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Na toh|e dětské říkadlo jsem si vzpomně|
|ndiány.
Nevystihuje sice úp|ně přesně současnou

při cestě za severoamerickými

situaci, avšak byly doby, kdy původním

obyvate|ům Ameriky hrozi| zánik. Dodnes
je pro Američany cit|ivou zá|ežitostí to, co
se dělo ve druhé po|ovině 19. sto|etí, V období tzv' indiánských vyh|azovacích vá|ek.
Přes všechnu snahu udě|at z |ndiánů špinavé a proradné |uplče, z|osyny a vrahy,
přes vytvoření hrdinského kultu z vojáků,
jakým by| i generá| Cusler, |ndiáni zvítězi|i'
By|i sice poraŽeni vojensky, zavřeni v rezervacích a pevnostech, touha po svobodě
však by|a siInější.
Dnes nastávajípro Indiány, či spíše Natít
ve Americans (RodníAmeričané),jak si po
právu říkají, opět |epšíčasy.Nemohou už
sice žítpo Vzoru svých předků, pryč je doba |ovu bizonů a také stěhování oo nekonečných prériích uŽ nepadá v úvahu. Mustangy z ve|ké části nahradily terénnívozy,
místo vigvamů stojí domky a vá|ečný oděv
se obléká pouze při s|avnostech. Těchto
slavností však přibývá' Jsou nejen vzpomínkou, nap|ňují současnou generaci hrdostí a ukazují cestu.
By|y doby' kdy se Indiáni chtě|i

přizpůso-

mužům..,má|okomu se to však
''bí|ým
podaři|o. Tvrdý, rychlý a spotřebnízpůsob
života jim nevyhovova|. Hodně |ndiánů propad|o alkoholu' Ten ostatně nikdy tomuto
bit

národu nepřinesl nic dobrého, vždy znamena| jen ztrátu důstojnosti a prohry. Tak
je tomu dodnes' Proto p|atív indiánských
rezervacích přísný zákaz prodeje |ihovin.

Současní|ndiáni už nemusí sice Žít v rezervacích či indiánských teritoriích, přesto
však tady zůstávají. Je pro ně přirozená
kmenová či rodová soudrŽnost. Rezervací
je na územíUSA přib|iŽně tři sta. od těch
ma|ých až po územíNavahů, které zasahuje do čtyř států
Utahu, Co|o- Arizony,
rada a Nového Mexika.
Žiie zde na tisíc
Indiánů. Živí se pasteveótvím, výrobou

a prodejem překrásných stříbrných šperků,

zdobených modými tyrkysy. Da|šímne-

ma|ým zdrojem př,rjmů je turistický ruch. Na

Území rezervace je totiŽ spousta přírodních
krás a národních parků.

Jedním z těchto divů je i velý kaňon řeky Co|orado, největšía nejh|ubšína světě'

Na dně této dvouki|ometrové průrvy žijí

v poměrné izolaci dva kmeny
Havasupai
a Hualapai' |ndiáni Hua|apai se Živí |im, že

-

s|avností. A|e poznat pravid|a všedního Života je obtríŽné. PuebIané mají své zákony,
dokonce i svou po|icii. Nejjednoduššíje tedy navštíVit,,h|avní město.. |ndiánů
Ga-

-

Arizonou. Ve zdejším amÍiteátru Red Rock se
ve|mi často pořádají mezikmenové slavnosti, na které se sjíŽdějí lndiáni z ce|ých
Spojených států. Pokud si zap|atíte vstupenku, můžetese během jednoho dne na.
sytit hudby, tanců a barev. Má to jedinou
|up' |eŽícívNovém Mexiku u hranic s

malou chybu

-

je to jen divadlo.

Úplně jiná atmosÍéra panuje na neoficiá|ních kmenových setkáních. Byl jsem na
slavnosti Pow-Wow v rezervaci Wind River
(Větrná Ěeka) ve státě Wyomin g. Žije zde
v nádherné přírodě asi osm tisíc Arapahů
a Sošonů.V rezervaci je muzeum, misijní

vozí turisty po ,,svém.. úseku řeky na velkých nafukovacích č|unech s motorem.
Jsou to t|ustí, mi|í a usměvaví |idé. Při setkání s nimi jsem si uvědomi|, jak se časy

změni|y. ProtoŽe jsme v té době na tom by|i
Špatně s penězi izásobami, rádijsme přijali
jejich nabídku a V potu tváře si vyděláva|i
na jíd|o a pití. |nu, doby zrcátek a korálků
pro domorodce jsou uŽ prostě v nenávratnu.

Mnoho Indiánů žije dodnes v pueb|ech.
Tyto nádherné h|iněné poschodbvé stavby
tvoří zv|áštní svět. Většina se iich nachází na územístátu Nové Mexilio a po-

s|echněte

si, jak krásná jména mají:

Acoma, Jemez, Zia, Taos, Manbe, Zuni .
Většina z nich je přístupná, zv|áště v době
.

Kresba O. C. Seltzer

stanice a nová ško|a. Klid a pořádek. Samotná slavnost

- kruhovém p|ácku se
časů.Na udusaném
střída|i tanečníciv nádherných če|enkách
to by| návrat do starých

a oděvech, ob|ičeje poma|ované pod|e od.
vělcých zvyk|ostí. Rytmus bubnů přechiíze|
do krve a by|o krásné přivřít oči a poddat se
i|uzi, nevnímat auta ko|em . . .

Uvědomi| jsem si, Že tito |idé mají bu-

doucnost

_

nevzdali se dědictví s\ných

předků a předávajíje dá|'
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sým dětem.

Miro Kadlubiec

