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,,. . . země byla stvořena za pomoci Slunce a měla by senechat tak,
jak byla . . . Země se zrodild bez de.
markačníchlinií a žádný ělověk by
ji neměl děIit , . .tt

Tooyalaket (Jose.Í)
z kmene NEZ PERCES

V tomto povídání nepůjde o znárný biblický příběh Josefa a jeho
bratří, nýbrž o osud muže, jemuž bílí
AmeričanépřezdívaIi >náče|ník Josef< a kterému připravi|i tragický
osud, jako ostatně ce|ému indián-

PřÍběh

Josefuv

skému národu.
Děj se začínáodvíjet y roce 187,l
na seve,rozápadě Spojených států.
Na západ od SkaIistých hot.žije indiánský kmen Nez Percés - Propíchané nosy. Francouzští lovci jim
tak přezdívali pro zvyk nosit v nose
pro ozdobu |astury. Samise nazýva.

li Numipu (Lidé).
Tento kmen udržova| s bě|ochy
odjakživa přáteIské styky. PřijaI
i s|avnou výpravu Lewise a Clarka
přijejich cestě na západ a zásobil'je
potravinami. Po sedmdesát let byli
lndiáni tohoto kmene hrdi na to, že
nikdo z jejich přísIušníkůnezabil bělocha. I přesto' že jim to ostatní indiánské kmeny vyčítaly.Nic p|atno,
chtivost bíléhomuže po zlatě a půdě
byla příčinou konce svobodného života těchto hrdých a mírumi|ovných Iidí.
Nepomoh|o jim nic, ani to, že se
zřekli původníhoanimistického náboženství,že zača|i chovat dobytek,
obdělávat půdu. Dokonce posí|a|i
děti do ško|. V očíchbí|ých přistěho.
va|ců 4ůstávali divochy,.s nimiž |ze

to. Z|atokopové kradIi indiánské koně, dobytek, zabi|i a ztÝÍa|i několik
Nez Percés. V roce 1876zabi|iiJosevšak nebyl pofova bratra. Nikdo .tolerova|a.
Natrestán, v|áda vše
opak. Ve snaze vyhovět přistěhova|cům vyda|a výnos, ve kterém se
pravilo: >V údo|íWa||owa je pří|iš
podnebí, které Jndiánům
chladné
.
škodí'<Kinen NEZ PERcÉs se mě|
jednat jakkoIi' vyhánět je z půdy, po- přestěhovat do neúrodnérezervace
rušovat smIouvy uzavřené llna věč- Lapwai' Tak tedy skonči|a da|šíz řané časy< a podepsané prezidentem
dy >věčných smIuv<. Dodnes Ieží
Grantem.
stín hanby na americké vládě za tuto
V tomto bouřlivém období umírá ukázku |ži a fa|še.
ZačaI se naplňovat obvyk|ý scéstaný náče|níkkmene Nez Percés
Tuekakas, zvaný lStaÝ JoseÍ<. náÍ, v němž by| konec už v|astně
osadníci si oddych|i. Staý náče|ník předem znám. Josef se svým dototiž odmíta| jakéko|i sm|ouvy, dary provodem byl pozván do pevnosti
či peníze a trestaI ty přís|ušníky Lapwai na poradu. V|áda vysla|a
kmene, kteří pod|ehli |ákad|ům a by- k jednání generá|a Howarda. Tento
Ii ochotni pr.odávat,kmenové území.
muž mě| z indiánských vá|ek ve|ké
By|a to krásná země,ležela v údo|í zkušenosti, bojoval proti Apačům.
Wallowa, na horských loukách se
Josef a jeho muži odmítli příkaz
pásli ušlechtilíkoně' lesy byly plné k přesídlení. Došto k hádce, Howa1d
zvěíe,
nechal uvěznit šamana, kteý jej obBí|íosadníci však mladého náče|- viniI z porušenísmIouvy. .|osef se
níka podcenili' Josef, v|astním jmé- rozhodi ustoupit nát|aku. Udo|í by
nem Tooya|aket, by| ještě hor|ivěj- proti něko|ikanásobné přesile dobř9
šímochráncem kmenového území vyzbrojených a vycvičených vojáků
než jeho otec. V roce 1873 vymoh| stejně neubráni|' Jsou známá jeho
na >Velkém bí|émotci< Grantovivýs|ova: >Američanéjsou jako mor
nos, Ve kterém by|o územív údo|í nebo cho|era. Ne|ze s nimi žít,|ze
Wallowa přis}íbeno |ndiánům >na před nimi jenom uprchnout nebo
věčnéčasy<.
zemřít.<
Pouhé dva roky však by| k|id' Pak
Přes všechnu výmluvnost, se kteby|o v blízkých horách nalezeno zla.
rou svůj |id nabáda| k míru a odcho-

du do rezervace, několik m|adých
vá|ečníkůuprch|o a zabi|o asi deset
bě|ochů jako pomstu za spáchan.é
křivdy.

Nyní už muse|o dojít k vá|ce. Josef neměl žádnévá|ečnickézkuše-

nosti, vždyťjeho kmen ži| ve stálém
míru' Přesto začaljednat jako zkuše-

ný válečný náče|ník.S dvěma sty
bojovníky a čtyřmi sty padesáti ženami a dětmi začaI svůj pochod za

- na seýer, do Kanady.
Mnoho |istů by|o popsáno o tomto pochodu, o útrapách a bojích,
o přechodných vítězstvích.Jen touha po svobodě a pravdě hna|a Josefa a jeho |id dále' nedpa|i útrap,
smrti, Vánic a míazu. SIi, necítiIi
hIad a věděli, že už nejde o nic jiného než o čest.
Generál Howard byJ nucen vo|at
dalšía da|šíposi|y na pomoc proti
zuboženým |ndiánůrn. Na pomoc
přispěcha|a i s|avná Sedmá kava|érie. Rok uplynul od doby, kdy ji generál Custer zaved| u Little Big Hornu do záhuby. Nyní chtěla oděinit
porážkÚ, kterou jí způsobiIi Sior-rxové pod vedením Sedícíhobýka.
A opět se zde objevuje ta smutná
stránka indiánských vá|ek. Mezi bí.
lými vojáky by|o i třicet siouxských
a čejenských zvědů. Zradi|i svůj |id'
da|i se naverbovat a svými zna|ostmi prostředí a zvyků přispěli k dovršení tragédie. Josef se svými lid.
mi, jejichž počet se neustálými po.
tyčkami s vojáky snižova|, mířiI stá|e
na sever. Už by|i b|ízko, když přiše|
útok jízdy generála Milese. 600 vojáků kavalérie zaútoči|ona tábor Nez
Percés, siouxštízvědové odvedli
dobrou práci. A tak 30 mi| od kanad.
ské hranice se ódehrálo smutné fi.
ná|e. lndiáni se pomocí nožů.toma.
havků a kuchyňských pánví zakopa.
Ii, věřiIi, že ve sněhové vánici se- jim
podaří. uniknout z obk|íčení'Ctyři
dny odráželi útoky vojáků, čtyři dny
je ostřelova|y houfnice. Smrt s|aviIa
dny hojnosti.
Pátého dne se Josef a zbytek jeho
kmene, většinou žen' a dětí, vzda|.
Proše| na cestě za svobodou těžkým
terénem v neustálých šarvátkách
1700 mil. Unaven bojem se vzdal.
Američané jej odděli|i od zbytku ieho lidu, a kdyŽ V roce 1904 v rezervaci Co|vi||e ve státě Washington
zemřel, |ékař jako příčinujeho smni
uvedl _ z|omené srdce'
svobodou

Poznámka: Ti, kdož přežili, byli.v šedesáých letech 20. stoletív podsta-

tě amerikanizováni. Dnes žije asÍ

2500 příslušníkůkmene. Centrem je
rezervace Lapwai v ldahu.
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