Na Zemi dosud žijí kmeny v době kamenné!
I dnes ještě mohou etnografové objevit v nejrůznějších odlehlých končinách na Zemi
domorodé kmeny, žijící stejně, jako v době kamenné. Takovéto malé uzavřené rodové
skupiny žijí na obtížně přístupných, dosud neprozkoumaných místech, obvykle v džunglích
Afriky, Asie a jižní Ameriky.
Pokud se podaří objevit takovýto kmen, je to velká příležitost pro antropology, archeology,
lékaře a historiky, doplnit si znalosti a představy o životě na Zemi v dávné minulosti.
Před lety objevil italský antropolog L. Cipriani na Andamanských ostrovech kmen Ongů. Jsou
to trpaslíci, kde muži dorůstají do 140 cm a ženy do 120 cm. Žije jich tam asi 300. Znají sice
oheň, ale nedokáží ho založit, proto ho starostlivě střeží. Kdyby uhasl, jsou odkázáni na to, až
blesk zapálí opět nějaký strom.
Ve velkých chatrčích žije spolu několik rodin. Nemají žádný oděv, jen pohlavní orgány si
zakrývají palmovými listy.
V západním Irianu žijí papuánské kmeny v počtu asi 700.000 osob, většinou se ukrývají
v neproniknutelné džungli. Pokud neuloví dost zvěře, stávají se lidožrouty. Své vlastní předky
však velmi uctívají. Obvykle zanechají ozdobenou mrtvolu před jeho domem, pokud ji slunce
nevysuší. Pak ji zanesou na nejbližší vršek a posadí tak, aby viděl na jejich vesnici a jeho
duch ji strážil.
Antropologická expedice melbournské university objevila v poušti střední Austrálie, asi 500
km od města Alice Spring dosud neznámý kmen asi 40 osob, žijících v okolí pramene. Živili
se převážně semeny, ještěrkami a ptáky. Také nepoužívají žádný oděv. Všechny potřebné
nástroje si vyrábějí z kamene a ze dřeva. Loveckou sekeru si vyrobí tak, že na kus dřeva
přivážou špičatý kámen pomocí šlach z klokana. Mimo seker znají jen kopí, oštěpy a motyky
na vyhrabávání kořínků a ještěrek z písku.
Všichni členové kmene žijí a pracují společně, nemají žádného náčelníka a nikdy se nehádají!
V povodí Amazonky žije celá řada primitivních kmenů, které používají jen přírodní materiály.
Živí se lovem ryb, zvěře a různými plodinami z pralesa. Nedělají si žádné zásoby, vždy mají
jen potravu pro běžnou spotřebu. Jakýkoli styk s civilizací odmítají.
Na podobné úrovni žijí i Pygmejové, Hotentoti a Křováci v Africe a podobné trpasličí kmeny
v horách na Madagaskaru.
Před civilizovaným lidstvem je problém – zda vůbec a jak civilizovat tyto kmeny, když oni
sami si to zřejmě nepřejí a žijí v pohodě podle staletých tradic. Je zde nebezpečí, že tyto
kmeny postupně vymřou, ale to je přeci zákonitý konec mnoha živočišných druhů, když se
změní podmínky pro přežití. Australský časopis „Walk about Melbourne“ napsal:
„Naše civilizace odnímá domorodcům jejich životní sílu a mění hrdé lidi na žebráky, kteří se
musí ponižovat kvůli konzervě nebo hrsti tabáku. Násilné začleňování do civilizace jen
urychlí vymírání těchto národů. Jsou příliš hrdí na to, aby přežili takovou potupu. Naše
společnost nedělá vlastně nic, aby jim pomohla.“
Je možné, že podobným způsobem hledí na pozemšťany vyspělé civilizace z vesmíru, jsme
pro ně jen ti primitivní domorodci a vědí, že jakákoliv pomoc by byla jen ke škodě, protože
bychom jejich techniku použili nejprve k vlastnímu vyhubení. Jako vzorek ke zkoumání stačí
odebírat pravidelně několik jedinců. Mám dojem, že právě toto se odedávna děje…

