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Resumé
Hlavním účelem této práce je poskytnout čtenáři generalizovaný, ale ucelený náhled
na koexistenci evropských osadníků a nativních kmenů v oblastech Severovýchodních lesů
Severní Ameriky v polovině 18. století. Nahlížet na vybrané aspekty koexistence rozdílných
světů v období míru i válek očima historika první poloviny 19. století Alexandera Scotta
Witherse.
Práce se snaží čtenáři přiblížit oba aktéry vzájemných střetů v prvních dvou
kapitolách, kdy většinový zájem pokrývá státy Francie a Velké Británie, které si vytvořily
v průběhu minulých staletí hlavní velmocenské postavení a byly tedy hlavními aktéry, se
kterými nativní kmeny přišly do kontaktu – zejména v období Sedmileté války v Severní
Americe, která je hlavním časovým rámcem práce. Stěžejní části práce, věnující se
problematice soužití, korespondují se třetí a čtvrtou kapitolou. Skrze pramenná díla
Chronicles of Border Warfare, or a History of the Settlement by the Whites, of NorthWestern Virginia, and of the Indian Wars and Massacres in the Section of State, with
Reflections, Anecdotes etc. a soubor dokumentů Mirror of Olden Time Border Life, za
pomoci antropologických metod práce odhaluje soužití na hranici v mírovém i válečném
stavu a též kulturní transmisi, jak ji vnímal virginský kronikář 1. poloviny 19. století,
respektive autoři dalších písemných relací.
V průběhu zkoumání problematiky soužití nativního obyvatelstva s kolonisty
v období tzv. Francouzsko-indiánské války se můžeme opírat o značnou pramennou materii,
která nám dopomáhá zmapovat problematiku koexistence z mnoha úhlů pohledu, a
poskytnout tak objektivnější nahlížení na dobové dění. Zajímavé každopádně je, jak se
k problematice střetávání kultur stavěl vzdělaný právník a historik A. S. Withers
z anglofonního světa. Jakou váhu přikládá událostem odehrávajícím se na hranici? Co
ovlivnilo jeho pohled na situaci s neopomenutelným odstupem doby? Jak vnímá koloniální
hlad po půdě, které nativním obyvatelům Severovýchodních lesů neoddiskutovatelně
uškodil?
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Život na hranici severoamerických kolonií

Kolafa Zdeněk

Úvod
Tato práce si dává za neskromný cíl přiblížit čtenáři problematiku soužití
domorodých obyvatel kontinentu Severní Ameriky s evropskými osadníky 18. století
v geografickém kontextu Severovýchodních lesů. Zamýšlí poukázat na vybrané aspekty
koexistence rozdílných světů v období míru i válek na základě analyticko-komparativního
výkladu díla historika první poloviny 19. století Alexandera Scotta Witherse (*1792 –
†1865), resp. dalších dobových textů. Jedná se o deníky ze zajetí, zprávy či dopisy, ve
kterých pomocí historicko-antropologických metod odhalujeme soužití obou etnik i život
v indiánském kmeni.
Historiografické dílo Alexandra S. Witherse Chronicles of Border Warfare, or a
History of the Settlement by the Whites, of North-Western Virginia, and of the Indian Wars
and Massacres in the Section of State, with Reflections, Anecdotes etc. a soubor dokumentů
Mirror of Olden Time Border Life,1 vydaný pod editorem Josephem Prittsem, představují
jedny z nejobsáhlejších edic narativních pramenů reflektujících zejména situaci na hranici
dnešního státu Pensylvánie a Virginie. Nutné je podotknout, že prameny zrcadlí především
napjaté vztahy Angličanů a indiánských kmenů. O francouzském soužití s domorodými
obyvateli se nedozvídáme mnoho detailů. Vztahy Angličanů a indiánů jsou popisovány dosti
tendenčně. Téměř na každé stránce nalezneme zmínku o útocích znepřátelených indiánských
skupin na anglicky mluvící osadníky. Příkladem budiž následující pasáž: „[…] krize byla
hrozná. Obyvatelé hranic panikařili – Indiáni, věrní svému charakteru, jako nepřátelé
udeřili vždy, kdy se naskytla příležitost – na pohlaví ani věk nebyl brán zřetel.“2 Velmi zřídka
se ale autor věnoval i opačným útokům, kdy osadníci rabovali a rozšiřovali svůj územní vliv.
Dílo A. S. Witherse každopádně představuje komplexní sondu do historie vzájemného
soužití a již po přečtení úvodních kapitol se musíme zamyslet nad autorovým pohledem na
celou problematiku. Píše jako dědic anglického vnímání konfliktních let, nebo jako
Američan?
Práce je strukturována do čtyř kapitol. První dvě kapitoly jsou nutné k pochopení
vzájemného koloniálního soužití. V první kapitole se práce věnuje koloniálnímu vývoji
v oblasti Severovýchodních lesů. Druhou stranou mince zkoumání soužití jsou nativní
domorodé kmeny, předmět výkladu druhé kapitoly. Středobodem práce je kapitola třetí, ve

1
2

Mirror of Olden Time Border Life, (ed.) Joseph Pritts, Abingdon 1849.
Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 322.
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které je zkoumána problematika soužití především dle narativních pramenů výše zmíněného
dějepisce. Konkrétně se práce zaměřuje na pochopení geneze napětí mezi odlišnými etniky.
Dále hovoříme o kulturní transmisi, a to v kapitole čtvrté. V práci jsou využity poznámky o
vzájemném soužití v jiném kulturním prostředí, jejichž autory byli zajatci, obchodníci či lidé
pohybující se dlouhodobě v odlišném prostředí. Stejně tak je hodnocen život ovlivněný
materiální výměnou. Pokládáme si otázku, jak se změnil život nativních obyvatel po převzetí
výdobytků technologického pokroku. Rovněž se v práci reflektuje vnímání indiánů očima
evropských osadníků. V průběhu staletí se obraz nativních obyvatel kontinentu otiskl i do
literatury tehdejší doby. Příběhy a vyprávění nám nabízí možnost nahlédnout na indiány
očima evropských osadníků.
Pro vypracování této práce byla klíčová zejména anglicky psaná literatura. O díla
české historiografie bylo možné se opřít v první kapitole práce, k nastínění a pochopení
obecných historických faktů kolonizace Nového světa. Stěžejním dílem české literatury je
práce Josefa Opatrného a Svatavy Rakové. Dílo J. Opatrného Válka Mohykánů. Sedmiletá
válka v Severní Americe3 je výborným zdrojem poznání pro pochopení soupeření velmocí
Francie a Velké Británie, avšak zmínek hlouběji se věnujícím nativnímu obyvatelstvu zde
mnoho nenajdeme. Nicméně přesto bychom si s tímto dílem zdaleka nevystačili, a bylo proto
tedy nutné využít již připomenuté zahraniční literatury.
Cizojazyčnou literaturu můžeme rozdělit do tří hlavních skupin – na díla popisující
koloniální prostředí, etno-historická díla věnující pozornost nativním kmenům a díla
reflektující vzájemné soužití a spory. V první skupině se jedná například o práce Rutha
Shepparda4 či Waltera R. Bornemana.5 Pro pochopení způsobu života původních obyvatel
je klíčová publikace Jamese a Dorothy Volových Life in native America.6 Stěžejní
k problematice soužití je publikace Friends and Enemies in Penn´s Wood Williama A.
Pencaka a Daniela K. Richtera, která obsáhle popisuje stýkání a potýkání obou kultur

Josef OPATRNÝ, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.
Ruth SHEPPARD, Empires collide The French and Indian War 1754 – 63, New York 2006.
5
Walter R. BORNEMAN, The French and Indian War, New York 2006.
6
James M. VOLO - Dorothy D. VOLO, Family life in Native America, London 2007.
3
4
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pensylvánské oblasti.7 Tématu se rovněž věnují autoři Daniel P. Barr,8 David A. Nichols,9
Spencer Trucker10 a mnoho dalších.
Severovýchodní oblasti, v anglicky psané literatuře nazývané The Northeast
Woodlands,11 představovaly výhodné území pro trvalé osídlení, a to díky dobrým
geografickým podmínkám. Oblast od řeky Mississippi k Atlantskému pobřeží na východě a
Velkým jezerům na severu byla trvale zalesněna a poskytovala obyvatelům dostatek
přírodních zdrojů. Hustá říční síť a dostatečná splavnost řek umožňovaly rychlou přepravu.
Po příchodu kolonistů do Nového světa nastala téměř okamžitě vzájemná interakce. Kontakt
osadníků a nativních kmenů vnímáme jako střet dvou naprosto rozdílných kultur. Oddělený
svět domorodých kmenů si žil vlastním životem s osobitými spory, tradicemi a problémy.
Po příchodu „bílého muže“ se situace změnila. Domorodci i kolonisté se vzájemně
podporovali i využívali. Přesto kmeny ustupovaly stále rostoucímu počtu nových osadníků
toužících po půdě a stěhovaly se hlouběji do nitra kontinentu. Osud nativních kmenů je
jedním z mnoha černých bodů v historii americké společnosti a tato práce má českému
čtenáři přinést jeden z možných dílčích výkladů k této složité problematice se snahou
především pochopit pohled a chápání dějinných událostí nadšence pro koloniální historii –
Alexandera S. Witherse.

William A. PENCAK – Daniel K. RICHTER, Friends and Enemies in Penn´s Woods, Filadelfie
2004.
8
Daniel P. BARR, The Boundaries between Us, Natives and Newscomers along the Frontiers of the
Old Northwest Territory, 1750 - 1850, Kent 2006.
9
David A. NICHOLS, Red Gentleman & White Saveges, Charlottesville 2008.
10
Spencer TRUCKER, The Encyclopedia of North American Colonial Conflicts to 1775, Denver
2008.
11
M. G. JOHNSON, American Woodland Indians, New York 1990, s. 5.
7

6

Život na hranici severoamerických kolonií

Kolafa Zdeněk

1 Geograficko-politické pozadí vývoje severoamerických
kolonií v 18. století
Od počátku kolonizace kontinentu se v severovýchodní oblasti formovaly ústřední
hráči partie o koloniální nadvládu (viz příloha č. 1) s odlišným způsobem upevnění moci
v Novém světě. Francouzský zájem o oblasti se opíral zejména o obchodní styky – tedy o
obchod s kožešinou.12 Budování pevností ve formě obchodních stanic pomalu definovalo
francouzský vliv. Oproti tomu anglická politika byla zaměřena na vybudovávání silné a
početné kolonie, která měla udržet politický vliv na kontinentě.

Francouzům

připadly kontinentální části a Anglii, od roku 1707 Velké Británii13, připadly oblasti na
pobřeží, kdy jako nárazníkové pásmo sloužil pás táhlého pohoří Apalačských hor. Ke konci
století velmoci podepsaly mírovou smlouvu ustanovující hranice sfér vlivu (viz 2.
kapitola).14 V průběhu první poloviny 18. století si velmoci Francie a Velké Británie
v důsledku neustálých střetů zajistily stálou podporu nativních kmenů. Irokézové se otevřeně
postavili za tzv. červenokabátníky (Brity). Oficiální smlouva podepsaná mezi Irokézským
národem a Anglií na přelomu století nese příznačný název Covenant Chain15, kdy Irokézové
byli symbolicky připoutáni ke Koruně. Francie získala podporu zejména řady menších
kmenů převážně z algonkinské jazykové skupiny. Postoje znepřátelených kmenů odlišných
jazykových skupin zrcadlily napětí mezi Francií a Anglií.16
V průběhu necelých třiceti let docházelo k větším i drobnějším konfliktům.
Kupříkladu Angličané ve Virginii záměrně rozšiřovali pozemky do vyšších oblastí v pásu
Apalačských hor, aby se přiblížili ohijskému údolí a vybudovali si cestu do kontinentu.17
Pnutí mezi oběma giganty se pouze stupňovalo. Nový svět směřoval k nevyhnutelné válce o
území podél řeky Ohio.18
Hlavním konfliktem, který rozhodl o osudu v koloniích, se stala tzv. Francouzskoindiánská válka. V Evropě známá jako Sedmiletá válka definitivně rozhodla o postavení
Francie a Británie. Přesun virginských osadníků za Apalačské pohoří, do údolí na horním
toku řeky Ohio, za účelem obchodu s tamními domorodci a vyměřením půdy, kterou jim
Nicholas HORDERN a kol., Nový svět, Praha 1987. s. 245.
Kenneth O. MORGAN a kol., Dějiny Británie, Praha 1999, s. 567.
14
W. R. BORNEMAN, The French and Indian War, s. 7.
15
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 2012 B. GRAYMONT, The Iroquois, s. 5.
16
Thomas JEIER, Indiáni: praobyvatelé Severní Ameriky, Praha 2013, s. 63. J. OPATRNÝ, Válka, s.
33.
17
Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 89.
18
W. R. BORNEMAN, The French and Indian War, s. 8 - 9.
12
13
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daroval král Jiří II. (*1683 – †1760), odstartoval válečnou vřavu.19 Francie rychle
zareagovala a spolu s indiánskými spojenci zaútočila na expanzivní Brity. Indiánští válečníci
sehráli ve válce významnou roli. Brzy znovu převzali kontrolu jak nad řekou Ohio, tak nad
jejími přítoky Allegheny i Monongahely.20 Virginská domobrana se snažila situaci odvrátit.
Ambiciózní major George Washington (*1732 – †1799) využil příležitosti chopit se výrazné
role. Rozhodl se zbudovat pevnosti a získat území pro Británii. Svou výpravu namířil do
údolí řeky Ohio, začal budovat pevnost Fort Necessity poblíž klíčové oblasti přítoků.21
Francouzi, (budoucí) Kanaďané a značné počty Indiánů však zastavili v létě roku 1754
Washingtonův postup, oblehli pevnost a přinutili majora kapitulovat.22
Británie zareagovala neslavně slavnou výpravou generála Braddocka (*1695 –
†1755). Ten však neodhadl způsob boje, který bude potřeba během válek v koloniích
využívat. Konzervativní velitel neakceptoval mimoevropský způsob válčení. Benjamin
Franklin (*1706 – †1790) při jeho příjezdu poznamenal: „Tento generál byl podle mého
názoru statečný muž a zajistil by si dobrou pověst v nějaké evropské válce. Byl ovšem příliš
sebejistý, příliš věřil v hodnotu pravidelných jednotek a až příliš nedůvěřoval kvalitám
Američanů a Indiánů.“23 Tradiční taktika nestačila na Francouze. Ti úspěšně zkombinovali
výcvik a disciplínu pěších jednotek s neortodoxními metodami Indiánů a usedlých
hraničářů.24 Braddock odmítl pomoc spřátelených kmenů a k francouzským pevnostem
vyrazil s půldruhým tisícem červenokabátníků. Během prorážení si cesty byl napaden
francouzskými a indiánskými jednotkami, odmítl ustoupit, byl poražen a zabit.25 Zdrcující
porážka zvýšila zájem Británie v koloniích a stejně tak uspíšila brojení koloniálních obyvatel
proti Francii a jejím domorodým kmenům. Osadníci Pensylvánie posílali například
zohavená těla do Filadelfie, aby poukázali na hroznou situaci v kolonii.26
V následujících dvou až třech letech byly britské kolonie pod nátlakem. Až se
změnou britské vlády a vojenské politiky v roce 1757 nastala změna.27 Napadáním
francouzské námořní síly způsobilo omezení dodávek zboží do kolonií. Velení se ujali

George B. TINDALL, Dějiny USA, Praha 1994, s. 70.
Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 92.
21
G. B. TINDALL, Dějiny, s. 70.
22
Jiří ČERNÍK, S tomahavkem proti mušketám 1. díl. Přehled bojů s indiány na území dnešních USA
v letech 1622 – 1890, Praha 2010, s. 20.
23
J. OPATRNÝ, Válka, s. 124.
24
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 21.
25
Tamtéž, s. 23.
26
Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 232.
27
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 30.
19
20
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mladí, ale schopní velitelé – kupříkladu Jeffery Amherst (*1717 - †1797).28 Cíl byl jasný,
odstranit Québec, přerušit dodávky zboží pro Kanadu a následně dobýt pevnosti na horním
toku Ohia, a tak odříznout oblasti okolo Mississippi od Kanady.29 Bitva o Québec se
odehrála v září roku 175930 a její výsledek pro Brity znamenal rozřešení otázky vlivu
v koloniích. Za necelý rok, v září roku 1760, padla další pevnost v Kanadě – Montreal.
Francouzský vliv v Americe upadl. Oficiálně válka skončila až v roce 1763 podepsáním
Pařížského míru. Francie tak po prohrané válce odstoupila území v Severní Americe (viz
příloha č. 2) a britský vliv na kontinentu se několikanásobně rozšířil. Nikdo již nebránil
Koruně v expanzi – tedy až na původní indiánské kmeny. 31

28

W. R. BORNEMAN, The French and Indian War, s. 64.
Miroslav HONZÍK – Hana HONZÍKOVÁ, A překročil řeku Delaware, Praha 1988, s. 24.
30
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 55.
31
G. B. TINDALL, Dějiny, s. 72.
29
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2 Indiánské kmeny na hranici kolonií
Indiánské

kmeny

si

na

území

amerického

kontinentu

vytvořily

již

v předkolumbovském období vlastní svébytnost. Domorodí obyvatelé netvořili jednotný
národ, ale sami sebe definovali vlastními zvyky, jazykem i politicko-geografickým
postavením v oblasti. Pays de´n haut, Francouzi nazývaná oblast Velkých jezer a
severovýchodu dnešních Spojených států a jihu Kanady32 (viz příloha č. 3), která je
ústředním objektem našeho zájmu, poskytovala domov pro více než půl milionu mužů, žen
a dětí.33 Vhodné podmínky pro život se odráží v rozmanitosti kulturních zvyků, jazyků i
organizovanosti kmenů, s nimiž se první kolonisté setkávali.34
Ovšem z Withersova vyprávění získáváme až zajímavě málo informací o původních
obyvatelích Severní Ameriky z antropologické podstaty věci. V díle se autor nativním
kmenům věnuje v úvodních dvou kapitolách, kdy popisuje jejich genezi v Severní Americe
a následně charakterizuje jejich vzhled a barbarské způsoby: „V jejich mravní povaze se
mnoho věcí jeví přirozeně, buď jsou tak monstrózní, že šokují lidskost nebo absurdní, že
vzbuzují posměch […]“.35 Jinak se indiánům věnuje zejména v momentech, kdy líčí
napadání osadníků v koloniích.

2.1 Způsob života a rozdílnosti kmenů v severovýchodních
lesích
V severovýchodních lesích, v okolí Velkých jezer, sehrály ústřední roli národy, které
můžeme zařadit do tří hlavních etnických skupin. Byly to Irokézové v oblasti jezera Ontario,
Algonkinové v centrální části Velkých jezer a na východním pobřeží, a národ Siouxů
reprezentovaný kmenem Winnebagů v západních planinách Wisconsinu.36 Withers se ve
svém díle věnuje zejména lokalizaci znepřátelených kmenů a úplně nerozlišuje mezi národy,
což je pochopitelné. Vypisuje převážně kmeny vyskytující se na hranicích s poznámkou:
„V těchto kmenech byla sdružená populace 1 380 duší, kteří rovněž napomáhali k úbytku

32

Richard WHITE, The Middle Ground: Indians Empire and Republics in the Great Lake Region,
New York 2011, s. 1.
33
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. VII.
34
Bruce G. TRIGGER – Wilcomb E. WASHBURN, The Cambridge History of the Native People of
Amerias, vol. 1 North America, Part 1, Cambridge 2008, s. 204.
35
A. S. WITHERS, Chronicles, s. 31.
36
A. E. PARKINS, The Indians, s. 504.
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našich hraničářů.“37Je tedy patrné, že pro Witherse mělo hlavní význam pojmenovat
nepřátele kolonistů, a ne se jim více věnovat.
Do koloniálního života nejvíce promluvily kmeny Algonkinů a Irokézů. V důsledku
kulturního i územního vlivu mezi nimi probíhal letitý spor, který obě velmoci Francie i
Británie vhodně využili k vlastnímu užitku. Členové algonkinských kmenů byli tradičně
obchodníky a lovci, v důsledku nevhodných geografických podmínek pro zemědělství.
Dlouhé a chladné zimy, málo úrodná půda, která byla plná fragmentů skal, nešla obdělávat.38
Časté stěhování rovněž ovlivnilo strukturu vesnic i nemožnost vytvoření si pevného
politického uskupení.39
Hospodaření indiánských kmenů bylo závislé na geografických podmínkách a
technologii. Indiáni nevyužívali tažná zvířata, ani neznali kolo.40 Půdy v severovýchodní
oblasti plné kamenů, skal a kořenů nedokázali plně využít, a byli tak nuceni zaměřit se na
štěrkopískové aluviální půdy v blízkosti vodních toků, které se po několika letech
hospodaření vyčerpaly. Proto byli nuceni hledat nové oblasti.41 Zemědělskou produkci
doplňoval lov ryb, jelenů, bobrů, losů, medvědů, bizonů nebo třeba karibu.42 Nativní
obyvatelé lákali zvěř do kontrolovaných loveckých revírů. Vypalováním ploch pomohli
růstu drobné vegetace, kterou zvěř požívala. Lovecké oblasti situovali daleko od vlastních
zemědělských ploch, neboť nemohli riskovat ztrátu vlastních zemědělských plodin.43
Využívali čistě přírodních materiálů.44 Odlišnost způsobu života algonkinských a
irokézských kmenů se odrážela ve způsobu stavby obydlí. Irokézové žili v tzv. Dlouhých
domech s pravidelným uspořádáním, konstruovaných ze silných stromů z panenského lesa,
(viz příloha č. 4).45 Oproti tomu příbytky Algonkinů, vigvamy, vytvořené základní kostrou
náletových dřevin a naohýbaných větví chráněných kůží a kůrou před větrem a deštěm byly
vhodné k rychlému přemístění (viz příloha č. 5). 46 Francouzský voják Charles Bonin47 na
37

A. S. WITHERS, Chronicles, s. 46.
Tamtéž, s. 508 - 509.
39
Václav ŠOLC, Indiánské historie, Praha 1977, s. 85.
40
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 131.
41
B. G. TRIGGER – W. E. WASHBURN, The Cambridge, s. 272. Jinak nazývané lužní nebo nivní
půdy vyskytující se v blízkosti vodních toků, obecně se označují jako úrodné, ale bonita půdy
závidí na typu usazeného materiálu. – pozn. autora. J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s.
132.
42
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 144.
43
Tamtéž, s. 145.
44
Tamtéž, s. 90.
45
T. JEIER, Indiáni. 41.
46
Tamtéž, s. 28. J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 92.
47
Životní data nejsou zjištěna. – pozn. autora.
38
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jejich konto poznamenal: „Algonkinské vesnice nemají žádné uspořádání. Je to pouze
skupina chatrčí různých tvarů a velikostí […]“.48
Vizuálně se od sebe jednotliví členové kmenů či rodin moc nelišili. Všichni měli
hlavní část oblečení tvořenou z kůže dozdobenou peřím, mušlemi a jiným drobným
materiálem (viz příloha č. 6). Francouzský voják Louis Antoine de Bougainville (*1729 –
†1811), který v první polovině 18. století strávil mnoho let v přítomnosti nativních kmenů,
situaci popsal takto: „Nevidím žádný rozdíl v oblečení, ornamentech, tanci ani písních těchto
rozdílných kultur. Jsou nazí, ošaceni pouze v bederní roušce, pomalovaní červeně, černě a
modře atd. Jejich hlavy jsou vyholené a ozdobené pery. V prodloužených ušních lalůčcích
mají kroužky z mosazi. Mají bobří pláště na zakrytí, kopí, šípy a toulce z buvolí kůže.“49 Až
do doby kontaktu s kolonisty nativní obyvatelé nedisponovali jakoukoliv tkanou látkou, vše
si vytvářeli z kůže.
Konflikt byl pro kmeny typický před i po příchodu kolonistů do Nového světa.
Původně se jednalo o žádaný akt v životě každého indiána. Úspěšný bojovník, který prokázal
statečnost, si zasloužil válečné pocty, byl respektován v kmeni i mimo něj.50 Napadání
okolních kmenů se uskutečňovalo za účelem rozšířit území, přivést zajatce, ženy, děti i
muže, kterými vítězové nahradili padlé v předešlých bojích. Konflikty probíhaly formou
menších potyček a partyzánských útoků, při kterých nebylo mnoho ztrát na životech. Kmeny
mezi sebou dlouhotrvající války nevedly. Neznaly poziční boj, formace bojových jednotek
ani taktiku obléhání.51 To vše se po příchodu osadníků změnilo. Vedení válek bylo
motivované ekonomickými důvody. Kmeny soutěžily o dodávky zboží pro koloniální
obchod, který pro ně byl postupem času až nutný.52 Krátké období střetů nahradily vleklé
konflikty, které nebyly součástí indiánských tradic, a proto bylo nativní bojovníky vhodnější
využít jako znalce terénu pro sledování a výzvědnou činnost.
Ikonickým momentem domorodé vřavy je skalpování, které nahradilo odjímání celé
hlavy, jež se provádělo v archaickém období. Skalpy dokazovaly porážku nepřátelského
bojovníka a měly rovněž rituální až magický charakter. Nutno zmínit, že samotný proces
skalpování se rozšířil až za přítomnosti Evropanů.53 Kovové nože umožnily snazší odjímání

VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 50.
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 112.
50
Tamtéž, s. 210.
51
Miroslav STINGL, Války rudého muže, Praha 2004, s. 300.
52
Barbara GRAYMONT, The Iroquois. Indians of North America, Filadelfie 2004, s. 36.
53
J. M. VOLO – D. D. VOLO, Family life, s. 220.
48
49
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kůže z temene hlavy a díky vypisování odměn na hlavy Angličanů či Francouzů získali
původní obyvatelé ekonomickou motivaci ke skalpování.54

54

M. STINGL, Války, s. 300.
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3 Válka a mír. Soužití mezi osadníky a domorodci.
V průběhu 18. století se ustálila koloniální politika evropských zemí. Zejména
Francie a Velká Británie si vytvořili v Severní Americe stálé koloniální provincie. Hranice
francouzských kolonií nebyly zdaleka tak vytyčené a neprostupné jako jejich anglických
oponentů. Francouzi se běžně pohybovali jak v ohijském údolí, tak ve zbylých částech nitra
kontinentu, do kterých vnikali skrze Velká jezera. V oblasti zakládali obchodní stanice spolu
s pevnostmi, díky kterým si udržovali pozici v tomto údolí.55 Pohyb relativně malého počtu
francouzských obchodníků na obrovském území nepředstavoval v očích mnoha indiánských
vůdců velké riziko. Oproti tomu řada nativních obyvatel spatřovala v britské politice
extenzivního osídlování jasné ohrožení. Rostoucí počty nových osadníků kmenům zabíraly
na pobřeží půdu, ze které se musely nakonec stáhnout až za pás horských vrcholků. Vytyčily
se tak jasné hranice mezi jejich tradičním světem a koloniálním světem Velké Británie.
Hranice anglicky mluvících kolonií odrážela geografickou podstatu severovýchodní
oblasti Severní Ameriky. Přírodní prostředí v podobě skalisek, horských vrcholků a
neprostupných průsmyků vytyčovalo sféry vlivu. Withers se k reliéfu Západní Virginie
vyjadřuje slovy: „[…] Obecně byl povrch této oblasti velmi členitý, kopce byly prudké a
strmé […] Alleghenské pohoří56, které museli kolonisté překročit, představovalo znatelnou
bariéru; studený, pochmurný a nehostinný region, […].“57 Západní oblasti dnešních států
Pensylvánie, Západní Virginie a New Yorku ležely přesně na hraničním území, a proto je
pochopitelné, že právě zde se odehrálo nejvíce střetnutí mezi odlišnými kulturami (viz
příloha č. 7).58
O přízeň nativních kmenů se ucházely obě mocnosti. Kontakty s domorodci a
osadníky z obou táborů byly na denním pořádku, probíhal výměnný obchod, výkup kůží a
další styky. Nicméně získání stálé podpory indiánských válečníků bylo zvláště výhodné.
Jejich bojové zkušenosti v neprostupném terénu, průzkumné dovednosti i počty bylo
taktické využívat.59 O získání kmenů se starali tzv. indiánští agenti. Na straně britské jsou
reprezentováni osobou Williama Johnsona (*1715 – †1774), který se podílel na získání Ligy
šesti národů.60 Francouzi, díky menšímu počtu obyvatel na kontinentě, nevytvářeli takové
55

Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 122.
Horské vrcholky spadající do pásu pohoří od státu Georgia až k zálivu Sv. Vavřince. - pozn. autora.
57
A. S. WITHERS, Chronicles, s. 63.
58
Tamtéž.
59
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 17.
60
James T. FLEXNER, Mohawk Baroner: A Biography of Sir William Johnson, New York 1979, s.
45. A. S. WITHERS, Chronicles, s. 136. Jednalo se o pevné geopolitické uskupení hlavních
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napětí s nativními kmeny a díky jejich ekonomickým cílům se jim podařilo získat na svou
stranu zejména algonkinské kmeny.61 Nicméně jak Francouzi, tak Britové museli krutost a
divokost indiánských válečníků kontrolovat pod výhružkami násilí. Příkladem může být J.
F. Cooperem (*1789 – †1851) zpopularizována událost, kdy byli britští vojáci z pevnosti
Fort William Henry u jezera George62 zmasakrováni i po kapitulaci a dohodě o volném
odchodu.63 Withers však nevěnuje problematice získávání nativních kmenů na jednu či
druhou stranu valnou pozornost. Převážně se v díle totiž zaměřuje na osudy osadníků
hraničních oblastí, na nichž barvitě popisuje těžkosti tehdejších životů. Nicméně za zmínku
stojí poznámka dokládající Withersovo přesvědčení o francouzském vlivu na nativní
obyvatele. Jedná se o smutný konec osadníka Thomase Waldena, který byl zabit na
kukuřičném poli: „Zapříčinila to skupina francouzských jezuitů, kteří podněcovali indiány
k nájezdům a páchání barbarství na hranicích.“64

3.1 Příčiny konfliktů
V jednoznačně nejvýznamnějším iniciačním prvku růstu napětí mezi kolonisty a
nativními obyvateli se Withers shoduje s odbornou literaturou. Byl to proces zabírání půdy
a vytyčování územního vlivu nově příchozími. Britské kolonie se přirozeně teritoriálně
rozšiřovaly od pobřeží a indiánský vliv se posouval hlouběji do nitra kontinentu. Nově
příchozí byli pod častými útoky znepřátelených indiánů, a proto proces usazování osadníků
probíhal ruku v ruce s výstavbou pevností na strategických místech k udržení jejich
ochrany.65 Každopádně žití každodenního života na hranici znamenalo pro kolonisty
permanentní obklopení válečnou vřavou: „Zde vztyčili chatrč jako své obydlí, prováděli
mnohá zlepšení, která jim umožnila vypěstovat první rok dostatečné množství kukuřice a
zeleniny. Díky zbraním měli dostatek masa delikátní a čisté chuti jakou si může moderní
gurmán jen přát. Jejich oblečení bylo vyrobené zejména z kůží zvířat, která byla snadno
k získání […] Strávili zde mnoho let neobtěžováni Indiány, ačkoliv se kruté a zničující války
Irokézských kmenů, které se podílely na vzájemné spolupráci. 60 Díky vhodným geografickým
podmínkám (kvalitnější půdě se snazším obděláváním) vedly usedlejší způsob života, který
umožnil kmenům setrvat na jednom místě disponovat tak velkou vojenskou sílou. 60 Vojenské
přesile nad ostatními kmeny dopomohli na počátku 17. století Nizozemci, které s Ligou navázali
obchodní styky a výměnnou za kůže jim zajistili palné zbraně.
61
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 17. Nejvýznamnějšími spojenci byl kmen Huronů,
Delawárů či Ottawanů. – pozn. autora.
62
Jezero v okrese Warren ve státě New York. – pozn. autora.
63
J. ČERNÍK, S tomahavkem, s. 22. D. MARSTON, The French-Indian War, s. 33. Ian K. STEELE,
Betrayls Fort William Henry & the "Massacre", New York 1990, s. 109.
64
A. S. WITHERS, Chronicles, s. 60.
65
Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 128.
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vedly v celé oblasti hranice.“66 Takto je popisován život doktora Thomase Eckarlyho67 na
hranici ve Virginii, jenž byl po několika letech napaden, skalpován a zavražděn skupinou
Delawárů a Mignů.68
Zejména anglicky mluvící kolonisté zamýšlející trvale se usadit v oblasti nepřejímali
lokální indiánské zvyklosti. Lov a kočovný způsob života nebyl pro rychlý růst počtu
obyvatel vhodný, bral osadníkům příliš mnoho času pro kultivaci lesa, ve kterém chtěli
postavit stálá obydlí. Jejich cílem byla především přeměna lesa a divočiny na úrodné louky
a pastviny.69 Reprezentativním příkladem nám může být situace v severozápadních částech
státu Pensylvánie. Více než sedmdesát let zde trvaly relativně klidné a přátelské vztahy mezi
britskými kolonisty a nativními lidmi. V letech 1753 – 1754 ale rozšiřování koloniálních
obydlí do hraničních západnějších částí státu a „změna v chování některých indiánů“70
způsobily nárůst nepřátelství a podporu Francie nativními kmeny proti britskému impériu.

3.2 Dlouhé období sporů - Francouzsko-indiánská válka
Koloniální velmoci v průběhu 18. století výrazně expandovaly a octly se tak
v těsnějším vzájemném kontaktu a přirozeně i v kontaktu s domorodými kmeny. Francie
rychle vybudovala pevnosti v ohijském údolí, díky kterým si udržela vliv v oblasti. Propojila
tak severní Velká jezera s vnitrokontinentálními oblastmi. Francouzština se stala hlavním
obchodním jazykem.71 Na situaci Britové reagovali snahou vytvořit vlastní obchodní stanice
západně od pohoří Allegheny. Francouzi i Britové se dostali do přímého kontaktu a roku
1754 začala tzv. Francouzsko-indiánská válka. Díky podpoře indiánských kmenů se Francii
podařilo úspěšně odrazit britské síly v oblasti.72 Britové se přesto v hraničních oblastech
snažili udržet výstavbou pásu pevností. V Pensylvánii bylo během několika měsíců
vystavěno více jak dvacet nových opevněných stanic.73 Další měsíce byli britští osadníci na
hranicích napadáni a postupně vytlačováni.

66

Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 128.
Životní data nejsou známa. – pozn. autora.
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Mirror, (ed.) J. Pritts, s. 128
69
A. S. WITHERS, Chronicles, s. 54.
70
V bádaných pramenech není přesná změna v chování určitých indiánů blíže definována. Na základě
ostatních výzkumů však můžeme říct, že narůstající počet osadníků, vytvářel expanzí tlak na
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Situaci měl zvrátit generál major Edward Braddock s bohatými válečnými
zkušenostmi, který byl jmenován hlavním velitelem královských sil v Americe.74
Konzervativní Braddock odmítal využít pomoc spřátelených indiánských kmenů. V parném
létě vyrazil neprostupným terénem s celou armádou čítající 1000 anglických a 500
provinčních vojáků k francouzské pevnosti Fort Duquesne. Pevnost bránilo na 800
profrancouzských vojáků a obdobný počet indiánů se pohyboval v okolí. Svědectví o situaci
uvnitř pevnosti máme zprostředkované z dobového vyprávění britského plukovníka Jamese
Smitha,75 který byl v oblasti zajat a v pevnosti následně vězněn. Smith uvedl: „Navštívil mne
delawarský indián, který byl u toho, když mě zajali, mluvil částečně anglicky. […] Zeptal
jsem se ho na nějaké novinky o Braddockově armádě. Řekl, že indiáni je špehují každý den.
Pomocí značek nakreslených do země klackem mi ukázal, že Braddockova armáda postupuje
ve velmi těsném zástupu, a tak je indiáni mohou obklíčit, schovat se za stromy a postřílet je
všechny jako jednoho krocana.“76
Když si 9. července roku 1755 Braddock prorážel cestu před přechodem jedné z řek,
náhle na něj zaútočily jednotky Francouzů a indiánů.77 Jednalo se odhadem o skupinu 400
indiánů, Francouzů a Kanaďanů.78 „[…] divil jsem se, že chtějí proti Braddockovi vyrazit
s tak malou skupinou. Byl jsem plný naděje, že je brzy uvidím prchat před britskými
jednotkami a generál Braddock převezme pevnost a osvobodí mě,“79 poznamenal na jejich
počty James Smith, když je viděl v pevnosti Fort Duquesne. Na bojišti nastalo peklo. Voják
královské artilérie popisuje: „První výstřel přišel zpředu, okamžitě nás napadli i z boku, za
několik minut granátníci létali na kusy […] nebylo možné vidět na koho střílet, nepřítel byl
ukrytý za stromy […] několik málo nezraněných důstojníků nebylo možné slyšet […].“80
Braddock se odmítl stáhnout či přeskupit, jeho neústupnost ho stála život. Velení převzal
zraněný George Washington, velitel provinčních jednotek, který zavelel k ústupu. Do
Tamtéž, s. 97.
Britského hraničáře, a později revolucionáře, zajal v květnu roku 1755 kmen profrancouzských
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Filadelfie se vrátila třetina vojáků. Washington byl nespokojen zejména s počínáním
anglických vojáků, Na adresu anglických vojáků. Na jejich konto poznamenal: „Utíkali jako
ovce pronásledované psy, nebylo nemožné je seskupit.“81 Vítězství Francouzů a vlastní
zklamání reflektoval i James Smith z pevnosti Fort Duquesne: „[…] odpoledne téhož dne
jsem znovu v pevnosti pozoroval velký hluk a rozruch, v tu dobu jsem neuměl francouzsky,
ale pochopil jsem, že to byl hlas radosti a úspěchu. […] Skupiny Indiánů a Francouzů
přicházely do pevnosti a pozoroval jsem, že měly mnoho krvavých skalpů, granátnických
čepic, britských toren, bajonetů atd. Přinesly zprávu, že Braddock byl poražen. Po nich
přišla další skupina, odhadem jich bylo okolo stovky, většinou Indiáni, zdálo se mi, že téměř
každý ze skupiny měl skalp.“82 Překvapivý útok a taktické využití terénu zajistily
Francouzům velké vítězství.
Drtivá porážka pro červenokabátníky znamenala nutnost opustit oblasti Virginie a
přenechat tak hraniční oblasti Francii (viz příloha č. 8). Francouzský vliv se východně
rozšířil. Strasti hraničních oblastí Withers popisuje slovy: „[…] francouzské a indiánské
spojenectví, posílené úspěchem, vpadlo do vnitřních oblastí hranice hraničního osídlení - do
New Yorku, Cumberlandu83, Lancasteru84, Berks85 a Northamptonu86. Tyto oblasti byly
dějišti vražd, pálení domů atd. po dobu deseti let. Zlé předtuchy těch, kteří se obávali
hrůzných následků Braddockovy porážky, se nešťastně naplnily.“87 Anglicky mluvící
obyvatelé opouštěli svá obydlí, stáda i farmy a prchali do bezpečí. 88 V koloniích vzrůstalo
napětí a strach. Britští osadníci se snažili vládu upozornit na krizovou situaci až téměř
zoufalými činy: „Bylo to období, kdy těla mrtvých a znetvořených byla posílána z hranic do
Filadelfie, aby rozdmýchala odpor proti Indiánům a také proti Kvakerům, kterým byla
připisována laxnost při vysílání vojáků. Dav obklopil budovu, kde zasedala sněmovna
reprezentantů, mrtvá těla nahromadil před její vchod a požadoval okamžitou pomoc.“89
Mezi osadníky rezonovala silná protiindiánská a protifrancouzská kampaň. Zasílali petice
vládě, ve kterých vykreslovali barbarské chování, které zasáhlo je nebo jim blízké, a žádali
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o pomoc: „[…] Poukazuji, že, jelikož jsme usedlí na hranicích, naše situace je tristní. Jsme
v ohrožení našich indiánských sousedů, kteří nás nelidsky masakrují. Pokud by nás nyní
napadli, jsme nechránění a bezbranní, v oblasti je velký nedostatek střeliva.“90 Na pozadí
těchto hrůz se rozšiřoval územní vliv Francouzů, kteří obsadili další britské pevnosti.
Z řady ukázek je patrný nárůst posilující se nenávisti k nativním kmenům, který byl
nepochybně způsobem kooperací indiánů s Francouzi. Nepochybně můžeme konstatovat, že
určitý faktor nenávisti britských osadníků vůči domorodému obyvatelstvu v průběhu dalších
staletí inicioval i v této době.
Temné časy na hranicích britských kolonií trvaly řadu měsíců, během kterých
šerifové, guvernéři i běžní občané psali vládě značné množství zpráv reportujících o počtech
zabitých i unesených a též o bídných podmínkách, které se zhoršují.91 Zlepšení situace se
britští osadníci dočkali díky iniciativě George Washingtona, který podporoval reformy ve
vojenství a přivedení do kolonií takových jednotek, které by zajistily bezpečnost hranice, a
daly tak důvěru jejím obyvatelům.92
Britská vláda i kolonisté se rovněž snažili vypořádat s nativními kmeny, které proti
nim stály. V Pensylvánii ve městě Easton na podzim roku 1758 zorganizovali indiánští
agenti Pensylvánie velký sněm se spřátelenými Irokézy, ale i dalšími znepřátelenými
kmeny.93 Po dlouhém vyjednávání Britové přislíbili uznat lovecké oblasti v ohijském údolí
a přilehlé teritorium kmenům, aby každý z nich měl své území. Na oplátku požadovali
zastavení války s Brity. Mnohé kmeny souhlasily a přesunuly se do vytyčených oblastí.94
Francouzi nebyli schopni výspu bez značné podpory indiánů udržet, brzy se stáhli.
S nástupem generála Jefferyho Amhersta se částečně změnil i přístup k domorodcům. Za
jídlo a munici začali být vykupováni zajatí vojáci. 95 Munice se stala nástrojem komunikace
s kmeny. Nativní obyvatelé byli přímo závislí na dodávkách produktů od evropských
osadníků a po omezení vlivu Francouzů v oblasti museli začít obchodovat s Brity.96
Narůstající počty britských vojáků, zefektivnění vedení válek a na druhé straně
neochota indiánských kmenů vést dlouhé vleklé spory brzy způsobily převahu Velké
Británie. O válčící kmeny se osadníci nemohli opírat dlouhodobě, neboť indiáni každoročně
90
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odcházeli na sezónní lovy. Epidemie, narušení tradiční kultury i mezikmenové sváry rychle
oslabily sílu domorodců.97 Britská nadvláda v průběhu dalších let dobývala jednu pevnost
za druhou a postupně si upevňovala vliv v tak dlouho chtěném horním toku řeky Ohio. Jak
jsme si prozradili v kapitole č. 1, definitivní porážka přišla s bitvou o Québec a Montreal.98
Po ukončení války s úhlavním nepřítelem – Francií – si britští osadníci prosadili
geopolitický vliv v severovýchodní oblasti Severní Ameriky. Mnohé protibritské nativní
kmeny nicméně nerespektovaly francouzsko-britské příměří a nadále útočily na znepřátelené
červenokabátníky. Británie si po Pařížském míru přirozeně přisvojovala právo na území
během války kontrolovaná Francií a jejími kmenovými spojenci. 99 Nespokojenost
indiánských kmenů v oblastech donedávna obývaných Francouzi rostla a nakonec vyústila
v Pontiacovo povstání.100 Tedy povstání vedené náčelníkem Pontiakem (*1714 – †1769) z
kmene Ottawů, který bojoval na straně Francie. Náčelník dokázal sjednotit mnohé nativní
kmeny a do podzimu 1763 výrazně oslaboval britský vliv v oblasti Severovýchodních lesů.
Následně však obdržel náčelník zprávu od Francouzů o uzavření definitivního míru s
Brity.101 To pro indiány znamenalo úplnou ztrátu spojenců, které tak netrpělivě očekávali a
povstání se pomalu rozpadlo. Zajímavé je, že Withers nevěnuje Pontiacovo povstání téměř
žádnou pozornost.

97

R. L. NICHOLS, Indians, s. 147.
D. MARSTON, The French-Indian War, s. 30.
99
A. S. WITHERS, Chronicles, s. 96.
100
R. SHEPPARD, Empires, s. 250.
101
V. ŠOLC, Indiánské historie, s. 101.
98

20

Život na hranici severoamerických kolonií

Kolafa Zdeněk

4 Kulturní transmise mezi dvěma světy ve studovaném
období
Od prvního kontaktu evropských osadníků a indiánů nastala v obou světech výrazná
změna. Ovlivnění přicházelo z obou směrů. Osadníci museli přijmout určité způsoby života
nativních kmenů, příkladem jsou pěstované plodiny, stejně tak indiánské kmeny přijaly
moderní technologie v podobě nástrojů, železných zbraní a dalšího vybavení.

4.1 Obchod a materiální kulturní výměna
K obchodním aktivitám docházelo téměř okamžitě po vzájemném kontaktu a snaha
získat přízeň nativních kmenů se vyplatila zejména Francii, která z dobrých vztahů
profitovala řadu let. Síť koloniálních obchodů navázaná na původní obchodní trasy indiánů
se rozrůstala. Mezi velmocemi probíhala stínová válka o přízeň a ekonomický zisk
z obchodu s kožešinou a dalším zbožím. Hlavní obchodní komoditou se pro kolonisty ze
všech zemí stala bobří kůže. Oproti tomu kmeny si cenily tkaniny, kovové zboží (nože,
motyky, kosy, sekery) a palné zbraně se střelivem.102 Klíčovou pozici pro obchod měly
jednoznačně kmeny z okolí Velkých jezer a francouzští obchodníci, kteří se v oblasti
pohybovali. Hustá říční síť jim umožnila pronikat hlouběji do kontinentu a navazovat
obchodní styky s větším počtem kmenů.103 Irokézský národ po obdržení darů „bílého muže“
disponoval značnou vojenskou silou a pomalu si vytvářel nejsilnější pozici na
severovýchodě. Osadníci tak výrazně měnili rozložení v Severní Americe.
Kromě cenných předmětů mnohé nativní kmeny převzaly i evropské živočichy a
způsoby obstarávání potravy (chov dobytka, zejména prasat).104 Díky novým technologiím
a způsobům mohly indiánské kmeny i lépe využívat půdu. Tehdejší povrchové využití
znamenalo nutnost opuštění obdělávané oblasti po relativně krátké době. Nadměrné
využívání živočišných zdrojů pro obchod s kožešinami způsobilo v následujících letech
obtížnější shánění potravy. Situace spolu s navyšujícím se počtem lidí v koloniích iniciovala
nutnou intenzifikaci zemědělství.105 Musíme zmínit, že koně východní kmeny oproti
prérijním kmenům hojně nevyužívaly a to z důvodu hustého lesního porostu.106
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Nové oblasti osadníci získávali na základě výkupu půdy. Z počátku od původních
obyvatel mnohdy za neadekvátní cenu, nebo od koloniální vlády. Po Francouzsko-indiánské
válce se Withers k možnému vlastnictví půdy indiány vyjadřuje slovy: „Obecně řečeno byli
to muži v nouzi, neschopní kupovat pozemky v sousedství, z nichž přišli. Rovněž nebyli
ochotni zůstat nájemníky na jiných. Byli tedy nuceni k emigraci s chvályhodnými ambicemi
získat domov, ze kterého by nemohli být vyhoštěni […].“107 Zde jasně vidíme, že kolonisté
neuznávali indiánské vlastnictví půdy založené na jejich historicko-geografickém právu.
Nativním obyvatelům půda legislativně připadla stejně jako evropským osadníkům až po
jejím odkoupení od britské vlády.108

4.2 Obraz indiánů v koloniálních příbězích
Tělesnou konstitucí se nativní obyvatelé Severovýchodních lesů od kolonistů,
s nimiž přišli do styku, nelišili tolik výškou jako spíš mohutností. Withers o indiánském
vzezření píše následující: „[…] Jejich končetiny jsou čisté, ale méně svalnaté než bělochů, a
jejich celkový vzhled působí silně zženštěle.“109 Další rozdíly kolonisté vnímali na vlasech.
Přirozená pokrývka hlavy domorodých obyvatel byla zásadně černá a rovná, vypadající jako
by byla naolejovaná.110 Následuje popisem obličejové části: „Jejich tváře jsou široké a mezi
nimi mají extrémně široké oči; lícní kosti jsou vysoko a černé oči u obou pohlaví – ženské
nosy inklinují k plochému nosu Afričanů; zatímco mužské připomínají orlí.“111 Je patrné, že
biologické i kulturní rozdíly indikovaly v evropských osadnících určitou obavu z cizího
národa, který byl nastaven hranicemi my – oni.
Ve vyprávěních z edice Mirror of Olden Time máme možnost nahlédnout do
dobových příběhů. Velmi zajímavé je, že téměř vždy se jedná o příběhy věnované pomstě.
Zpravidla je v příbězích velmi barvitě vykreslen moment, kdy skupina indiánů napadne,
skalpuje a zabije osadníky, následně jsou indiáni rodinou či armádou vystopováni a
usmrceni. Příkladem dramatických vyprávění je příběh zajatých dětí z pěra Charlese
Wilkinse Webbera112 (*1819 – †1856): „[…] najednou jsem uslyšel zvuk výstřelu a otočil
hlavu. První co jsem zahlédl, byl pískající oráč běžící o život k domu křičíce: „Indiáni!
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Indiáni!“ V dáli, v pozadí nejvzdálenějšího domu jsem spatřil čtyřicet nebo padesát tmavých
jezdců, kteří tryskem pádili, semknutí k sobě koňmi a mulami, k nám. Vyšel ze mne varovný
řev přímo z plic, byl jsem úplně zděšen křikem a zmatkem […].“113 Patrnost negativního
zabarvení obrazu domorodých obyvatel je pravděpodobně způsobená letitou koexistencí
obou aktérů doprovázenou vzájemnými střet. Do podoby paměti se v drtivé většině otisklo
vzájemné vyvražďování a napadání oproti výměnnému obchodu.

4.3 Změny v indiánském vojenství
Jak jsme v předchozích kapitolách nastínili, nativní umění válek bylo dosti
jednoduché, ale zato v oblasti hustých lesů velmi efektivní. Partyzánské útoky vedené
v menších skupinkách často a účinně zasazovaly nepříteli smrtelné rány. Withers naznačuje,
že klíčový byl moment překvapení: „Vlétli do pevnosti, sebrali, co se dalo, a poté pevnost,
osadu či obydlí, se vším co bylo uvnitř, zapálili.“114 Podněcování strachu v osadnících spolu
s častými útoky působily teror. Přesto se však indiánské válečnictví po příchodu evropských
osadníků změnilo. Nejen v používání železných nástrojů, palných zbraní, ale také ve vedení
války samotné. Ostatně stejně tak se musela změnit i vojenská taktika evropských osadníků,
pokud chtěli v lesním prostředí nad nepřáteli vítězit. Kolonisté pochopili, že větší poziční
jednotky v koloniích neuspějí. Ochrana hranic se proto začala zajišťovat najmutím
zkušených lovců a hraničářů, kteří se dlouho pohybovali v oblasti a znali nativní zvyky –
nazývali je rangery.115

4.4 Bílá tvář – rudá duše
Stejně jako někteří nativní obyvatelé kontinentu přijímali zvyky evropských
osadníků, tak existovali i tací z „bílého“ obyvatelstva, kteří žili dle indiánského způsobu.
Jednalo se o výše zmíněné indiánské agenty, kteří se učili zvykům, jazyku a snažili se o
uznání kmenem za účelem vytvoření a zajištění spojenectví pro jednu či druhou stranu
osadníků. Další příkladné sblížení soužití demonstruje život obchodníků, lovců a
dobrodruhů pohybujících se hluboko v území obývaném domorodým obyvatelstvem.
Zejména francouzští obchodníci, operující hluboko v ohijském údolí, si tímto přístupem
zlepšili vztahy s kmeny, se kterými byli v těsném kontaktu.116 Osvojení si zvyků a tradic
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indiánů bylo charakteristické i pro mnohé osadníky, kteří strávili určitou dobu v zajetí svých
nepřátel. Příznačným příkladem nám může být osud Hannah Dennisové,117 kterou v létě
roku 1761 unesla spolu s manželem a dítětem skupina Šoníů z osady u řeky James ve státě
Virginia. V průběhu zajetí byla oddělena od ostatních zajatců i své rodiny a musela žít
v šoníjské vesnici Chillicothe. V zajetí strávila šest let.118 „Naučila se jejich jazyk,
pomalovávala se stejně, jako to dělali oni, a respektovala jejich způsoby a zvyky. Byla
pozorná k nemocným a Indiáni si ji pro její umění léčit nemoci velmi vážili. […]Takto
vystupovala, dokud se nestala tak významnou a oblíbenou, že jí dali plnou svobodu a ctili ji
jako královnu. Bez ohledu na to, slečna Dennisová byla vždy odhodlaná k útěku, čekala, až
nenastane vhodná příležitost. Proto s nimi zůstala tak dlouho, dokud ji nepřestali podezírat
z takového úmyslu.“119 V červnu roku 1763 opustila osadu a utekla. Byla pronásledována po
několik týdnů, ale nakonec se dostala do bezpečí.120 Obecně byly indiány zabíjeny koloniální
ženy méně častěji než muži. Po jejich zajetí docházelo spíše ke snahám začlenit je do života
v nativní komunitě.121 Během těchto nucených i nenucených „výměnných pobytů“
docházelo k prolínání obou kultur, a tím k vzájemnému obohacení. K pochopení, plošnému
respektování a klidnému soužití obou etnik však nedošlo a vzájemná koexistence si vyžádala
nevyčíslitelné ztráty na obou stranách.
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Závěr
Po připlutí evropských osadníků do Severní Ameriky se život nativních kmenů
naprosto změnil a nastala pomyslná kulturní srážka. V průběhu staletí se domorodci zapojili
do obchodu realizovaného v jejich domovině, přesto však kulturní odlišnosti obou etnik
způsobovaly strasti ve vzájemné koexistenci. Indiánské kmeny v kontaktu se zástupci
evropských států využily situace, aby si zajistily dodávky zboží od vyspělejších civilizací.
Mnoho kmenů se postavilo na jednu či druhou stranu, bránily Francouze před Brity a naopak.
Výzvědné schopnosti domorodců i jejich počty přímo ovlivnily rozložení sil na kontinentě,
svým způsobem i paradoxně na místo toho, aby se soustředily na obranu vlastní svébytnosti.
Koexistenci obou etnik můžeme chápat v mnoha rovinách, avšak většina dobových
pramenů nejčastěji poukazuje na problematiku soužití odrážející se v potyčkách a ve
vzájemném napadání. V tomto ohledu bychom si relativně snadno mohli stanovit jako
hranici soužití oblasti dnešní Pensylvánie, Ohia, New Yorku a Západní Virginie. Tedy stejně
jako to udělal hlavní autor studovaného historiografického díla Alexander S. Withers. Avšak
zde se odráží primárně hranice ve vztahu Britové versus indiánské kmeny. Francouzský vliv
v oblasti byl postaven na upřednostňování obchodu a ekonomického zisku před snahou
vytvořit stálé kolonie, které Britové chtěli získat od počátku. Pozitivní přístup se Francii
vyplatil v začátcích Sedmileté války v Severní Americe. Britská vláda musela v průběhu
války aplikovat chápavější přístup k nativním kmenům a získat tak jejich přízeň. Díky
podpoře vzájemného obchodu a navázaní formálních smluv o neútočení Britové odstranili
významného spojence francouzských rivalů. Eliminovali tím počty nepřátel a spolu se
silnější vojenskou koloniální politikou si vydobyli nadvládu v Severní Americe.
Během soužití přirozeně docházelo ke kulturnímu ovlivňování, které se odráželo
v každodenních činnostech i v literatuře. Snahy pochopit nativní způsoby života byly u
Evropanů motivované pragmatickými úvahami. Díky pochopení světa indiánů a ovládnutí
jejich jazyka si osadníci mohli zajistit přízeň domorodců, lepší obchodní vazby či si usnadnit
pobyt během indiánského zajetí. Využívání darů „bílého muže“ se postupným vývojem stalo
pro kmeny nezbytné k přežití. Tradiční kočovný způsob života založený na přesunu za
novou úrodnou zemědělskou půdou ustoupil do pozadí, neboť nové zemědělské technologie
(kovové nástroje, pluh, využití tažných zvířat) umožnily indiánům větší hospodářské
výnosy, díky kterým přešli na usedlejší způsob života. U osadníků však nastal tzv. hlad po
půdě, který generoval další střety. Z Withersova díla i souvisejících pramenů je patrné, že
zejména osadníci z Britských ostrovů na mnohé indiány hleděli skrze prsty a spatřovali
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v nich nepřátele, barbary, divochy, kteří jim narušují jejich nový život. Touha zejména
britských osadníků usadit se v kontinentálních oblastech byla způsobena geografickými
podmínkami kontinentu. Východní pobřeží Severní Ameriky je charakteristické skalistým
prostředím a půdami plnými kamenných sutin, které jsou oproti nivním půdám v okolí řek
Mississippi, Ohio, Alleghena či Monongahela méně úrodné. Rovněž proniknutí do ohijského
údolí znamenalo ovládnutí díky říční soustavě oblast Velkých jezer, která představovala
vstupní bránu do nitra kontinentu: Díky ovládnutí velkých kontinentálních oblastí by byli
osadníci v kontaktu s větším množstvím domorodých kmenů a znatelně by se tak rozšířil
jejich obchod s kožešinou.
Nutno podotknout, že kronikář Withers nevěnuje „velkým politickým“ dějinám ve
svém díle patřičnou pozornost, neboť je interesován popisem drobných konfliktů osadníků
a domorodců na hranici. Osudy kolonialistů žijících na hranici a jejich každodenní útrapy,
které zažívali, jsou hlavní náplní jeho práce. Opíral se o vyprávění potomků těchto osadníků,
sepisoval orální historii, byl fascinován příběhy soudců a hraničářů, což je naprosto typické
v tónu jeho vyprávění. Jeho pohled je anglický, byť se zcela určitě poddaným Koruny necítil.
V průběhu následujících staletí při osidlování západu Severní Ameriky přicházeli
evropští kolonisté stále častěji do kontaktu s indiánskou kulturou a později si uvědomili, že
je nutné brát na nativní obyvatele zřetel. Změna přístupu je jasně viditelná na mapě
indiánských rezervací Severní Ameriky (viz příloha č. 9). Minimální přítomnost rezervací v
Severovýchodních lesích pouze dokazuje přístup neakceptování potřeb jiné kultury, který se
uplatňoval právě ve studovaném období. Historie osidlování Severovýchodních lesů je
historií osudů prostých evropských osadníků i domorodých obyvatel, kteří se ocitli
v náročném prostředí bez patřičné dávky vzájemného porozumění.
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