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Rozdział pierwszy

PIERWSZE LATA

Apacze byli ludem nomadów i wojowników zamieszkujących ziemie roz-
ciągające się na południowym zachodzie Ameryki Północnej. Upodobali 

sobie surowe, niedostępne góry, lecz czuli się równie dobrze na jałowych pusty-
niach. Istnieją dwie teorie co do etymologii słowa „Apacze”. Według pierwszej 
nazwa ta pochodzi od słowa e-patch, co w języku yuman znaczy „człowiek”. 
Według drugiej, bardziej prawdopodobnej, nazwa wywodzi się od słowa zuni 
apachu, czyli „wróg”. Sami Apacze nazywali siebie inneh, inde, tinde*, co zna-
czy „ludzie”1. Ludy, które przybyły na południowe tereny dzisiejszych Stanów 
Zjednoczonych z doliny rzeki Mackenzie w Kanadzie zachodniej, należą do 
atapaskańskiej grupy językowej. Grupa ta podzielona jest na trzy regiony geogra-
ficzne: północny, wybrzeża Pacyfiku i południowy. Apacze zamieszkują region 
południowy. Antropologowie i historycy nie są zgodni co do okresu, w którym 
Apacze pojawili się na południowym zachodzie: według jednych nastąpiło to 
w szesnastym wieku, inni sądzą, a wśród nich Jack D. Forbes, że zamieszkiwali 
tereny Nowego Meksyku i Arizony już na początku wieku piętnastego2.

Atapaskowie południowi, znani jako Apacze, dzielą się na siedem odłamów: 
Jicarilla, Lipan i Apacze Kiowa stanowią odłamy wschodnie, Nawaho, Mesca-
lero, Apacze Zachodni i Chiricahua odłamy zachodnie.

W centrum naszej uwagi znajdują się Apacze Chiricahua. Nazwa Chiricahua 
wywodzi się prawdopodobnie od słowa chiguicagui, co w języku Indian Opata 
znaczy „góra dzikich indyków”3.

Apacze Chiricahua skupieni byli w czterech grupach. Ci, których Morris 
E. Opler nazwał Chiricahuami Wschodnimi, znani byli Meksykanom i Amery-
kanom jako Apacze Mimbres, Copper Mines, Warm Springs i Mogollon, ogólnie 
zaś jako Apacze Gila; nazwy te zapożyczone zostały od nazw miejsc, zamieszka-
nych przez te grupy. Ziemie ich, poprzecinane łańcuchami gór Cuchillo, Black, 
Mimbres, Mogollon, Pinos Altos, Victoria i Florida, rozciągały się na zachód 
od Río Grande w dzisiejszym stanie Nowy Meksyk4. Od 1820 do 1880 roku na 

* Oficjalna pisownia rdzennej nazwy Apaczów przyjęta dziś przez poszczególne ple-
miona: Nnee, Nde, T’nde. Apacze Chiricahua, Mescalero i Lipan piszą: Nde (wym. inde, 
z akcentem na ostatniej sylabie, „i” wymawiane jest bardzo słabo). Apacze zachodni: Nnee 
(wym. ine). Apacze Jicarilla: T’nde (wym. tinde). Indianie Nawaho, należący do tej samej 
grupy językowej, mówią o sobie Diné.

PIW - Ceram - Kocis - Seeney.indd   23 2017-10-27   09:26:35



Rozdział pierwszy24

ich czele stali: Mano Mocha, Fuerte, Cuchillo Negro, Itán, Mangas Coloradas, 
Delgadito, Victorio, Nana i Loco. Rdzenna nazwa tej grupy to Chihenne, czyli 
„Ludzie pomalowani na czerwono”.

Druga grupa, ochrzczona przez Oplera mianem Chiricahuów Południowych, 
znana była Meksykanom i Amerykanom pod nazwami Janero, Carrizaleño i Apa-
cze Pinery. Również te terminy wywodzą się od ich miejsca zamieszkania. 
Chiricahuowie Południowi osiedlili się w górach na granicy między Stanami 
Zjednoczonymi i Meksykiem, co nie przeszkadzało im zapuszczać się w głąb 
gór Sierra Madre w meksykańskich stanach Chihuahua i Sonora5, a także na 
południowe obszary dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku. Apacze Janero 
zawdzięczali swoją nazwę dobrym stosunkom, jakie utrzymywali z miastecz- 
kiem Janos na północnym zachodzie stanu Chihuahua. W latach 1820–1870 wo-
dzami ich byli Juan Diego Compá, Juan José Compá, Coleto Amarillo, Arvizu, 
Láceris, Galindo, Natiza i Juh. Carrizaleño żyli na południe od Janero, nieopodal 
miasteczka Carrizal w stanie Chihuahua. W latach 1820–1830 ich wodzami 
byli Jasquedegá i Cristóbal, w latach czterdziestych Francisquillo, Francisco 
i Cigarrito, a od 1850 roku Cojinillín i Felipe. W latach 1830–1860, w wyniku 
kampanii prowadzonej przez Meksykanów, Carrizaleño zostali tak bardzo zdzie-
siątkowani, że przestali niemal istnieć jako niezależna grupa. Apacze nazywali 
ich Nednhi, co znaczy „Wrogi Lud”.

Trzeciej grupie Opler nadał nazwę Chiricahuów Środkowych. Do niej właśnie 
należał Cochise. Apacze ci zamieszkiwali góry Dragoon, Dos Cabesas i Chirica-
hua w południowo-wschodniej Arizonie6. Podczas swych wędrówek zapuszczali 
się na północ ku rzece Gili, na wschód aż po Río Grande w Nowym Meksyku 
i na południe w głąb masywu Sierra Madre. Góry na granicy między Stanami 
Zjednoczonymi i Meksykiem służyły im za schronienie przed oddziałami obu 
nacji. W latach 1820–1870 wodzami ich byli kolejno Pisago Cobezón, Relles, 
Matías, Tapilá, Yrigóllen, Miguel Narbona, Posito Moraga, Esquinaline i w koń-
cu Cochise, który w połowie lat pięćdziesiątych został ich głównym przywód-
cą. Dla Amerykanów dziewiętnastego wieku (i dla dzisiejszych Indian) nazwa 
Chiricahua oznaczała tę właśnie grupę. Dla Apaczów była to grupa Chokonen.

W okresie największej świetności Chiricahuowie liczyli jedną jeszcze grupę, 
Bedonkohe, której ziemie rozciągały się na północny wschód od Chokonenów 
i północny zachód od Chihenne’ów, w sąsiedztwie rzeki Gili i gór Mogollon. 
Z tej grupy wywodził się słynny Geronimo. Mniej liczni niż inne grupy Chi-
ricahua, Bedonkohe wchłonięci zostali na początku lat sześćdziesiątych przez 
sąsiednie grupy: po śmierci Mangasa Coloradas większość Bedonkohe’ów poszła 
za Cochise’em7.

Grupy te czuły się spokrewnione między sobą, łączyły je „więzy kulturowe 
i językowe, które pozwalały im określić się jako jeden i ten sam lud”. Związki 
plemienne przybierały różne formy; grupy żyły ze sobą na ogół w pokoju i utrzy-
mywały ścisłe kontakty. Okazji do spotkań dostarczały ceremonie organizowane 
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dla dojrzewających dziewcząt*, śluby, wspólne tańce. Grupa była podstawową 
jednostką strukturalną plemienia. Każdy Apacz należał przez całe życie do grupy, 
z której się wywodził, z wyjątkiem tych mężczyzn, którzy brali za żony kobiety 
spoza grupy. Zgodnie z chiricahuańskim zwyczajem przechodzili wtedy do grupy 
żony, do niej też należały ich dzieci8.

Każda grupa składała się z trzech do pięciu klanów lokalnych, te z kolei liczyły 
po kilka rodzin żyjących w sąsiedztwie, noszących nazwę miejsca, z którym były 
związane. I tak w czasach Cochise’a ich obozowiska, czy też ranczerie, rozsiane 
były po całej krainie Chokonenów, w górach Dragoon, Chiricahua, Peloncillo. 
W przeciwieństwie do grupy, klan lokalny nie był jednostką stałą. Jego jedność 
wynikała z miejsca zamieszkania i mogła się rozpaść, gdy brakowało żywności, 
a także z powodu epidemii, konfliktów wewnętrznych czy śmierci przywódcy9.

Przewaga Cochise’a nad innymi wodzami polegała na tym, że w okresie 
wojny jego autorytet uznany został przez wszystkie grupy lokalne Chokonenów. 
Było to zjawisko wyjątkowe w kulturze Chiricahuów. W tym samym czasie na 
czele Chihenne’ów stało trzech wodzów: Loco, Victorio i Nana, na czele Nednhi 
zaś dwóch: Juh i Natiza. Grupy lokalne Chiricahuów liczyły na ogół po kilka 
ranczerii rozrzuconych z dala jedna od drugiej w dolinach górskich. Ogniwem 
łączącym owe skupiska, zwane również rodzinami rozszerzonymi, były kobiety. 
Jeden z informatorów Chiricahua opisał w ten sposób rodzinę rozszerzoną: „To 
krąg złożony z krewnych. W swym najmniejszym wydaniu rodzina rozszerzona 
składała się z ojca, matki, dzieci niebędących w związkach małżeńskich oraz 
rodzin ich zamężnych córek”. Podgrupy te przybierały imię głowy rodziny10. 

Cochise przyszedł na świat w jednej z grup lokalnych Chokonenów. Nie 
wiemy dokładnie gdzie i kiedy, choć pisarz Frank C. Lockwood uważa, iż wielki 
wódz urodził się w górach Chiricahua około 1815 roku11. Samuel Woodworth 
Cozzens, prawnik z Mesilli, oraz Bernard John Dowling Irwin, chirurg woj-
skowy, którzy mieli spotkać Cochise’a ok. 1860 roku, sugerują dwie inne daty. 
Cozzens dał wodzowi w owym czasie około czterdziestu siedmiu lat12, Irwin zaś 
około trzydziestu13. Ten ostatni szacunek jest o wiele za niski, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że Apacz imieniem Chis lub Chees, którym był z całą pewnością 
Cochise, wymieniony został w 1835 roku jako wódz grupy odpowiedzialnej za 

* Ceremonia dojrzewania, rytuał przejścia organizowany dla młodej dziewczyny prze-
kształcającej się w kobietę, jest najważniejszym obrzędem Apaczów. Ceremonia jest bardzo 
rozbudowana i ma wielką wartość symboliczną. Przez cztery dni i cztery noce, ucieleśniając 
Kobietę Pomalowaną na Biało, młoda dziewczyna nabywa niezwykle silnej mocy i bierze pod 
swoją opiekę lud Nde. Podczas wykonywania pieśni i tańców szamani przywołują łaskę wszyst-
kich bóstw opiekuńczych. Oddając hołd pramatce i kobiecie idealnej, obrzęd sławi podstawowe 
wartości Apaczów i zapewnia ich przetrwanie. Dzisiaj ceremonie dojrzewania organizowane 
są we wszystkich rezerwatach Apaczów. Ze względu na duże koszty przedsięwzięcia często 
organizuje się ceremonię dla dwóch dziewcząt jednocześnie. Czasami ogranicza się czas jej 
trwania do dwóch dni.

PIW - Ceram - Kocis - Seeney.indd   25 2017-10-27   09:26:35



Rozdział pierwszy26

napady w Meksyku. Imię Cochise’a widnieje również na listach przydziałów 
żywnościowych w Janos w latach 1842–1843, z których wynika, że miał już wte-
dy żonę i być może dziecko. W latach sześćdziesiątych – gdy unikał kontaktów 
z Amerykanami – określany bywał jako „stary” Cochise, lecz termin ten mógł 
być wyrazem szacunku raczej niż aluzją do wieku. Dokumenty z przełomu lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych obfitują w opisy dotyczące jego wzrostu, 
budowy i wieku. Według jednego z naocznych świadków w 1869 roku mógł mieć 
pięćdziesiąt lat14, natomiast chirurg wojskowy (ci często mieli dobre oko) dał 
mu w 1871 roku około pięćdziesięciu ośmiu lat15. Trzeci wiarygodny świadek, 
gubernator Arizony Anson P. Safford, który spotkał Cochise’a w 1872 roku, 
ocenił go na lat sześćdziesiąt16.

Szacunki Apaczów są nieliczne, lecz zgodne. Asa Daklugie utrzymuje, że Co-
chise zmarł w 1874 roku w wieku około siedemdziesięciu lat17. Gillet Griswold, 
w studium na temat Apaczów Chiricahua, przychyla się do tej opinii, pisząc, 
że Cochise urodził się około 1800 roku18. Data ta jednak wydaje mi się zbyt 
wczesna i sądzę na podstawie osobistych obliczeń, że Cochise urodził się około 
1810 roku, prawdopodobnie na północy Meksyku bądź w południowo-wschod-
niej Arizonie. Bardzo możliwe, że przyszedł na świat w górach Chiricahua, jak 
to utrzymuje Robert Humphrey Forbes na podstawie informacji przekazanych 
mu przez Thomasa J. Jeffordsa, słynnego białego przyjaciela Cochise’a19.

Rodzice Cochise’a należeli do grupy Chiricahuów Środkowych, czyli Choko-
nenów. Jego ojciec odgrywał w niej istotną rolę. Według legendy głoszonej przez 
Anglo-Amerykanów – tradycja ustna Apaczów rzadko przekazywała indywidu-
alne historie i zdarzenia dłużej niż przez jedno pokolenie – Cochise pochodził 
z długiej linii wodzów. Brakuje źródeł apackich, żeby potwierdzić bądź obalić 
tę legendę20. Sam Cochise powiadał, że jego dziadek był wodzem wszystkich 
Apaczów, mając niewątpliwie na myśli Chiricahuów21. Według Asy Daklugie, 
którego zdania nie można lekceważyć, Cochise był spokrewniony z Juanem José 
Compą, chiricahuańskim wodzem z lat trzydziestych dziewiętnastego wieku. 
Ponieważ jednak Juan José nie był Chokonenem, chodziło prawdopodobnie 
o powinowactwo, nie zaś o więzy krwi22.

Najlepszym źródłem informacji na temat ojca Cochise’a jest James Henry 
Tevis23, który pod koniec lat pięćdziesiątych kierował zajazdem dyliżansów 
na Przełęczy Apaczów i dobrze znał wodza. Jego wersję faktów potwierdza 
biografia Cochise’a wydrukowana w 1875 r. w tygodniku „Arizona Citizen”24. 
Według Tevisa ojciec Cochise’a był wielkim wodzem Apaczów (należy przez to 
rozumieć Chokonenów), który zginął z rąk meksykańskich zdrajców. „Meksyka-
nie – pisał – zaprosili ojca Cochise’a i jego najlepszych wojowników na ucztę. 
Uraczyli ich wódką, a pijanych podstępnie zgładzili”25. Był to wypróbowany 
scenariusz w historii stosunków meksykańsko-apackich26. Podobny incydent 
miał miejsce latem 1846 roku, gdy niesławnej pamięci łowca skalpów James 
Kirker27 z pomocą płatnych najemników wymordował stu czterdziestu ośmiu 
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Chiricahuów niedaleko Galeany w stanie Chihuahua. Wśród zabitych znajdował 
się wódz Chokonenów Relles28 i prawdopodobnie Pisago Cobezón, najznamie-
nitszy Chiricahua pierwszych czterech dziesięcioleci dziewiętnastego wieku. 
Potwierdził to, choć świadectwo jego jest mniej pewne, James Hobbs, uczestnik 
ekspedycji Kirkera. Kilka lat po zajściu Hobbs opisał wydarzenie, wymieniając 
ojca Cochise’a wśród wodzów wybitej przez Kirkera grupy29.

Nigdy prawdopodobnie nie odkryjemy prawdy na temat pochodzenia Co-
chise’a30. Możliwe, że jego ojcem był Relles, prawdopodobniej jednak Pisago 
Cobezón. Wiemy jednak, że ojciec Cochise’a odgrywał w grupie pierwszopla-
nową rolę, dzięki czemu syn nabierał doświadczenia potrzebnego do takiej roli. 
Władza u Chiricahuów nie była dziedziczna, nabywało się ją dzięki wybitnym 
czynom. Jeśli towarzyszyły im mądrze podejmowane decyzje, osobnik mógł 
być uznany za wodza. Niemniej jednak syn wybitnego przywódcy miał przewa-
gę nad innymi: dostawał doskonałe przygotowanie, które pozwalało mu pójść 
w ślady ojca31.

Cochise urodził się w czasach pokojowej przerwy w burzliwych stosunkach 
między Chiricahuami i Meksykiem. Ponad połowa osiemnastego wieku upły-
nęła Apaczom na wojnie z Hiszpanami, którzy przerzucali się na przemian od 
polityki eksterminacji do polityki kolonizacji, próbując spacyfikować wojowni-
czych Indian32. Konflikt zaognił się w latach osiemdziesiątych. Jak podają źródła 
hiszpańskie, 1 maja 1782 roku Apacze, w tym Chiricahuowie, w sile sześciuset 
wojowników zaatakowali Tucson i osaczyli umocnione presidio, czyli fort. Siły 
garnizonowe odparły napastników, zabijając trzydziestu z nich. Dwa lata później 
Hiszpanie zaskoczyli w górach Dos Cabesas grupę Chokonenów, zabili dzie-
więciu mężczyzn, trzy kobiety i czworo dzieci, odebrali przy tym kobietę Pima 
porwaną podczas ataku na Tucson33. Wobec niepowodzenia kolejnych strategii 
korona hiszpańska sięgnęła po inny sposób: w 1786 roku wydała serię dyrektyw 
pod nazwą Instrucción.

Hiszpanie wyciągnęli wnioski z trwającej ćwierć wieku polityki ekstermina-
cji, która prowadziła donikąd. Mieli nadzieję, że bardziej skuteczna będzie poli-
tyka pokoju polegająca na zachęceniu wrogich Indian do osiedlania się w pobliżu 
presidio. Instrucción słusznie oceniła, że gospodarka Indian zasadzała się na 
myślistwie, zbieractwie i łupieżczych wyprawach, przy czym ten ostatni czynnik 
odgrywał ważną rolę społeczną. Aby spacyfikować Indian, należało odwieść ich 
od własnych zwyczajów, osłabiwszy ich uprzednio bezkompromisową wojną 
tak, by zrozumieli, że „lepszy jest zły pokój od dobrej wojny”. Instrucción po 
raz pierwszy podjęła próbę zrozumienia Apaczów i zaproponowała trzeźwe, 
pragmatyczne podejście do problemu Indian. Gdy nowe dyrektywy wprowa-
dzono w życie, między dwoma nacjami nastały stosunki napięte, lecz pokojowe, 
które trwały przez czterdzieści lat34. 

Na początku ostatniej dekady osiemnastego wieku większość Chiricahuów 
opowiedziała się za pokojem. Grupa za grupą Apacze zawierali traktaty, godząc 
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się żyć spokojnie w wyznaczonych miejscach. Na mocy tych umów osiedlili 
się wokół presidio Janos35 w stanie Chihuahua, a także w sąsiedztwie innych 
fortów wzdłuż granicy. Hiszpanie przeszli bardzo szybko do drugiej części planu, 
mianowicie do systematycznego niszczenia tkanki społecznej Apaczów. Jedną 
ręką rozdawali ludności liczącej sześć tysięcy osób przydziały kukurydzy, zboża, 
mięsa, brunatnego cukru, soli i tytoniu za roczną sumę dwudziestu trzech tysięcy 
pesos. Drugą zaś obdarowywali Indian strzelbami, alkoholem, odzieżą i innymi 
dobrami z ukrytym zamiarem podporządkowania ich sobie i całkowitego uza-
leżnienia od swoich usług. Rozdając im strzelby, Hiszpanie liczyli, że Apacze 
porzucą łuki i strzały, którymi władali lepiej niż bronią palną. Z uwagi na fakt, 
iż strzelby były marnej jakości i często uszkodzone, Apacze zmuszeni byli do 
korzystania z pomocy hiszpańskich rusznikarzy. Alkohol rozdawano Apaczom 
do woli w nadziei, że w nim zagustują. „Od początku – pisze Max L. Moorhead 
– była to starannie opracowana, brutalna polityka podziału i podboju, obłudna 
polityka pokoju przez demoralizację, zakładająca celowe otępianie tych, którzy 
się na nią godzili, i eksterminację tych, którzy ją odrzucali”. Podkreślając jej 
okrucieństwo i niemoralność, konkluduje: „była to [...] polityka pragmatyczna 
zapewniająca dwóm rasom szansę przeżycia”36.

Przyzwyczajeni do swobodnych wędrówek Apacze z dnia na dzień znaleźli 
się w zamknięciu. Z czasem pozwolono im opuszczać owe „osiedla pokoju” pod 
warunkiem otrzymania przepustki. Większość historyków sądzi, że pokojowe 
stosunki utrzymywały się przez ostatnie lata hiszpańskiego panowania, którego 
kres nastąpił w 1821 roku, i trwały do roku 1830. William B. Griffen przypusz-
cza, że dwie trzecie populacji Chiricahuów zapoznało się z systemem presidio.

Uważa ów system za sukces, jako że koszty nadzoru Apaczów były nieskoń-
czenie mniejsze od ewentualnych szkód spowodowanych indiańskimi wojnami 
i od kolosalnych wydatków związanych z wojskowymi kampaniami odweto-
wymi37. W czasie, gdy Cochise przyszedł na świat, Chiricahuowie żyli w po-
koju od około piętnastu-dwudziestu lat. Frank C. Lockwood uważa ten okres 
za „bardziej zbliżony do pokoju niż jakikolwiek wcześniej. Podczas tych lat 
wytchnienia obywatele otwierali i z zyskiem eksploatowali kopalnie, budowali 
i dekorowali kościoły, gospodarowali na prosperujących ranczach”38.

Cochise urodził się zatem pod znakiem zgody. Wśród jego najbliższego ro-
dzeństwa znani są nam dwaj młodsi bracia, Juan i Coyuntura (Kin-o-tera) oraz 
młodsza siostra. Przyszły wódz miał prawdopodobnie inne siostry i innych braci, 
imiona ich jednak nie zachowały się. Miesiąc lub dwa po urodzeniu chłopca, 
gdy rodzice nabrali pewności, że będzie żył, nadali mu imię, którego nie zna-
my, wybrane przez akuszerkę, bądź zainspirowane niezwykłym wydarzeniem 
mającym miejsce podczas porodu. To z pewnością dopiero w wieku dorosłym 
otrzymał apackie imię Goci – co znaczy „jego nos” – jako że odznaczał się wy-
datnym orlim nosem39. Hipoteza ta, wysunięta przez Morrisa E. Oplera, wydaje 
się bardziej wiarygodna od często przytaczanej tezy, według której imię Cochise 
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znaczyłoby „drzewo” czy też „twarde drzewo”. Niektórzy twierdzą, że Cochise 
nazwany tak został, gdyż przez pewien czas dostarczał drewna opałowego do 
zajazdu dyliżansów na Przełęczy Apaczów. Wersja ta jest mało przekonująca, 
jako że wzmianki o Cochisie pojawiają się w dokumentach meksykańskich 
przynajmniej dwadzieścia lat przed wybudowaniem zajazdu.

Rytm życia Apaczów regulowany był rytuałami, których ściśle przestrzegano. 
Organizowano ceremonie i zanoszono prośby przy okazji wszystkich czynności 
codziennych40. Każdego Apacza łączyły silne więzy uczuciowe z miejscem 
narodzin i nierzadko się zdarzało, że nawet dorosły Chiricahua, powracając 
w okolice, w których ujrzał światło dzienne, kładł się na ziemi i tarzał na cztery 
strony świata. Gdy niemowlę miało kilka tygodni matka bądź babka przekłuwała 
mu płatki uszne, aby mogło „lepiej słyszeć” i szybciej okazywać posłuszeństwo. 
W społeczności Chiricahuów w stosunkach między rodzicami i dziećmi pano-
wała duża dyscyplina i od najwcześniejszych lat wpajano potomstwu posłuch 
wobec starszych.

Dziecko spędzało sześć do siedmiu miesięcy w specjalnie dlań zrobionej 
kołysce, która cztery dni po jego urodzeniu była przedmiotem ceremonii odpra-
wianej przez szamana. Kołyskę robiono z drewna dębowego, jesionowego bądź 
orzechowego, jej spód wzmacniano drewnem z łodyg sotola lub juki, a całość 
pokrywano jelenią skórą. Kolejnym etapom jej wyrobu towarzyszyły modły sza-
mana proszącego o długie i pomyślne życie dla dziecka. Szaman przyczepiał do 
kołyski amulety ochronne w postaci turkusów bądź torebek ze świętym pyłkiem*. 
Matka dorzucała własne talizmany, prawą łapkę borsuka lub pazurki kolibra, 
które oddalały złe moce. Podczas ceremonii kołyski, odprawianej wczesnym 
rankiem w obecności całej grupy lokalnej, kołyskę zwracano na cztery strony 
świata, zaczynając od wschodu i przemieszczając się po kręgu zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Zatrzymywano się przy każdej stronie, wkładano dziecko 
do kołyski, którą zwracano kolejno na wschód, południe, zachód i północ. Po 
ceremonii następował festyn i wspólne tańce.

W miarę jak dziecko rosło, organizowano liczne rytuały, aby mogło podążać 
śladami mitycznych bohaterów apackiej kultury. Gdy osiągnęło siedem mie-
sięcy, czasami nieco później do dwóch lat, urządzano ceremonię mokasynów. 
Jak wszystkie chiricahuańskie ceremonie, ta również celebrowana była przez 
szamana bądź osobę obeznaną z jej zasadami, i jak każda inna stawała się oka-
zją do towarzyskich spotkań. Dziecko, które na czas ceremonii utożsamiano 

* Święty pyłek (pyłek kwiatów pałki) używany jest w ceremoniach błogosławieństwa, 
szaman kreśli nim znaki na głowie, czole, policzkach i ramionach ludzi. Niegdyś pyłek zbie-
rany był pod koniec lata, kiedy kwiaty pałki były dojrzałe i przybrały złoty kolor. Delikatnie 
zrywano czubek rośliny, odmawiając modlitwę, by kwiaty obrodziły w roku następnym. Ze-
brany pyłek przechowywano w torebkach z wyprawionej skóry. Dzisiaj pyłek mieszany jest 
z mąką kukurydzianą. 
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z Dzieckiem Wody* stawiało cztery rytualne kroki przy modlitwach szamana. 
Po czym wszyscy zebrani świętowali.

Kolejną ceremonią były wiosenne postrzyżyny organizowane na ogół pierw-
szej wiosny po ceremonii mokasynów. Policzki i głowę dziecka posypywano 
pyłkiem, następnie „obcinano mu krótko włosy, zostawiając jeden bądź kilka 
kosmyków”. Włosy następnie szybko odrastały. Warto podkreślić, że większość 
Chiricahuów bardzo dbała o włosy, Cochise w szczególności pielęgnował je 
przez całe życie.

Będąc dzieckiem, Cochise przyswoił wierzenia swojego ludu, religię zogni-
skowaną wokół sił nadnaturalnych, „sławiącą cnotę pokory i wdzięczności”. Gdy 
dziecko dorosło na tyle, żeby rozumieć dorosłych, rodzice zaczynali uczyć je po-
bożności, zapoznawali z językiem religii, wyjaśniali mu, kim jest Dawca Życia**, 
Dziecko Wody i Kobieta Pomalowana na Biało***. Zapoznawali je z postaciami 
mitycznymi apackiej kultury, takimi jak Duchy Gór****, istoty nadprzyrodzone, 
żyjące wśród świętych gór, czuwające nad całym plemieniem i stanowiące „po-
tencjalne źródło nadnaturalnej mocy”. Przygotowując dziecko do wyzwań wieku 
męskiego opowiadano mu również historie moralne o przygodach przebiegłego 
kojota*****, który w każdej sytuacji okazywał się wyjątkowym spryciarzem.

* Dziecko Wody – jedno z głównych bóstw opiekuńczych Apaczów. Syn Kobiety 
Pomalowanej na Biało zapłodnionej przez deszcz. Kobieta Pomalowana na Biało dała początek 
rodowi ludzkiemu podczas silnej burzy; wiedziona nadnaturalną siłą rozebrała się i położyła 
na ziemi, tak by woda spływała po jej ciele. W mitologii Apaczów gwałtowny deszcz jest ele-
mentem męskim. Dziecko Wody ucieleśniało zręczność, przebiegłość i odwagę. Wiele legend 
opowiada o walkach, jakie stoczyło z olbrzymami, żeby uwolnić od nich ziemię i oddać ją 
ludziom. Młodzi chłopcy przygotowujący się do roli wojowników, tzw. dikohe, utożsamiani 
byli z Dzieckiem Wody.

** Dawca Życia – imię, które pod wpływem tradycji chrześcijańskiej Apacze nadali 
duchowej sile wypełniającej świat, zwanej przez nich Usen.

*** Kobieta Pomalowana na Biało – najważniejsze bóstwo w mitologii Apaczów, pramatka 
ludzi. Stanowi symbol życia, płodności i pomyślności, jest opiekunką człowieka, czuwa nad 
wszystkim, co wnosi spokój i miłość do jego życia. Podczas ceremonii dojrzewania, rytuału 
przejścia organizowanego dla młodej dziewczyny, przez cztery dni i cztery noce dziewczyna 
ucieleśnia Kobietę Pomalowaną na Biało.

**** Duchy Gór (Gan, Gaan, Gahe) – opiekuńcze bóstwa Apaczów. Podczas wszystkich 
ceremonii schodzą z gór w postaci tancerzy. Tancerze mają zamaskowane twarze, a na głowach 
misterne konstrukcje z drewna juki. Podczas tańców błogosławią ogień i cztery strony świata, 
odnawiając prastare przymierze z ludem Nde. Duchy Gór zapewniają Apaczom ochronę i po-
myślność, potrafią też być okrutne i bezlitosne dla tych, którzy nie stosują się do moralnych 
zaleceń bądź łamią tabu.

***** Kojot – postać z opowiastek moralnych, skończony kpiarz (Trickster wszechobecny 
w legendach Indian Ameryki Północnej). Jest twórczy i niszczący, dobrotliwy i zły, nie prze-
staje oszukiwać i sam jest oszukiwany. Przedstawia świat ludzkich namiętności, śmiech, łzy, 
zabawę, ból. Nie przestrzega żadnej reguły, wpada w nieprawdopodobne tarapaty, zdarzają 
mu się najdziwniejsze historie. Jego przygody miały zawsze przesłanie moralne i odgrywały 

PIW - Ceram - Kocis - Seeney.indd   30 2017-10-27   09:26:35



Pierwsze lata 31

Do edukacji młodych Chiricahuów należało wpojenie im właściwego zacho-
wania. Cochise, jako syn wodza otrzymał wychowanie staranniejsze od innych. 
Według słów jednego z Chiricahuów: „Dzieciom tym poświęca się więcej uwagi, 
nie pozwala się im na głupstwa. Powinni być lepiej wychowani. Nie powin-
ni się łatwo obrażać ani o byle co kłócić. A przede wszystkim naucza się ich 
szacunku. Powtarza się im, nie okradaj przyjaciół, nie bądź niedobry dla kolegów. 
Jeśli nauczysz się życzliwości teraz, będziesz kochał swych bliźnich w wieku 
dorosłym”. Niegrzeczne dziecko przywoływano do porządku groźbą, jeśli to 
nie starczało, rodzice mogli uciec się do razów, choć kary cielesne stosowano 
niezwykle rzadko. Charakter i cnoty Cochise’a były wynikiem starannego wy-
chowania. Przy czym nad każdym jego krokiem czuwały siły nadnaturalne. 
Pragnąc ochronić dziecko, rodzice nie przestawali odwoływać się do ceremonii, 
rytuałów i talizmanów. 

To prawdopodobnie w wieku sześciu bądź siedmiu lat rozpoczął się pierwszy 
stopień szkolenia Cochise’a. Któryś z krewnych płci męskiej, ojciec, dziadek 
czy też stryj, dał mu łuk i strzały, aby chłopiec mógł polować wraz z rówie-
śnikami na ptaki i drobną zwierzynę. Chłopcy w tym wieku oddzieleni byli 
od dziewcząt i zaczynali uprawiać gry rozwijające szybkość, zręczność i siłę: 
zabawę w chowanego, bieganie, walki wręcz czy przeciąganie liny. Wprawiali 
się również w jeździe konnej. „Począwszy od siedmiu lat dzieci uczyły się jeź-
dzić same, bez najmniejszej pomocy starszych. Zawsze znalazły się pod ręką 
łagodne konie, których mogły dosiadać”. Podobnie jak we wszystkich innych 
okresach życia chiricahuańskim dzieciom towarzyszyły ceremonie szamanów, 
modlitwy, pieśni i talizmany.

W przededniu wieku dojrzewania chłopiec osiągał dobrą formę fizyczną, 
samodyscyplinę i niezależność. Starsi zachęcali młodszych do dbania o własne 
ciało. „Nikt ci nie pomoże na tym świecie... Twoimi przyjaciółmi są twoje nogi”. 
Chłopiec polował coraz częściej, głównie na ptaki i wiewiórki, nabywał umiejęt-
ności koniecznych przy zdobywaniu łupu: maskowania się, cierpliwości i uporu. 
Dla zagwarantowania sukcesów w przyszłych łowach zalecano mu „zjedzenie 
surowego serca pierwszej zdobyczy”. Chłopiec stawał się w tym wieku dosko-
nałym jeźdźcem i uczył się dbać o konia. Dostawał bardziej odpowiedzialne 
zadania jako zwiadowca bądź strażnik. Sprawność fizyczna i wytrzymałość 
były wysoko cenione i nie ulega wątpliwości, że Cochise przeszedł z sukcesem 
wszystkie etapy zaprawy, jako że „syn wodza, który od dziecka po wiek męski 
pobiera dobre nauki i rady, celuje we wszystkim”.

W wieku czternastu lat chłopiec był gotów do rozpoczęcia przysposobienia 
bojowego, wchodził wtedy w okres apackiego nowicjatu i stawał się dikohe. 
Uprzedzony przez rodzinę o czekających go ćwiczeniach i niebezpieczeństwach, 

dużą rolę wychowawczą. Historie o kojocie, opowiadane przez utalentowanych opowiadaczy, 
bawiły zarówno dzieci, jak i dorosłych.
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czując się dostatecznie dojrzały, chłopiec sam zgłaszał gotowość do rozpoczęcia 
musztry. Szkolenie stawało się teraz intensywniejsze i bardziej rygorystyczne. 
Odpowiedzialna za nie była już nie tylko rodzina rozszerzona, lecz cała grupa 
lokalna. Często kilku młodych chłopców w tym samym wieku powierzano opiece 
obeznanego ze sztuką wojenną szamana. Trening stawał się fizycznie bardziej 
forsowny: organizowano walki zapaśnicze, konkursy na strzelanie z łuku bądź 
z procy, biegi. Dyscyplina i posłuszeństwo wymagane były bezwzględnie.

Nauka młodych ludzi szła w wielu kierunkach. Ćwiczenia miały na celu 
przyuczenie ich do subordynacji i przygotowywały do podołania trudnym za-
daniom wojownika. Na przykład późną jesienią bądź zimą kazano im się roz-
bierać i skakać do pokrytego lodem jeziora. Zdolnością, którą rozwijano bodaj 
najbardziej, było bieganie. Chłopcom kazano wbiegać na pagórki i zbiegać 
z nich jak najszybciej, organizowano gry i konkursy mające wyrobić ducha 
współzawodnictwa. Podczas tych konkursów ujawniali się najwaleczniejsi wo-
jownicy i przyszli wodzowie. W ten właśnie sposób z grupy przyszłych wyłonił 
się Cochise, zdyscyplinowany, przysposobiony fizycznie, gotowy do wzięcia 
udziału w czterech wyprawach, które wprowadzić go miały w wiek męski.

Zaczynała się ostatnia faza okresu dikohe. Przygotowany przez szamana, 
wyrażał chęć uczestnictwa w wypadzie łupieżczym bądź wojennym, gdy tylko 
usłyszał, że taki się szykuje. Podczas wyprawy oceniano przede wszystkim jego 
zachowanie i posłuszeństwo wobec wodzów. Dikohe, który w czasie jednej 
z czterech prób prowadził się źle, okazał się nieuczciwy lub tchórzliwy, pozwolił 
sobie na stosunek płciowy bądź łakomstwo, tracił zaufanie na resztę swoich dni. 
Towarzysząc doświadczonym wojownikom, dikohe uczył się. Do jego obowiąz-
ków należały wszelkie prace obozowe: gotowanie, przygotowywanie posłań dla 
wojowników, trzymanie straży. Nowicjuszy nie narażano na niebezpieczeństwo, 
gdyż w razie wyrządzonej im krzywdy wina spadała na wodza wyprawy.

Podczas czterech wypraw dikohe stawał się dla wojowników Dzieckiem 
Wody. Nosił dla ochrony ceremonialną czapkę i posługiwał się kilkudziesięcioma 
specyficznymi słowami, których go na tę okazję uczono41. Przestrzegać musiał 
kilku zakazów: jeść mógł tylko zimne potrawy, pić miał prawo wyłącznie przez 
słomkę. Po czwartej wyprawie, jeśli jego postępowanie nie wzbudziło krytyki, 
wchodził do grona wojowników. Cochise osiągnął ów status w wieku około 
piętnastu lat i wszystkie cztery próby przeszedł z pewnością po mistrzowsku. 
Miał teraz prawo palić, mógł się ożenić i cieszyć się wszystkimi przywilejami 
wojownika. Miał też wiele okazji, aby wykazać się żołnierskim talentem, gdyż 
długi okres pokoju między Apaczami Chiricahua i Meksykiem dobiegł końca.
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