelane, ven
dar niso do lgot ra jne; tudi so lepo okrašene. Pire meni , da so posode zelo zani 
mive in j ih morajo videt i tudi njegovi pri jatel j i v domovin i , zato j ih poši l ja. 

Posode iz brezovega lubja so lahko propustne ali nepropustne. Slednje so brez 
šiva na dnu ; st ranice posode so obl ikovane tako, da lubje segrevajo nad ognjem 
in ga upogibajo nad soparo vrele vode, kol ikor je potrebno. Ko se lubje ohladi , 
ostane upognjeno. Robovi posod so sešit i z rast l inskimi vlakni."" Vlakna za šiva
nje robov pripravi Indi janka take, da j ih žveči, vlaži in val ja med kazalcem in 
palcem, nato j ih še segreva nad ognjem. Če je posoda večja, okrepi robove 
z vrbovimi ali jesenovimi v i t rami. Poškodbe na lubju popravi s smolo ali z d re
vesnim katranom. Posebej je obl ikovan pr i legajoč se pokrov. Posode so tudi 
okrašene. Risba na nj ih je lahko vrezana ali izpraskana, če je bi lo brezovo lubje 
pr ipravl jeno spomladi . Okras na teh posodah je lahko posl ikan ali vezen z v lakni 
ježevčevih bodic. Na ozemlju Indi jancev Oj ibwa živi ameriški ježevec, ki je zelo 
kor istna žival. Indi janci ga lovi jo predvsem zaradi njegovih dolgih bodic, ki so 
poglavitni material pr i starejših okrašenih predmet ih. Kožnata oblači la in obuvala 
ter drugi uporabni predmeti so bi l i vezeni s temi v lakni . Okraski na posodah iz 
lubja se preprost i ; vzorci so spirale in geometr ičn i l ik i , pr i lagojeni predmetu in 
njegovi površini . Cvet l ični vzorci na lubju so tog i , okorn i in težki , ker j ih ni lahko 
pr i lagodit i neupogl j iv i podlagi . Redko je uporabl jena šablona vzorca, r isba je nam
reč pogosto narejena s koščeno iglo. 

Tehnika vezenja z vlakni ježevčevih bodic je dokaj preprosta in enaka pri vseh 
skupinah Oj ibwa v Michiganu, Minnesot i in Wisconsinu. Ženske, ki vezejo te 
posode, si najprej pr ipravi jo ta v lakna. Namoči jo j ih v vod i , da se zmehčajo. 
Najbol jša v lakna so, če so oprana v mi ln ic i . Ženska ima med delom vedno nekaj 
vlaken v ustih, da j ih vlaži. Ko mora vzeti v lakno iz ust, ga zgnete z zobmi in 
splošči s palcem in kazalcem. Topla sl ina v ustih zmehča ježevčeve bodice. 
Zmehčana vlakna lahko upogibajo in vbadaje skozi majhne luknj ice, napravl jene 
s koščenim ali roženim ši lom. Vlakno je vtaknjeno na narobni strani površine, 
upognjene ob vbodu, povlečeno po površini vzorca do naslednjega prebodenega 
mesta in spet povlečeno na narobno stran. Ko je delo končano, je vlakno odre
zano na hrbtni strani , upognjeno in pr i t isnjeno na podlago lubja. Posušena 
ježevčeva vlakna so t rda in popolnoma zapirajo vbodeno odprt ino v lubju. 

Lips, 1956, Str. 165. 
Rastlinska vlakna za šivanje posod s0 pogosto pripravljena iz koreninic jelk in dišečo 
trave, ki ima zelo prijeten vonj, ko se posuši. 
Lyford, 1953, str. 56—57. 



V muzejski zbirk i je shranjen model kanuja iz brezovega lubja, ki je izdelan 
natančno tako kot čoln prave vel ikost i . Kanuj i iz brezovega lubja so razl ično 
ve l ik i ; navadno so uporabni eno leto. Indi janci Oj ibwa šei posebno slovi jo kot 
spretni izdelovalci takih kanujev. Moški mora najprej nabrati masivno brezovo 
lubje in sicer najbol je v jun i ju ali ju l i ju . Ko ima dovol j tega gradiva, ga mora 
zviti in shranit i v senci . Prav tako kot lubje mora pripravit i les iz bele cedre 
(Thuja accidental is L ) ali kakšno drugo vrsto lepo raščenega lesa. Ta les je 
razcepl jen in obdelan na pal ice, ki sestavl jajo leseno ogrod je čolna. Obdelani 
les je namočen v vodi , da postane upogl j iv. Vse mere čo lna so izračunane z 
nekater imi deli č loveškega telesa, npr. g lobina kanuja je razdalja med komolcem 
in pa lcem; razdalja med rebri v čolnu je razmak med mezincem in palcem."^ 
Indi janec dela kanu navadno zvečer ali na oblačen dan, ker mora lubje ostati 
v lažno. Lubje mora najprej razgrnit i , ga obtožit i s kamni in postavit i začasen 
okvir nanj. Po tem okviru je obl ikovana šir ina kanuja in koničast i del na prednjem 
in zadnjem koncu. Ženske seši jejo robove lubja, obl ikovanega po modelu. 
Šivajo 4 vlakni koreninic je lke (Picea rubra), tamarake (Larix laricina) ali bora 
(Pinus banksianna Lamb.). Vlakna namoči jo v r ib jo juho, d a postanejo upogl j iva 
in vol jna. Notranje leseno ogrodje čo lna sestavi moški . Ženske končajo obšite 
robove in zasmoli jo vse šive na lubju. Ta drevesna smola je pr ipravl jena že leto 
dni p re j ; zmešana je s črn im ogl jem, da šivi delajo okrasni videz. Zadnje delo 
pri čo lnu je vrhnj i rob, ki se mora ovit i z močnimi vlakni smrekovih koreninic. 
Vesla so preprosta, izdelana so iz lahkega lesa bele cedre ali temu podobnega. 
Čolnu sta potrebni dve vesl i . Veslač kleči ali sedi s podvit imi nogami. Čoln iz 
brezovega lubja dela navadno šest oseb; od teh štir i ženske. 

Krpl je v muzejski zbirki sodi jo v koničast i t ip. Druga vrsta krpelj ima ovalno 
obl ikovan leseni okvir. Krpl je so na območju Indi jancev Oj ibwa zelo pomembne; 
nekater i zgodnj i raziskovalci so poročal i o takoimenovanem kulturnem območju 
snežnih krpel j . " ' Kulturni e lement i : krpl je, mokasini z mehkimi podplat i , vezenje 
z ježevčevimi v lakni , posode iz brezovega lubja, čo ln in šotor iz brezovega lubja 
pr ipadajo območ ju , koder so razširjene snežne krpl je. 

Koničaste krpl je uporabl ja jo mošk i ; ovalne, ki so obl ikovane kot medvedja šapa, 
nat ikajo ženske. Ovalne krpl je imajo preprosto mrežo med okvir j i , koničaste 
bol j zapleteno. Lesen okvir krpel j je navadno iz jesenovega lesa in je okrepl jen 
s prečnimi pal icami. Jesenov les (Fraxinus sp.) kuhajo in segrevajo nad ognjem, 
da ga zmehčajo, potem upogibajo in oblikujejo.'*' ' Mreža med okvirj i je narejena 
iz nestrojenih t rakov losove ali je lenove kože. Zelo uporabna je karibujeva koža, 
ker se ti t rakovi ne raztezajo in ne krč i jo , kadar so vlažni. Včasih so trakovi 
izdelani tudi iz konjske kože. Mreža na konceh krpelj je lepše tzdelana; tkana 
je iz kitastih v laken, ki so vtaknjena skozi okvir. Ostali del mreže je narejen tako, 
da se trakovi ovi jajo okrog okvirjev. Trakovi in vlakna na robovih okvirjev so 

" Lyford, 1953, str. 49—56. 
Hiiger, 1951, str. 115—117, Pl. 14, 15, 16, 17. 
Underhlll, 1953, str. 62. 
Lips, 1956, str. 82—85, 168—169. 
" Birket-Smith Kaj, 1948: Geschichte der Kultur. Zurich, str. 56. 
Bernatzik, 1939, str. 44—46, Bd III. 
** Lyford, 1953, str. 43. 
Underhlll, 1953, str. 113. 



pogosto zavarovana s krpicami rdeče f lanele. Na mreži pod nogami je pritr jen 
kos nestrojene kože; usnjen jermen veže nogo na krpl je, peta je prosta. 

V zbirk i je shranjen pomanjšan pr imerek vreče starejšega t ipa. Pravilna mera take 
vreče je uporabl jena za shranjevanje in prenašanje živeža ali drugih predmetov. 
Primerek prikazuje način dela, ki je raziskan na starejših obrtnih izdelkih na 
tem indi janskem ozemlju. Izdelovalec tke tako vrečo na dveh lesenih pokončnih 
oporn ik ih . Osnova so pokončne nit i . Te križajo votkove niti v parih in sicer tako, 
da je ena votkova nit tkana nad osnovo, druga pod njo. Ob vsakem križanju 
sta votkovi niti zaviti na pol poti tkanja. Tako tkanje je včasih gosto, včasih 
luknjičasto- Pogosto so te niti nesukana vlakna iz cedrovega lubja. Vrečo, ki je 
bi la tkana brez šiva na dnu, so uporabl jal i za shranjevanje divjega riža. Okraski 
na taki vreči so večinoma črtast i , lahko pa imajo geometr ične like in živalske 
f igure, predvsem tiste, ki so pomembne v nj ihovih legendah. Znači lna okrasna 
l ika sta: panter, ki po verovanju Indi jancev živi pod zeml jo in pt ič gromovnik. 
Pogosto je obl ikovan tudi je len, metul j in v idr ina sled."*' Na muzejskem pr imerku 
je okrasni l ik panter. 

Manjši rogoznic i v zbirk i sta pleteni iz cedrovih v laken, ki so pripravl jena iz 
lubja rdeče cedre (Juniperus virginana var.)."^ Vlakna so naravna ali črno in 
rjavo barvana. Tkalec tke v senci , da v lakna ostanejo vlažna in so laže upogl j iva. 
Take rogoznice iz cedrovega lubja pogr in ja jo zunaj šotora polet i , ali pa j ih 
uporabl ja jo v šotoru za ležišča, stene in vrata. Te rogoznice so danes redke, 
ker j ih znajo delati le še starejše ženske. 

V zbirki je shranjena pletena okrogla posoda. Ta pletarska obrt se ni tako 
razširi la pri Indi jancih Ojibw/a. Raziskane so okrog le in ovalne posode, ki so 
imele pokrov in locanj . Pletli so j ih iz viter č rnega jesena, cedrovih korenin, lubja 
ameriške lipe in iz dišeče trave. Tehnika pletenja starejših posod je iz ovi janja 
in prepletanja osnove in votka v raznih var iantah. 

Leseni izdelki v zbirk i so preprost i . Sklede, krožnik i , žl ice in zajemalke so izde
lane iz grčavega bresta, javora ali kakšne druge vrste lesa. Okraski na lesenih 
izdelkih so izpraskani ali zarezani z ostro kostjo. Ti so črno barvani s sajami, 
oranžno pa z drgnjenjem sveže korenine neke rastl ine. Skromen reliefni okrasek 
je raziskan le na ročaj ih žl ic. 

Od glasbi l je v zbirki le dolg, nekol iko ukrivl jen rog. Uvrščamo ga med piščalke 
in f lavte, ki so ugotovl jene pri Indi jancih Oj ibwa in še pri nekaterih drugih ple-
menih.''^ Muzejski rog je lesen in ovit z brezovim lubjem. Raziskano je, da so bi le 
podobne lesene piščalke edino glasbi lo indi janskih mladeničev, kadar so igrali 
svoj im dekletom. Taka piščalka je lahko dala le skromen č ivkajoč ton. 

Lok in puščica je poglavitno orožje severnoameriških Indi jancev. V muzejski zbirk i 
je shranjenih nekaj pr imerkov. Znači ln i lok Indi jancev Oj ibwa je ploščat, izdelan 
iz ameriškega belega oreha (hikori) , iz jesena ali rdeče cedre in iz lesa » i ronwood«. 

Lyford, 1953, str. 84—85. 
Lyford, 1953, str. 91—92. 

" Underhill, 1953, str. 119. 
Densmore Frances: 1910: Chippewa Music. Washington. Bureau of American Ethnoiogy, 
Bulletin 45, str. 11—12. 



(Carpinus carol in iana Walt.)."* Lok je narejen iz mladega drevesa, ki mu je 
najprej odstranjeno lubje, nato je upognjen. Predniki današnj ih Indi jancev so 
delal i loke s preprost im kamnit im orod jem, zagozdami in s pomočjo ognja. 
Dolžina loka je bi la do ločena z razdaljo od ene rame do konice srednjega prsta 
na drugi roki . Šir ina najširšega loka je tr i prste. Lok je zelo t rden, saj je z nj im 
mogoče izstrelit i puščico na 50 korakov skozi je lenov bok. Lok je lahko okrasno 
pobarvan z rastl insko črno in rdečo barvo. Okrasne črte so jedkane z razbel jenim 
ostr im kamnom in barvane z rdečo barvo. Tetiva loka je narejena iz losove ali 
je lenove kite, iz stebla koprive ali iz kože s ladkovodne želve. Vlakna koprive 
so povoščena ali prevlečena z drevesno smolo. Najbol j pr imerna tetiva je iz 
želvine kože, ki se ne razteza in ne krč i . 

Puščice, ki so lesene, koščene, rožene, bakrene, iz škol jk in ih lupin ali iz raznih 
kamnin, so nasajene na trst ično ali leseno držalo in so na zadnjem koncu vedno 
oper jene." ' Puščice Oj ibwa so krajše kot puščice Sioux. Krajše držalo je pr i 
mernejše pri strel janju v gozdovih in iz k lečečega položaja, kot imajo navado 
strel jat i Indi janci Oj ibwa. Puščica je privezana na držalo z živalsko ki to. Nekatere 
puščične osti so nazobčane. Poglavitne osti puščic so tope, s temi ubi jajo pt iče 
in manjšo d iv jad; druge so koničaste, z nj imi pa ubi jajo vso drugo divjad. Pri
lepl jena in privezana or lova ali sokolova peresa so pogosto barvana s svetl imi 
barvami. Indi janci nosi jor"puščice v tu lcu, ki je narejen iz t rdega je lenovega 
usnja. 

P o m e n m u z e j s k e z b i r k e i n n j e n e p o m a n k l j i v o s t i 

Zb i rka indi janskih predmetov skupine Oj ibwa je bi la zbrana v času, ki že ozna
čuje ameriško kolonialno zgodovino. V 19. stolet ju so se indi janska plemena 
ogorčeno bor i la za lastno zemljo. Skušala so ohranit i deželo svobodno in si tudi 
pr ibori t i pravico odločat i in vodit i pogajanja o dodel jevanju ozeml ja pri ameriških 
oblasteh. Nepravi lno ravnanje prvih evropskih nasel jencev pa je povzroči lo na
čr tno uničevanje indi janskega prebivalstva in nj ihove kulture ter izseljevanje v 
puste in nerodovitne kraje. Vsi t i bo j i , ki so se razširi l i na indi janskem ozemlju 
že v času delovanja prvih slovenskih misionarjev, so vplivali na nj ihovo pionirsko 
raziskovanje omenjenih skupin . 

Pomembna je bila pobuda rojakov iz domovine, da bi slovenski misi jonarj i zbiral i 
indi janske izdelke in j ih pošil jal i l jubl janskemu muzeju. Tedanje muzejsko vodstvo 
je želelo povečati začetni muzejski material tudi z izdelki neevropskih l judstev. 
Že v prvi polovici 19. stolet ja je bi la izredna pri ložnost, da muzej pr idobi nekaj 
izdelkov severnoameriških Indi jancev, ker so deloval i Slovenci med temi plemeni. 
Slovenski misi jonarj i , ki so se ukvarjali tudi z raziskovalnim delom, so meni l i , 
da bodo gotovo zanimivi indi janski predmet i pr ivabl jal i obiskovalce v muzej. In 
tako so bil i poslani indi janski izdelki razstavljeni v l jubl janskem muzeju že leta 
1844. Oči tno je, da so tedanj i muzejski sodelavci pokazali mnogo zanimanja 
za tuje kulture. To je razvidno tudi iz zgodnj ih muzejskih kronik. V nj ih je nave-

*̂  Lyford, 1953, str. 32. 
Hiiger, 1951, str. 173. 
"' Ratzel Friedrich, 1886: Vôlkerkunde. Leipzig. Bd II, str. 577—578. 
Lyford, 1953, str. 33. 
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deno, da so domači izdelki in umetnine iz kranjske dežele sicer poglavi tni , vendar 
so prav tako pomembni izdelki iz tuj ih dežel. 

Slovenski misi jonarj i so še meni l i , da so se dolžni oddolžit i l judem v domovini , 
ki so j ih moralno in gmotno podpiral i . Zbrani indi janski predmeti naj bi nazorno 
predstavil i način živl jenja indi janskih p lemen; bil i naj bi tudi sredstvo, ki bi pr i 
pomoglo zbrati več denarja in drugih darov. Poleg zbiranja indi janskih izdelkov, 
ki je bilo dokaj načrtno, so se slovenski misi jonarj i uveljavil i še na drugem razi
skovalnem področ ju . Baraga je, kot smo že navedli , preučeval indi janski jezik; 
Pire je učil Indi janske prebivalce umno pol jedelstvo in sadjereje. Čebul je 
nastopal zoper predajanje a lkoholnih pi jač Indi jancem in skušal doseči več 
pravic pri tedanj ih ameriških oblasteh. 

Muzejski indi janski predmeti imajo določeno vrednost, predvsem so zgodovinski 
izdelki, ki pr ikazujejo izvirnost kulturnih dosežkov indi janskega človeka v 19. 
stolet ju. Predmete so zbral i raziskovalci, ki so dobro poznali indi jansko kulturo 
na obravnavanem območju. Zbirka predstavl ja nekaj njenih poglavitnih znači lnost i . 
Posebej omenjamo le nekatere izdelke, na primer slavnostne torbe, na katerih 
je predvsem znači len način krašenja in prikaz izvirnih motivov. Mirovne pipe so 
eden najpomembnejš ih izdelkov tega rodu ; prav tako krpl je, ki označujejo obsež
no kul turno območje. Drugi izdelki so mokasini , otroška zibelka, ali izdelki iz 
brezovega lubja. Indi janska imena so pripisana vsem predmetom. 

V sedanjem oddelku neevropskih kultur v našem muzeju ima zbirka posebno 
vrednost, saj je edina večja zbirka iz severne Amerike, ki predstavl ja izvirno 
indi jansko kulturo iz preteklost i . Pomembno je omenit i , da so ti predmeti prvi, 
ki so dali podlago za nastanek omenjenega oddelka. Končno moramo poudari t i , 
da so slovenski zbiratel j i mnogo prispevali kot raziskovalci na področju etnološke 
znanost i . Misi jonarj i so živeli v indi janskih naselj ih v enakih razmerah kot 
domačin i , zatdi so j ih spoštovali kot č lane rodu. Otavani so na pr imer sprejel i 
Barago za č lana svojega plemena na vel iki slavnostni prireditvi leta 1847. 

Kultura današnj ih indi janskih plemen se bol j in bol j spreminja, kl jub temu, da se 
t radic ionalni rodovni način živl jenja še nadalje razvija na določenih ozeml j ih. 
Razvoj splošnega ameriškega živl jenja in sodobna tehnika na gospodarskem 
področju prodira tudi med indi jansko prebivalstvo. Mladi indi janski rod spreminja 
način živl jenja, navaja se na sodobno živl jenje in bolj in bol j opušča nekdanj i 
preprost i izvirni način. Številna dosedanja raziskovanja, ki so j ih opravi l i ame
riški in evropski raziskovalci pri indi janskih skupinah, so pokazala mnogo spre
memb. Tako v id imo, da so Indi janci danes drugačni po zunanjost i , kajt i bolj in 
bol j izginja nj ihova nekdanja izvirna noša. Mnogi med nj imi se oblači jo sodobno, 
tako kot drugi ameriški prebivalc i ; vsakdanjo in praznično obleko kupujejo v 
t rgovinah. Mladi Indi janci se izobražujejo v raznih šo lah; starši pa navajajo otroke 
na sodoben način živl jenja. 

Zbi rka bi bi la dokaj popolnejša, če ne bi manjkal zvitek z vsebino midé na bre
zovem lubju, ki je bil raziskan v 19. stolet ju. Hierogl i fska pisava in sl ike na teh 
zvitkih poročajo o davni indi janski zgodovin i . 

V zbirk i je majhna vreča, imenovana mashkimod. Prava vel ikost vreče, tkane na 
dveh lesenih oporn ik ih , predstavl ja enega najpomembnejš ih starejših obrtnih iz
delkov. Tak pr imerek bi izpopolni l muzejsko zbi rko. Vel ika vrzel je, da nimamo 
torbe midé. To je posebna vreča, narejena iz bobrove kože ali kož drugih živali 



Model kanuja, rod Očipve, prva pol. 19. stol. 

(kune zlat ice, vidre, podlasice). Na zunanji strani je bi la vreča okrašena z biseri . 
Vsak član moške rodovne družbe midéwiwin je imel tako to rbo ; ta je bi la tako 
pomembna, da so jo navadno pokopal i z umrl im lastnikom. 

V zbirki manjkajo tudi oblači la. Moške in ženske gamaše bi bistveno sodi le k 
mokas inom; te pr ikazujejo posebno umetnost okraševanja, predvsem bogato, 
polno vezenje po vsej površini blaga. Še pomembnejši bi bil dvojni št ir ikoten kos 
usnja ali blaga, prav tako bogato vezen. Predstavlja sramni predpasnik, ki so ga 
nosil i moški , en del zadaj , drugi spredaj . Ta kos oblači la omenjajo zgodnj i razi
skovalci in misi jonarj i (Pire, Baraga, Heckewelder). Vezeni pasovi, t rakovi, pred
vsem čelni , bi zbirko izpopolni l i , ker menimo, da j ih danes ni težko dobi t i . Precej 
nenavadno je, da ni v zbirki venca iz škol jk in ih lupinic (wampum); o njej poroča 
Baraga in drug i . 

Glede predmetov, ki j ih v muzejski zbirki nimamo, smo omeni l i le nekaj pogla
vi tnih pr imerkov, ki so bistveni v kulturi Indi jancev Oj ibwa. Ta razmišl janja o 
manjkajoč ih predmetih, ki naj bi j ih skušali pr idobit i , smo navedli zato, ker me
nimo, da zbrani predmeti predstavl jajo tehtno in dragoceno gradivo v muzeju 
in da zaradi tega le moramo razmišljati o nekaterih možnih dopolni tvah. 



S u m m a r y 

The Ethnological Collection of the North American Indians Ojibwa Dating from the 19* 
Century and Kept by the Slovene Ethnological IVIuseum (the Collectors Were Friderik Baraga, 
Franc PIrc, Ivan Cebul) 

The authoress discusses in the present article one of the oldest collections kept by the 
Slovene Ethnological Museum in Ljubljana. It Includes objects which were collected 
at the ethnical groups Ojibwa and Ottawa in the areas of the Lake Superior and Lake 
Michigan in Northern America in the 19th century. The objects were given to the Museum 
by Slovene missionaries Friderik Baraga, Franc PIrc and Ivan Čebul. Baraga's objects, 
which were obtained by the Museum already in 1836, are most numerous. The catalogue 
of these objects was printed In the lllyrlsches Blatl in 1837. The objects brought by 
missionaries Franc Piro and Ivan Cebul have been In the Museum since the second 
half of the 19th century. 

The objects represent material culture of the Ojibwa and Ottawa Indians living along 
the Great Lakes in Northern America. The arms and the tools are represented by arrows, 
bows, a lance made of flint, a wooden mace and an ax made of stone. — To the group 
of objects connected with traffic belong: conical snow-shoes, a model of canoe made 
of the bark of birch as well as some pieces of the bark of birch prepared for covering 
the tent. — Parts of clothing and other equipment include moccasins for men and women 
belonging to the older type of Indian footwear, pouches with wide and long bandolier, 
and a bag for tobacco. A piece of garment, an example of applique decorations, as well 
as a leather sheath, are also part of the collection. Examples of calumet pipes are very 
original. An Indian cradle board represents a characteristic case of wood carving and 
painting of wooden products. — Other usable objects are birch bark containers. These 
are cups, dishes — containers in the shape of a truncated pyramid, of rectangular shape, 
and an octangular container which has belly-like sides. The collection also includes 
woven and wooden objects. — Musical instruments include a wooden horn, tightly 
wrapped up by the bark of the American birch. — All objects are richly decorated and 
they represent various techniques of decoration, original motifs and materials used. 

The Indian objects gathered at the Museum have a definite value; they are primarily 
precious historical material dating from the first half of the 19'h century. The objects were 
collected by people who had a good knowledge of this Indian culture, because the 
collection represents some of its essential characteristics. It should be mentioned that 
the original names of objects in the Ojibwa language are also added. 

Finally, it should be stressed that all the collectors of this collection are the Slovenes 
and that they contributed a lot as researchers in this field of science. Thus Baraga is 
considered to be among the first investigators of the Indian culture and Indian language, 
because he created basic works just in the linguistic sphere. He wrote the following 
works: A Theoretical and Practical Grammar of the Otchipwe Language (1850), and 
A Dictionary of the Otchipwe Language (1853). Already In 1837 he wrote a booklet, 
Geschichte, Character, Sitten und Gebräuche der nord-amerikanischer Indler, which was 
published in French, Slovene and German languages. — In 1855 Franc Piro wrote the 
following work: Die Indianer in Nord-Amerika, ihre Lebensweise, Sitten, Gebräuche. 


