
V REZERVACI \AIIND RIVER

Rezervace Wind Biver leží ve státe
Wyoming, na stejno|menné řece, nedaleko
města Riverton, asi 90 mi| jihovýchodně od
dvou světoznámých národních parků
. Ye|owstonského a Grand Teton Nationa|
Parku. Wyoming je země, kde na každém
kroku polkáváme his.torii. Zde se odehráva|y
udá|osti, které tvoři|y dě.jiny amerického
Západu, Schvá|ně . co se vám vybaví pň
vys|ovení názvů měst Cheyenne, Laramie či
Shoshoni?

Z dá|ky se začíná oz;ivat hudba. V|astně
jen bubnování. Rýmus bubnů mě pobízí
a já pňdávám do kroku. He|dám místo, kde se
bude Pow.Wow odehrávat. Tato s|avnost
není pro veřejnost,

Něheří |ndiáni ve Spojených státech ve|mi
úspěšně využívaií obnoveného zájmu turistů
i Američanů o svou hislorii.' Za oatňčnou
sumu ie možné shlédnout více či méně
povedené Ío|k|órní představení. Přík|adem je
centrum Red Rock u města Galluo v Novém
Mexiku' Zde je možné, h|avně v srpnu, vidět
obrovskou show s desítkami souborů
z nejrůzně|ších kmenů. Ce|kový dojem je
však ve|mi divade|ní, snad i trochu smutný.

Proto jsem zvědavý, jak t..l vypadá zde.
V rezervaci Wind River žijí spc'lu kmeny North
Arapaho a East Shoshone. Proíě Arapahové
a Šošoni. Jako všechny prérijní kmeny, m{í
i ony za sebou historii p|nou pronás|edování,

přesíd|ování' bojů, které vyvrcho|i|y ve druhé
po|ovině 19. sio|etí. Natom, že přeži| období
vyh|azovacích vá|ek, mají velkou z&|uhu dva
muŽi. Prozíravy náče|ník Shoshonů jménem
Washakie' ktenl už v toco 1868 podepsa|
smlowu o zřízení rezeÍVace. Jeho iméno
zůsta|o zachováno v mnoha zeměpisných
názvech. Druhým by| jezuita John Jutz. Ten
zde v roce 1884 za|oŽi| misii St. Stephens.
činnost této mise, její vliv, je znát. Ve Wind
Riveru je situace da|keo |epší
a perspeKvinější, neŽ v iiných rezervacích.
Roz|oha je slušná . ětverec o stranách
pňb|ižně 50 mi|. Žiie zde 4 a pů| tisíc€
přís|ušníků kmene Arapaho a 3 a pů| tisíce
Shoshonů,

Konečně jsem na mís1ě. Kruhorn/ p|ácek
s udusanoou hlínou, |emovaný zastřešenou
dřevěnou konstrukcí pro pňh|ížející
a hudebníky. Kolem parkují auta
nejrůznějších značek, na |ouce postavené
stany' Současnoí. Mezi tím však prqíždQí
mužina koních. Jsou zde i rodiny' které si
staví původní přístřešky z větví a vigvamy.

Nikdo si mě nevšímá. Není čas' Je třeba
upravit ob|ečení, pňpnout čís|o . to kvů|i

sotněži o nej|epší úbor. Pňchaázejí da|ší
hudebníci, budou střídavě doprov&et
tanečníky. S|unce se sklání. Jsem trochu
nesvůj, kVů|i íocení. Je v tom asi úmys|.
Zastavuje se u mně totiž staý muž' v ruce
drží pařát, štburá iím do mého lotáku a směje

Nemoh| jsem se ubránit nervozitě. Trva|o to
pěkných pár |et' než jsem se dočka| lohoto
okamŽiku. Co mě čeká, jak vypadá s|avnost
Pow-Wow?

Je srpnový podveče., dusno. Jdu po
prašné cestě v indiánské rezervaci Wind
River' Kraiina je rovinatá, porost|á keři'
oběas, h|avně ko|em řeky, skupiny ve|kých
|istnaých stromů. V dá|i na obzoru hory.
Pěkný kraj' navozuje příhodnou atmosÍéru.
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tanečníci a hudebníci.

se. Po mé nepříliš vhodnó otrizce, kdy so
bude začínat, odchrizí. Pomalu se scházejí

'nfk.oři olc|rázcjÍ. Všudc Jc klid, žridný
a|kohol, výtržnost|. Tančit sc bude dlouho dá
noci.

Tito lidó mají budoucnost. |sou totiž hrdí na
svou minuloí, svó předky' .

. Druhý den jsem navštívi| misii St.Stephons.
Jg 

'..d: ško|4 prodeina ručně děianých
výrobků, cenově pro nás nedostupných. úoc
p€Xna gale-rie a mlJzeum. ' Všude ňsto
a pořádek. ňedite| ga|erio . *r"ll' ňe."'
Bob Spoonhunter mě provází oxpózici. Má se
cim ch|Ubit. V rezervaci vychrízejí | noviny,
vydává so časopis Wind River Benaezvous.
Trochu rozpaků-jsem mu přvodi|, když jsme
se bavi|i o československu. Pr-ece ien
exotická země pro Arapaha

odjížděl jsem s pocitem, že |ndiríni' či
vlastně Native Americans, jak si raději
a pravdivě říkají, mají před sebou tu |epší čríst
historie.

Pozoruji tu barevnou nádheru. čelenkv.
kožešiny, vyšivky. bubínky. Vše, čím se
prérijní kmeny prosIaviIy.

oz1nlá se chraptivý h|as z reproduktoru'
Pow.Wow začíná. Rytmus bubnů se
.1:hlyj:' pří!áy,á se láhlý' neme|odický zpěv,
voIna.|| tanečníci, Tanec se bezprostr.ední,

T"ž".:!1bí ma|ování, děti se snaží napodobit
oospe|e' Zeny se pomalu a rytmicky pohybují.
Není prob|ém přestat vnímat atrta k;le;,
stačí pňvřít oči, poddat se rytmu' ||uze je
dokonalá.

. .lanecn|ci a hudby se stiídají, nastupuie
,ednotka válečných VeteÍánů z druhé světové
války v uniíormách. Vzýčují svůj prapor,
zpíva1í, vzpomínají na paaÍe. stmiua '"", Miro Kadlubiec
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