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SEVEROVÝCHOD 
 
Kanada leží v severní části Severoamerického 
kontinentu a měřeno dle rozlohy (9970610 km2) je 
druhým největším státem na světě (po Rusku). Pokud 
budete projíždět z východu na západ, budete si muset 
hodněkrát přeřizovat hodinky - Kanada se rozprostírá v 
šesti časových pásmech. 
 

Státní slogan Kanady, který zní Od moře k moři, není z 
geografického hlediska příliš přesný, protože kanada 
nemá mořské pobřeží pouze na východě a západě. Celá 
severní hranice státu je tvořena mořským pobřežím 
Severního ledového oceánu. Kanada je tedy státem s 
nejdelším pobřežím na světě. Na jihu hraničí se 
Spojenými státy americkými. Díky svému drsnému 
klimatu je pouze 12% země vhodné pro zemědělství, 
proto většina z 30 miliónů obyvatel žije v dlouhém a 
úzkém pásmu s příznivějším klimatem, které se 
rozprostírá od Atlantiku k Pacifiku. Letíte-li v létě nad 
Manitobou nebo severním Ontariem, uvidíte více vody 
než pevné země. Je zde tolik jezer, že je téměř není 
možno spočítat. Bylo odhadnuto, že na území Kanady se 
vyskytuje asi 1/7 světových zásob sladké vody. Kromě 
Velkých jezer, které leží částečně v USA je v Kanadě i 
velké množství řek. 
 
 
 
 
FLORA 
 
Na severu Kanady jsou hlavně ledovce = tundra - tedy 
skoro žádná vegetace. Když už tam něco vyroste, jsou to 
lišejníky a mechy. Dále na jih se vyskytují zakrslé 
stromy, keře a nejodolnější trávy a  
ostřice. 
Pod pásem lesotundry, ale stále na severu, se rozkládá 
největší pás jehličnatých lesů na světě. Hranice těchto 
lesů (=tajg) probíhá v oblouku ze středního Labradoru k 
východnímu pobřeží Hudsonova zálivu a pokračuje přes 
Velké Medvědí jezero až na Aljašku.  
Na jihovýchodě Kanady se od Velkých jezer až k 
Atlantiku rozprostírají smíšené lesy s javory, buky, 
jedlemi a kanadskou tsugou. V jižních nížinách 
převažují lesy listnaté. 
Podél pobřeží Tichého oceánu se táhne jeden z 
nejpůsobivějších lesních komplexů světa s hustými 
porosty jedle douglasky, západního červeného cedru a 
kanadské tsugy. 
Prérie jsou velice suché oblasti, proto tam stromy rostou 
ve velmi malém počtu. Převažují zde trávy. V dnešní 
době se v tamních oblastech nachází lány obilí.  
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FAUNA 
 
Kanada je převážně chladná země, proto tam musí žít 
velice odolná zvířata. V severní části žijí živočichové 
především u Severního ledového oceánu. Je domovem 
pro velryby, mrože a tuleně. Arktické oblasti obývají 
lední medvědi a v tundře žijí polární sobi, pižmoni, vlci, 
polární lišky a lumíci. V létě sem přilétají hejna 
stěhovavých ptáků.  
Hlavně alka, rybák obecný, kulík, mořská kachna a 
racek. Severní lesy, tedy tajgy, jsou obývány soby, losy, 
rosomáky, mývaly a černými a hnědými medvědy. 
Dříve se obyvatelé v těchto oblastech živili hlavně 
lovem zvířat na kožešiny: bobrů, kun, ondater, norků a 
dalších, kteří zde žijí dodnes. Dnes se tito tvorové 
chovají ve specializovaných farmách. 
Jih Kanady je obydlen jelencem viržinským. Lasice, 
vydry a veverky žijí raději ve více lidmi obydlených 
oblastech.  
Kdybyste se vydali do prérií, možná byste zde potkali 
severoamerické druhy zajíců, syslů a tetřevů. Dále byste 
viděli bizony a vidlorohy (= přežvýkavce podobné 
antilopám). V horách žije ovce tlustorohá, horská koza, 
svišť a puma. 
Je zde také hodně ptátků: kardinál červený, budníček 
lesní, baltimorská žluva, severoamerický drozd a mnoho 
dalších. 
 
POVRCH 
 
Kanadu můžeme rozdělit do několika geografických 
oblastí. Největší je kanadský štít, který zaujímá 
polovinu celé země a má střed okolo Hudsonova zálivu. 
Tvoří ho vyvřelé a metamorfované horniny vzniklé v 
prvohorách. Sahá na východě k zálivu Svatého 
Vavřince, na západě do oblasti u jezera Winnipeg a na 
severozápadě k velkému Medvědímu jezeru. Na sever 

od Kanadského štítu leží arktické ostrovy, které hraničí 
se Severním ledovým oceánem. 
Velice významná pro Kanadu jsou Velká jezera, ležící v 
Ontariu a jihozápadním Quebecu. Tyto jezera spojuje 
řeka Svatého Vavřince, protékající mezi Kanadským 
štítem a Apalačským pohořím do Atlantského oceánu. 
Je důležitou dopravní tepnou. Tato oblast je 
nejprůmyslovější částí Kanady. Mezi velká jezera patří 
Ontarijské, Erijské, Hudsonské, Hořejší a Michiganské 
jezero. 
 
Erijské a Ontarijské jezero spojuje ještě řeka Niagara, 
která vytváří 50m vysoké a více než 1200m široké 
Niagarské vodopády. Území Ontarijské nížiny, 
rozkádající se severozápadně od Niagarských vodopádů, 
je celé modelované ledovcem, který tam byl při poslední 
době ledové.  
Další částí Kanady je její Apalačská část okolo ( jak už 
z názvu vyplívá) Apalačského pohoří. Zahrnuje 
provincie New Brunswick, Ostrov prince Edwarda, 
Nové Skotsko a ostrov Newfoundland. Nejvyšší pohoří 
této oblasti je Norte Dame a Long Range Mountains.  
Ve středu Kanady se rozkládají Velké planiny, které 
zabírají pětinu její rozlohy. Celé toto území jsou stepy. 
Na západ od Velkých planin až k pobřeží Tichého 
oceánu leží Skalisté hory a blíže k oceánu vedle nich 
jsou Kordiléry- nejrozlehlejší pohoří Ameriky. Jsou 
široké 800km a táhnou se od Aljašky přes území 
teritoria Yukon až do USA.Západní větev Kordilér tvoří 
Přímořské hory (= Cost Mountains). Rovnoběžně se 
Skalistými horami při západním pobřeží se táhne pohoří 
Sv. Eliáše, kde se nachází nejvyšší hora Kanady Mount 
Logan (6050 m. n. m.).  
PODNEBÍ 
 
Více než polovina Kanadského území leží v 
subarktickém pásu. Klima je tam v létě chladné a v zimě 
velice studené. Zima začíná v polárních krajích v srpnu 
a až do března převládají nízké teploty. Kdyby okolo 
Kanady nebyl Atlantský oceán, který zmírňujě 
chladnější léta a zimy a způsobuje vyšší srážky, bylo by 
podnebí Kanady ještě nepříjemnější. 
V létě dosahují teploty max. 30 °C a to jen ve 
vnitrozemí. Více na jih je podnebí suché kontinentální. 
Léta jsou tady horká a zimy studené- podobně jako ve 
vnitrozemí v Evropě. Ve velkých planinách jsou ale v 
létě prérijní bouřky. Nejtepleji je v jižním Ontariu - 
obasti Velkých jezer. 
Východní pobřeží je ovlivněno prouděním studeného 
Labradorského proudu. Vetry vanoucí z moře silné 
dešťové a sněhové srážky do hor, ale za nimi jsou 
oblasti ve srážkovém stínu. Proto jsou největší srážky 
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zaznamenány v Kordilérách a nejmenší ve střední části 
země. 
 
 
Pokud se vydáme z kteréhokoli údolí Skalistých hor k 
nejbližšímu vrcholku, budeme muset urazit cestu sotva 
delší než osm kilometrů, přitom však budeme procházet 
nejrůznějšími společenstvy rostlin. Tato vertikální 
členitost je přitom větší než rozmanitost, se kterou 
bychom se setkali, kdybychom podnikli 1600 kilometrů 
dlouhý trek z prérií vysoko k polárnímu kruhu. Je to 
způsobeno především tím, že s každými 300 metry 
výškového rozdílu, klesá průměrná teplota o 2°C, 
zároveň se zvyšuje vlhkost vzduchu a půdy jsou 
kyselejší.  
 
Ve Skalistých horách tak můžeme rozlišit řadu 
společenstev. Na vlhkých dnech údolí a podél vodních 
toků rostou vrby, olše a břízy. Z rostlin pak například 
střevíčníky (Cypripedium calceolus a C.montanum) či 
masožravé tučnice (rod Pinguicula). Vlhké nivy 
představují zastávky na tahu pro labutě a divoké husy. 
Vody kypící životem přitahují orly mořské i orly 
bělohlavé. V těchto místech se pohybují losové, kteří se 
živí i vodními rostlinami. Štvanice na tato velká zvířata 
podnikají naopak vlci. Tyto šelmy zde byly kolem roku 
1950 téměř vyhubeny. Pak však ochránci přírody 
podnikli patřičné kroky, aby zajistili další přežití těchto 
původních obyvatel divočiny a v současné době žije v 
Banffu a Jasperu asi 120 jedinců.  
 
Na nižších svazích hor asi do výšky 1460 metrů se 
rozkládají horské lesy, kterým dominuje jedle douglaska 
a borovice (Pinus contorta). V těchto polohách kvete 
divoká růže a lilie (Lilium umbellatum). Bohatá je také 
zdejší ptačí fauna. Například zde žijí Colaptes auratus a 
Spinus pinus. Žijí zde zemní veverky a chipmunkové 
včetně jejich úhlavních nepřátel - kojotů. Z místa na 
místo se tu potulují černí medvědi a grizzliové.  
 
Až do výšky 2200 metrů se rozkládají subalpinní lesy, 
kterým dominuje subalpinní jedle a Engelmannův smrk. 
V tomto pásmu se silně uplatňují mechy a lišejníky, 
horské louky září květy nejrůznějších alpínek. Z velkých 
savců tu zastihneme jelena wapiti a ovci tlustorohou 
(Ovis canadensis). Lesní tišiny hostí tetřívka, který bývá 
nazýván "bláznivý kohoutek" pro svou malou plachost 
vůči lidským vetřelcům. Červené veverky si schovávají 
potravu na zimu do "hromad odpadků" - závějí šupin z 
borových šišek. Nad 2200 metry překračujeme horní 
hranici lesa. V tomto alpinském pásmu sezóna trvá 
sotva dva měsíce. V té době tu kvetou lomikameny a 

dryádky (Dryas hookeriana). V těchto nehostinných 
končinách se po celý rok pohybují pouze horské kozy. 
Občas tudy protahuje třeba karibů. Z drobných savců tu 
zastihneme horské myši, sviště a lasičky. Pika - 
příbuzná králíka (Ochotona princeps) sklízí trávy a 
vytváří si z nich zásoby na zimu ve tvaru velkých 
hromad. Z ptáků žije nad hranicí lesa trvale jen 
ptarmigain (Lagopus leucurus).  
 
NP Jasper je největším z kanadských národních parků 
Skalistých hor. Dálnice Yellowhead ho dělí na divočejší 
severní a přístupnější jižní část. Právě sem zasahuje 
ledovcové pole Columbia Icefield (stejnojmenná hora je 
vysoká 3 688 m) a se svoji rozlohou 324 čtverečních 
kilometrů je největším ledovcem na jih od Aljašky. Jeho 
výběžek ledovec Athabasca je zdrojem vody pro 
stejnojmennou řeku s mohutnými vodopády. Ke zdejším 
pozoruhodnostem patří jeskyně Castleguard. Největší 
jeskynní systém Kanady má zatím 12 mil 
prozkoumaných chodeb, které se většinou rozkládají v 
horách pod příkrovem ledu. Tyto jeskyně jsou téměř tři 
sta metrů hluboko pod 400 metrů silnou ledovcovou 
pokrývkou.  
 
Velmi zajímavou oblastí N.P. Jasper je údolí řeky 
Maligne River. Zdrojem vody této řeky je stejnojmenné 
jezero. Řeka dále teče do jezera Medicine Lake, kde 
dochází k zajímavému přírodnímu úkazu. Každý 
podzim rychle poklesne hladina vody v jezeře a ačkoli 
do jezera přitéká řeka Maligne River, žádná řeka z 
jezera neodtéká. Bylo zjištěno, že voda z jezera 
prosakuje do podzemního jeskynního systému a vyvěrá 
na povrch o šestnáct kilometrů dále. V době podzimního 
snížení přítoku vody do jezera množství vody 
prosakující do podzemí převýší množství vody na 
přítoku a tím dochází ke zdánlivému "vysýchání" jezera. 
Přírodním zázrakem, ležícím dále po proudu řeky, je 
Maligne Canyon, který řeka vykutala do hloubky více 
než padesáti metrů. Na některých místech je tento kaňon 
jen dva metry široký. Zdejší populace zvířat je tak 
zvyklá na přítomnost člověka, že se jejich stádečka 
klidně pasou na trávnících podél silnic a někdy jsou 
schopna na několik desítek minut zastavit dopravu na 
silnici.  
 
N.P. Kootenay se táhne jako úzký pás na západních 
svazích Skalistých hor, přičemž jeho středem se táhne 
105 km dlouhá vyhlídková silnice Kootenay Parkway. 
Vlastní území parku se rozkládá přibližně do délky 
deseti kilometrů na každou stranu od této silnice. K 
zajímavostem patří potok Tokumm, jehož vody jsou 
mléčně zbarvené siltem z ledovců. Poblíž mramorového 
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kaňonu (Marble Canyon), který je přibližně 40 metrů 
hluboký, jsou proslavené Paint Pots. Je to řada 
minerálních pramenů se studenou vodou. Jejich okraje 
jsou zbarveny oxidy železa jasně červeně a žlutě. 
Drobný potok, který vytéká z těchto pramenů teče na 
planinu, jež je známa pod názvem Ochre Beds. Místní 
Indiáni zde po staletí těžili barevné hlinky pro 
nejrůznější účely - na válečné zbarvení, zhotovování 
piktografů i pro zdobení tepee. V NP Kootenay jsou 
teplé prameny Radium, jejichž 40°C teplá voda slouží 
mimo jiné ve zdejším plaveckém bazénu.  
 
Ostatně tímto pocitem plní dodnes návštěvníky parku 
kouzelné scenerie, které zahrnují ledovcová jezera s 
křišťálově čistou vodou, vysoké vodopády i sněhem 
pokryté vrcholky hor. Také zde je řada přírodních 
pozoruhodností jako například skalní most, pod kterým 
protéká řeka Kicking Horse River. Jako hoodoos jsou 
označovány balvany, které tvoří jakousi čepici na 
pyramidách jemného ledovcového siltu. Tyto útvary se 
odborně nazývají zemní pyramidy a poněkud 
připomínají známé Pokličky u Kokořína. V parku jsou 
chráněny výchozy burgesských břidlic, které obsahují 
úžasné bohatství záhadných prvohorních zkamenělin z 
kambria.  
 
Uvážíme-li, že rozloha těchto čtyř národních parků 
odpovídá přibližně čtvrtině území České republiky, je 
jasné, že tři týdny stačily sotva k letmému seznámení se 
základními hodnotami těchto pokladnic přírody. 
 

 
 
Velká jezera 
Tento článek pojednává o Velkých jezerech v Severní 
Americe 
  
Velká jezera mapě 
 
Velká jezera (anglicky The Great Lakes) je skupina 
jezer v Severní Americe. Jezery prochází státní hranice 

mezi Kanadou (provincie Ontario) a USA. V USA 
zasahují jezera na území 8 států Illinois, Indiana, 
Michigan, Minnesota, New York (stát), Ohio, 
Pennsylvania a Wisconsin. Jezera leží v povodí řeky 
svatého Vavřince. Mezi Velká jezera se počítají Hořejší 
jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské 
jezero a Ontarijské jezero. Jediné Michiganské jezero 
leží celé v USA, ostatními prochází státní hranice s 
Kanadou, které patří přibližně ⅓ rozlohy jezer. 
Představují největší skupinu sladkovodních jezer na 
světě. Často bývají označována za vnitrozemská moře. 
Je třeba rozlišit pojem Velká jezera (většinou označující 
pouze pět níže jmenovaných jezer) a systém Velkých 
jezer, který zahrnuje i menší jezera a řeky, které celý 
systém spojují. 
 
Číselné údaje 
 
Délka pobřeží včetně ostrovů je 18 000 km. Představují 
obrovskou zásobárnu sladké vody. Objem vody je 22 
725 km³. Mají rozlohu 245 200 km² a rozloha jejich 
povodí (včetně plochy jezer) je 768 000 km². U čtyř 
jezer hloubka převyšuje 200 m a pouze u Erijského 
jezera je maximální hloubka nižší (64 m). Největší je 
Hořejší jezero (má větší rozlohu než Česká republika) a 
nejmenší Ontarijské jezero. Jezera jsou rozložena 
stupňovitě, ale rozdíl v nadmořských výškách prvních 
čtyř z nich nepřevyšuje 9 m (183 m Hořejší jezero a 174 
m Erijské jezero) a jen nejnižší Ontarijské jezero se 
nachází téměř 100 m pod Erijským. 
 
Jezera jsou mezi sebou spojena krátkými řekami s 
velkým průtokem a peřejemi. 
Hořejší jezero s Huronským řekou svaté Marie (112 km) 
Huronské jezero s Erijským řekou svaté Kláry (43 km), 
jezerem svaté Kláry (1275 km²) a řekou Detroit (51 km) 
Erijské jezero s Ontarijským Niagarou (54 km), která 
vytváří Niagarské vodopády (50 m). 
 
Huronské a Michiganské jezero se nacházejí ve stejné 
nadmořské výšce a jsou spojeny 3 km širokým průlivem 
Mackinac. Vytvářejí tak vlastně jedno jezero (Michigan-
Huron). Do Velkých jezer ústí několik set nevelkých řek 
a odtok zajišťuje řeka svatého Vavřince (průměrný 
průtok při odtoku 6 637 m³/s), která odtéká z 
Ontarijského jezera a ústí do Atlantského oceánu. 
 
Pobřeží, geologický základ 
 
Kotliny Hořejšího jezera a severní části Huronského 
jezera byly vyhloubeny v krystalických horninách jižní 
části Kanadského štítu. Kotliny ostatních jezer jsou ve 
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vrstvě vápenců, dolomitů a pískovců prvohorní 
platformy Severní Ameriky. Kotliny Velkých jezer 
vznikaly v důsledku tektonického zdvihu, 
předledovcové říční a ledovcové eroze. Původ vodní 
masy Velkých jezer je spojen s táním pevninských 
ledovců, při jejichž ústupu se vytvořila řada velkých 
jezer, která několikrát změnila svůj tvar. V severní části 
Velkých jezer je pobřeží členité, ostrovy a břehy jsou 
skalnaté, srázné (výška do 400 m) a velmi malebné 
(zvláště břehy Hořejšího a severní části Huronského 
jezera). Břehy jižní a jihovýchodní části jezer jsou 
převážně nízké, hlínité a písčité. 
 
Vodní režim 
 
Kolísání úrovně hladiny Velkých jezer je uměle 
regulované kvůli lodní dopravě a energetice. Amplituda 
sezónního kolísání představuje 30 až 60 cm. Nejvyšší 
úroveň je v létě a nejnižší v zimě. Krátkodobé kolísání, 
které způsobují prudké nárazové větry a bouře dosahuje 
3 až 4 m. Výška přílivu je 3 až 4 cm (Hořejší a 
Michiganské jezero). Jezera zamrzají jen u břehů (od 
prosince do března až dubna). V centrálních částech 
jezer se v důsledku častých podzimních a zimních bouří 
led nevytváří. Délka plavební sezóny je 8 až 9 měsíců. 
Voda v jezerech je průzračná a odlišuje se 
nevýznamným obsahem rozpuštěných látek (0,06 až 
0,13 g/l). 
 
Fauna 
 
V jezerech žije 173 druhů ryb převážně kaprovitých, 
okounovitých a lososovitých. Průmyslový význam mají 
[[pstruh obecný|pstruzi] a sízy. 
 
Erijské jezero 
  
Erijské jezero (anglicky Lake Erie) je nejjižnější jezero 
v systému pěti Velkých jezer v Severní Americe. 
Jezerem prochází státní hranice mezi Kanadou na severu 
(provincie Ontario) a USA na jihu (státy Michigan, 
Ohio, Pennsylvania a New York). 
 
Číselné údaje 
 
Má rozlohu 25 700 km². Je 388 km dlouhé a maximálně 
92 km široké. Průměrně je hluboké 19 m a dosahuje 
maximální hloubky 64 m. Objem vody je 484 km³. Leží 
v nadmořské výšce 173 m. 
 
Pobřeží 
 

Břehy jsou vysoké a mírně členité. 
 
Ostrovy 
 
V Huronském jezeře leží ostrovy Big Chicken Island, 
Chick Island, East Sister Island, Gibraltar Island, Green 
Island, Gull Island, Hen Island, Johnson's Island, 
Kelleys Island, Little Chicken Island, Lost Ballast 
Island, Middle Island, Middle Bass Island, Middle Sister 
Island, Mouse Island, North Bass Island, North Harbour 
Island, Pelee Island, Rattlesnake Island, South Bass 
Island, Starve Island, Sugar Island, Turtle Island a West 
Sister Island. 
 
Vodní režim 
 
Erijské jezero tvoří spojnici mezi Velkými jezery. Přítok 
přichází z Huronského jezera přes řeku svaté Kláry (43 
km), jezero svaté Kláry a řeku Detroit, která ústí 
Erijského jezera. Do Ontarijského jezera odtéká řeka 
Niagara (54 km). 
 
Vaše příspěvky udržují Wikipedii v chodu! 
Hořejší jezero 
 
Hořejší jezero (anglicky Lake Superior, odžibvejsky 
Gitchigume)  
 
je největší a nejhlubší jezero v systému pěti Velkých 
jezer v Severní Americe. Jezerem prochází státní 
hranice mezi Kanadou na severovýchodě (provincie 
Ontario) a USA na jihu a západě (státy Michigan, 
Wisconsin a Minnesota). Rozlohou je to největší 
sladkovodní jezero na světě (pokud Michiganské a 
Huronské nepočítáme dohromady jako jezero Michigan-
Huron) a druhé největší jezero světa (po Kaspickém 
moři). Kotlina jezera je tektonického původu vsunuté 
mezi krystalické horniny Kanadského štítu. V 
antropogeně bylo vystaveno působení ledovcové eroze. 
 
Číselné údaje 
 
Má rozlohu 82 100 km² (z toho 63 400  km² v USA a 28 
700  km² v Kanadě). Je 563 km dlouhé a maximálně 257 
km široké. Průměrně je hluboké 147 m a dosahuje 
maximální hloubky 406 m. Objem vody je 12 100 km³. 
Rozloha povodí včetně rozlohy jezera je 207 200  km². 
Leží v nadmořské výšce 183 m. 
 
Pobřeží 
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Pobřeží je dlouhé 4 385 km. Severní břehy jsou vysoké 
a skalnaté (do 400 m) zatímco jižní jsou převážně nízké 
a písčité. Pobřeží je velmi členité. Významné zálivy jsou 
Keweenaw a Whitefish. 
 
Ostrovy 
 
V Hořejšímm jezeře leží ostrov Isle Royale, nacházející 
se na území státu Michigan. Dále zde leží souostroví 
Apostle Islands. 
 
Vodní režim 
 
Jezero nemá velké přítoky. Přitékají do něj menší řeky 
Nipigon River, St. Louis River, Pigeon River, Pic River, 
White River, Michipicoten River a Kaministiquia River. 
Z jezera odtéká přes mnohé peřeje řeka Saint Marys 
(dlouhá 112 km). Kolísání úrovně hladiny je regulováno 
pro lodní dopravu a energetiku. Pohybuje se v rozsahu 
1,1 m (sezónní změny představují 40 až 60 cm s 
minimem v zimě a maximem v létě). 
 
Vodní režim 
 
Voda v jezeře je průzračná a chladná (uprostřed u 
hladiny ani v létě nepřesahuje 4 °C.). Prostřední část 
jezera nezamrzá v důsledku podzimních a zimních 
bouří. Pobřežní části se každoročně pokrývají ledem 
průměrně od začátku prosince do poloviny dubna. 
 
Fauna 
 
Jezero je bohaté na ryby. Průmyslový význam mají sízi 
(bílá ryba), [[pstruh obecný|pstruzi], jeseteři. 
 
Huronské jezero 
  
Huronské jezero (anglicky Lake Huron, jméno pochází 
od indiánského kmene Huronů) je druhé největší jezero 
v systému pěti Velkých jezer v Severní Americe. 
Jezerem prochází státní hranice mezi Kanadou 
(provincie Ontario) a USA (stát Michigan). 
Obsah [skrýt] 
 
Číselné údaje 
 
Má rozlohu 59 600 km². Je 332 km dlouhé a maximálně 
245 km široké. Průměrně je hluboké 59 m a dosahuje 
maximální hloubky 229 m. Objem vody je 3 540 km³. 
Leží v nadmořské výšce 176 m. 
 
Pobřeží 

 
Severní břehy jsou vysoké a skalnaté a jižní jsou nízké. 
 
Ostrovy 
 
V Huronském jezeře leží ostrov Manitoulin, největší 
ostrov světa, který s nachází v jezeře. 
 
Vodní režim 
 
Huronské jezero tvoří spojnici mezi Velkými jezery. 
Přítok přichází z Michiganského jezera (průliv 
Mackinac - obě jezera vlastně tvoří jedno jezero 
Michigan-Huron), z Hořejšího jezera ( (řeka St. Marys 
River a kanál Sault Sainte Marie) a z vícero nevelkých 
řek. Odtok je přes řeku svaté Kláry, jezero svaté Kláry a 
řeku Detroit do Erijského jezera a z Georgian Bay 
kanálem Trent-Severn Waterway k Ontarijskému jezeru. 
Kolísání vody v jezeře je nepatrné a uměle regulované. 
 
Fauna 
 
Jezero je bohaté na ryby ([[pstruh obecný|pstruzi], sízy, 
cejni, sumci). 
 
 
Ontario (jezero) 
 
Ontarijské jezero nebo jen Ontario (anglicky Lake 
Ontario, jméno pochází z jazyka Irokézů a znamená 
nádherné jezero nebo jiskřivá voda) je nejníže a 
nejvýchodněji položené jezero v systému Velkých jezer 
v Severní Americe. Jezerem prochází státní hranice 
mezi Kanadou (provincie Ontario) a USA (stát New 
York). 
 
Číselné údaje 
 
Má rozlohu 18 960 km². Je 311 km dlouhé a maximálně 
85 km široké. Průměrně je hluboké 86 m a dosahuje 
maximální hloubky 244 m. Objem vody je 1 639 km³. 
Rozloha povodí je 90 000 km². Leží v nadmořské výšce 
74 m. 
 
Pobřeží 
 
Pobřeží je nížinaté a málo členité. 
 
Vodní režim 
 
Do jezera ústí řeka Niagara přitékající z Erijského jezera 
a odtéká řeka svatého Vavřince. 
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Vlastnosti vody 
 
Zamrzá v prosinci a rozmrzá v dubnu. 
 
Vaše příspěvky udržují Wikipedii v chodu! 
Řeka svatého Vavřince 
  
Systém Velkých jezer a řeka sv. Vavřince 
 
Řeka svatého Vavřince (anglicky Saint Lawrence 
River, francouzsky fleuve Saint-Laurent, mohawsky 
Kaniatarowanenneh)  
 
je řeka v Severní Americe, která zajišťuje odtok z 
Velkých jezer do Atlantského oceánu. Částečně tvoří 
hranici mezi Kanadou (provincie Ontario) a USA (stát 
New York) a pokračuje kanadskou provincií Québec. 
Vlastní řeka Svatého Varřince je přibližně 1200 km 
dlouhá (od odtoku z Ontarijského jezera k ústí do zálivu 
svatého Vavřince). Délka celé říční soustavy od 
pramenů řeky Saint Louis (přítok Hořejšího jezera) v 
Minnesotě je 3350 km. Povodí má rozlohu 1 269 000 
km². 
 

 
 
Přítoky 
Větší přítoky jsou Ottawa Saint-Maurice, Saguenay 
zleva a Richelieu zprava. Zprava se připojuje kanál od 
řeky Hudson (USA). 
 
Průběh toku 
 
Na horním toku (od Ontarijského jezera k městu 
Cornwall (Kanada) slouží jako hranice mezi Kanadou a 
USA a níže protéká zcela po území Kanady. Dolina řeky 
se rozkládá v rozsáhlé tektonické propadlině na styku 

Kanadského štítu a Apalačských hor. Mezi městy 
Prescott a Montreal řeka protíná úzký výběžek štítu. 
Úsek s peřejemi s převýšením necelých 70 m je dlouhý 
175 km. K jeho obeplutí byly postaveny kanály. Pod 
městem Québec řeka vytváří estuár dlouhý 400 km a 
široký až 50 km, který se otevírá do zálivu svatého 
Vavřince). Břehy zálivu jsou vysoké a srázné. 
 
Vodní stav 
  
Zdroj vody je smíšený (sníh a déšť). Průměrný průtok 
vody je u Ontarijského jezera 6 750 m³/s a pod ústím 
Ottawy 7 800 m³/s. Led je na řece od prosince do dubna. 
Estuár nezamrzá a lodní doprava na něm je přerušena 
jen během jarního tání. Mořský příliv dosahuje až k 
městu Trois-Rivières. U Québecu dosahuje 5,5 m. 
 
DĚJINY USA 
 
1603 
Španělé v kraji dnešního středního Kansasu  
 
1606 
V Londýně ustavena Virginská společnost  
 
1606 
Jakubova charta  
 
1607 13.5 
Založeno město Jamestown  
Puritáni z Londýna, Norfolku a Scrooby prchají do 
Holandska  
 
1607 – 1733 
 Vznik 13. anglických kolonií  
 
1608 
Francouzové, vedení Samuelem de Champlain, obsazují 
Nový Foundland, Akadii (Nové Skotsko) a poříčí řeky 
sv. Vavřince, a zakládají Quebec  
 
1609 
Holandská loď Půlměsíc, vedená Henry Hudsonem, 
vyplula k břehům Nového světa  
 
1609 
Založena anglická kolonie Virgínie  
 
1613 
První anglický výpad z Virginie proti francouzské 
Akadii - začátek 150 letého boje obou národů o 
Ameriku  
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Druhá holandská loď Tygr s kapitánem Adriaenem 
Blockem v Americe  
První vývoz virginského tabáku  
 
1614 
Založen Nieuw Amsterdam, dnešní New York City - 
obchodní stanice na Manhattanu  
 
 
 
 
1614 – 1635 
 Angličané obsazují v Západoindickém souostroví 
ostrov sv. Kryštofa, Barbados, Nevis, Tortuga, Antigua 
a řadu menších  
 
1619 
Do Virginie přivezeni z Afriky na práci první černoši
  
 
1620 11.11. Loď Mayflower přistává s Poutníky 
(Pilgrim Fathers) po 65 dnech plavby u Plymouthské 
skály v dnešním státě Massachusetts  
 
1622 
Angličané obsazují francouzskou Akadii (Nové 
Skotsko)  
 
1624 
Vytvořena kolonie Nové Nizozemí  
 
1625 
Jesuité přicházejí do Kanady  
 
1626 
Guvernér Nového Holandska (Nieuw Nederlandt) Pierre 
Minuit (1580-1638) kupuje od Indiánů ostrov 
Manhattan za 24 dolary, splatné ve skleněných perlách
  
Obchodní společnost Nového Holandska mění svůj 
název na Holandská západoindická společnost  
 
1627 
Virgínie se stala král. kolonií  
 
1628 – 1632 
 první anglo-francouzská válka  
 
1629 
Založena Společnost Nová Anglie a Společnost 
Massachusettského zálivu; základy kolonie 
Massachusetts  

 
1633 – 1655 
 Švédská kolonie Nové Švédsko  
 
1636 
Založena Harvardská univerzita  
 
1638 8.4. 
První loď Švédů přistává v Americe, Švédové zakládají 
Delaware  
 
 
 
 
1640 
Druhá švédská výprava pod vedením Petra Hollandera 
Riddera připlouvá do Nového světa  
 
1643 – 1698 
 Spolek spojených osad novoanglických jako první 
pokus o užší spojení (Massachusetts, Plymouth, 
Connecticut a New Haven)  
Zákon státu Massachusetts o užívání mušlí (wampum) 
jako platidla  
 
1651 
Vydána Navigační akta  
 
1655 
Na podzim, Holanďané (Petr Stuyvesant) zabírají 
americkou osadu Švédů  
 
1660 
v Anglii se nastoupením Karla II. znovu ujímá vlády po 
jedenácti letech republiky monarchie  
 
1663 
Založena Karolína  
 
1664 – 1667 
 ve druhé anglo-niz. válce se Angličané zmocnili 
Nového Nizozemí (včetně Nového Amsterdamu)  
9. Nieuw Amsterdam přejmenován na New York
  
 
1666 
Kapitán Gillam vplul do dnešního Baffinova zálivu  
 
1667 
Mírem v Bredě se Nizozemí vzdalo Nového Nizozemí 
výměnou za Surinam  
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1670 
Založena kožešinářská Společnost Hudsonova zálivu 
(Hudson's Bay Company)  
 
1672 - 1698, vrchol slávy Nové Francie za vlády hraběte 
z Frontenacu  
 
1673 
Joliet a Marquette dosáhli soutoku Mississippi s 
Arkansasem  
 
1675 – 167 
 válka s indiánským králem Filipem  
 
1676 
Povstání kolonistů ve Virgínii; v čele N. Bacon (1647-
1676)  
 
1678- 1682 
 fr. expedice vedená R. de la Sallem prošla podél toku 
Mississippi k Mexickému zálivu a oblasti kolem řeky 
připojila jako Louisianu k Nové Francii  
 
1679 
Habeas corpus acta  
 
1681 
První loď kvejkerských vystěhovalců připlouvá z Anglie 
do Ameriky. Osídlením Pennsylvanie docíleno spojení 
mezi anglickými osadami na severu a na jihu  
 
1682 
Připlouvá Penn a zakládá Philadelphii - "Město bratrské 
lásky"  
Robert de la Salle objevil řeku Ohio, vplul do 
Mississippi a zabral celý kraj po jejím levém břehu pod 
jménem Louisiana pro Francii  
 
1683 
Indiánský náčelník Tammenund nebo též Tammany 
podepisuje smlouvu s Pennem  
 
1684 
Vytvořeno Novoanglické dominium  
 
1688 – 1697 
 anglo-fr. boj o převahu v Sev. Americe, na obou 
stranách účastní Indiáni  
 
1690 
Úmluva mezi osadami Massachusetts, Nový Plymouth, 
Nový York a Maryland  

 
1693 
Karolína rozdělena na Severní a Jižní  
 
1697 
Mírem v Rijswijku uznány staré hranice mezi anglií a 
francií  
 
1701 
Založen Detroit  
V New Havenu založena Yaleova univerzita  
 
1708 
První vystěhovalecká vlna z Německa (Falcští)  
 
1713 
Mírem v holandském Utrechtě Francie ztrácí v Americe 
ve prospěch Anglie území při zálivu Hudsonově, Nový 
Foundland a Akadii  
 
1718 
Založen New Orleans  
 
1732 
J. Oghletorpe založil svěřeneckou kolonii Georgii  
 
1741 
Vitus Bering a Čirikov ve službách carevny Alžběty 
ruské objevili Aljašku  
 
1752 
Francouzové budují pevnost na Presque Isle na jezeře 
Erie  
 
1754 
Francouzové vybudovali pevnost na Duquesne v 
místech dnešního Pittsburghu 
Sedm amerických osad přijímá v Albany (NY) návrh o 
jednotě a spolupráci, jedním z iniciátorů B. Franklin
  
Založena Columbijská univerzita  
 
1755 
Francouzové porazili Angličany u pevnosti Duquesne. 
Generál Braddock mrtev  
 
1756 – 1763 
 sedmiletá válka, rozhodující období bojů Francouzů s 
Angličany o Severní Ameriku, Anglie i Francie posílají 
do Ameriky vojska  
 
1757 
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Francouzové dobyli anglické pevnosti Oswego a Vilém 
Jindřich  
 
1758  8.7 
Francouzové vedení markýzem Montcalmem, vítězí v 
krvavé bitvě na jezeře Ticonderoga (Champlainově)
  
1759 13.9. 
Bitva na Abrahamových pláních nad Quebecem, kterou 
Francie ztratila ve prospěch Angličanů své 
severoamerické panství  
 
1763 
Mír pařížský. Francie musí v Severní Americe odstoupit 
Angličanům území mezi Mississippi a Alleghenami; 
kraj na západ od Mississippi dostávají Španělé, kteří 
náhradou odstupují Anglii Floridu  
 
1763-1765 
 Anglický parlament zakazuje americkým osadám 
jakýkoliv výdej papírových peněz, vyvrcholení rozporů 
mezi ekon. zájmy brit. amer. kolonií a ústřední mocí 
(vládou a parlamentem) v Londýně  
Britská vláda vydala zákaz osidlovat území za 
Appalačskými horami  
 
1763-1766 
 pokračující boje Indiánů (zejména Hurónů aj., 
dřívějších fr. spojenců) s brit. vojskem v oblasti Velkých 
kanadských jezer  
 
1764 
Uvalena vysoká cla na dovoz cukru do britských kolonií
  
 
1765 
Protestní schůze proti zákonu o kolkovném, svolaná do 
New Yorku; delegáti devíti kolonií adresovali britskému 
králi a parlamentu své polit. požadavky (zrovnoprávnění 
s metropolí, zastoupení v britském parlamentu); začátek 
protibritských tajných spolků v Severní Americe  
 
1766 11.3.  
Zákon o kolkovném odvolán 
 
1767 
Zavedení cel na sklo, barvy, porcelán a čaj, 
Townshendovy zákony; diferenciace amer. opozice na 
umírněné a radikály  
 
1768 
Massachusettský oběžník odsoudil britskou správu  

 
1770 
zrušeny Townshendovy zákony (kromě cel za čaj); 
první srážky mezi kolonisty a brit. vojskem v New 
Yorku a Bostonu  
 
1772 
Bostonští radikálové (J.Otis aj.) zal. tzv. korespondenční 
výbor (Spojovací, Dopisující výbory) v jednotlivých 
osadách usilující o politické sjednocení kolonií  
 
1773 3.  
Anglie se usnesla na trestních opatřeních vůči 
americkým osadám  
16.12. Skupina občanů, maskovaných za Indiány, vniká 
v bostonském přístavu na loď a hází do moře bedny s 
čajem, "bostonské pití čaje"  
 
1774  
Na jaře, anglický parlament přijal zákon o městě 
Bostonu, anglické vojsko obsazuje Boston, uzavřen 
přístav v Bostonu  
Quebecký zákon  
Likvidace samosprávy kolonie Massachusetts  
5.9. Do Philadelphie svolán První kontinentální 
kongres  
 
1775 - 1783, 
 boj o nezávislost Spojených států amerických proti 
Anglii  
2. Sněm státu Massachusetts činí válečné přípravy
  
18.4. 18.-19.4., boj u Lexingtonu a Concordu (MA)
  
10.5. Druhý kontinentální kongres svolán do 
Philadelphie  
 
13.6. Bitva na Bunker Hill  
2.7. George Washington přejímá vrchní velení 
domobraneckých sil  
 
1776 1. 
Velký ohlas brožury "Common Sense" od Tomáše Paina 
mezi americkými obyvateli  
17.3. Washington donutil Angličany vyklidit Boston
  
4.7. Prohlášení nezávislosti Spojených států 
amerických  
 
26.8. 26.-27.8., Washington poražen u Brooklynu  
 
9. Angličané obsadili New York  
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25.12. Washington překračuje řeku Delaware, bitva u 
Trentonu  
Založeno San Francisco  
 
1777 14.6. 
Hvězdnatá vlajka zvolena za státní americkou vlajku
  
11.9. Washingtonova porážka u Brandywine Creek, 
Angličané obsadili Philadelphii  
 
4.10. Další porážka u Germantownu  
 
16.10. Bitva u Saratogy, kapitulace britské armády  
 
15.11. Kongres přijal Spolkové články  
 
1778 6.2. 
Uzavřena spojenecká smlouva mezi Spojenými státy a 
Francií  
9.8. Námořní bitva Francouzů s Angličany u Point 
Judith (RI)  
11. Vzetí města Savannah Angličany  
 
1780 11.2. 
Angličané obsadili Charleston (SC)  
16.8. Bitva u Camdenu (NJ)  
 
 
1781 1.3. 
Vstoupily v platnost Články konfederace  
Založeno město Los Angeles  
19.10. Anglický generál Cornwallis se vzdává u 
Yorktownu (VA), samostatnost Spojených států 
vybojována  
 
1783 3.9. 
Mír ve Versailles, oficiální potvrzení svrchovanosti 
Spojených států, západní hranice se posunuje k 
Mississippi  
4.12. George Washington se rozloučil s armádou  
 
1784 - 1789, Jefferson vyslancem ve Francii  
 
1785 
Sněm státu Massachussetts se usnáší na nutnosti změnit 
Spolkové články  
 
1786 
Přátelská a obchodní smlouva s Pruskem Bedřicha 
Velikého  

Ozbrojená povstání přerostla v Massachusetts, New 
Hampshire a Vermontu v občanskou válku, v čele D. 
Shays  
 
1787 14.5. 
Do Philadelphie svoláno shromáždění k revizi 
Spolkových článků  
13.7. Nařízení o Severozápadu (Northwest Ordinance)
  
17.9. Ústavodárné shromáždění skončilo své práce na 
ústavě  
 
1787 – 1807 
 rozmach amerického loďařství  
28.9. Schválena americká ústava  
 
1788 
Vznik strany federalistické, republikánské (Hamilton) a 
antifederalistické, demokratické (Jefferson)  
 
1789 - 1797, 
George Washington prvním prezidentem USA  
4.3. Americká ústava vstoupila v platnost  
Samuel Slater sestavil spřádací stroj, rozmach 
amerického textilu  
Založena Tammany jako dobročinná společnost  
 
1790  
První sčítání lidu ve Spojených státech, USA mají 3 929 
214 obyvatel  
 
1791 
Vermont 14. státem  
Založena první Národní banka Spojených států  
Hamilton sjednocuje americké veřejné dluhy  
15.12. Vstoupila v platnost listina práv (Bill of Rights)
  
Odluka církve od státu  
 
1792 
Kentucky 15. státem Unie  
Dolar stanoven jednotkou americké měny  
 
1793 
Eli Whitney sestavil stroj na vyzrňování bavlny  
USA vyhlásily neutralitu ve fr.-brit. konfliktu v Evropě
  
 
1794 
americko-britská smlouva o předrev. dluzích a odchodu 
brit. posádek  
Zřízeno ministerstvo pošt  
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1796 
Tennessee 16. státem Unie  
 
1797 - 1801, John Adams druhým prezidentem USA
  
 
1798 
XI. dodatek k ústavě (obžaloba unijního státu občanem 
státu jiného)  
Zřízeno ministerstvo námořnictva  
Kongres odhlasoval zákon o cizincích a povstáních  
Prohlášení Virginie a Kentucky  
 
1799 
Zemřel George Washington  
 
1799-1868, 
Rusko-americká společnost  
 
1800 
Založeno město Washington, Kongres zasedá poprvé ve 
washingtonském Kapitolu  
USA mají 5 308 000 obyvatel  
 
1801 - 1809, Thomas Jefferson třetím prezidentem USA
  
 
1803 
Ohio 17. státem Unie  
30.4. Koupě Louisiany od Francie  
 
1804 
XII. dodatek k ústavě (o volbě prezidenta a 
viceprezidenta USA)  
 
1804 – 1806 
 Výprava Lewise a Clarka ze Saint Louis (MO) na 
pobřeží Tichého oceánu  
 
1806 
Zastavena ražba stříbrných dolarů  
 
1807 
Robert Fulton pluje se svým Clermontem po Hudsonu z 
New Yorku do Albany  
 
1808 
Zákaz dovozu otroků do USA  
 
1809 - 1817, James Madison čtvrtým prezidentem USA 
 

DĚJINY TÝKAJÍCÍ SE IROKÉZIE 
 
Důležitá data v irokézské historii 
 
1608 
Samuel de Champlain zakládá obchodní stanici v údolí 
Sv.Vavřince     
 
1609 28. červen 
Champlain se s 11 Francouzi a skupinkou Huronů 
vydává do irokézského území.    
 
1609 29. červen  
Boj mezi Irokézi a champlainovou skupinou. Champlain 
použije svou pušku. Vyděšení Irokézové prchají.  
  
1642    
Mohawsko-Holandská smlouva o neútočení    
 
1645    
Mohawkové a Holanďané podepisují smlouvu známou 
jako Smlouva dvouřadového wampumu (Two Row   
Wampum Treaty)    
 
1666    
Francouzský guvernér spolu s 28 vojáky útočili na 
Mohawky s úmyslem je zničit. Spálili několik vesnic a 
zabili několik starců, kteří odmítli odejít.    
 
1667    
Francouzi uzavřeli mír s Mohawky    
 
1680    
Pravděpodobně narozen mohawský náčelník Hendrick 
(Teyonhehkwen)    
29.Květen Doklad o poddanství Sault St. Louis je 
podepsán ve Versailles Ludvíkem XIV.    
 
1682    
Frontenac, guvernér Nové Francie potvrdil poddanství 
Sault St. Louis.    
 
1690 22.Leden  
Guvernér Kanady Frontenac se setkává s Irokézy.  
  
 
1698 listopad 
Louis de Baude de Frontenac umírá...    
 
1701    
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Irokézové v Montrealu uzavřeli mír s Francouzi. Jednání 
v Montrealu se účastnilo na 1300 Indiánů z desítek 
kmenů.    
 
1710    
Jeden Mohykán a tři Mohawkové navštěvují královnu 
Annu v Anglii.  
  
1722 6.září  
Tuscarora ze Severní Karolíny se po několika pokusech 
stává členem Irokézské konfederace. (někdy jsou 
udávány roky 1715, 1721,...)    
 
1724    
Připojení Tuscarory k Irokézské konfederaci. (někdy se 
uvádí roky 1715, 1721,...)    
 
1731 květen  
Guvernér Montgomerie se setkává s Mohawky  
  
 
1732  28.únor  
Guvernér Montgomerie, vyhlásil Crown Point a přilehlá 
místa za území Mohawků    
 
1735 28.květen   
Náčelník Caughnawagů se v Kanadě setkává s 
Velitelem Albany.    
 
1735 1.srpen   
Je podepsána dohoda o míru, obchodu a přátelství.  
  
 
1740?    
Narozen Cornplanter, syn holandského obchodníka a 
senecké indiánky.    
 
1742    
v lesích na horním toku Ohia poblíž dnešního Pittsburgu 
se narodil Joseph Brant-Thayendanega, velmi významný 
mohawský náčelník.    
 
 
 
1744  20.červenec  
Caughnawagští Indiáni potvrzují neutralitu k Britům.
    
 
1754    
Connecticut koupil půdu od Irokézů; 
Benjamin Franklin představil v Albany plán Unie 
britských kolonií, který vytvořil na základě Irokézské 

konfederace. Návrh nebyl v této podobě schválen  
  
 
1755  8.září Ve věku kolem 80ti let byl zabit 
mohawský náčelník Hendrick v bitvě u jezera Jiřího.
    
 
1756    
Narodil se senecký náčelník Red Jacket.    
 
1762    
Britové si podrobili Kanadu a polovinu území v 
Seigneurie du Sault St. Louis dali francouzskému 
osazenstvu.    
 
1762 22.březen  
Generál Gage připustil, že podle jeho úsudku mají 
Caughnawagští Indiáni užívací právo na území Sault St. 
Louis.    
 
1768 5.listopad   
Ve Fort Stanwix byla podepsána dohoda mezi Šesti 
národy a Brity. Jménem Britů byl podepsán Sir William 
Johnson.    
 
1774    
Sir William Johnson zemřel.    
 
1775    
V German Flatts se koná porada s Mohawským 
náčelníkem Little Abrahamem.    
 
1776 květen  
Delegace Ligy Šesti národů navštívila kongres v 
Independence Hall ve Filadelfii, kde po krátký čas 
pozorovali počátek sjednocování kolonií. Američanům 
zde slíbili, že Irokézové zůstanou neutrální ve válce za 
nezávislost.  
  
1777 prosinec  
Evropský kongres oslovil Oneidy.    
 
1779 září  
armáda generála Sullivana vyslaná Georgem 
Washingtonem ničí a vypaluje irokézské vesnice a 
zásoby potravin    
 
1784 22.říjen   
Smlouva se Šesti národy, Smlouva z Fort Stanwix  
  
 
1788    
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Založena rezervace Onondagů jižně od města Syracuse.
    
 
1789 9.leden 
Smlouva se Šesti národy, Smlouva z Fort Harmar   
  
 
1790 29.prosinec   
Prezident Washington reaguje na proslov seneckých 
náčelníkù.    
 
1792 23.duben   
Dohoda s pěti národy.    
 
1794 11.listopad   
Smlouva se Šesti národy, Smlouva z  Canandaigua.  
  
1794 19.listopad   
Smlouva o obchodním přátelství a plavbě.    
 
1794 2.prosinec   
Smlouva s Indiány žijícími v zemi Oneidů    
 
1796 31.květen  
Smlouva se sedmi kanadskými národy.    
 
1797 29.březen  
Smlouva s Mohawky    
 
"Je zvláštní, že Šest národů nevědoucích divochů bylo 
schopných zformování plánu pro takovou unii a bylo 
schopných to uskutečnit takovým způsobem, aby 
existovala navěky a jevila se jako nezničitelná; a přesto 
je taková unie neproveditelná pro deset, nebo víc 
anglických kolonií, pro které je to nezbytné a jistě 
výhodné" 
 
Benjamin Franklin 
 
1807    
obklopen svou rodinou zemřel v Ontariu Joseph Brant
    
 
1815    
V Onondaze umírá Krásné Jezero  
  
1828    
V Tonawandě narozen Ely Samuel Parker, Seneca.  
  
1830    

Většina Oneidů odchází z New Yorku do Wisconsinu; 
umírá senecký náčelník a největší řečník Red Jacket
    
1836    
Zemřel senecký náčelník Cornplanter    
 
1840    
Oneidové, kteří zůstali v New Yorku nakonec odcházejí 
do Ontaria.    
 
1841    
Poslední cayužská půda ve státě New York prodána.
    
 
1842    
Elymu Parkerovi je umožněno studium na Yates 
Academy v Orleans County NY.    
 
1851    
Lewis Henry Morgan a Ely Parker společně vydávají 
"League of the Ho-de-no-sau-nee, or Iroquois"  
  
1869     
Ely S. Parker odchází z armády.    
 
1878 14.srpen   
Minnie "Ah-weh-ee-ee - krásná květina" Theresa, dcera 
Elyho a Minnie Parkerových se narodila v Fairfildu.
    
 
1895 30. srpen   
Ely S. Parker umírá ve Fairfieldu.    
 
1897 20.leden   
Tělo Elyho S. Parkera bylo pohřbeno na hřbitově Forest 
Lawn v Buffalu.    
 
1905 30.květen   
Odhalení náhrobního kamene označujícího hrob Elyho 
S. Parkera na hřbitově Forest Lawn v Buffalu.  
  
 
1909 5.duben   
Frank Oliver píše dopis Šesti národům ve věci právního 
postavení Indiánů.    
 
1918    
Narozen Louis Hall.    
 
1932 27.březen   
Minnie Parkerová, žena Ellyho Parkera zemřela ve 
Waylandu.    
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1960 12.srpen   
Tuscarorové přijímají nabídku na vykoupení jejich půdy 
od státu New York za $850,000 za 459 akrů 
rezervačního území, neboli $1717,17 za akr...  
  
 
1963    
Louis Hall pojmenován  v dlouhém domě 
"Karoniaktajeh"    
 
1964     
Stavba přehrady Kinzua ve státě New York.    
 
1977 září  
Newyorské státní muzeum vydává Slovník mohawského 
pravopisu.    
 
1978    
Kahnawakská Survival School spustila protest proti 
zákonu 101.    
 
1989 duben 1  
Allen Gabriel organizuje protestní pochod městem Oka.
    
 
1990 březen 10  
První noc obsazení Kanesatake.  
  
1990 červen 11  
začíná 78 dní dlouhá krize v Oka při níž dochází k 
ozbrojeným střetům mezi Mohawky a kanadskou 
armádou.  
 

  
 
 
  
 

 
 
Montreal 
 
Francouzská nadvláda 
 
Prvním Evropanem, který se dostal území dnešního 
Montrealu, byl Jacques Cartier, který 2. října 1535 
vstoupil do vesnice Hochelega. O sedmdesát let později 
sem přijel Samuel de Champlain, ale vesnice Hochelega 
už dávno neexistovala. V roce 1611 založil La Place 
Royale, kožešinové obchodní místo, ale původní místní 
obyvatelé Irokézové své území úspěšně ubránili. První 
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trvalé evropské osídlení Montrealského ostrova bylo 
vytvořeno až roku 1639 francouzským daňovým 
výběrčím Jérômem Le Royerem. Misionáři Paul 
Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance a několik 
francouzský kolonistů založili 18. května 1642 
vyslanectví pojmenované Ville Maria. Toto místo se 
stalo centrem obchodu s kožešinou a katolického 
náboženství. Irokézové pokračovali v útocích na osadu 
až do roku 1701, kdy byl uzavřen mír. Město zůstalo 
pod francouzskou nadvládou až do roku 1760, kdy 
Pierre François de Rigaud a Marquis de Vaudreuil-
Cavagnal podlehli britské armádě pod vedením Jefreyho 
Amhersta. 18. května 1765 zničil požár jednu čtvrtinu 
města. 
 
Britská nadvláda 
 
Pařížský mír v roce 1763 ukončil Sedmiletou válku a 
území Nové Francie padlo do rukou Velké Británie. V 
tomto období se město již jmenovalo Montreal a rostlo 
díky přistěhovalectví z Velké Británie. Montreal byl 
povýšen na město roku 1832. Velký přísun anglicky 
mluvících obyvatel způsobil vznik dvou zhruba stejně 
velkých jazykových komunit. Z rostoucí anglické 
komunity vyplynula stavba jedné z nejstarších 
kanadských univerzit, McGillovy Univerzity. 
 

 
 
Quebec 
 
Název Quebec, který pochází z algonkinského jazyka, 
znamenal "zúžení" nebo "průplav" a ve skutečnosti to 
bylo označení určitého místa na řece Sv. Vavřince - na 
tom místě dnes stojí Quebec City. Quebec byl původně 
osídlen indiány kmene Algonkinů a Irokézů, na jeho 
severu dodnes žijí Eskymáci. Evropané začali do 

historie provincie zasahovat v 16. století - 1534 sem 
dorazil Francouzský cestovatel Jacques Cartier.  
 
Následující období by mohlo být charakterizováno 
velmi čilým obchodem s kožešinami, relativně 
přátelskými vztahy mezi evropany a indiány a trvalým 
napětím mazi francouzkými a britskými kolonisty. Roku 
1608 bylo založeno Quebec City jako hlavní město 
Nové Francie. Během správy francouzů bylo toto 
opevněné město velmi důležitým centrem obchodu a 
dalšího rozvoje oblasti. Dnes je pokládáno za kolébku 
francouzkého vlivu v Novém světě a díky své historii 
bylo v roce 1985 jmenováno místem světového dědictví 
(World Heritage City) organizace UNESCO.  
 
Francouzko britská rivalita vyvrcholila takzvanou 
sedmiletou válkou, během které padlo Quebec City do 
rukou britů (1759) a jejímž důsledkem bylo převedení 
celé kolonie pod britskou správu (1763 - na základě 
Pařížské smlouvy). V rámci tzv. Quebeckého zákona 
(Quebec Act, 1774) se dostalo oficiálního uznání 
francouzkým správním zákonům, byly garantovány 
náboženské svobody a povoleno používání Francouštiny 
coby úředního jazyka. V roce 1791 byla kolonie 
rozdělena na dvě části a to zejména díky obrovskému 
přílivu Loyalistů, kteří s přáním zůstat poddanými 
britské koruny uprchli před americkou revolucí a usadili 
se především v západním Quebecu. Tak vznikla britská 
Horní (dnes Ontario) a francouzká Dolní (dnes Quebec) 
Kanada. Po nepokojích v obou částech rozdělené 
provincie došlo opět ke sjednocení (1840).  
 
V roce 1867 se Quebec stal zakládajícím členem 
Kanadského Dominia. Zemědělský ráz a hluboké 
katolické kořeny vytvořily z Quebecu velmi tradiční 
agrární společnost. S příchodem druhé průmyslové 
revoluce mezi lety 1920 a 1940 přišla i urbanizace 
venkova a vyšší životní úroveň se stala dosažitelná více 
lidem. Od počátku 60. let 20. století však docházelo i k 
jiným změnám. Tak zvaná "tichá revoluce" znamenala 
počátek rychlé ekonomické expanze a prudkého vzrůstu 
národního sebevědomí a hrdosti. Tyto společenské jevy 
však měly (a dodnes mají) i svou stinnou stránku - 
vzrůst politického napětí v rámci provincie při snaze 
vedení provincie získat větší kontrolu nad správou své 
vlastní ekonomiky a institucí. V roce 1980 bylo 
vyhlášeno první referendum o nezávislosti provincie, 
které stejně jako referendum druhé (1995) skončilo 
porážkou separatistických sil. Méně než měsíc po 
druhém referendu (30. října 1995) odsouhlasil kanadský 
parlament rezoluci, uznávající Quebec jako zřetelně 
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vymezenou společnost se svými specifiky a odlišnými 
potřebami.  
 

 
 
Citáty 
 
Citáty 
moudra, postřehy a projevy současných i historických 
Irokézů 
 
Velký duch nejdříve stvořil svět a pak létající tvory a 
shledal je dobrými a užitečnými - On je nesmrtelný a 
věčný. Když dokončil létající tvory, sestoupil na zem a 
tam stál. Pak stvořil různé druhy stromů, všechny druhy 
travin a všechny druhy lidí. Stvořil jaro a ostatní roční 
období a počasí vhodné pro sázení... Když Velký duch 
dokončil zemi a její zvířata, odešel do velkých jezer, 
kde se mu dýchalo tak snadno jako kdekoli jinde, a tam 
stvořil všechny různé druhy ryb... 
    On je příčinou všech věcí, jež existují, a je hříšné 
protivit se jeho vůli... Někteří z nás teď světí sedmý den, 
ale přejí si s tím přestat, protože ho Velký duch stvořil 
pro ostatní, ale ne pro Indiány, kteří by se měli věnovat 
svým činnostem každý den. 
 
Cornplanter; Seneca 
 
  
 
Existují čtyři otázky, které slouží také jako vodítka pro 
upevnění sebekázně. 
    Zeptejte se sami sebe: 1)Jsem spokojen s tím co 
dělám? 2)Přispívá to, co dělám, k chaosu? 3)Co dělám, 
abych nastolil mír a spokojenost? 4)Jak se na mě bude 
vzpomínat, až tu nebudu? 
 
Twylah Nitsch; Seneca 
 
  

 
Osvoboď se od negativních vlivů. Negativní myšlenky 
jsou staré návyky, které hryžou kořeny duše. 
 
Moses Shongo; Seneca 
 
  
 
Čím déle dovolíme problému, aby existoval, tím těžší je 
vrátit mysli mír. 
 
Twylah Nitsch; Seneca 
 
  
 
Základní moudrost, známá všem medicinmanům jako 
tajemství věků, učí, že pochopení sebe sama je touha, že 
sebekázeň je klíč, sebeovládání je cesta, sebeuplatnění 
je cíl. Slovo obsahující toto tajemství je komunikace. 
Věříme, že každý příslušník jakéhokoli národa stále 
ještě působí jako ochránce tohoto tajemství. 
 
Twylah Nitsch; Seneca 
 
  
 
Podívej se na svého souseda tak, aby se rozzářil. Tvoje 
oči jsou zrcadlem tvé duše. Ať už si o sobě myslíš, že 
jsi, nebo nejsi krásný, když rozzáříš oči, jsi krásný. 
 
Twylah Nitsch; Seneca 
 
  
 
Nikdo by se neměl pokoušet zničit zvláštního génia, 
jehož mu poskytuje rasový původ. Bůh národů nedal 
různým rasám rozdílné schopnosti a charakteristické 
vlastnosti pro nic za nic. S probouzející se rasovou 
uvědomělostí se dnes američtí Indiáni snaží jít ještě dál 
a říkají: "Nejsem jenom Indián, jsem Američan pravém 
slova smyslu a jsem bratr celého lidstva. 
 
Arthur C. Parker; Seneca 
 
  
 
Toužíme po tom, abychom my a vy byli jednoho srdce, 
jedné mysli a jednoho těla, a tak se stali jedním národem 
projevujícím vzájemnou lásku a úctu, jenž by zůstal 
pevný a celistvý nejen pro nás a vás, ale i pro naše a 
vaše děti a všechny následující generace. My, kdo jsme 
teď tady, jsme staří lidé, kteří řídí záležitosti svých 
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národů. Protože jsme staří, lze se domnívat, že s námi 
zaniknou vzpomínky na tyto události, protože na rozdíl 
od vás neovládáme umění uchovat je tím, že je svěříme 
písmu. Nicméně máme způsoby, jak předat z otce na 
syna zprávu o těchto událostech, proto zjistíte, že jsou 
pravdivě uchovány a generace přicházející po nás budou 
seznámeny s tím, co se událo, aby to neupadlo v 
zapomnění, dokud bude trvat Země. 
 
Kanickhungo; Irokézové 
 
  
 
Vy, kteří jste moudří, zajisté víte, že různé národy mají 
různá pojetí věcí. Proto jistě nebudete považovat za 
nevhodné, pokud nejsou naše představy o takovémto 
druhu vzdělání (v koleji Williama a Mary ve 
Williamsburgu, stát Virginia, v roce 1744) shodou 
okolností shodné jako vaše. Udělali jsme s tímto 
vzděláním jistou zkušenost; několik našich mladých 
mužů bylo před časem vychováno v kolejích v severních 
provinciích, kde se jim dostalo vzdělání ve všech vašich 
vědách. Když se ale vrátili k nám, projevili se jako 
špatní běžci, neznali žádné způsoby života v lese, byli 
neschopní snášet jak zimu, tak hlad, neuměli si ani 
postavit přístřešek, ulovit jelena, zabít nepřítele. Naši 
řeč ovládali nedokonale. Nebyli tedy způsobilí stát se 
lovci, ani bojovníky, a ani členy rady. Byli naprosto k 
ničemu. Ovšem nejsme vám o nic méně vděčni za vaši 
laskavou nabídku, i když ji nemůžeme přijmout. Avšak 
abychom dokázali pocit vděčnosti, tak jestli nám pánové 
z Virginie pošlou několik svých synů, budeme jejich 
výchově věnovat velkou péči, naučíme je všemu, co 
známe, a uděláme z nich muže. 
 
proslov náčelníka Konfederace 
 
  
 
U nás je zvykem přinášet darem kůže, kdykoli 
obnovujeme své smlouvy. Stydíme se nabídnout svým 
bratrům tak málo kůží, ale vaši koně a vaše krávy spásly 
trávu, jíž se živili naši jeleni. Proto jsou vzácní, což, 
doufáme, bude sloužit jako omluva, že jsme nepřinesli 
víc kůží. 
 
Canataseego; Onondagové 
 
  
 
Říká se, že na počátku měli lidé, kteří tehdy chodili po 
Zemi, vše, co potřebovali k životu. Učili jsme se chovat 

lásku k druhým a respekt ke všem zemským bytostem. 
Poznali jsme, že náš blahobyt závisí na životě rostlin a 
že jsme příbuzní čtyřnohým tvorům. 
 
stařešinové Irokézů, Základní volání do svědomí 
 
  
 
Původní přikázání jsou přírodní zákony, které dal 
Stvořitel našim lidem, spolu s myšlenkou úcty ke všem 
stvořením, které jsou součástí Posvátného kruhu života. 
Naše generace má šanci i odpovědnost vybrat cestu, 
která povede k budoucnosti našich dětí. Musíme si 
podat ruce s ostatním lidstvem, poznat smysl, převzít 
odpovědnost, udržet bratrství a mír. 
 
Oren Lyons; Onondaga 
 
  
 
Dárce života - Stvořitel - nechtěl, aby lidé druhé 
zotročovali. Proto musí lidská společenství vytvořit 
vlády, které zamezí zneužívání lidí jinými a udrží mír 
mezi národy a společenstvími. Mír je možný ve 
společnosti, která se snaží prosazovat právo a 
spravedlnost. "Spravedlnost" znamená sjednocení 
poctivých a nesobeckých myslí všech lidí. Všichni lidé 
mají právo na věci, které potřebují k přežití - i ti, kteří 
nemohou pracovat. Žádná skupina ani jednotlivec nemá 
právo upřít druhým jídlo, ošacení, přístřeší a ochranu. 
Lidé by měli vynaložit veškeré úsilí, aby došli smírných 
řešení a ujednání o vzájemných rozdílech. Síla by měla 
být použita jenom v krajních případech obrany proti síle 
jiné. 
 
část Velkého zákona Irokézů 
 
  
 
V našem způsobu života... při každém rozhodnutí, které 
uděláme, neseme stále v mysli příchod Sedmé generace 
dětí... Když chodíme po Matce Zemi, klademe naše 
stopy opatrně, protože víme, že tváře našich potomků 
nás sledují z podzemí. Nikdy na ně nezapomínáme. 
 
Oren Lyons, Onondaga; Den Země 1993 
 
  
 
Jsme matriarchální společnost. I náš jazyk uctívá ženy. 
Je to ženský jazyk. Při tanci tančí muži vně kruhu. 
Vnitřek kruhu oslavuje ženy. Když tančíme na obřadní 
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zvuky Země, líbáme Matku Zemi a dáváme jí potěšení 
za vše, co od ní dostáváme, abychom přežili. 
 
Kanaratitake (Lotrinská kanoe); Mohawk 
 
  
 
Musíme žít pospolu, čtyři barvy lidstva jako jedna 
rodina, aby nastal mír. Musíme skoncovat s atomovými 
a ostatními zbraněmi války. Musíme vychovat mírové 
vůdce. Musíme sjednotit náboženství světa jako 
duchovní sílu, která bude dost silná, aby trvala v míru. 
Jako lidé vyzařujeme duchovní energii, která je tisíckrát 
silnější než atomová. Naši energii představuje společná 
vůle všech lidí a duší přírodního světa stát se jedním 
tělem, jedním srdcem a jednou myslí v míru. 
 
Leon Shenandoah; Onondaga, klan úhoře (1915-1996); 
Akwesasne notes, jaro 1997 
 
  
 
Můj děd Red Jacket (Červený kabát - Sagoyewatha) se 
řídil prostým učením. Každý člověk by měl sám sobě 
položit čtyři důležité otázky, které mohou sloužit jako 
průvodci: Činí mne šťastným to, co dělám? Zvyšuji 
svými činy ještě dále zmatek ve světě? Čím přispívám k 
míru a harmonii světa? A jak na mne bude vzpomínáno, 
až odejdu? 
 
Twylah Nitsch - Yehwenode; Seneca 
 
  
 
Lidé, žijící na této planetě by neměli vidět své 
osvobození jen v úzkém smyslu vlastního vykoupení, 
ale pochopit, že souvisí s osvobozením celého světa 
Přírody. Je třeba osvobodit vše, co přináší život - 
vzduch, vodstva, stromy - a tvoří oporu Posvátné 
pavučině života. 
 
"Základní volání do svědomí"; poselství 
Haudenosauneeů západnímu světu 
 
  
 
Současná vřava vyzývá každého člověka, aby vzpomněl 
na své spojení se Stvořitelem a Matkou Zemí a upevnil 
je. Spojení každého člověka s Velkým duchem, Matkou 
Zemí a dušemi předků představuje klíč k nalezení 
rovnováhy... Lidé zapomínají, že každé lidské dílo není 
původním pramenem. Jediným Pramenem je Velké 

tajemství, Stvořitel. Každý člověk podléhá tomuto 
Prameni, nikoliv jinému člověku. 
 
Jamie Sams; zčásti Irokéz, zčásti Čoktava 
 
  
 
Bratři a sestry: Přinášíme vašim myslím a srdcím 
poselství spravedlivých lidí, kterým nade všechno 
ostatní záleží na životě celého světa stvoření. Hlásáme, 
že mír neznamená nepřítomnost války, ale neustálé úsilí 
uchovat harmonické soužití mezi lidmi, od jednotlivce 
po národy, a mezi lidmi a ostatními obyvateli této 
planety. Odkrýváme pro vás duchovní uvědomění, které 
vede Cestou k záchraně celého lidstva. 
 
prohlášení Hodenosauneeů, 1979 
 
  
 
Pokud přišli bojovat, je jich příliš málo; pokud přišli 
zemřít, je jich příliš mnoho. 
 
Hendrick, Mohawk; v létě roku 1755 před bitvou u 
Jezera Jiřího, v níž spolu s mnoha dalšími Mohawky 
padl 
 
  
 
Kdo nerespektuje Zemi, ničí ji. Kdo nerespektuje 
veškerý život kolem nás jako svůj vlastní, stává se 
vrahem. Člověk mnohdy věří, že je Majitelem a Pánem, 
ale to je omyl! Je jen částí Celku. Jeho úlohou je být 
Strážcem, ne vykořisťovatelem. Člověk je nositelem 
zodpovědnosti, ne moci. My Indiáni myslíme při 
každém svém rozhodování na sedmou generaci, která 
přijde po nás. Naší úlohou je dnes pečovat, aby dosud 
nenarození našli Zemi, která nebude horší než ta naše 
dnešní. A doufáme, že bude i lepší. 
 
Oren Lyons, sekretář Ligy Šesti Národů 
 
  
 
Jsme stvořeni z Matky Země a zpátky se vrátíme do ní. 
Nemůžeme ji vlastnit. Jsme zde jenom návštěvníky, 
hosty Stvořitele. On nás pozval, abychom tady nějakou 
chvíli zůstali a my jsme jeho stvoření zruinovali. Musí 
být hněvivý a také, že jest. Já pracuji pro Stvoření, 
zdráhám se být účastníkem bílého zničení. 
 
Leon Shenandoah, mluvčí Ligy Šesti Národů 
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Náčelník Seneků Sa-go-ye-wat-ha, neboli Rudá vesta, 
významný mluvčí Konfederace Šesti národů, se narodil 
blízko dnešní Ženevy ve státě New York roku 1750. V 
roce 1805 vyslala Evangelická misionářská společnost z 
Massachusetts mladého misionáře jménem Cram do 
země Irokézů „šířit Boží slovo“. V Buffalu v New 
Yorku se sešla rada a Rudá vesta Cramovi vysvětlil, 
proč si nepřeje, aby misionář nadále mezi nimi pobýval. 
N. B. Wood v knize Životy významných indiánských 
náčelníku popisuje, že po tomto prohlášení přišel Rudá 
vesta k misionáři, aby mu podal ruku. Cram to odmítl se 
slovy: „Mezi náboženstvím Boha a náboženstvím ďábla 
nemuže být přátelství.“ Podle Wooda se Indián usmál a 
pokojně se vzdálil. 
 
  
 
Příteli a bratře, byla to vůle Velkého ducha, abychom se 
zde dnes sešli. Všechno řídí, dal nám pěkný den pro naši 
radu. Odhrnul svuj háv z tváře slunce a způsobil, že na 
nás jasně svítí. Za to vše děkujeme Velkému vládci a 
jenom Jemu! 
 
Bratře, ty jsi zapálil tento poradní oheň. Na tvou žádost 
jsme se v tomto čase sešli. S radostí jsme naslouchali 
tvým slovům. Požádal jsi nás, abychom otevřeně řekli 
své mínění. Velmi nás to potěšilo, protože teď před 
tebou můžeme stát vzpřímeně a říkat to, co si myslíme. 
Všichni slyšeli tvůj hlas a mohou s tebou hovořit jako 
jedna duše. Naše smýšlení je jednotné. 
 
Bratře, naslouchej našim slovům. Byly časy, kdy naši 
předkové vlastnili tento velký ostrov. Jejich sídla se 
rozkládala od východu slunce do jeho západu. Velký 
duch ho stvořil, aby ho Indiáni užívali. Stvořil bizony, 
jeleny a ostatní zvířata pro naši potravu. Stvořil 
medvědy a bobry. Jejich kůže nám sloužila jako oděv. 
Rozptýlil je po kraji a naučil nás, jak je lovit. Zařídil, 
aby země plodila kukuřici na chléb. To vše učinil pro 
své rudé děti, protože je miloval. Pokud jsme měli 
nějaké rozpory kvůli lovištím, většinou se bez velkého 
krveprolití urovnaly. Ale přišly na nás zlé časy. Tvoji 
předkové přepluli velkou vodu a přistáli na tomto 
ostrově. Byl jich jen malý počet. Našli tu přátele, ne 
nepřátele. Vyprávěli nám, že uprchli ze své země ze 
strachu před zlými lidmi a přišli sem vyznávat své 
náboženství. Požádali o místo, kde by se usadili. Bylo 
nám jich líto, splnili jsme jejich přání a oni se usadili 

mezi námi. Dali jsme jim kukuřici a maso a oni nám na 
oplátku dali jed (rum)... 
 
Bratři, kdysi byla naše sídla velká a vaše malá. Dnes jste 
se stali velkým národem a nám zůstalo stěží místo na 
něž bychom rozprostřeli své přikrývky. Máte naši zem, 
ale nejste spokojeni, chcete nám vnutit své náboženství.  
 
Bratře, poslouchej dál. Říkáš, že jsi vyslán, abys nás 
poučil, jak uctívat Velkého ducha v souladu s jeho 
záměry. Jestliže nepřijmeme náboženství, kterému učí 
bílí lidé, budeme, jak tvrdíš, navždy nešťastní. Říkáš, že 
vaše víra je ta pravá a že my jsme ztraceni. Jak 
poznáme, že tomu tak skutečně je? Víme, že vaše 
náboženství je zapsáno v knize. Jestliže ho Velký duch 
zamýšlel pro nás stejně jako pro vás – a ne jenom pro 
nás, ale pro naše předky – proč nám neposkytl znalost té 
knihy a také způsob, jak ji správně chápat? Víme jen to, 
co nám o ní říkáte. Jak poznáme, kdy máme věřit, když 
jsme byli bílými tak často oklamáni? 
 
Bratře, říkáš, že je jen jeden způsob, jak uctívat Velkého 
ducha a sloužit mu. Když tedy je jen jedno náboženství, 
proč vy, bílí, máte na to tak odlišné názory? Proč se 
neshodnete, když si všichni můžete tu knihu přečíst? 
 
Bratře, my tomu nerozumíme. Dozvědeli jsme se, že 
vaše náboženství bylo dáno vašim předkům a pak ho 
předával otec synovi. My také máme náboženství, které 
bylo dáno našim předkům a které předali nám, svým 
dětem. Podle něj uctíváme Velkého ducha. Naše 
náboženství nás učí vděčnosti za všechnu laskavost, jíž 
se nám dostává, učí nás milovat jeden druhého a také 
svornosti. Nikdy nemáme mezi sebou spory o 
náboženství, protože to je záležitost, která se týká 
každého člověka a Velkého ducha.  
 
Bratře, nepřejeme si zničit vaše náboženství nebo vám 
ho brát, chceme jen čerpat radost z našeho. 
 
Bratře, dozvěděli jsme se, že jsi kázal bílým lidem v 
tomto kraji. Ti lidé jsou naši sousedé, známe se s nimi. 
Chvíli počkáme a uvidíme, jaký vliv bude na ně mít 
tvoje kázání. Zjistíme-li, že jim prospívá, činí je 
čestnými a méně nakloněnými podvádět Indiány, znovu 
uvážíme, co jsi nám řekl.  
 
Bratře, slyšel jsi naši řeč, a to je vše, co jsme ti v tuto 
chvíli chtěli sdělit. Protože se budeme loučit, přijdeme ti 
podat ruku a budeme doufat, že tě velký duch ochrání na 
tvé cestě a bezpečně tě vrátí tvým přátelum. 
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Red Jacket; Seneca 
 
  
 
Nepřátelství Rudé vesty vuči křesťanství vybuchovalo 
při každé příležitosti. V souvislosti s nerozvážným 
misionářem Cramem (cram znamená nacpat) jednou 
řekl: „Bílí lidé nebyli spokojeni s křivdami, jichž se 
dopustili na mých lidech, chtěli jim nacpat svá učení do 
krku.“ Když se ho jakýsi muž v roce 1824 zeptal, proč 
je tak zaujatý proti misionářum, odpovědel: 
 
Nepřinášejí nám nic dobrého. Jestliže nejsou užiteční a 
prospěšní bílým lidem, proč je posílají mezi Indiány? 
Jestliže jsou užiteční a prospěšní bílým, proč si je nedrží 
doma? Oni (bilí) jsou jistě natolik špatní, že potřebují 
úsilí každého, kdo je může polepšit. Tito lidé (misionáři) 
vědí, že nechápeme jejich náboženství. Nemůžeme si 
přečíst jejich Knihu – vyprávějí nám rozdílné popisy 
toho, co obsahuje, a my jsme přesvědčeni, že nechávají 
Knihu promlouvat, jak jim to vyhovuje. Kdybychom 
neměli žádné peníze, žádnou půdu a zemi, o níž by nás 
mohli ošidit, černé sutany by se naším dobrem v 
posmrtném životě neznepokojovaly. Velký duch nás 
nepotrestá za to, co nevíme. Bude ke svým rudým dětem 
spravedlivý. Černé sutany mluví s Velkým duchem a 
žádají ho o světlo, abychom viděli tak jako oni, přitom 
sami jsou slepí a o světlo, které je vede, se hádají. 
Těmto věcem nerozumíme. Světlo, které nám přinášejí, 
činí z rovné a jasné cesty, jíž kráčely naši otcové, cestu 
tmavou a bezútěšnou. Černé sutany nás mají k tomu, 
abychom pracovali a pěstovali kukuřici, samy však 
nedělají nic a umřely by hladem, kdyby je někdo 
nenakrmil. Jediné, co dělají,  je to, že se modlí k 
Velkému duchu, ale to kukuřici a bramborám 
nepomůže, aby rostly. Kdyby  to pomohlo, proč by 
žebrali u nás i u bílých? Rudí lidé nevědeli nic o 
problémech, dokud jim je nepřinesli bílí – jakmile 
přepluli velkou vodu, chtěli naši zem a na oplátku jsou 
vždy ochotni nás učit, jak se hádat o jejich náboženství. 
Rudá vesta nikdy nemůže být přítelem takových lidí. 
Kdyby byli Indiáni vychováváni mezi bílými a naučili 
se pracovat a číst jako oni , jen by to zhoršilo jejich 
situaci... Je nás málo a jsme slabí, ale můžeme být ještě 
dlouho šťastní, budeme-li se pevně držet své země a 
náboženství svých otců. 
 
Red Jacket; Seneca 
 
  
 

Prvním problémem, k němuž bychom chtěli přivést 
pozornost guvernéra, je plenění nejcennějšího dřeva v 
naší rezervaci, jehož se denně dopouštějí bílí lidé. Už 
několik let je to předmětem našich stížností, ale teď, a 
zejména v této roční době, se to stalo znepokojující 
pohromou, jež si žádá okamžitého guvernérova zásahu v 
náš prospěch. Dalším důvodem ke stížnosti jsou též 
časté krádeže našich koní a dobytka bílými lidmi a 
jejich zvyk vzít si je a používat bez našeho svolení. Toto 
jsou pohromy, které se na nás snášejí čím dál častěji, 
čím větší je počet bílých sousedů, a hlasitě volají po 
nápravě. Další neštěstí, způsobené tlakem bílých na nás 
a naší nevyhnutelnou komunikací s nimi, je opakované 
zavírání našich náčelníků, bojovníků a Indiánů do 
vězení, navíc z těch nejbezvýznamnějších důvodů. 
Velmi se to dotýká našich citů a nemělo by se povolovat 
v té míře, v níž, aby uspokojili své neblahé vášně, jak to 
naši bílí sousedé v současnosti provozují. Také pokud 
jde o lov a rybaření, bílí lidé nás často vyrušují. Kradou 
nám ulovenou zvěř ze stromů, kam ji zavěšujeme, 
abychom se pro ni po lovu vrátili. Na naše lovecké 
tábory se střílí a byli jsme varováni, že už nadále 
nebudeme smět pronásledovat zvěř v lesích, které ještě 
nedávno patřily jenom nám. Ryby z potoků Bufallo a 
Tonnewanta, jimiž jsme se živili, se teď kvůli 
přehradám bílých nemohou množit a my jsme téměř 
úplně připraveni o potravu, na níž jsme zvyklí. 
 
Red Jacket; Seneca 
 
  
 
Bratře, jestli jste vy bílí zavraždili Syna Velkého Ducha, 
my Indiáni jsme s tím neměli nic společného a nebyla to 
naše záležitost. Kdyby přišel mezi nás, nebyli bychom 
ho zabili; byli bychom s ním dobře zacházeli. Za ten 
zločin budete muset zaplatit sami. 
 
Red Jacket; Seneca 
 
  
 
Byly časy, kdy naši předkové vlastnili tento velký 
ostrov. Jejich sídla se rozkládala od slunce východu ke 
slunce západu. Velký Duch ho stvořil, aby ho Indiáni 
užívali... Ale přišly na nás zlé časy. Tvoji předkové 
přepluli velkou vodu a přistáli na tomto ostrově. Byl jich 
jen malý počet. Našli tu přátele, ne nepřátele. Vyprávěli 
nám, že uprchli ze své země ze strachu před zlými lidmi 
a přišli sem vyznávat své náboženství. Požádali o místo, 
kde by se usadili. Bylo nám jich líto, splnili jsme jejich 
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žádost a oni se usadili mezi námi. Dali jsme jim 
kukuřici a maso a oni nám na oplátku dali jed. 
    Bílí lidé objevili naši zem. Zprávy o ní putovaly přes 
moře a další lidé přišli mezi nás. Neměli jsme z nich 
strach. Pokládali jsme je za přátele. Nazývali nás bratry. 
Věřili jsme jim a poskytli jim další místa pro obydlí. 
Nakonec se jejich počty velmi zvětšily. Chtěli ještě více 
půdy, chtěli naši zem. Otevřely se nám oči a do myslí se 
vkradl nepokoj. Začaly války. Indiáni byli najímáni, aby 
bojovali proti Indiánům, a mnoho našich lidí bylo 
pobito. bílí také mezi nás přinesli alkoholické nápoje. 
Byly silné a zničily tisíce lidí. 
 
Red Jacket; Seneca 
 

 
 
Holandské instrukce  
 
Instrukce pro Willema Verhulsta, 
zemského správce kolonie Nové Holandsko, 
1625 
 
 
Nejprve se musíte postarat, aby byly řádně vykonávány 
bohoslužby ve správný čas na palubě lodi i na zemi a 
dbát na to, aby je tamní společnost prováděla správně, 
stejně jako čtení Písma, křty, modlitby.... a aby indiáni 
byli poučeni o křesťanství a svatém Slovu Božím. 
Musíte také zamezit veškerému modlářství a zajistit, že 
jméno Boží a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista tam 
nebude vyslovováno nadarmo a den sváteční nebude 
narušován, neboť příklad zbožnosti a vnější kázně 
křesťanů pomůže přivést divochy snáze k poznání. . . . 
 
Dohlédněte také na to, aby indiánům nikdo neublížil, 
nedopustil se na nich násilí, podvodu, nebo posměchu 
jakýmkoli způsobem, ale jednalo se s nimi dobře a bylo 
s nimi jednáno čestně, poctivě a upřímně při všech 
smlouvách, obchodech a stycích. Nesmějí být okrádáni 
špatnými mírami, vahami, nebo počtem a tak s nimi 
budou udržovány přátelské vztahy. . . . 

 
Obdrželi jsme a prozkoumali zprávu o podmínkách na 
jistém ostrově zvaném Vysoký ostrov (Burlington 
Island), jež se nachází 25 mil nahoru po Jižní řece (řeka 
Delaware) pod prvními vodopády (u dnešního Trentonu) 
a shledali jsme vhodným, dokud nebude nalezeno 
vhodnější místo, svézt tam všechny rodiny s najatými 
farmáři a dobytkem lodí Den Orangenboom 
(Pomerančovník) a následující lodí. . . 
 
V případě, že na uvedeném ostrově budou žít nějací 
indiáni a budou si na něj, nebo jakékoli jiné námi 
využívané místo, činit nárok, nesmějí být vyhnáni silou, 
nebo hrozbami, ale musí s nimi o opuštění být jednáno 
vlídně a musí jim být něco dáno jako satisfakce. Může 
jim být dovoleno i žít po našem boku, musí však o tom 
být učiněna smlouva a jimi potvrzena po jejich způsobu, 
neboť taková dohoda může být v budoucnu pro 
Společnost velice užitečná. Pro lepší zabezpečení 
obchodu a vyloučení ostatních národů z něj, uvažte zda 
je uskutečnitelná dohoda s domorodci v různých krajích 
této oblasti, aby přislíbili, že nebudou obchodovat s 
nikým jiným kromě těch z naší Společnosti, abychom 
získali všechny jejich kožešiny, které nám mohou 
přinést. Ovšem pouze za podmínek, které budou 
shledány rozumnými, nebo za takovou cenu, za kterou 
jsme nakupovali doteď. 
 
Snažte se také jak jen to bude možné vyhnout se 
jakémukoli sporu s Francouzi, nebo Angličany a 
zejména násilnému jednání, dokud nebudete nucen 
bránit sám sebe a osoby vám svěřené proti otevřenému 
útoku. 
 
Jestliže se jakákoli osoba náležející k jinému národu . . . 
pokusí s indiány obchodovat, musíte jeho obchod 
překazit (lepší nabídkou). . . . .  
 
Dáváme kolonistům a dalším svobodným osobám plné 
svolení k obchodu ve vnitrozemí a lovu kožešinových 
zvířat. Tyto kožešiny a zboží však musí být společnosti 
dodány za stejnou cenu, za kterou ho získáváme na 
obchodních místech od indiánů. Obchod a lov není 
dovolen těm,  kteří prodávají kožešiny (jiným), aby za 
ně Společnost zaplatila vyšší cenu. 
 
A.J.F. Van Laer, Documents Relating to New 
Netherland, 1624-1626 (1924) 
 
Moravští Brat ři 
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Moravians brothers - Moravští bratři, pobělohorští 
exulanti, kteří se dostali až za "velkou louži". A 
nejenom to, se svou vírou a ideou nenásilí a 
bohabojného života se stali pšeničním zrnkem mezi 
dvěma mlýnskými kameny, které je posléze téměř 
rozdrtily. Angličané ani Francouzi nemohli ve svém boji 
s kolonisty o vládu v nové Americe potřebovat mírové 
pacifisty, kteří učili Indiány nejenom orat a sít, ale i žít v 
morálce a dodržovat Desatero, jehož první přikázání zní 
"Nezabiješ". 
 
Vraťme se do historie a připomeňme si několik dat: 
- 8.listopad 1620 - prohraná bitva na Bílé hoře 
- 21.červen 1621 - sťato 27 českých pánů na 
Staroměstském náměstí 
- 29.březen 1624 - patent Ferdinanda III., jímž se pouze 
katolictví prohlašuje za jedinou víru v Českém 
království. 
 
Lidé protestantské víry začínají odcházet po desítkách, 
stovkách, tisícovkách … zatímco jedenáct hlav ze 
sedmadvaceti bude ještě deset let po onom strašném dni 
potupně shlížet s Mostecké věže. Jdou do Drážďan, 
Míšně, Žitavy, jiní do Řezna, další do Holandska, 
Polska, Anglie, Grónska i k řece Ohio... 
 
Dne 17.června 1722 zatne tesař Kristián David ze 
Ženklavy u Nového Jičína sekeru do stromu. Na tomto 
místě nedaleko lužické Žitavy vyroste obec, která nese 
jméno Herrnhut, česky Ochranov. Pod patronací hraběte 
Mikuláše Ludvíka ze Zinzendorfu zde vzniká bašta 
Moravských bratří. Mnozí z nich se stávají misionáři.  
 
Ze všech moravsko-bratrských misionářů bezesporu 
první místo zaujímá David Zeisberger, náš hrdina z 
Greyova románu, který strávil přes 60 let svého života 
mezi Indiány. 
 
Narodil se 11.dubna 1721 v Suchdole nad Odrou na 
Moravě. Jeho předkové byli členy starobylé Jednoty 
bratrské. Rodiče David a Rosina obětovali veškerý svůj 
majetek a dali přednost nejistotě exilu v lužickém 
Ochranově před náboženským pronásledováním ve své 
rodné vlasti. Do Ochranova přišli s pětiletým Davidem a 
ostatními dětmi v červenci 1726. V roce 1736 jeho 
rodiče emigrovali se skupinou moravských kolonistů do 
americké provincie Georgia. Patnáctiletého syna nechali 
v Evropě, aby mohl dokončit svoje vzdělání. Po 
nespravedlivém nařčení z krádeže, zanechává studia a 
odjíždí za rodiči do Ameriky. Třetí rok po příjezdu, 
osmnáctiletý David přesídlil se svými rodiči a s 
ostatními moravskými kolonisty do Pennsylvánie. Zde v 

deltě řeky Leigh, 12 mil od přítoku řeky Delaware, 
založili roku 1741 moravsko-bratrskou obec Bethlehem. 
Koncem roku byl David nejlepším studentem ve třídě 
mladých moravských bratří studujících indiánské 
jazyky, kteří se připravovali pro misionářskou činnost 
mezi Irokézy v newyorkské provincii. Zeisbergerova 
dokonalá znalost jazyka Delawarů, sídlících v 
sousedství Bethlehemu, vedla k jeho jmenování za 
oficiálního tlumočníka u civilních úřadů. 
Svoji misionářskou kariéru zahájil v roce 1745, když byl 
požádán aby doprovázel Kristiana Posta při jeho misii k 
Indiánům Mohawkského údolí. Po ukončení jejich 
jednání byli oba uvězněni v Albany a pak v New Yorku 
pro podezření z vyzvědačství. Po propuštění doprovázel 
Zeisberger biskupa Spangenberga neprostupnou 
divočinou na cestě do Onondagy, hlavního sídla 
Irokézské konfederace v New Yorku. Při této cestě byl 
Zeisberger adoptován Indiány a dostalo se mu jména 
"Ganousserarcheri". Byla podepsána smlouva, ve které 
se povolovalo dvěma moravským bratřím pobývat v 
Onondaze za účelem naučení se indiánskému nářečí. 
Zeisberger se svým asistentem zde postavil misionářské 
středisko. Nejvyšší rada Irokézské konfederace ho 
jmenovala správcem archivu a uložila v misionářském 
domě mnoho wampumů, zbraní, smluv a korespondence 
s koloniálními guvernéry. Zeisberger dosáhl naprosté 
dokonalosti v mohawkském jazyku a kromě toho se 
naučil mluvit plynně několika dalšími dialekty. Úspěšně 
též dokončoval svůj anglicko-mohawkský slovník. 
Vypuknutí francouzsko-indiánské války roku 1755 
bohužel znamenalo konec jeho misionářské práce na 
tomto území. Ke konci války v roce 1763 se David 
Zeisberger vrátil ke své apoštolské práci mezi Indiány, a 
to mezi Delawary v Pennsylvánii a v Ohiu. První 
misionářskou stanici založil ve Wyomingském údolí na 
řece Susquehanně. Výsledek jeho fenomenální práce byl 
korunován obrácením na moravsko-bratrskou víru 
nejpřednějšího indiánského proroka Papunhanka. 
Jmenovaný hrál později nesmírně důležitou roli v 
Zeisbergerově misionářské práci mezi Delawary. 
Nadcházející indiánská válka náčelníka Pontiaka učinila 
však konec jeho plánům. Indiánští konvertité byli 
uvězněni ve Philadelphii, kde z nich mnoho podlehlo 
epidemii neštovic.  
 
Na jaře 1765, kdy došlo k smíru, uvěznění Indiáni v čele 
s Zeisbergerem se vrátili na Susquehannu, kde si 
vybudovali novou misionářskou stanici, kterou nazvali 
"Friedenshutten" (Stánek božského pokoje). Indiánští 
příslušníci různých kmenů přicházeli z blízka i z daleka, 
aby si vyslechli kázání moravského apoštola a poselství 
Spasitele, při nichž se třásli emocemi a chvěli strachem 
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a nakonec se nechávali pokřtít. Duchovní obrození mezi 
divochy nemohlo probíhat lépe. 
 
Když vlivem koloniální politiky byli Indiáni tlačeni více 
a více na západ, Zeisberger šel s nimi. Roku 1768 se 
skupinou indiánských moravsko-bratrských konvertitů z 
Friedenshuttenu založili misionářskou stanici 
Friedenstadt na břehu Beaver River na hranicích Ohia. 
Zeisbergerova kázání i zde byla navštěvována s 
obvyklými pozitivními výsledky. Největšího 
evangelizačního triumfu bylo dosaženo pokřtěním 
delawarského válečníka a řečníka Glikhikana v roce 
1769, který byl zpočátku nesmiřitelným nepřítelem 
křesťanství. Dostal biblické jméno Isaak. Zeisberger byl 
pak adoptován delawarským kmenem Munsíjů a 
křesťanství bylo přijato většinou příslušníků kmene. 
 
V roce 1772 byl moravský misionář pozván nejvyšší 
radou Delawarů do jejich sídla v okrese Tuscarawas, 
což vedlo k založení první stálé osady v Ohiu. Téhož 
roku všichni moravští Indiáni, usazení na Susquehanně, 
sem byli přesídleni pod vedením Zeisbergera. Jejich 
první sídliště bylo založeno 3. května 1772 a nazváno 
Schoenbrunn, volně přeloženo Dobrá studnice, Dobrá 
voda či Dobrý pramen a žilo zde kolem 400 konvertitů. 
Druhé, zvané Gnadenhutten, bylo obsazeno v říjnu 1772 
skupinou moravských Mohykánů. Osada Lichtenau byla 
zabydlena v roce 1776. Vše nasvědčovalo tomu, že 
proces "přeměnit Indiána v užitečného člena koloniální 
společnosti", bylo na dobré cestě. 
 
Usazování Indiánů na západě však brzy narazilo na 
odpor koloniální rady v Londýně. Během americké 
revoluce panoval mezi bělochy všeobecný názor a 
strach, že všichni Indiáni jsou potencionálními spojenci 
Britů, čímž se stávalo postavení moravských osad stále 
nebezpečnějším. V roce 1781 Zeisberger se svým 
asistentem Johnem Heckewelderem byli uvězněni v 
Detroitu a jejich Schoenbrunnská kolonie byla 
rozprášena podél břehu jezera Erie. Po zevrubném 
vyšetřování však britský guvernér prohlásil misionáře za 
neutrály, avšak pokřtění Indiáni, obávající se nenávisti 
bělochů, začali houfně opouštět svoje osady a usadili se 
v malých skupinkách nedaleko Detroitu a na řece 
Thames v Kanadě. K těmto změnám nedošlo bez 
krveprolití. 
 
V březnu 1782 pennsylvánští dobrovolníci pod vedením 
kapitána Davida Williamsona přepadli nic netušící 
obyvatele Gnadenhuttenu v jejich srubech a všechny je 
povraždili. Byl zabit i Isaak Glikhikan. Od roku 1782 až 
do roku 1786 Zeisberger žil se skupinou svých 

konvertitů v novém Gnadenhuttenu ve státu Michigan a 
v letech 1786 až 1798 pomáhal zakládat usedlosti New 
Salem v Ohiu a Fairfield v Kanadě. Roku 1798 se usadil 
se zbytkem rudých bratří v Goshenu v Ohiu. Ve věku 60 
let se Zeisberger oženil se Zuzanou Lecronovou z Litic 
v Pennsylvánii, která byla jeho silnou oporou v 
posledních letech jeho života. Děti žádné neměli. 
 
David Zeisberger žil mezi Indiány 72 let a říkalo se o 
něm, že si osvojil nejen jejich řeč, ale též jejich 
málomluvnost a jejich zvyky v myšlení a při činu. 
Během své celoživotní misionářské dráhy publikoval 
řadu jazykových prací a zpráv o misijní činnosti mezi 
Delawary (Leni Lenapy), v roce 1910 vyšla jeho 
Historie severoamerických Indiánů.  
 
Američtí domorodci neměli věrnějšího přítele nad 
tohoto našeho rodáka a nikdy mu nekladli za vinu jejich 
neustálé potíže a pronásledování ze strany bílých 
kolonistů. Zemřel 17.listopadu 1808 ve věku 87 let, 
uprostřed svých indiánských bratří, za zpěvu 
delawarských hymnů pro mrtvé, které pro ně sám 
napsal. Pochován je v Goshenu.  
 
My se ale vraťme do osudných let 1781-1782, kdy byly 
bělochy zničeny obě vzkvétající Zeisbergerovy misie. 
Gnadenhutten - Zane Greyova Osada míru, je vypálen a 
pokřtění Mohykáni a mnoho z Moravských bratří 
umírají v plamenech - aby jednou ožili v našem románu 
Duch pohraničí. Schoenbrunn byl zničen tak dokonale, 
že doslovně zmizel z povrchu zemského. Z pozdějších 
sond bylo zjištěno, že milosrdný příkrov po staletí 
vršené ornice, činil v roce 1923 půldruhého metru. 
Začalo se s vykopávkami podle map, plánků a deníků 
uložených v ústředním archivu Moravských bratří v 
Pennsylvánii. Značná část osady byla znovu postavena 
díky péči archeologicko-historické společnosti státu 
Ohio. Téměř celé původní sídliště českých misionářů 
bylo prohlášeno státním parkem a památkovou 
rezervací, kde si v místním obchodě můžete koupit 
nahrávky bohoslužeb z Moravian Church. Při jejich 
poslechu nás přemůže pýcha, že Moravští bratři založili 
první křesťanskou osadu na nynějším území státu Ohio, 
první školu i první kostel západně od Alleghanských 
hor. 
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Druhy osadníků 
 
Slovo TRAPPER je odvozeno od anglického "the trap" - 
past, a značí člověka lovícího do pastí ( čili pastičkáře :-
)  ). V terminologii americké historie je vyhrazeno 
převážně pro horala, mountainmena, lovícího převážně 
bobry, zatímco pro lovce používajícího jiné metody 
lovu, nebo žijícího v jiné době má výrazy jiné. 
 
Naproti tomu v češtině se pojí slovo trapper všeobecně s 
americkými lovci, nebo dokonce s dobrodruhy obecně, 
případně se "zálesáky" od osadníků až po kovboje. 
  
settlers - (první osadníci v lesích) 1700-1820 
 
voyagers - (zaměstnanci kožešinových společností - 
obchodníci, lovci, stavitelé pevností, psovodi a hlavně 
kanoisté) 1740-1850 
 
courieres des bois - "lesní tuláci" - obchodníci a lovci 
převážně  francouzského původu) 1700-1770 
 
long hunters - "dlouzí lovci" nebo taky "dlouhé nože" - 
američtí lovci svobodně podnikající 1760-1820  
 
mountain men - "horští muži"nebo taky trappers - lovci 
kožešin, zejména pak bobrů 1822-1843) 
 
scouts and buffalo hunters - zvědi, stopaři a lovci bizonů 
(cca1860-1890) 
 
vojáci z dob válek o kolonie mezi Anglií a Francií a o 
nezávislost U.S.A., (zejména Americké milice, Rogers 

Rangers, Compagnies Franches de la Marinne ) 1740-
1800 
 

 
 
 Rozhovor… 
 
Rozhovor s Irvingem Powlessem mladším 
 
  
 
Sedím  na gauči a dívám se na dřevěnou kondolenční 
hůlku sačemů visící na zdi srubu mezi fotkami z 
lakrosových turnajů. Urostlý muž mi přináší mošt. Je 
22.00, čas na návštěvu jednoho ze sačemů Onondagů - 
Irvinga Powlesse mladšího. 
 
            Irving Powless je z klanu bobra a také jej jako 
náčelník zastupuje. Je ovšem také hlavním sekretářem 
Onondagů, strážcem wampumů a společně s Orenem 
Lyonsem "oficiálním mluvčím" irokézské konfederace. 
Ale hlavně, je to veselý a vtipný člověk, který dokáže 
výborně vyprávět a stejně jako ostatní náčelníci dobře 
sloužit svým lidem. 
 
            Irving je syn Irvinga Powlesse staršího, který už 
nežije, ale jehož slova jsme ve Wampumu Neskenonu 
zveřejnili (1995/6). 
 
            Ráda bych vám předala něco z jeho vyprávění. 
(Protože si na mě Irving vždy našel čas, shrnuji více 
návštěv do jedné.)  
 
  
 
Jsem Onondaga, Haudenosaunee. Náležím ke klanu 
bobra. Od dětství nosím jméno 
Chawhdayguywhawdayah, které však náleží klanu vlka. 
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To jméno znamená ´Kamkoliv jdu, vše bude 
rovnocenné´. Jako náčelník, zástupce mého klanu, mám 
titul Dayhawtgawdoes. Moje obě jména jsou tak stará 
jako je Liga Irokézů. A až odejdu, někdo jiný bude nosit 
jedno z mých jmen. Někdo bude zvolen za náčelníka 
Onondagů za klan bobra. A nějaké dítě z klanu vlka 
bude pojmenováno Chawhdayguywhawdayah. 
 
Angličané nás nazývali Pěti národy a Francouzi 
Irokézové. Byli neschopní říci Haudenosaunee. Není 
těžké to vyslovit. Ale Haudenosaunee [Hodinošóní] 
neexistuje v učebnicích. Píše se tam o Pěti národech. 
Poté, co se k nám připojili Tuskarorové v 18. století, se 
o nás hovořilo jako o Šesti národech. Nikdo nám neříkal 
Haudenosaunee. Tak jsme se ale vždy sami nazývali. 
Haudenosaunee, Onondagové a Ongwehoweh. 
Ongwehoweh znamená opravdoví lidé, lidé země. 
 
  
 
Dokud tráva bude zelená 
 
Irving odchází a po chvilce přináší malý balíček a 
rozbaluje jelenici. Podává mi jeden z velice známých a 
vůbec nejstarších dochovaných wampumových pásů 
Irokézů - Guswenta - wampum zachycující smlouvu 
mezi Haudenosaunee (Irokézi) a Holanďany ze 17. 
století.  K tomuto bílému wampumu, na němž jsou dvě 
souběžné řady fialových korálků, říká. 
 
Wampumy používáme jako záznam událostí, jako 
poselství a jako symbol identity.  Proto jsme i smlouvu s 
Holanďany zaznamenali ve formě wampumového pásu. 
Protože jsme se tenkrát setkali pro zdraví a dobrou 
budoucnost našich lidí, bylo nutné, aby naše ujednání 
platilo navždy. 
 
            Navždy znamenalo ´Tak dlouho jako bude tráva 
zelená, dokud voda poteče z kopců, dokud slunce bude 
vycházet na východě a zapadat na západě´. To bylo 
poprvé, kdy byla tato slova vyřčena. Nyní je můžete 
slyšet ve filmech a při různých příležitostech. USA tato 
slova používala při uzavírání smluv v 19. století. Dnes 
slunce stále zapadá na západě, tak jako v 17. století. 
Tráva je stále zelená. Potok blízko mého domu ještě 
teče. Nic se nezměnilo. Tento wampum je záznam 
našich slov a slibů. Ale kde je jejich kousek papíru?  
 
Mezi dvěma pruhy symbolizujícími nás a Holanďany 
jsou tři pruhy z bílých korálků. První symbolizuje mír, 
druhý přátelství a třetí navždy. Jak se pohybujeme 
životní cestou společně v míru a harmonii, nejen 

vzájemně, ale s celým kruhem života - zvířaty, ptáky, 
rybami, vodou, rostlinami, trávou, stromy, hvězdami, 
měsícem a hromem, měli bychom žít v míru a respektu 
ke všem těmto částem života. 
 
Haudenosaunee nikdy neporušili tuto smlouvu. Nikdy 
jsme nepřijali zákon, který by někomu nařizoval, že 
nesmí na bohoslužbu. Nikdy jsme nikomu nenařizovali, 
že musí změnit svůj způsob života. Nikdy jsme nikomu 
nevnucovali, že náš způsob života je lepší než někoho 
jiného. Nikdy jsme nepřijali zákony, které by někomu 
nařizovaly, jak mají žít.  
 
            Od roku 1613, kdy byla uzavřena první smlouva 
s přistěhovalci, až do války Američanů o nezávislost, 
Haudenosaunee uzavřeli něco mezi 50 až 60 smlouvami 
s  Holanďany, Francouzi a Angličany. V roce 1775 
George Washington požádal Haudenosaunee, aby 
zůstali neutrálními ve válce Američanů o nezávislost a 
aby nebojovali na straně Britů.  V roce 1776 znovu 
zopakoval tuto prosbu.  Byl vyroben wampum. Nevím, 
kde teď je. Je zřejmě ukryt někde v archivech v nějakém 
muzeu či knihovně. Tento wampum jsme přijali a slíbili, 
že konfederace bude neutrální. Někteří z našich lidí, 
jako Joseph Brant (Mohawk), bojovali s Brity, ale ne 
jako členové konfederace, ale jako jedinci. Někteří z 
našich lidí měli přátele mezi kolonisty, a tak bojovali na 
jejich straně. Ale politicky jsme byli neutrální. Knihy 
však tvrdí něco jiného. Naši lidé bojovali na obou 
stranách. 
 
Po válce o nezávislost George Washington řekl. 
"Musíme expandovat na západ. Ale stojí nám v cestě 
Šest národů." Proto vyslal generála Johna Sullivana v 
roce 1779, aby nás zničil. Armáda nám vypálila vesnice 
a všechny zásoby. Neměli jsme co jíst. Proto jsme 
pojmenovali George Washingtona jménem 
Hanadahguyus, což znamená ´Ničitel vesnic´. To je 
zvyk našich lidí. Když se podíváte na prezidenty USA, 
pochopíte, co říkám. Andrew Jackson, Harry Truman, 
Theodor Roosvelt, Franklin Delano Roosvelt, Jimmy 
Carter, Ronald Reagan. Kolik měst tito muži zničili? 
Stejně tak Bush i Clinton. Dokonce jedna z válečných 
lodí v Perském zálivu se jmenovala George Washington. 
Proto stále označujeme prezidenty USA jako ´Ničitele 
vesnic´. 
 
V roce 1784 jsme ve Fort Stanwix uzavřeli smlouvu. 
Byla to naše vůbec první smlouva s USA. Byly určeny 
hranice, za kterými nesměli přistěhovalci obsazovat naši 
zemi. Ale přistěhovalci smlouvy nedodržovali. Pak 
následovaly další smlouvy. Jedna z nejdůležitějších je z 
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roku 1794. Byla uzavřena v Canandaigua. Tato smlouva 
uznávala Šest národů a USA za rovnocenné partnery. 
Tato smlouva však byla porušena. 
 
Ve zprávě Senátu USA podepsané prezidentem 
Nixonem v roce 1954 se píše, že USA nikdy neměly 
nárok na zemi Šesti národů. To znamená, že půda, na 
které Američané chodí v této části USA, je půdou 
Haudenosaunee. Je nutné, aby Američané dodržovali 
smlouvy. Jsou totiž jednou ze smluvních stran. Nejedná 
se pouze o nás, s indiány bylo uzavřeno více než 400 
smluv. 
 
  
 
Jsme suverénní národ 
 
Irving mi promítá videoklipy z 80. let, které natočil 
zpěvák Steven van Zandt, dlouholetý člen kapely Bruce 
Springsteena E Street Band, známý spíše jako Little 
Steven. Tyto klipy upozorňovaly na porušování smluv 
mezi USA a indiány. V klipu, který se zaměřuje na 
události ve Wounded Knee zpočátku 70. let a na snahu o 
propuštění Leonarda Peltiera, mi ukazujeme několik 
mužů z Onondagy ve Wounded Knee, mezi nimi Orena 
Lyonse. Tyto klipy však MTV nikdy neodvysílala. 
 
K angažovanosti Haudenosaunee (Irokézů) ve Wounded 
Knee říká. Jako jediní jsme se  přímo obrátili na politiky 
s tím, že víme, že armáda USA se snaží srovnat 
Wounded Knee se zemí. Řekli jsme, že nás přijde 16 
Onondagů do Washingtonu. A taky jsme přišli. Neměli 
jsme se totiž čeho brát. Jako jediní totiž v naší rezervaci 
nepřijímáme žádné federální dávky, nemáme u nás 
žádný Úřad pro indiánské záležitosti (pozn.:tak je tomu 
v 99% indiánských rezervací USA), který by federální 
peníze přerozděloval. A proto jsme nezávislí a 
nemusíme se obávat, že bychom o tyto zdroje peněz 
přišli.  A pak naši muži stejně jako mnoho dalších 
indiánů ze všech různých komunit vyrazilo do Jižní 
Dakoty, do Wounded Knee. 
 
Irving přerušuje své vyprávění a ukazuje mi irokézské 
pasy. Jsme suverénní národ. Máme vlastní vládu, která 
funguje na tradičním principu volby náčelníků a 
možnosti jejich odvolání, když nepracují dobře. Princip 
naší vlády přijali Američané. Byli v područí anglického 
krále. Kdo vládl ve Francii? Král. A v Holandsku? 
Evropané byli lidé, kteří nebyli schopni diskutovat o 
názorech. Bylo jim řečeno, že musí poslouchat toho, 
kdo vládl jejich zemi. Náš princip ale byl a je jiný. Vše 
probereme ve svém klanu, ať už úhoře, vlka, bobra, 

želvy či jiném, potom v rámci národa. A potom se najde 
společné řešení. Říkáme - spojme naše mysli 
dohromady. To je cesta, kterou Evropané neznali. Je 
samozřejmé, že lidé mají mnoho různých názorů. Ale 
člověk musí umět najít kompromis. 
 
Máme vlastní zemi. Můžeme uzavírat smlouvy s jinými 
národy. Jezdíme po světě na vlastní pasy. Byli jsme s 
nimi ve více než 39 zemích. Nejsme občané USA. Jsme 
příslušníci národa Onondagů. Nevolíme v amerických 
volbách. Nepřijímáme federální dávky od USA. 
Všechny peníze a služby, které dostáváme, získáváme 
na základě smluv. Jako suverénní národ neakceptujeme 
federální a státní zákony, které porušují pojetí a obsah 
našich smluv. 
 
Pro nás platí přírodní zákony. Jsem Onondaga. Žiju 
nedaleko jezera Onondaga. Toto jezero je jedno z 
nejvíce znečistěných jezer v USA. Musíme žít podle 
zákonů přírody. Tyto zákony jsou velice jednoduché. 
Musíme pít vodu, abychom přežili. Jak dlouho vydržíte 
bez vody? Ne příliš. Kolik dní. Málo. Pokud 
znečišťujete vodu tak, že ji nemůžete pít, směřujete k 
vyhynutí. Severně od tohoto jezera je další jezero, jezero 
Ontario. To je také znečištěné od rtuti. Je nám řečeno, 
že nesmíme jíst ryby z těchto jezer. Jaká škoda mít tato 
jezera kdysi tak čistá, nyní tak znečištěná a nesmět jíst 
ryby. 
 
            Můj otec my vždy říkal: Když jdeš do lesů, 
vezmi si pouze to, co potřebuješ, když to potřebuješ a 
vše zpracuj. 
 
Irving končí své vyprávění. Pouští mi film Incident at 
Oglala. Je to dokument o Leonardu Peltierovi. Stejná 
producentská skupina (spojená s Robertem Redfordem), 
natočila na základě tohoto dokumentu film Bouřlivé 
srdce, který jsme v ČR také mohli vidět. 
 
A nezbývá, než jít spát a těšit se na další setkání… 
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Stará dohoda 
 
Walking Purchase 
 
 
Jen málo Evropanů v osmnáctém století si 
uvědomovalo, jakou roli běloši sehrávali v destrukci a 
uvržení do chaosu tolika starých kultur a civilizací 
indiánského světa. A ve své touze po půdě v této 
destrukci pokračovali. 
 
            V roce 1682 se trvalé přátelství mezi Williamem 
Pennem, zakladatelem kolonie Pennsylvánie, a skupinou 
Lenapů, neboli Delawarů, národem, jehož vesnice se 
nacházely na jihovýchodě dnešního New Yorku, v New 
Jersey a jihovýchodní Pennsylvánii, rychle zhoršilo. 
Thomas Penn, Williamův syn, vytvořil dokument, 
údajně podepsaný jeho otcem a třemi lenapskými 
náčelníky v roce 1686. Tímto dokumentem Lenapové 
postupovali kolonii území kolem řeky Delaware, 
západně od Neshaminy Bay „tak daleko, jak ujde muž 
za jeden a půl dne.“ 
 
            Předchozí padesát let stará dohoda se nikdy 
nedodržela. Věříce, že půda bude postoupena jen o malý 
kus, souhlasili Lenapové s dohodou, která měla přispět 
ke konci sporů o jejich území s osadníky, kteří 
zaplavovali jeho stále větší část. Pennsylvanie se ale 
snažila získat k osídlení co největší území. Její vůdci 
začali hledat sportovce, nabízejíce odměnou pozemky a 
peníze komukoli, kdo ujde nejdelší vzdálenost v daném 
čase. Z mužů, kteří byli vybráni agenty hledajícími 
nejschopnější sportovce pro tento úkol, byli nakonec 
vybráni tři. Ti byli po devět dnů trénováni v terénu, 
kterým měli jít, zatímco dělníci s pilami připravovali a 
čistili cestu, kterou půjdou. 
 

            To co bylo nazváno Walking Purchase (nákup 
chůzí) se uskutečnilo 25.srpna 1737. Když vyšli na 
cestu, zástupy přihlížejících lemující stezku začali 
účastníky, kteří spíše klusali, než šli, povzbuzovat. 
Lenapové, kteří tomuto činu samozřejmě také přihlíželi, 
je opakovaně vyzývali, aby neběželi, ale šli. Ze tří atletů 
tuto zkoušku přežil jenom jeden a po dni a půl cesty 
padl vysílením. Ušel tehdy čtyřiašedesát mil (něco přes 
100 kilometrů), čímž pro bílé zajistil přibližně dvanáct 
tisíc čtverečních mil indiánské půdy. 
 
            Rozhořčení Lenapové se po nějaký čas odmítali 
odsunout, zejména když se původní smlouva, jíž 
shledali jako podvodnou, ztratila. Pennsylvánie a Liga 
Hodenosaunee se však předtím dohodli, že Irokézové 
budou jednat v záležitostech mezi Pennsylvánií a jejími 
indiánskými obyvateli jako prostředníci. Mocná Liga se 
postavila na stranu Pennsylvánie a donutila slabší 
Lenapy k přesídlení do uprchlické oblasti, která byla 
určena pro vyhnané kmeny ve Wyomingu (dnešní 
Wilkes-Barre, Pennsylvanie) a Shamokinu na horní 
Susquehaně. Tato místa pro uprchlíky byla naplněna 
nářkem mnoha přemístěných kmenů bez domova, jež 
byly ze svých domovin vyhnány evropskými kolonisty, 
nebo indiánskými válkami v éře kožešinového obchodu: 
Nanticoky, Saponisy, Piscatawy, Shawneey, Mahikány, 
Tutely, a mnoha dalšími. V roce 1748, si moravští 
misionáři v Bethlehemu v Pennsylvánii udělali 
poznámky o mnoha nanticokeských uprchlících 
jdoucích "po své cestě do Wyomingu". Šli ze svých 
původních domovů na východních březích Marylandu, 
jelikož však nechtěli opustit své mrtvé předky, nesli s 
sebou ve svých rukou jejich kosti... 
 

 
 
Čtyři náčelníci 
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TeeYeeNeenHoGaRow, King Hendrick
 SaGaYeathQuaPiethTow  
 
Pro upevnění přátelství a podpory proti Francouzům, 
poslaly britské koloniální úřady roku 1710 čtyři 
náčelníky, Mohykána a tři Mohawky, do Anglie, aby se 
setkali s královnou Annou. V Londýně byli oblečeni do 
dvorního úboru a klobouků. Jejich portréty byly 
malovány s velkou dávkou fantazie Johnem Verelstem. 
Slavný mohawský náčelník Tee Yee Neen Ho Ga Row, 
známý Angličanům jako King Hendrick, je vyobrazen 
jak drží wampumový pás. K jeho boku malíř namaloval 
vlka, reprezentujícího hendrickův rod. Roku 1755 byl 
Hendrick zabit u jezera Jiřího, když na straně Britů 
bojoval proti Francouzům. Další ze tří mohawských 
náčelníků, který navštívil Anglii, umělcem uváděný jako 
Ho Nee Yeath Taw No Row, byl malován ve zvláštním 
dvorním oděvu, držíc luk a s toulcem plným šípů na 
zemi po jeho boku. Třetí náčelník držící mušketu, 
tetovaný, nebo pomalovaný, byl členem klanu medvěda 
a dědečkem Josepha Branta, probritského irokézského 
vůdce během Americké revoluce. Čtvrtý "indiánský 
král", namalovaný s válečnou palicí a anglickou šavlí 
byl Mohykán, soused Mohawků z horního Hudsonu. 
 

 
 
Bobří války 
 
Bobří války, které jsou označovány za nejkrvavější 
válku na americké půdě, byly vedeny irokézskými 
kmeny v 17.století, krátce po příchodu bělochů. 
Důvodem pro tyto války byla snaha získat monopol na 
kožešinový obchod s Holanďany. 
 
Za důležitý mezník v historii, od něhož se začaly bobří 
války odvíjet, můžeme označit 11.září 1609. Tehdy 

anglický námořník a badatel ve službách Holanďanů, 
Henry Hudson, vplul na lodi Půlměsíc (Half Moon) do 
míst dnešního newyorského přístavu. Velmi záhy se 
setkal s indiány, kteří k němu byli přátelští a velice 
dobře se s nimi obchodovalo. Půlměsíc byl naložen 
zbožím pro obchod s Asiaty, a tak mohli indiáni za své 
vydří a bobří kožešiny dostat skleněné korálky, železné 
nože a tomahavky. Tito indiáni byli pravděpodobně 
Irokézové. Podle některých teorií, se brzy po hudsonově 
odplutí, dostala zpráva o obchodu s ním až do těch 
nejvzdálenějších koutů irokézské ligy. Následovala 
velká jednání a přípravy na obchod pro případ, že se 
obchodník vrátí. Hudson se již nevrátil, jelikož ho v 
Londýně zatkli za plavbu pod cizí vlajkou. Nechali ho 
však poslat zprávu o velkém bohatství na které narazil, 
svým zaměstnavatelům do Holandska.... 
 
Než však dorazili dalšího roku první Holanďané, 
podnikli Irokézové nezbytné kroky k zajištění 
nezbytných kožešin. Pomocí výhrůžek a bojů si 
vytvořili dodavatelskou síť kmenů, jež jim kožešiny 
předávaly. V okamžiku kdy Holanďané přistáli na 
americkém pobřeží a postavili na místě pozdějšího 
Albany svou první pevnost Fort Orange, byli již 
Irokézové schopni obchodovat ve velkém měřítku. 
 
Obchod šel skvěle, avšak nebylo možné ho na takové 
výši udržet napořád. Irokézové začali pociťovat úbytek 
kožešin na svých územích. Již po několika desetiletích 
se Irokézové stali závislými na evropském obchodním 
zboží, hlavně kovových výrobcích, jako střelných 
zbraních, nožích, tomahavcích, sekerách a kotlících. 
Když se střelné zbraně pokazily, nevěděli Irokézové, co 
mají dělat a když jim došel střelný prach, byly jejich 
zbraně nepoužitelné. Pro Irokéze bylo proto velice 
důležité najít způsob, jak udržet s bělochy čilé obchodní 
vztahy. Začali proto rozšiřovat svou obchodní síť o další 
kmeny. Když byli v oblasti New Yorku bobři téměř 
vyhubeni, Irokézové byli donuceni vydat se na bohatší 
loviště na sever. Tímto se však dostali do konfliktu s 
Huronskými a Algonkinskými kmeny. Po deset let se 
Irokézové snažili s Hurony dohodnout, ale nebyli 
úspěšní. Proto se uchýlili k násilí a kradli jim jejich 
kožešiny určené pro obchod s Francouzi. Mezi lety 1640 
a 1645 irokézové objevili, že huronské skupiny 
převážející kožešiny jsou velice zranitelné a přepadávali 
je na řekách Sv. Vavřince a Ottawě. 
 
Na oplátku se Huroni snažili Irokézské kmeny a jejich 
vesnice obklíčit a zlikvidovat Ligu kousek po kousku. V 
tomto období nastala pro Irokéze zoufalá situace. 
Většina z nich byla odříznuta od kožešinového obchodu 
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a obklíčena nepřáteli. Tato zoufalá situace měla pouze 
jediné možné řešení: provést masivní akci proti 
Huronům, kteří se právě nacházeli na vrcholu své 
prosperity a převzít jejich obchodní síť. 
 
Podzim a zimu strávila tisícovka irokézských bojovníků 
lovem na severu v Ontariu, aby mohla časně zjara, 
16.března 1649, za svítání napadnout huronské město 
St.Ignace. Po této nečekané akci se bojovníci vydali 
směrem k nedalekému St.Louis, které již kolem deváté 
hodiny ráno dobyli a zapálili. Huroni správně vytušili, 
že dalším cílem bude jejich hlavní pevnost, misie 
Ste.Marie, a tak se dříve než mohli Irokézové zaútočit, 
pokusili u St.Louis o protiútok. Následovala krvavá 
bitva trvající zbytek dne a pokračující až do noci. Ze 
150 huronských bojovníků, kteří se statečně postavili 
irokézským hordám jich přežily asi dva tucty. 
 
Po skončení tohoto boje se Irokézové urychleně vrátili 
do svých vesnic, které nechali celou zimu téměř 
nechráněné. 
 
Jejich akce se vydařila. Díky pro Hurony 
nevysvětlitelnému, zdánlivě nemožnému, přepadu se 
přestali Huroni na svém vlastním území cítit bezpečně. 
Většina z nich chtěla utéci někam do bezpečí. Spousta 
jich na cestách zemřela hlady a nemocemi. Huroni jako 
národ přestali existovat a byli rozptýleni. Irokézové tak 
dosáhli svého, ale za ohromnou cenu pro 
severovýchodní indiány. Mimo Huronů byli Irokézové 
odpovědni za vyhlazení několika dalších kmenů z 
tohoto území. 
 
Krátce poté, co si Irokézové opět upevnili svou převahu 
v kožešinovém obchodě, byli jejich holandští obchodní 
spojenci vyhnáni a nahrazeni Angličany.... 
 
 
 
 
 

 
 
Bushy Run 
 
V závěru Francouzsko-indiánské války začal Pontiak, 
náčelník kmene Otawů, připravovat za vydatné pomoci 
francouzských emisarů indiánské povstání proti 
britským koloniím. Cílem bylo omezit britský vliv na 
indiány v oblasti Nové Francie, kterou museli poražení 
Francouzi opustit. Přípravy povstání se podařilo utajit až 
do jeho propuknutí na jaře roku 1763. Protože první 
Pontiakovy akce proti britským předsunutým postům 
byly úspěšné, revolta rychle zachvátila i východní 
oblasti a koncem června bylo indiány silou obsazeno 
devět pevností a desátá byla posádkou opuštěna. Dvě 
největší pevnosti Detroit a Fort Pitt se ocitly v obležení. 
Nechráněné osady v pohraničí byly pochopitelně 
vypáleny. Tyto události zasáhly ohromnou geografickou 
oblast dnešních států Pennsilvania, New York, Ohio, 
Indiana, Michigan, Wisconsin a část Marylandu a West 
Virginia. Byla to nevětší indiánská hrozba pro britské 
kolonie v 18.století. Jakmile to situace umožnila, začalo 
se s organizováním pomocné expedice, která měla do 
obležené pevnosti Fort Pitt dopravit zásoby, obnovit 
komunikační linii od Ft.Pitt na východ a poté postoupit 
na severozápad a obnovit poničené pevnosti.  
 
Do čela výpravy byl jmenován plukovník Henry 
Bouquet a mimo 77.regimentu se jí zúčastnili i muži ze 
42.regimentu (Black Watch) a Bouquetův 60.regiment 
(Royal's Americans), dohromady asi 450 vojáků. 
Vyrazili 18.července z Carlisle s vozy naloženými sudy 
s moukou pro vyhladovělou posádku. 25.července 
dorazili do Fort Bedfort a když Bouquet zjistil, že po 
cestě byla kolona sledována indiány, najal v okolí oddíl 
hraničářů, kteří měli dělat výpravě zvědy.  
 
Následující den vyrazili z Ft.Berthold vedeni novými 
stopaři, ale vozy postup značně zpomalovaly. Ve Fort 
Ligonier plukovník obdržel znepokojivé zprávy z Fort 
Pitt. Aby urychlil postup, nechal mouku přesypat ze 
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sudů do pytlů a ty naložil na nákladní koně. Je 
pravděpodobné, že toto rozhodnutí nebyla nutná 
improvizace, ale předem naplánovaný krok. Těžko by se 
totiž v okolí Fort Ligonier narychlo sehnalo 300 
nákladních koní. Ti zde zdřejmě museli být připraveni 
dopředu.  
 
Dalo se také předpokládat, že indiáni se pokusí na 
kolonu zaútočit. Bouquet předpokládal, že k tomu dojde 
u Turtle creek asi 13 mil východně od Fort Pitt u 
dnešního Pitcarinu a chtěl tímto místem projít v noci. 
Dosud kolona využívala původní "Forbesovu cestu", ale 
nyní uhnuli jižněji přímo k Bushy Run Station. Tato 
cesta byla novější a v lepším stavu. Stanice Bushy Run 
ležela 25 mil východně od Fort Pitt a sloužila jako 
zásobovací místo pro vojáky a kurýry cestující mezi 
britskými pevnostmi. V té době zde byl jako správce 
Andrew Byerly, původem Němec a první osadník ve 
Westmorelandském kraji. 1. srpna se zde zastavila 
skupina Mingů a varovala obyvatele stanice, aby odešli, 
nebo budou do čtyř dnů všichni mrtví (je zajímavé, že 
ačkoli všechny okolní usedlosti byly vypáleny, Bushy 
Run zůstal zřejmě ušetřen. pozn. překl.)  
 
 
4. srpna indiáni obléhající Fort Pitt náhle odešli. Je jisté, 
že část z nich se zúčastnila přepadení Bouquetovy 
kolony o den později, 5.srpna 1763 zhruba jednu hodinu 
po obědě. Na oddíl jdoucí před kolonou znenadání 
zaútočili indiáni ukrytí v zalesněném svahu. Podle 
dochovaných zpráv to byli Delawarové, Šónijové, 
Mingové a Huroni. Bouquet poslal dopředu dvě 
kumpanie lehké pěchoty, aby napadenou přední hlídku 
podpořili. Útočníky se podařilo odrazit, ale zanedlouho 
se útok opakoval. Sotva se indiány podařilo vypudit z 
jednoho místa, objevili se jinde ve větším počtu. 
Zakrátko jich bylo tolik, že obklíčili a napadali kolonu 
ze všech stran. Útočníci byli čím dál více odvážnější a 
jejich výpady zuřivější. Vojákům se je sice dařilo 
odrážet, ale nedokázali postoupit vpřed. Proto Bouquet 
nechal kolonu ustoupit asi o půl míle zpět za vrchol 
Edge Hill.Byla zde mýtina příhodná pro vytvoření 
obranného postavení.(Dodnes není jasné, kde přesně 
tato mýtina byla. Dnes stojí na všeobecně 
předpokládaném místě památník, ale mnoho lidí 
zabývajících se reenactmentem je přesvědčeno, že 
Bouquetovo opevnění bylo na protilehlém hřebeni pozn. 
překl.) Situace nevypadala příliš dobře. Za 
improvizovaným valem vytvořeným z pytlů mouky byli 
shromážděni ranění. Boj sice prozatím ukončil soumrak, 
ale všichni trpěli nedostatkem vody.  
 

Toto jsou slova z prvního Bouquetova hlášení: Ráno nás 
divoši obklíčili kolem dokola ve vzdálenosti 500 yardů a 
mysleli, že křikem, jekotem a svým počtem nás zastraší. 
Byli jsme připoutáni ke konvoji, nemohli jsme je ztratit 
z očí, aniž bychom je vystavili nebezpečí a nechali naše 
raněné jako kořist těm divochům, kteří na nás tlačili ze 
všech stran. Posunout se s konvojem bylo 
neproveditelné, ztratili jsme totiž příliš mnoho koní a 
kočí , omámeni děsem, se skrývali v křovinách.  
 
Bouquet předpokládal, že indiánů je kolem čtyř stovek. 
Dnešní odhady se s ním víceméně shodují, počty 
rozhodně nepřesáhly oněch odhadnutých 400 válečníků. 
Aby se dostali ze svízelné situace, využil plukovník 
Bouquet způsobu boje, který indiáni používali proti 
obraně bělochů. On sám tuto taktiku nazval "běžící boj". 
Indiáni při ní předstírali útok na vybrané slabé místo 
obrany a donutili vojáky přesunout posily z jiného 
místa, které se tímto odkrylo. Poté se stáhli a zaútočili 
jinde. Takovým způsobem se jim dařilo protivníka 
zmátnout a znesnadnit určení svého počtu a pozice.  
 
Manévrem, který měl předstírat ústup se dvě kumpanie 
přesunuly za vyvýšeninu, kolem které den předtím 
jednotky zaujaly obranu. Indiáni ihned zaregistrovali 
záměrně oslabené místo. Až doposud, se tradičně kryli 
za každým stromem a houštinou, nyní však, s vidinou 
snadného vítězství se vrhli ve velkém houfu do vzniklé 
mezery. Tím se ovšem dostali do kleští ostatních 
kumpanií které setrvaly na místě a zaútočily po křídlech 
na odkryté indiánské bojovníky. Nečekaný protiútok 
vnesl mezi indiány zmatek. Tlačeni z čela i boků, museli 
rychle ustupovat aby vyvázli alespoň holým životem. 
Britové převzali iniciativu a prchající indiány 
pronásledovali tak dlouho, až bylo jisté, že se na žádný 
další odpor nevzchopí. Jejich ztráty jsou odhadovány 
zhruba na 40 bojovníků, mezi nimiž byli i dva přední 
náčelníci Delawarů.  
 
 
Po rozprášení nepřátel u Bushy Run, dorazila kolona už 
bez dalšího obtěžování, do Fort Pitt 10.srpna.  
 
Britské ztráty činily 50 mrtvých a 60 raněných. Ze 
77.regimentu padl bubeník a pět vojáků. Raněn byl 
poručík Donald Campbell a dobrovolník John Peebles.  
 
Přes vysoké ztráty bylo vítězství jasně na straně 
britských regimentů. Bitva u Bushy Run navíc 
znamenala obrat v dosavadním vývoji Pontiakova 
povstání, kdy do té doby indiáni zaznamenávali jeden 
úspěch za druhým. Taktika Henryho Bouqueta z rána 
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6.srpna je navíc jedním z prvních známých nasazení 
lehké pěchoty tak, jak bylo zamýšleno při jejím 
formování. 
 

 
 
Cornstalkova kletba 
 
V Západní Virginii se nachází místo zvané Point 
Pleasant, kde  si svou klikatou cestu klestí majestátní 
Ohio. Řeka, která jako pradávný němý svědek uchovává 
ve své paměti mnohé hrůzné činy, které se odehrály na 
jejích březích, mezi něž patří smrtelné výkřiky 
domorodých obyvatel, sveřepých hraničářů a mnoha 
jiných. Point Pleasant není jen historické místo, má i své 
duchovní tajemství, včetně legendy o bájné bytosti 
„Mothman“. 
 
 Někdo si myslí, že Point Pleasant je bránou mezi 
materiálním a duchovním světem. Historikové však 
soudí, že svou pověst získal na základě své krvavé 
historie.  
 
 Kdysi byl onen kraj velmi bohatý na přírodní krásy a 
množství různorodé zvěře. Ale Indiáni tuto oblast 
nevyhledávali jen kvůli zvěři. Přitahoval je i svou 
spirituální silou. K Point Pleasantu se vážou 
pochopitelně mnohé legendy a mýty a my si o jednom z 
mýtů nyní popovídáme.   
 
 Těsně před válkou o nezávislost začali na západní 
stranu Appalačských hor přecházet mnozí Hraničáři. Ti 
chtěli bohatství kraje využít ve svůj prospěch a usadit se 
zde natrvalo. Je nasnadě, že si tohle místní indiánští 
obyvatelé nenechali je tak líbit a vetřelce se snažili 
odsud vypudit. Došlo na zbraně a mnohé krásné údolí se 
změnili v krvavé hřbitovy.  
 

 V sedmdesátých letech osmnáctého století se proti stále 
sílícímu přílivu kolonistů postavila velká aliance 
místních kmenů: Šavanů, Delawarů, Wyandotů, Mingů, 
Miamiů, Ottawů a Illinoiů. 
 
 Nejbojovnějším a nejmocnějším kmenem tehdy byli 
určitě Šavani, pod vedení mocného sagamore "Keigh-
tugh-gua", Američany zvaným "Cornstalk". Tenkrát 
Cornstalk patřil mezi nejhouževnatější a nejzarputilejší 
bojovníky za svobodu Ohia a Šavani stáli v čele odporu 
proti hraničářské invazi. V roce 1774 postoupili 
hraničáři hluboko do Ohio Valley až k řece Kanawha. 
Indiánští bojovníci zprvu napadali pouze jednotlivé 
usedlosti, ale když osadníci pro svou obranu sestavili 
miliční sbory, došlo nakonec u Point Pleasant k velké 
bitvě. Tento střet se do historie zapsal jako „bitva u 
Point Pleasant, nebo „bitva u Fallen Timbers“, či „bitva 
na Velké Kanawhě“.  
 
 Boj byl zpočátku velmi vyrovnaný a rudí válečnici v 
něm prokazovali neobyčejnou odvahu. Velkou roli 
sehrálo i válečnické umění a velitelské schopnosti, 
kterými oplýval Cornstalk. Ale nakonec přece jen 
zvítězila palebná převaha  přesných hraničářských 
pušek.  
 
 Milicionářů tehdy padlo kolem sto čtyřiceti mužů a 
indiánské ztráty se odhadují na dvakrát tolik. Pro kmeny 
měl výsledek bitvy tragické následky. Svou zemi byli 
nuceni podstoupit koloniím a odstěhovat se dále na 
západ. Armáda v Point Pleasant vybudovala na ochranu 
osadníku vojenskou pevnost, jejíž palisády čněly nad 
soutokem Kanawhy a Ohia.  
 
 Jak plynul čas, stali se Američané svrchovanými pány 
kolonii a založili samostatný suverénní stát. Angličané 
se stáhli do Kanady odkud vedli svou opoziční strategii 
vůči mladému státu. Ke svým cílům chtěli pochopitelně 
využít domorodé kmeny, které povzbuzovali k válce s 
Američany.  
 
 Tou dobou už byl Cornstalk starý muž a jeho smýšlení, 
jak už to ve stáří bývá, bylo daleko umírněnější něž v 
době jeho plné síly. Nyní už po válce s Američany nijak 
netoužil. V roce 1777 začali Britové Indiánskou 
konfederaci podněcovat k povstání proti Američanům, 
ale Cornstalk naopak své lidi přemlouval k tomu, aby šli 
stezkou míru. Sagamore se navíc rozhodl, že Američany 
před nastávajícím nebezpečím bude varovat. A bylo 
vskutku načase, jelikož se na březích Ohia začali 
shromažďovat válečnou barvou pomalování bojovníci. 
Jejich cílem nebylo dobývat pouze osamělé usedlosti, 
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tentokrát se chtěli zaměřit na dobytí pevnosti Miči 
Malsů.  
 
 Cornstalk se společně s Červeným jestřábem (náčelník 
Delawarů) vydali 7. listopadu navštívili pevnost. Chtěli 
se s jejími obránci domluvit na míru, dříve než dojde k 
bojům. Cornstalk informoval velitele pevnosti, kapitána 
Arbucklea, že on sám si válku nepřeje, s Brity 
nespolupracuje a že jeho lidé válečné sekery do rukou 
nevezmou. Cornstalk si velmi přál uchránit své lidi před 
následky, které určitě sebou nová válka přinese.  
 
 Když se kapitán Arbuckle zeptal, zda-li všichni Šavani 
půjdou mírovou stezkou, náčelník mu takovou věc 
opravdu nemohl zaručit. Šavanové jsou svobodní lidé a 
mohou si přece dělat co chtějí a každý jednotlivý rod se 
může rozhodovat dle své vůle. Takže pokud začne 
Konfederace bojovat mohou se mnozí Šavani přidat.  Po 
těchto slovech vzal kapitán náčelníky Cornstalka a 
Červeného Jestřába do vazby jako rukojmí.  
 
 Američané věděli, že Keigh-tugh-gua je mocný a všemi 
okolními kmeny uznávaný sagamore, výborný řečník a 
skvělý válečný vůdce. Tohle jméno nahánělo strach 
osadníkům podél celé hranice. Jeho vojenskou taktiku 
napodobovali Američané během války s Británii a díky 
tomu mohli v mnoha bitvách vyhrát, přestože byli v 
početní nevýhodě. Snad proto si americký kapitán 
přestavoval, že zajetí Cornstalka je dostatečnou zárukou 
k zabránění budoucího útoku. Myslel si, že členové 
Konfederace nebudou chtít riskovat smrt tak váženého 
muže a raději ustoupí.  
 
 Ačkoli byl Cornstalk a jeho doprovod ve vazbě, 
zacházelo se s nimi poměrně dobře. Bylo jim 
poskytnuto slušné ubytování a Cornstalk dokonce 
pomáhal svým věznitelům vytvořit mapu Ohia Valley. 
9.listopadu navštívil náčelníka jeho syn Ellinipisco, 
kterého velitel nechal také uvěznit.  
 
 Za několik dnů nato se ozvala za palisádami pevnosti 
střelba z mušket. Palba se ozývala odněkud ode břehů 
řeky Kanawhy. Jednalo se o přepadení amerických 
lovců, kteří se před několika hodinami vydali doplnit 
zásoby masa v pevnosti? Vojáci okamžitě vyslali do 
pralesa průzkumnou jednotku, která měla zjistit co se 
vlastně stalo. Vojáci narazili na jednoho z lovců, který 
prchal směrem k pevnosti. Celý vyděšený jim vylíčil, že 
se společně se svým kamarádem stali oběti útoků ze 
zálohy. Byli to indiáni, kteří jeho druha zabili, ale mu 
samotnému se podařilo uprchnout.  
 

 Když průzkumníci donesli do pevnosti zkrvavenou 
mrtvolu lovce, ostatní vojáky pohled na nebožtíka 
vyzuřil k nepříčetnosti. Chtěli se okamžitě pomstít a 
nejbližšími přítomnými Indiány byli právě místní 
zajatci. I když tito lidé s vraždou v lese neměli nic 
společného, měla být na vězních vykonána msta. I proti 
rozkazům vtrhli rozběsnění vojáci do místnosti kterou 
obýval Cornstalk a jeho přátelé a byli zaraženi s jakou 
odvahou se starý muž proti nim postavil. Nicméně 
neměl neozbrojený náčelník proti puškám šanci. 
Červený jestřáb se pokoušel uniknout komínem, ale byl 
stržen a zabit.  Ellinipisco byl zastřelen sedící na 
stoličce a dalšího Indiána uškrtili. Samotný Cornstalk 
byl osmkrát zasažen než padl na podlahu místnosti… 
 
 A od té doby se říká, že dříve než zemřel pronesl svou 
legendární kletbu. V místnosti naplněné kouřem pronesl 
ve své agonii ke svým vrahům toto: „Já jsem byl přítel 
hraničářů. Mnohokrát jsem je zachránil před smrtí a 
zabránil škodám na jejich majetku. Nikdy jsem s vámi 
neválčil, pouze chránil své wigwamy a příbuzné. 
Odmítnul jsem spolupráci s Červenými kabáty – 
Angličany. Přišel jsem do pevnosti jako přítel a vy jste 
mne zabili. Zabili jste mého mladého syna… Proto na 
vás přijde prokletí Velkého ducha, prokletí přijde i na 
tuto zem.“ 
 
 To řekl jak se praví ještě dříve než zemřel. Cornstalk 
byl pohřben nedaleko pevnosti nad soutokem řek Ohio a 
Kanawha, na místě zvaném Point Pleasant. Byl zde 
pohřeben po celá léta.   Těla jeho druhů byla hozena do 
Kanawhy. 
 
 V roce 1794 bylo v blízkosti pevnosti založeno město 
Point Pleasant. Po mnoho let si náčelníkova hrobu nikdo 
nevšímal, ale později, v roce 1840, byly jeho kosti 
přeneseny na hřbitov Mason County Court House. 
Potom tam v roce 1899 na počest Cornstalka vztyčili 
památník. Už v mnohem pozdějších letech (1950) došlo 
ve městě k nějakým přestavbám a náčelníkovy ostatky 
(3 zuby a 15 kostí) byly uloženy do hliníkové krabice a 
přeneseny na Tu-Endie-Wei Park. Jeho nynější hrob se 
nachází hned vedle hrobu virginského hraničáře se 
kterým Cornstalk dřivé bojoval a pak i přátelil. Byl zde 
opět vztyčen jeho památník.  
 
 Na jiném místě, roku 1909 vybudovali Američané jiný 
pomník, tentokrát jako připomínku na onu bitvu z roku 
1774. K slavnostnímu odhalení mělo dojít 22. července, 
ale den předtím, během jasné a hvězdnaté noci udeřil do 
nosného jeřábu blesk, který jej zle poškodil. Měsíc 
trvalo než se stroj opravil a památník mohl být postaven. 
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Pomník stál nerušeně až do 4. července 1921, kdy do něj 
opět z čistého nebe udeřil blesk. Proč útvar zhotovený z 
kamene a žuly přitahuje blesky a navíc z bezmračného 
nebe? Je to kvůli Cornstalkově kletbě? Mnoho lidí tomu 
věří, jiní se smějí, ale někdo si myslí, že mnoho 
nešťastných událostí, dějících se během dvou stovek let 
nemohou být jenom náhody. To jsou některé z nich:   
 
 1907 – zával v černouhelném dole v Monongah – 310 
mrtvých 
 
 1944 – silná vichřice zabila 150 lidí 
 
 1967 – pád mostu Silver Bridge – 46 obětí – neštěstí 
bylo doprovázeno blesky z oblohy a pozorováním 
Mothmana. 
 
 1968 – letecké neštěstí poblíž Kanawha Airport – 35 
mrtvých.  
 
  
 
 1970 – dopravní letadlo narazilo do hory – 75 obětí.  
 
 1976 – manžel, jehož žena byla uvězněna v místní 
věznici za vraždu jejich dítěte, donesl do budovu 
množství třaskavin a nálož odpálil. Zabil sebe a ženu 
plus tři vězeňské zaměstnance.  
 
 1978 – vykolejení nákladního vlaku převážejícího 
mnoho chemikálii. Jedy zamořili vodu a přírodu do 
velké vzdálenosti.  
 
 1978 – tragedie na stavbě elektrárny – 51 lidí zemřelo.  
 
 Mezi katastrofy musíme připočíst mnoho rozsáhlých 
požárů a povodní. Říkáte si, povodně v povodí Ohia, to 
je přece normální? To ano, ale dvě z nich (1913, 
1937,téměř smetly Point Pleasant z povrchu zemského. 
Požár, který zničil celé centrum města? Náhody? 
Možná!  
 
 Jestli je to shoda náhod, či skutečné Cornstalkovo 
prokletí, necháme na soudu čtenáře. Každopádně si dnes 
málokdo na postavu slavného náčelníka vzpomene. Více 
pozornosti k sobě přitahuje místní tajemný 
Mothmanovi.  
 
  
Mothman je mystická okřídlená bytost s červenýma 
očima, žijící údajně v okolí Point Pleasant 
 

Bible informuje o existenci duchovních tvorů, kteří 
mohou působit zlo a zavádět mysl lidí na scestí. Důvod? 
Aby nepoznali Boha a jeho záměr se zemí.  
 

 
 
v Karibiku 
 
Dominique 1761 
 
 
Po dosažení všech cílů, pro které se vedla válka v 
Severní Americe, se pozornost britské vlády obrátila do 
oblasti Západní Indie (Karibiku). Přítomnost Francouzů 
na ostrově Martniku ohrožovala britské obchodní zájmy 
v těchto mořích. Slabý pokus o vytlačení protivníka 
učinili v roce 1759 generál Hopson a komodor Moor. 
Avšak místo toho, aby bylo dosaženo nějakých 
výsledků, tato akce pouze protivníkovi ukázala jeho 
slabá místa a přinutila francouzskou stranu posílit své 
pozice na ostrově.  
 
Do Amerických kolonií přicházely rozkazy, aby se 
připravily silné jednotky pro vyslání do Západní Indie. 
Vzhledem k výměnám ministrů a názorovým změnám 
ve vládním kabinetu, nebyly tyto jednotky připraveny v 
dostatečné síle. Velitelé se tedy museli vzdát myšlenky 
na dobytí Martiniku a bylo rozhodnuto podniknout 
výpravu na ostrov Dominique. Ten byl od roku 1748 
vyhlášen neutrálním územím a byli zde usídlení 
francouzští kolonisté (dnes ostrov Dominika, Martinik i 
Dominika jsou dva sousední ostrovy náležící k 
Návětrným ostrovům).  
 
Na čtyři válečné lodě komodora Sira Jamese Douglase 
se nalodilo šest kumpanií 77.regimentu spolu s 
granátníky a lehkou pěchotou 4. a 22.regimentu. 
Pěchotě určené k obsazení ostrova velel skotský šlechtic 
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Andrew Rollo, 5.Lord of Duncrub a jeho zástupcem byl 
další skotský důstojník, podplukovník Robert Melville.  
 
Důvodem vyslat na tuto kampaň i jednotky horalů byl 
mimo jiné i: "...jejich rozvaha, zdrženlivé zvyky, jejich 
pohyblivost a výborná schopnost pracovat v nestálých 
podmínkách horka i zimy , je určila pro tento druh 
podnebí , stejně jako pro akce v obtížném terénu."  
 
Při plavbě podél amerického pobřeží na jih rozehnala 
malou flotilu silná bouře a následně byla jedna 
osamocená loď napadena francouzskými korzáry. Při 
tomto incidentu byl zraněn kapitán Robertson s 
jedenácti muži. Poručík Maclean a dalších šest mužů 
bylo zabito. Přesto se podařilo všem lodím dorazit k 
ostrovu a 6.června proběhlo bez obtíží vylodění. Při 
pochodu na sídelní město Roseau se Britové setkali 
pouze se slabým odporem. Francouzi se stáhli do 
opevnění nad městem a odtud znepokojovali britské 
jednotky občasnou palbou. Lord Rollo rozhodl 
neprodleně zaútočit, zejména proto, že se daly očekávat 
nepřátelské posily z blízkého Martiniku. Podplukovník 
Melville zaútočil se všemi jednotkami tak energicky, že 
v krátké době postupně vytlačil nepřítele ze všech 
opevnění. Během jednoznačně vedeného útoku utrpěli 
Britové minimální ztráty. Guvernér i celý jeho štáb byl 
zajat a ostrov se podařilo ovládnout bez větších 
problémů. Toto byla jediná akce Britů v amerických 
mořích během celého roku 1761.  
 
 
 
 
Martinik 1762 
 
 
Ostrov Martinik a město Havana - dvě velmi důležitá 
místa Západní Indie, byla v držení Francie a Španělska. 
Britský plán na jejich ovládnutí pokračoval v prosinci 
1761 naloděním jedenácti regimentů v přístavech 
Severní Ameriky a jejich přesunem na ostrov Barbados. 
Zde byly sloučeny se čtyřmi regimenty, které se 
účastnily útoku na Belleisle u pobřeží Francie a 
doplněny o nějaké další oddíly z ostrova. Celkem to 
bylo osmnáct regimentů, včetně tří horalských batalionů 
- 1. a 2. batalionu Black Watch a jednoho batalionu 
Montgomeries. Velitelem pozemních jednotek byl 
generálmajor Robert Monckton, osmnácti řadovým 
lodím a dalším doprovobným plavidlům velel 
kontraadmirál George Rodney.  
 

Tato silná armáda vyplula z Barbadosu 5.ledna 1762 a o 
tři dny později zakotvila v St.Ann's na jihozápadním 
pobřeží Martiniku. Okamžité vylodění proběhlo beze 
ztrát. 77.regiment byl pod vedením brigadýra Granta 
poslán do zátoky Ance Darlet(Anse d' Arlet), kde se bez 
odporu vylodil spolu s několika jinými jednotkami. Poté 
se oddíly opět nalodily a celá armáda se 16.ledna 
přesunula do blízkosti Cas de Navire, pod Morne 
Tortueson a Morne Garnier. Tyto dvě důležité 
vyvýšeniny čněly nad celé okolí a strategicky ovládaly 
město i citadelu Fort Royal. Bez jejich obsazení nemohl 
být proveden útok na město s rozumnou vyhlídkou na 
úspěch. Obě místa byla chráněna hlubokými roklemi, 
jejichž přirozená nepřístupnost byla znásobena uměle 
vytvořenými překážkami. První útok byl veden na 
Morne Tortueson. Směrem k městu stály na pobřeží dvě 
malé pevnůstky. Oddíl námořní pěchoty je měl 
napadnout, z moře byl podporován čluny (s plochým 
dnem a dělem na palubě) obsazenými námořníky. Lehká 
pěchota měla za úkol obejít nepřátelské pozice na jejich 
pravém křídle. Čelní nápor provedli granátníci a horalé 
podpořeni dělostřeleckými bateriemi, spěšně 
postavenými na protějších svazích. Všechna potřebná 
opatření byla provedena s velkou houževnatostí a 
chrabrostí a útok byl úspěšný ve všech částech bojiště. 
Nepřítel byl vyhnán postupně ze všech opevněných 
postů a Britové se stali pány celého kopce. Bylo však 
nutno dobýt ještě Morne Garnier, který byl vyšší, a jeho 
obránci mohli bez problémů postřelovat už dobyté 
pozice. Tři dny trvalo než byly vydány dispozice k 
dobytí vrcholu. Francouzští obránci však ještě před 
zahájením útoku sestoupili se všemi jednotkami a 
napadli britské předsunuté pozice. Ihned však byli 
odraženi, britské oddíly přešly z obrany do výpadu a 
strže chránící Garnier přešly těsně za ustupujícím 
nepřítelem: "Horalé vytáhli své meče, hnali se vpřed 
jako fůrie podpořeni granátníky s plukovníkem Grantem 
a četou z brigády lorda Rollo, kopce byly zdolány a 
baterie dobyty a mnoho nepřátle neschopno uniknout 
před rychlým útokem, bylo zajato."  
 
Tento vývoj situace měl pro Fort Royal zásadní význam. 
Město kapitulovalo 5.února.  
 
Po získání tohoto cíle, začal generál Monckton 
připravovat postup proti hlavnímu městu ostrova 
St.Pierre. Vedení kolonie si však pospíšilo s nabídkou 
kapitulace nejen města a celého ostrova, ale i s 
přilehlými ostrovy Grenada, St.Vincent a St.Lucia.  
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Takto se do britského držení dostaly celé Návětrné 
ostrovy. Na Martiniku padl kapitán Alexander 
Mackenzie a poručík Hugh Gordon.  
 
 
 
 
Havana 1762 
 
Nepodařilo se nám zjistit žádné bližší skutečnosti o 
působení Montgomeryho horalů při obléhání a dobytí 
Havany. Obecně je tato akce popsána v knize 
M.Opatrného - Válka mohykánů. Proto se těmto 
událostem nebudeme zatím věnovat.  
 
Jediné co se podařilo dohledat jsou ztráty 77.regimentu. 
Na Kubě onemocněl horečkou jeden seržant a 32 
vojáků. Poručíci John Macnab, Grant a šest dalších 
vojáků na toto onemocnění zemřeli. Poručík Archibald 
Macvicar zemřel v boji. 
 

 
  
Francouzsko – indiánská válka 
 
Pro většinu indiánských národů na apalačské hranici a v 
údolí řeky Ohio byl konflikt, který započal v roce 1754 
a byl anglickými kolonisty nazýván „francouzsko-
indiánskou válkou“, více než jen pokračováním bouře, 
která zkonfrontovala kmeny a jejich vztahy s 
expandující bílou populací a proti sobě navzájem. 
 
Stupňováním přes léta menších válek a potyček mezi 
Brity a jejich koloniemi s podporou indiánských 
spojenců na jedné straně a Francouzy s jejich 
kmenovými spojenci na straně druhé, stal se konflikt 
konečným zápasem dvou evropských imperiálních 
mocností o nadvládu nad Severní Amerikou.  Většina 
kmenů si uvědomila, že tato válka pro ně nemůže 
znamenat přínos, avšak řada kmenových skupin se 

nedokázala vyhnout vtažení do bojů jako spojenci té či 
oné strany.  
 
Bezprostřední příčinou války se staly francouzské 
manévry s cílem vystavění vojenských pevností v horní 
části údolí Ohio, v rozlehlé oblasti nárokované rovněž 
Virginií a britskou korunou. Ta přidělila milión akrů (tj. 
cca 4040 km2, pozn. překl.) Společnosti Ohio k rozvoji 
osídlení anglickými osadníky. Francouzští představitelé 
na druhou stranu trvali na tom, že oblast ohijského údolí 
náleží Francii, která ji potřebuje k „volnému a 
bezpečnému průchodu“ z center francouzského osídlení 
ve východní Kanadě do držav v údolí řeky Mississippi. 
Bez náznaku pochybností tito vlivní muži deklarovali, 
že „je naším nezpochybnitelným plánem vlastnit Ohio a, 
při Bohu, jej také vlastnit budeme! "    
 
V zimě 1753-54 poslala Virginie do této oblasti 
jednadvacetiletého zeměměřiče a důstojníka pohraniční 
milice George Washingtona, aby vyzval Francouze 
stavějící vojenské pevnosti k odchodu.    
 
Ve snaze přesvědčit je k opuštění tohoto území neuspěl, 
ale - jak se rovněž ukázalo důležité – on i francouzští 
důstojníci, s nimiž jednal, poukázali na loajalitu a 
podporu, kterou by jim v případě konfliktu poskytly 
indiánské kmeny. Oblast Ohia obývali příslušníci 
mnoha kmenů, z nichž některé upřednostňovaly 
Francouze a jiné Angličany. Většinou však šlo o 
uprchlíky, kteří žili v oblasti trpěni irokézskou ligou 
(která, stejně jako Britové a Francouzi, nárokovala 
vlastnictví oblasti) a kteří považovali za velmi obtížné 
jednat nezávisle na irokézských náčelnících.  Liga se 
nechtěla jakýmkoliv způsobem angažovat v konfliktu 
mezi bílými, přesvědčujícími indiány k boji v jejich 
zastoupení a to představovalo pro obě evropské 
mocnosti vážný problém.    
 
Ještě před příjezdem Washingtona navrhnul při jednání 
s francouzským velitelem Tanacharison (Poloviční král), 
význačný senecký náčelník, mluvčí irokézských 
osadníků nastěhovaných do oblasti Ohia a rovněž 
dozorce nad podřízenými delawarskými uprchlíky na 
tomto území, aby jak Francouzi, tak i Angličané odtáhli 
a ponechali území irokézské lize jako nárazníkovou 
oblast mezi oběma evropskými mocnostmi. V odpovědi 
ztratil francouzský důstojník sebeovládání, když začal 
na vznešeného seneckého náčelníka křičet:  "Nebojím se 
much ani komárů, pro indiány jsou takoví jako oni. 
Říkám ti, půjdu dolů po řece Ohio. Pokud bude 
opevněná, mám síly ji znovu prorazit a zašlapat do země 
všechno, co se mi postaví do cesty. Pohrdám všemi těmi 
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stupiditami, které jsi řekl. " Nato mrsknul po 
Polovičním králi wampumovým pásem stvrzujícím 
přátelství a odstrčil ho s výrazem opovržení.   
 
Když se objevil poté v oblasti Washington, byl 
inzultovaným seneckým náčelníkem přivítán a ujištěn o 
sympatiích vůči Angličanům. Bezpráví dostoupilo 
vrcholu, když se pokusil jiný francouzský důstojník – ve 
Washingtonově přítomnosti – opít Polovičního krále do 
té míry, aby nebyl schopen cestovat s Washingtonem, 
jak mu předtím slíbil, ale aby zůstal s ním a on by tak 
mohl pokračovat v jeho přesvědčování k podpoře 
francouzských sil Irokézy. Francouz byl však neúspěšný 
a Poloviční král tak pokračoval s Washingtonem.  
 
Přátelství seneckého náčelníka však neznamenalo 
vojenskou pomoc Ligy Angličanům, takže se 
Washington vracel zpět za virginskou vládou s 
přesvědčením, že zatímco Francouzi mohou počítat s 
pomocí indiánských západních a kanadských spojenců, 
Irokézové a jimi kontrolované kmeny Angličany 
nepodpoří. "Bez indiánů, kteří by se postavili indiánům, 
budeme mít malou šanci na úspěch," řekl virginskému 
guvernérovi. 
 
V dubnu 1754 se Washington vrátil do ohijského údolí 
se 120 muži, kteří měli chránit skupinu 40 virginských 
hraničářů stavějících vojenskou pevnost na strategicky 
důležitém soutoku Ohia, v místě, kde dnes leží 
Pittsburgh. Stále přátelský vůči Angličanům, připojil se 
Poloviční král ke stavitelům, aby jim v případě 
francouzského útoku nabídl radu a podporu svých 
převážně válečnicky zaměřených seneckých emigrantů 
známých jako Mingové, což v jazyku Delawarů 
znamenalo Nepozorovaní. 
 
Než přijel Washington, přinutila však přesila 
francouzské armády o 500 vojácích spolu s indiánskými 
spojenci malou skupinu Virgiňanů hájících pevnost ke 
kapitulaci a pevnost byla podle francouzského 
vojenského velitele v Severní Americe přejmenována na 
Fort Duquesne.   
 
Poloviční král se svými indiány unikl, setkal se s 
Washingtonovými milicionáři a připojil se k nim v 
útoku na tábor menší skupiny francouzských vojáků, při 
kterém byl zabit francouzský velící důstojník a devět z 
jeho mužů.   Když se o útoku dozvěděla oficiální 
francouzská místa, padla stížnost, že útok byl 
bezdůvodný, zabití důstojníka bylo prohlášeno za 
vraždu posla, který nesl zprávu Angličanům a došlo k 

nafouknutí této události do mezinárodního významu, 
což v podstatě začalo “Francouzsko-indiánskou válku”.  
 
Brzy po tomto střetu opustil Poloviční král se svými 
indiány Washingtona, který si vybral místo známé jako 
Great Meadows k postavení vlastního opevnění, jež 
pojmenoval Fort Necessity. Toto místo však nebylo 
dobré. Pevnost byla ve sníženině, snadno ovládnutelná 
ze tří stran díky blízkým zalesněným kopcům.  
Poloviční král se, předtím než odešel, snažil 
mladičkému Washingtonovi tuto lokalitu rozmluvit a jak 
se později ukázalo, měl pravdu.   
 
4. července 1754 napadla francouzská armáda čítající 
650 pravidelných vojáků a indiánů, popouzených svými 
veliteli k pomstě Washingtonova „atentátu“ spáchaného 
na skupině domnělých francouzských poslů, Fort 
Necessity.  Francouzi byli úspěšní v získávání podpory 
indiánů, zejména skupin, které patřily k jejich 
obchodním partnerům v Kanadě nebo byly pod vlivem 
francouzských misionářů.  K těmto spojencům patřili 
Wyandotové, Odžibwejové, Abenakiové, Nipissingové, 
Ottawové, Algonkinové a Irokézové ovlivnění 
francouzskými misiemi mezi Odondagy  a Mohawky. 
Po vleklém celodenním boji v silném lijáku však dali 
indiáni francouzskému veliteli na vědomí, že 
následujícího dne mají v úmyslu jít domů. Pod vlivem 
jejich odchodu nabídli Francouzi Washingtonovi čestné 
podmínky kapitulace. Neschopen udržet se v obležení, 
Washington přijal, předal pevnost Francouzům a 
nasměroval svou malou, urousanou armádu zpátky do 
Virginie.   
 
Následujícího roku prokázali Francouzi u Fort 
Duquesne opět schopnost získat podporu indiánských 
spojenců, kteří jim pomohli zastavit další a mnohem 
vážnější anglickou hrozbu jejich državám v Ohiu.  
Tentokrát významně přispěly výrazné indiánské posily 
stovek Ottawů, Odžibwejů, Miamijů, Potawatomiů, 
Menominíjů, Šónijů, Huronů, Delawárů a 
profrancouzských Seneků k drtivé porážce 
červenokabátnických granátníků generála Edwarda 
Braddocka v hlubokých lesích blízko Monongahela 
River 9. července 1755.   
 
Braddock, jehož zvykem bylo indiánské kmeny napadat, 
měl ve své armádě pouze osm indiánů. Před svým 
katastrofálním pochodem divočinou s cílem získat Fort 
Duquesne, přiměl Braddock neúmyslně uprchlické 
skupiny Šónijů a Delawarů, aby konečně pozvedly 
zbraně proti Angličanům a to tím, že arogantně sdělil 
Shingasovi, hlavnímu náčelníkovi Delawarů,  že poté, 
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co vyžene Francouze z Ohia, zdědí tuto zemi  a budou ji 
moci obývat pouze Angličané a „žádní divoši“.  
 
Po Braddockově porážce trvalo Angličanům ještě tři 
roky, než se dostali k vlastnictví této oblasti. V roce 
1758 postavila velká, nová armáda pod vedením 
brigádního generála Johna Forbese, doplněná několika 
skupinami irokézských, catawských a čerokíjských 
válečníků, kteří se přidali k Angličanům, cestu napříč 
neprostupnými, zalesněnými pohořími Pensylvánie a 
vydala se na pochod k Fort Duquesne. Francouzi, málo 
početní a izolovaní, pevnost spálili a odešli, čímž 
přenechali soutok Ohia Britům, kteří na místě kvapně 
vybudovali pevnost novou a pojmenovali ji po svém 
ministerském předsedovi William Pitt. 
 
Braddockova porážka mezitím zanechala anglické 
osadníky v pohraničí napospas Francouzům a nájezdům 
jejich indiánských spojenců, jejichž morálka a agresivita 
rostly s tím, jak sílila jejich víra, že strana, k níž se 
přidali, je vítězná. Více než 5000 vyděšených bílých 
osadníků opustilo své domy  a pole a stáhlo se na 
východ, do bezpečí více osídlených oblastí. Angličané 
začali hledat pomoc při ochraně virginské hranice proti 
Šóníjům a dalším profrancouzským kmenům a vyslali 
poselství k národu Čerokíjů.  
 
Čerokíjové, jeden z největších a nejmocnějších národů 
Východu, žili v městech, která se rozkládala napříč 
centrálními částmi Jižní Karolíny, v severní Georgii, 
západní Severní Karolíně a v částech Virginie, dnešního 
Kentucky, Tennessee a Alabamy. Po mnoho let ušetřila 
Čerokíje jejich síla a vzdálenost od evropských 
pobřežních kolonií od zmatků a demoralizace jiných 
národů a umožnila jim zůstat nedotčenými pod svým 
tradičním vedením. Svá území ovládali z hlavního města 
Echota a to kombinací klanové demokracie a 
předkolumbovského mississippského duchovního učení. 
 
Na počátku války se pokusili francouzští agenti, často 
pracující prostřednictvím přátel z národa Kríků, 
přesvědčit Čerokíje, aby napadli Angličany. Avšak 
přestože mělo mnoho Čerokíjů stížnosti na anglické 
obchodníky a v kmenu vznikla profrancouzská skupina 
vedená vlivným náčelníkem města Tellico jménem Man 
Killer (Zabiják), následovala většina národa svého Head 
Beloved Mana (Hlavního milovaného muže) neboli 
hlavního náčelníka Old Hopp of Chote (Starého sběrače 
květin) a zůstali loajálními a přátelskými vůči 
Angličanům.   
 

Čerokíjové se však, podobně jako Irokézové, zpočátku 
snažili zůstat ve válce bílého muže neutrálními. I je však 
zneklidňovaly nájezdy Šóníjů a dalších kmenů v 
pohraničních oblastech, které považovali žárlivě více za 
své vlastní než virginské, francouzské nebo číkoliv jiné. 
Během setkání s anglickými vyjednavači po 
Braddockově porážce přislíbili poslat Angličanům 
skupiny válečníků, jež by pomohly ubránit virginskou 
hranici. Na oplátku získali od Angličanů dohodu a 
vystavění pohraničních pevností, které měly chránit 
Čerokíje před jejich nepřáteli.  Angličané i Čerokíjové 
začali své sliby plnit roku 1756, kdy k ochraně 
čerokíjského teritoria vystavěli Britové Fort Loudoun,  
zatímco probritské skupiny v kmeni připravily skupiny 
válečníků k boji proti Francouzům. Řada podlostí vůči 
Čerokíjům na jejich vlastním území ze strany 
anglických osadníků spolu s oživením antiindiánských 
předsudků u britských důstojníků a neutuchajícími 
podvody anglických obchodníků však počáteční mírné 
nadšení pro vstup národa do evropského konfliktu 
zchladily. V roce 1758, když vyslali Čerokíjové 
válečnou výpravu do Pennsylvánie, aby se připojila k 
tažení generála Forbese proti Fort Duquesne, téměř 
všichni bojovníci dezertovali zpět do svých domovů 
téměř ještě dříve, než se tažení naplno rozběhlo.  
 
V zemi Čerokíjů mezitím narůstalo napětí a vztahy mezi 
Angličany a indiánským národem se začaly vymykat vší 
kontrole. Vraždy indiánů byly následovány vybíjením 
bílých rodin, spalováním jejich domovů a polí. Běžnými 
se stávaly ozbrojené potyčky mezi  skupinami 
čerokíjských válečníků a milicí bílých, kdy výpady 
jedné strany vyvolávaly odvetu  strany druhé.  Nakonec, 
v květnu 1759, napadli britští důstojníci skupinu 
čerokíjských žen, jejichž muži byli právě na lovu, což 
vedlo k rozsáhlému konfliktu a prohlášení vlády Jižní 
Karolíny o nevyhnutelnosti války proti indiánům ve 
velkém měřítku.  
 
V říjnu téhož roku sestavil Oconostota, hlavní válečný 
náčelník Horních Čerokíjů a oddaný přítel Angličanů, 
doufající v záchranu situace a znovunastolení míru, 
skupinu 31 důležitých Čerokíjů, náčelníků měst a vydali 
se do Charles Townu. Namísto toho, aby s nimi jednal, 
je však guvernér Jižní Karolíny, bažící po slávě, zajal a 
poslal  do Fort Prince George, další pevnosti, kterou 
Angličané vybudovali na čerokíjské hranici. Tam byli 
Čerokíjové uvězněni v malé kasárenské místnosti určené 
pro šest členů vojenské posádky.  
 
Když žádali další probritští náčelníci Čerokíjů o 
propuštění vězňů, které nyní Angličané označovali 
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“rukojmí”, souhlasil guvernér Jižní Karolíny  s 
propuštěním Ocanostoty  a několika dalších, ale pouze 
pod podmínkou, že mu budou dodáni jiní indiáni, kteří 
budou popraveni. To byla poslední kapka. Rozzuření 
čerokíjští válečníci rozpoutali válku, jíž dlouho 
vyhrožovali. Oblehli Fort Prince George a pustili se do 
napadání příhraničních osadníků od Virginie po Georgii. 
 
Válka byla nelítostná na obou stranách. Po úspěšné 
obraně jednoho opevnění, během níž bylo zabito několik 
Čerokíjů, napsal velitel milice guvernérovi Jižní 
Karolíny: "Během této bitvy jsme měli to potěšení vidět 
několik našich nepřátel padnout a nyní máme potěšení, 
pane, nakrmit naše psy jejich vnitřnostmi a vystavit 
jejich skalpy na vrcholy našich bašt“.  Mezitím v 
pevnosti Fort Prince George, kde zabili obléhající 
Čerokíjové jejího velitele, zmasakrovala rozzuřená 
posádka uvězněné náčelníky, přičemž někteří z nich 
nebyli přitom ani vysvobozeni z pout.  
 
Jak válka vstoupila do roku 1760, poslali Britové do 
Jižní Karolíny na pomoc tamějším vojákům sílu 1200 
příslušníků pravidelné armády. Armáda procházela 
čerokíjskou zemí, drancovala a vypalovala města, 
kukuřičná pole a zásobárny potravin, kácela indiánské 
sady, zabíjela a zajímala menší množství Čerokíjů. 
Čerokíjští válečníci se s touto armádou utkali v bitvě 
blízko dnešního Franklinu v Severní Karolíně. Zabili při 
ní dvacet vojáků a přesto, že se nakonec stáhli, zatlačili 
skotské vojáky  k ústupu.  
 
Po prolomení obrany Fort Prince George opustila 
většina britských vojenských sil Karolíny. Mezitím 
obsadili čerokíjští válečníci vedení Oconostotou  Fort 
Loudoun. V roce 1761 však Britové vypravili větší 
vojenskou sílu, která, podporována čikaskými spojenci, 
porazila velké uskupení Čerokíjů. Po bitvě táhly 
vojenské jednotky Britů opět čerokíjskou zemí, kde 
proměnily patnáct měst v popel a opět vypálily 
indiánská pole a zásoby potravin. Před touto armádou 
uprchlo na 5000 Čerokíjů do hor, kde byli vystaveni 
smrti hladem.   
 
Britské tažení zlomilo morálku vyčerpaných Čerokíjů, 
kteří nyní žádali o mír. Angličané už měli bojů také 
dost, takže došlo v Charles Townu k setkání nového 
guvernéra s čerokíjskými mírovými náčelníky, což 
konečně přineslo v listopadu 1761 ukončení konfliktu.  
 
Mezitím měli Britové na jiné frontě francouzsko-
indiánské války plné ruce práce, když se v New Yorku 
snažili získat podporu irokézských kmenů Ligy 

Hodenosauneeů proti Francouzům. Územní podvody, 
britská povýšenost, zprávy o lepším zacházení ze strany 
Francouzů a množství místních konfliktů s různými 
anglickými koloniemi rozleptaly tradiční přátelství Ligy 
vůči Britům. V roce 1754 došlo v Albany k setkání 
vyjednavačů z většiny anglických kolonií s vůdci 
Irokézů a to s předstíranou snahou utišit indiánskou 
zlost. Namísto toho šlo komisařům vůči indiánům o 
chytré vyzískání dalších území, což nakonec přineslo 
kmenům další těžkosti.   
 
Tehdy se dostalo vyjednávačům vážné lekce od téměř 
osmdesátiletého mohawského náčelníka Hendricka, 
který jim řekl, že zatímco Angličané "nás hodili za[svá] 
záda a nevzali nás na vědomí, ukradli indiánům zemi a 
pošpinili jejich válečníky rumem" , potom Francouzi 
"jemní a bystří lidé, vyvinuli krajní úsilí, aby náš lid 
oklamali a převedli na svou stranu". Hendrick upozornil 
na sílu, kterou poskytovala jednota Ligy irokézským 
kmenům a pobídnul kolonie, aby následováním příkladu 
Irokézů a sjednocením podle jejich vzoru získaly tuto 
sílu i ony. Tato představa nebyla nová pro Benjamina 
Franklina, jednoho z pensylvánských vyjednavačů, 
který přišel na albanský kongres s plánem sjednocení 
kolonií. Franklin obdivoval irokézskou ligu, a ta 
nepochybně ovlivnila jeho myšlení. "Byla by to zvláštní 
věc," napsal, "pokud by mělo být Šest národů 
[Tuscarorové již byli členy Ligy] zaostalých divochů 
schopno zformulovat plán takovéto unie a být s to jej 
provést způsobem, aby přežil věky a vydržel neměnný a 
přesto by tento plán neměl být realizovatelný pro deset 
nebo dvanáct anglických kolonií , pro které je mnohem 
potřebnější a musí být výhodnější a které nemohou 
očekávat rovnocenné porozumění svým zájmům." 
Nicméně, přestože kongres v Albany hlasoval pro přijetí 
Franklinova plánu unie, ani jedna z kolonií jej 
neschválila.  
 
Během války jednaly některé skupiny Irokézů na vlastní 
pěst, jak jsme viděli. Skupiny Francouzi ovlivněných 
Mohawků, Odondagů a Seneků poslaly své válečníky 
proti Britům, zatímco v oblasti Ohia západní Senekové 
neboli Mingové, pomáhali Georgi Washingtonovi.  
Dokonce i sám starý Hendrick, dobrý přítel spřízněný 
sňatkem s Williamem Johnsonem, britským 
zmocněncem v záležitostech severních indiánů oblasti 
horního New Yorku, se aktivně připojil na stranu Britů, 
když přivedl čtyři stovky mohawských válečníků na 
pomoc Johnsonovu tažení proti Francouzům v oblasti 
Champlainova údolí v létě 1755. U Jezera krále Jiřího 
(Lake George), se v předvečer bitvy s velkou silou 
Francouzů a jejich indiánských spojenců ohlédl přes 
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svou malou postavu na Mohawky a poznamenal: 
"Pokud přišli bojovat, je jich příliš málo; pokud přišli 
zemřít, je jich příliš mnoho." Dalšího dne v bitvě 
Johnson zvítězil, ale Hendrick a mnoho z jeho 
Mohawků byli v krutém boji zabiti. Nakonec, o čtyři 
roky později, když už bylo zřejmé, že jistými vítězi 
války jsou Britové, pomohl velký počet Mohawků a 
dalších irokézských válečníků anglické armádě dobýt na 
Francouzích Fort Niagara.   
 
V té době už procházeli členové Ligy Hodenosauneeů 
zásadní krizí. Strategicky situovány mezi centry 
francouzské a britské koloniální vlády, získávaly kmeny 
rostoucí sílu a bohatství ze vzájemného soupeření obou 
evropských rivalů, kdy hrály roli neutrální třetí síly 
ohrožující každou ze stran možností pomoci nebo 
připojení se k té druhé. S porážkou a vytlačením Francie 
ze Severní Ameriky se situace změnila. Irokézové už 
více nemohli vůči Britům hrát svou roli s využíváním 
výhružek spojenectví s Francouzi.  Obklopena 
anglickými koloniemi a pevnostmi, bez vyvažující 
evropské síly, s níž by mohla ohrozit Brity, ztratila Liga 
mocnou diplomatickou zbraň. 
 
 
 
Přehled válek 
 
 

 
 
Stručný přehled Francouzsko-indiánských válek 
 
Francouzsko-indiánskými válkami se rozumí série 
ozbrojených konfliktů mezi anglickými koloniemi v 
Severní Americe jedné a znepřátelenými evropskými 
koloniemi v rozmezí let 1689 až 1763. Každý takový 
konflikt byl součástí větší války v Evropě. 
 
V 80. letech 17. století měli Španělé Floridu, Francie 
okupovala Kanadu (Novou Francii) a Anglii patřil 
prstenec kolonií podél Atlantského pobřeží od Nové 
Anglie až ke Karolínám. Na západ od Apalačských hor 

se rozprostíralo ohromné území otevřené mezinárodním 
sporům a soupeření. Nevyhnutelně se do toho na obou 
stranách zaplétají různé indiánské kmeny, které mají 
vlastní, hluboce zakořeněné, mezikmenové spory, které 
si nic nezadají s válkami Evropanů. Irokézská liga pěti 
(později šesti) národů, mocná a vlivná indiánská 
skupina, která kontrolovala oblasti na jih a na východ od 
jezera Ontaria a pochopitelně také stezky obchodu s 
kožešinami vedoucí jak do francouzského Montrealu tak 
i anglické Albany. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, 
že Irokézové spíše podporovali Angličany proti 
Francouzům, největší prospěch ale měli z toho, když 
rozeštvávali jednu stranu proti druhé. 
 
Války v Severní Americe byly dlouhé a krvavé. Nejvíce 
trpěli osadníci v pohraničí, kteří byli vystaveni 
nepřátelským útokům při kterých mnoho z nich ztratilo 
své domovy, nemálo i životy a někteří prošli hrůznou 
zkušeností zajetí. Jednou z výnosných činností, do které 
se kolonie v době války zapojily, bylo zajímání 
nepřátelských obchodních plavidel. Další aktivitou byl 
lov na nepřátelské indiány za účelem získání skalpů, za 
které koloniální vlády vyplácely odměny. 
 
Během těchto válek měli Francouzi a Španělé výhodu 
autoritativních vlád, zatímco anglické kolonie byly často 
rozhádané mezi sebou a jen zřídka kdy spolupracovali 
na společném zájmu. Angličané však měli vždy výhodu 
ohromné populační převahy. Například, v roce 1689, 
měla Nová Francie okolo dvanácti tisíc obyvatel, 
zatímco anglických kolonistů bylo víc než dvěstě tisíc. 
V roce 1760 populace Nové Francie přesáhla šedesát 
tisíc, ale v tu samou dobu měli Britové v koloniích již 
téměř 1,6 milionu (do těchto statistik nejsou započítáni 
neasimilovaní indiáni). 
 
Válka krále Williama 
 
V květnu roku 1689 vstupuje Anglie pod vedením svého 
nového holandského krále Williama III. do války proti 
Francii. Toho léta napadla v Americe irokézská válečná 
výprava francouzskou osadu Lachine poblíž Montrealu. 
Brzy nato přijel do Nové Francie nový guvernér comte 
de Fronteac a inicioval ofenzívu proti anglickému 
pohraničí, kterou v roce 1690 provedly smíšené výpravy 
Francouzů a indiánů. Jejich zuřivost a ničivost byla 
předzvěstí krutostí, které vládly na pohraničí celé příští 
století. Od Angličanů trpěli několik porážek u 
Schenectady, Salmon Falls a Falmouthu (nyní Portland 
v Maine). 
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Vůdci anglických kolonií poznali, že Quebeck na řece 
svatého Vavřince je srdcem Nové Francie a rozhodli se 
podniknout útok, aby je donutili ke kapitulaci. Pozemní 
armáda postupovala Champlainovým údolím k 
Montrealu, zatímco flotila pod vedením sira Williama 
Phipse pokračovala z Bostonu k Svatému Vavřinci a 
nahoru ke Quebecku. Phips obsadil Port Royal (nyní 
Annapolis Royal v Novém Skotsku), ale když v říjnu 
1690 dorazil ke Quebecku, město bylo příliš silně 
bráněno na to, aby ho mohli obsadit. Novoangličané se 
ale museli zase stáhnout, když Port Royal padl zpátky 
do rukou Francouzů v roce 1691. 
 
V následujících letech válku charakterizovaly malé 
sporadické nájezdy proti odlehlým pohraničním 
usedlostem. Například, sieur d’ Iberville vedl sérii útoků 
na anglické stanice obchodu s kožešinami u Hudsonova 
zálivu a na usedlosti v Maine a Newfounlandu, roku 
1696 pak obsadil město Saint John. Podobné nájezdy 
sice terorizovaly obyvatele, ale jen málo přispívaly k 
jasnému vítězství jedné strany. V Evropě byly obě 
strany konfliktem oslabeny a tak byl v září roku 1697 v 
Ryswicku ujednán mír a válka skončila nerozhodně. 
 
Válka královny Anny 
 
Francouzi zopakovali tažení do údolí řeky Mississippi a 
Angličané se začali bát, aby nad celým západním 
územím za Apalačským pohořím nevlála francouzská 
vlajka. Francouzský král Ludvík XIV. zabral španělský 
trůn pro svého vnuka Filipa V., což vedlo v Evropě k 
válce o dědictví španělské v roce 1701. Anglie vstupuje 
do konfliktu v květnu roku 1702, kdy vyhlašuje válku 
Francii i Španělsku. Tak Angličané v Americe, kde byla 
válka pojmenována po jejich královně Anně, čelí 
nepřátelům z jihu i ze severu. 
 
V roce 1702 poslali obyvatelé Karolíny výpravu proti 
španělským osadám v Saint Augustine. Po neúspěšném 
obléhání se Karolíňané vrátili domů, ale Florida byla 
příliš slabá na to, aby jim to mohla oplatit stejnou mincí 
a následující rok Karolíňané zpustošili opět beztrestně 
apalačský kraj. Mezitím Nová Anglie znovu čelila 
nájezdům Francouzů a indiánů podél své dlouhé a 
špatně bráněné hranice. Bylo zaútočeno na mnoho 
usedlostí v Maine a na začátku roku 1704 skupina 
indiánů a Francouzů překvapila obyvatele Deerfieldu v 
Massachusetts, mnoho obyvatel zabili a další vzali do 
zajetí. 
 
Anglie poslala vojenskou a námořní pomoc do Nové 
Anglie v roce 1710, díky čemuž Port Royal a Acadie 

padly ještě téhož roku do rukou Britů. V roce 1711 se 
silná britská námořní expedice přeplavila do Saint 
Lawrence, aby dokončili, co se Phipsovi roku 1690 
nepovedlo. Odvážný podnik ale skončil, když se některé 
lodi potopily na skalnatém pobřeží 400 km od jejich 
cíle. V témže roce povstali proti Angličanům indiáni 
Tuscarorové v Severní Karolíně, tato indiánská válka 
skončila o dva roky později porážkou Tuscarorů. Tento 
kmen se poté přestěhoval kus severněji a stal se šestým 
národem Irokézské ligy. 
 
Francie a Španělsko byly nyní vyčerpáni akcemi proti 
Británii a jejím spojencům a v roce 1712 toužili po 
míru. Po dlouhých vyjednáváních bylo mezinárodní 
dohody dosaženo v Utrechtu na jaře roku 1713. 
Španělům zůstala Florida, ale Francouzi museli 
přenechat Acadii Britům, kteří z ní udělali kolonii 
zvanou Nova Scotia. Británie si rovněž zajistila 
Newfoundland. 
 
Utrechtská mírová smlouva započala období 
nesnadného míru který v Severní Americe trval dvacet 
šest let. Během tohoto období Britové i Francouzi 
opakovali výpravy za Apalačské pohoří. V tu samou 
dobu indiáni projevovali nelibost nad tím, co angličtí 
obchodníci a průkopníci provádí s jejich způsobem 
života. Tento problém osvětluje například válka 
Yamassíů (1715-1728) v Jižní Karolíně a válka 
Dummerů (1722-1725) v Nové Anglii. Britové posílili 
jižní cíp svých kolonií tím, že v roce 1733 založili 
novou kolonii Georgii pod vedením Jamese Oglethorpa. 
 
Války ve 40. letech 18. století 
 
Obchodní rivalita mezi Britání a Španělskem zapříčinila 
v roce 1739 válku o Jenkinsnovo ucho, která byla 
pojmenována podle domnělého zmrzačení anglického 
námořního kapitána Španěly. To dalo Oglethorpovi 
záminku k tomu, aby v roce 1740 vedl muže z kolonií 
Karolína a Georgie proti Saint Augustine, ale po 
několika týdnech byl nucen se obléhání vzdát. V roce 
1742 překazil Španělům invazi do Georgie. 
 
Relativní bezpečí Nové Anglie skončilo v roce 1744, 
kdy Francie vstoupila jako spojenec Španělska do války 
krále Jiřího. Po té co Francouzi ztratili v roce 1713 
Nové Skotsko, postavili velkou pevnost Louisbourg na 
Cape Breton Island, ostrově který leží na jižním vstupu 
do zálivu sv. Vavřince. Z Louisbourgu přinášeli 
francouzští námořní piráti zkázu britskému loďstvu. V 
roce 1745 se guvernér kolonie Massachusetts William 
Shirley rozhodl obsadit Louisbourg a velitelem 
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novoanglické armády v tomto odvážném podniku 
jmenoval Williama Pepperrella z Maine. Pepperrell 
rovněž získal podporu eskadry královského 
námořnictva. Spolupráce mezi těmito loďmi a 
Pepperrllovou armádou poměrně nezkušených 
novoangličanů vyústila po sedmi týdnech obléhání v 
kapitulaci Louisbourgu v červnu roku 1745. 
 
Od roku 1731 mají Francouzi předsunutou základnu na 
Korunním mysu (Crown Point) na Champlainově jezeře, 
odkud mohli vysílat výpravy francouzských a 
indiánských nájezdníků na jih, aby útočili na pohraničí 
Nové Anglie a New York. Během válek ve 40. letech 
právě tyto nájezdy způsobovaly britským koloniím 
vážné škody a ubíraly jim kuráž, podporovaly tak jejich 
touhu po obsazení Korunního mysu. 
 
Ani jedna ze stran zainteresovaných do válek v Americe 
i do války o dědictví rakouské nezískala dosud jasnější 
převahu, ale všichni již potřebovali mír. V roce 1748 
mezinárodní dohoda stanovila, že Louisbourg bude 
navrácen Francii, a to k nelibosti mnoha obyvatel Nové 
Francie. Smlouva v Aix-la-Chapelle nebyla rozhodující, 
zvláště v Severní Americe, kde neměli pro problémy 
Evropanů velké pochopení. 
 
Francouzsko-indiánská válka 
 
V koloniální rivalitě se pozornost brzy zaměřila na 
Forks na řece Ohio, strategickou oblast o kterou 
usilovali Britové i Francouzi, ale ani jedni jí prakticky 
nezískali. V roce 1754 Ohijská společnost z Virginie, 
skupina pozemkových spekulantů, začala na Forks 
stavět pevnost. Její dělníci však byli vyhnáni silnou 
francouzskou expedicí, která pak pokračovala ve stavbě 
Fort Duquesne na tomtéž místě. Virginská milice pod 
vedením mladého George Washingtona se nemohla s 
Francouzi a indiány z Fort Duquesne měřit. V červnu 
roku 1754 byli poraženi u Fort Necessity a byli nuceni 
se stáhnout na východní stranu hor. 
 
Když britská vláda v Londýně poznala, že kolonie jsou 
sami neschopné zabránit postupu Francouzů v údolí 
řeky Ohio, poslala jednotku pravidelné armády pod 
vedením generála Edwarda Braddocka, aby upevnil 
britské územní nároky. V červnu roku 1755, k úžasu 
všech britských kolonií, byl Braddock poražen na hlavu, 
jen co se objevil u Fort Duquesne. 
 
Britové se znovu skrze Williama Johnsona, 
superintendanta přes indiánské záležitosti na severu, 
obrátili o pomoc k Lize Irokézů. Jako obvykle nebyla 

Irokézská reakce nijak zvlášť nadšená. Ostatní kmeny, 
na které udělala dojem síla Francie, se k ní připojili 
nebo zůstali neutrální. V roce 1755 Britové násilně 
vystěhovali víceméně všechny francouzské poddané z 
Nového Skotska (Acadie), aby zvýšili bezpečnost této 
provincie. Ale teprve roku 1756, téměř dva roky po 
nepřátelských akcích ve virginském pohraničí, Británie 
vyhlásila Francii válku. Španělsko zůstalo na čas 
nezúčastněné v tomto konfliktu, který byl součástí větší 
války sedmileté. 
 
Pod efektivním velením markýze de Montcalma 
zažívala Nová Francie jedno vítězství za druhým. V 
roce 1756 si vynutil kapitulaci britské pevnosti v 
Oswegu na jezeře Ontario, čímž oslabil britské pozice 
na Velkých jezerech. O rok později zničil Fort William 
Henry na jižním cípu jezera George, čímž zmařil naděje 
na expanzi skrz Champlainovo údolí směrem ke 
Korunnímu mysu. Severní hranice britských kolonií se, 
jak se zdálo, hroutila. 
 
William Pitt starší, nový britský premiér, se rozhodl 
výrazným způsobem zvýšit pomoc americkým 
koloniím, což by nebyl dokázal splnit, kdyby královské 
loďstvo neudrželo námořní cesty volné. Naproti tomu 
Francie zjistila, že není ve větší míře podporovat své 
kolonie. Výsledkem bylo, že v roce 1758 se období 
francouzské nadvlády začalo chýlit ke konci. Britové 
zapojili vzrůstající počet pravidelných jednotek, které 
spolu s provinčními jednotkami začaly pod vedením 
lorda Jeffreyho Amhersta dobývat jedno vítězství za 
druhým. 
 
V roce 1758 britská výprava donutila obránce 
Louisbourgu složit zbraně a další výprava na západ od 
Filadelfie donutila Francouze vzdát se Forks na Ohiu. 
Toto vítězství přesvědčilo mnoho indiánů, že mají 
Britové navrch a tak přestali Francii podporovat. Pouze 
u Ticonderogy, jižně od Křížového mysu, utrpěly 
britské jednotky větší porážku. 
 
Rok 1759 byl pro Brity rokem úspěchů v Americe. 
Jedna britská výprava získala Niagaru a druhá, vedená 
Amherstem osobně, dosáhla jak Ticonerogy tak i 
Křížového mysu, čímž se jim otevřela cesta k 
Montrealu. Třetí, které velel mladý generál James 
Wolfe, se plavila nahoru po řece sv. Vavřince, kde po 
větších obtížích porazili Montcalma na Pláních 
Abrahamových jen kousek od Quebecku. Kapitulace 
Quebecku samotného následovala vzápětí. V roce 1760 
dokončil Amherst tažení Kanadou, když úspěšně ze tří 
stran zaútočil na Montreal. 
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Od konce roku 1760 Francie v Severní Americe 
víceméně končí. Jediné boje ještě probíhaly na jihu mezi 
Brity a Čerkíji a ty skončily britským vítězstvím roce 
1761. Do války se už pak pouze zapojilo Španělsko, 
které Británii vyhlásilo válku na začátku roku 1762. 
Britská převaha na moři však brzy zmařila veškeré 
naděje Francie. Británie však také potřebovala mír a to 
především z finančních důvodů. 
 
Jednotlivé národy zapojené do války začaly jednat v 
únoru roku 1763 a dosáhly rozhodující mírové smlouvy 
v Paříži. Británie v ní získala celou Severní Ameriku na 
východ od řeky Mississippi a to včetně Kanady a 
Floridy a tak se zářná budoucnost kolonií zdála být 
zajištěná. Pohraničí bylo zbaveno francouzské a 
španělské hrozby, indiáni bez cizí pomoci postupu 
Británie nekladli odpor a obyvatelé přímořských kolonií 
cítili, že jsou méně závislí na Británii a dokáží se sami 
lépe bránit. Navíc jejich zkušenost s britskými 
jednotkami pravidelného vojska se vyvinula ve 
vzájemnou nenávist, kterou podporoval i americký zvyk 
obchodování s nepřáteli v karibské oblasti. V tuto dobu 
nákladné války s Francií vyprázdnily britskou pokladnu 
a tak Parlament brzy začal hledat náhradu ve zdaňování 
amerických kolonií. Situace po francouzsko-indiánské 
válce přímo nahrávala budoucí americké revoluci. 
 
Francouzsko-indiánská válka 1754–1763 
 
Sedmiletá válka byla největším konfliktem v osmnáctém 
století. Zachvátila téměř celý tehdy známý svět. Kromě 
Evropy se válčilo i na mořích, v Orientě a v Severní 
Americe, kde se rozhodovalo o nadvládě mezi Británií a 
Francií. 
 
  
Spor vznikl o neovládnutá území, především o 
strategicky a ekonomicky mimořádně důležitou oblast v 
údolí řeky Ohio. Pro 60 000 francouzských osadníků, 
zabývajících se především kožešinovým obchodem s 
indiány, znamenalo údolí most mezi Kanadou a 
Louisianou. Pro Británii a její americké osadníky, 
kterých tou dobou bylo 1 500 000, bránu ke kolonizaci 
dalších území za hřebenem pohoří Aleghany. První 
výstřely padly již v roce 1754, když miliční oddíl z 
Virginie, kterému velel plukovník George Washington, 
budoucí první prezident USA, napadl průzkumnou 
jednotku Francouzů. Nejvíce ohrožené byly osady a 
samoty v pohraničí, které se stávaly cílem útoků 
Francouzů a jejich indiánských spojenců. Guvernéři a 
velitelé vojenských posádek v koloniích měli k dispozici 

jen nepočetné oddíly, které museli doplňovat z místních 
obyvatel. V ohrožených oblastech se utvářely oddíly 
milice a obyvatelstvo se uchylovalo pod ochranu 
pevností a opevněných osad. 
 
  
Britové i Francouzi začali do Ameriky posílat posily. 
Vojáci však brzy zjistili, že evropský způsob vedení 
války je pro divočinu nevhodný. Mezi prvními se o tom 
přesvědčil britský generál Bradock, jehož armáda byla 
při tažení na pevnost Duquesne 9. července 1755 téměř 
zničena indiánskou střelbou ze zálohy. Než zemřel na 
následky zranění, řekl: „Příště budeme lépe vědět, jak s 
nimi nakládat.“ Boj v divočině nejlépe ovládaly 
provinční jednotky obou stran, které převzaly indiánský 
způsob. Dlouhou dobu se válečné štěstí klonilo na 
stranu Francie, přičemž boje doprovázely mnohé 
ukrutnosti ze strany indiánů, jimž často nedokázali 
zabránit ani důstojníci. Otřesné zážitky způsobovaly, že 
mnozí vojáci začali jednat stejně. Týkalo se to 
především skalpování. 
 
  
Obrat nastal na jaře 1758, kdy Britové svou převahou na 
moři znemožnili Francouzům posílat do kolonií posily a 
potřebný materiál. Rozhodnutí o tom, kdo bude ovládat 
Severní Ameriku, padlo 13. září 1759, kdy generál 
Wolfe dobyl Quebec. Posledním místem francouzského 
odporu se stal Montreal, před kterým se v září roku 
1760 sešly tři britské kolony čítající přes 17 000 vojáků. 
Za nedostačujícími městskými branami, po dezerci 
prakticky všech milicionářů, zbylo asi 2 500 
francouzských vojáků. Jejich kapitulace ukončila boje a 
celá Kanada byla v anglických rukou. 
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Irokézská bojová taktika 
 
Proč Irokézové vítězili: Analýza irokézské bojové 
taktiky 
 
Keith F. Otterbein 
 
 
Vojenské úspěchy Irokézů byly připisovány několika 
faktorům. Patřila k nim strategická pozice mezi 
zásobami kožešin na západě a trhem na východě, 
politická organizace nadřazená organizaci jejich 
sousedů, přístup ke střelným zbraním a vysoká morálka. 
I když zmíněné faktory byly důležité, badatelé přehlédli 
skutečnost, že Irokézové dosáhli v kritických obdobích 
17. století vítězství díky lepší taktice. Vysvětlení, proč 
byli Irokézové vojensky úspěšní, bude založeno na 
rozboru jejich taktiky v souvislosti se třemi proměnnými 
- zbraněmi, výstrojí a mobilitě - jež jsou obvykle 
posuzovány vojenskými analytiky.  
 
V tomto článku vycházím ze studie Toma 
Wintringhama o vývoji evropské bitevní taktiky od 
starověku až po dnešek. Rozvoj evropských válečných 
metod je charakterizován periodami podle měnící se 
výzbroje. Přechody od jednoho období k druhému byly 
způsobeny změnami buď útočného účinku zbraní, 
obranného efektu zbroje, nebo mobilitou armád. Když 
se zbraně staly tak mocnými, že pronikly brněním, 
ochrana byla opuštěna a důležitým elementem začala 
být pohyblivost. Až do zlepšení ochrany či vymyšlení 
taktiky založené na velké pohyblivosti vítězila strana s 
efektivními útočnými zbraněmi. Konečně kyvadlo se 
vrátilo zpět, když se podařilo vymyslet obrannou zbroj, 
jež by dokázala zastavit palebnou sílu zbraní. 
Wintringhamova analýza je užitečná při studiu 
válečného umění Irokézů, neboť umožňuje určit, která 
strana měla v daný moment taktickou převahu. 
 

Irokézové vlastnili lepší zbraně a používali vyspělejší 
taktiku během různých období mezikmenových bojů. 
Na to badatelé zabývající se jejich válčením zapomínali. 
George T. Hunt tvrdil, že Irokézové měli mírnou 
převahu ve střelných zbraních. George S. Snyderman 
byl toho názoru, že „při utváření bojových skupin, 
během válečné výpravy i v průběhu střetu byly praktiky 
Irokézů zcela identické jako jejich soupeřů.“ Raymonds 
Scheele došel ke stejnému závěru: „Válečné nástroje a 
zbraně používané všemi kmeny se velmi podobaly... 
Skutečná bojová taktika byla stejná mezi všemi kmeny.“ 
Když se budeme soustředit na určitá období, zjistíme 
však, že Irokézové v nich měli převahu. Následující 
analýza se týká hlavně Mohavků, o nichž je pro 
sledované období nejvíce zpráv. 
 
Před rokem 1609 nosili Mohavkové a jejich nepřátelé 
brnění, štíty a bojovali luky a šípy. Bojující strany 
vytvořily dvě řady na otevřeném prostranství a 
vystřelovaly proti sobě šípy. Champlain ukončil tuto 
taktiku použitím arkebuz s doutnákovým zámkem 
(matchlock) v roce 1609. Během následujících 25 let 
měli Irokézové značnou nevýhodu, neboť prakticky 
nevlastnili žádné palné zbraně. Algonkinové (a Huróni) 
naproti tomu byli relativně dobře vyzbrojení puškami. 
To jim dodalo tolik sebedůvěry, že zintenzívnili své 
útoky na Irokéze. Aby Mohavkové měli nějakou šanci, 
snažili se často předstírat ústup a lákat Algonkiny do 
léček. Členitá pohoří Allegheny a Adirondack 
poskytovaly ideální prostor pro skryté skupiny 
válečníků připravené na útok ze zálohy. Taktika 
spočívala v rychlém útoku na nepřátele a uplatnění boje 
muž proti muži dříve, než Algonkinové stačí způsobit 
větší škody svými puškami a luky a šípy. Během těchto 
útoků Mohavkové nepoužívali své štíty ale brnění ano. 
Luky a šípy byly nahrazeny bodnými zbraněmi a 
válečnými palicemi. Irokézové nicméně s sebou štíty a 
luky nosili, ale během boje je nepoužívali. Algonkinové 
a další nepřátelé Pěti národů zřejmě stále používali 
brnění a pokud to šlo, dávali přednost boji v řadách na 
otevřeném poli. Ačkoli byli Irokézové v defenzívě, 
dařilo se jim udržet kontrolu nad svými lovišti pomocí 
jistého druhu partyzánské války. Při rozprášení 
nepřátelských útočných skupin se jim dařilo ukořistit i 
nějaké pušky. 
 
Okolo roku 1641 začali Irokézové získávat palné zbraně 
od Nizozemců. Vesměs šlo o modernější pušky s 
křesadlovým zámkem (flintlock), jejichž použití bylo 
uzpůsobeno již existující taktice. Roku 1642 napadli 
Irokézové quebeckou pevnost. Přiblížili se ke zdím a 
následně ostřelovali vnitřek skrze skuliny. Na 
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otevřeném poli pušky používali nejen jako palnou ale i 
jako úderovou zbraň. Irokézové se přiblížili k 
nepřátelské linii na krátkou vzdálenost, vypálili z pušek, 
pak se vrhli na vesměs prchající a dezorientované 
nepřátele a začal boj či dobíjení zblízka. Nicméně 
Huróni vyvinuli do roku 1647 protitaktiku. Jejich 
bojovníci před bitvou zformovali půlměsíc, nechali 
Irokéze přiblížit a těsně předtím, než Irokézové vypálili 
ulehli k zemi. Poté, co Irokézové vystřelili, se zvedli, 
sami vypálili a následně podnikli protiútok. Efektivněji 
než v otevřených bitvách využívali Irokézové své pušky 
při přepadech ze zálohy. Číhali podél říčních břehů a 
čekali na kánoe naplněné kožešinami. Nabíjeli své 
zbraně i řetězovými střelami, jež byly schopné kánoi 
jedním zásahem potopit. Posádka prakticky neměla 
možnost obrany. Případné uloupené kožešiny pak sami 
prodávali za zbraně. Do roku 1649 byli Irokézové 
vyzbrojeni podstatně lépe než indiánští spojenci 
Francouzů.  
 
Rozšíření pušek mělo za následek opuštění používání 
kostěného nebo dřevěného brnění a větší rozptyl 
válečníků při boji. Brnění neskýtalo proti mušketám 
žádnou ochranu a husté řady zvyšovaly 
pravděpodobnost zásahu, zvláště pokud byla puška 
nabita více koulemi. Když Angličané v roce 1664 
zabrali Nové Nizozemí pokračovali v zásobování 
Irokézů „...stále větším množstvím zbraní, aby zabránili 
jejich sblížení s Francouzi.“ Okolo roku 1666 nosili 
Irokézové do boje (kromě výzbroje) jen bederní pás a 
mokasíny, aby dosáhli maximální mobility. Před 
koncem 17. století doznalo irokézské válečnictví takové 
změny, že bojovníci již prakticky nepoužívali 
tomahavky a palice. Spoléhali téměř výhradně na střelbu 
zpoza stromu či jiného úkrytu. Jejich protivníci naopak 
nadále spoléhali i na boj zblízka pomocí tomahavků. 
Takto měli lepší šanci na otevřených prostranstvích, 
naopak v (ne příliš hustých) lesích plných úkrytů pro 
střelce měli Irokézové se svou taktikou velkou výhodu. 
Irokézové roztahovali svou bojovou linii jak jen to šlo: 
„Jsou od sebe navzájem tak daleko, aby byli schopni 
zaslechnout pochodový signál svých sousedů...“ Při boji 
se pak křídla snažila obchvátit nepřátelské bojovníky. 
Aby tato taktika nesla své ovoce, bylo třeba nasadit do 
boje maximální množství válečníků. 
 
Irokézové byli schopni nasadit najednou větší „armádu“ 
než jejich indiánští nepřátelé, neboť se mohli spolehnout 
na relativně výkonnou zemědělskou produkci. Jejich 
hlavní algonkinští protivníci spoléhali především na lov 
a zemědělství u nich hrálo spíše doplňkovou nebo vůbec 
žádnou roli (Montagnaisové). Každý Irokéz s sebou do 

boje nesl vak pražené kukuřičné mouky. „Zemědělci 
mohli připravit daleko větší zásoby jídla na válečnou 
výpravu než lovci.“ Navíc při bojových operacích v 
Irokézii se kmeny Pěti národů mohly spolehnout na 
vzájemnou potravinovou výpomoc. Dalším důležitým 
faktorem, který pomáhal Irokézům udržovat poměrně 
velký počet bojovníků, byla jejich praxe adoptovat 
válečné zajatce. To umožňovalo nahradit vlastní ztráty a 
Irokézové tak v průběhu 17. století disponovali v 
průměru 2000 bojovníky (v nejlepších letech možná až 
3000 - pozn. překl.). 
 
Shrnuto: analýza irokézské taktiky ukazuje na tři hlavní 
období v nichž měli jejich válečníci převahu nad svými 
protivníky. Na začátku 30. let používali Mohavkové 
brnění, úderové zbraně a partyzánskou taktiku proti 
lučištníkům a mušketýrům. V dalším období ve 40. 
letech pak získali převahu v palných zbraních a i když 
protivníci vyvinuli protitaktiku ukázaly se pušky jako 
rozhodující činitel při přepadech ze zálohy, především 
obchodních konvojů na řekách. Další perioda začala 
přibližně v 60. letech. Prakticky každý irokézský 
válečník vlastnil křesadlovou pušku a tomu se 
přizpůsobila taktika. Boj zblízka byl opuštěn a místo 
toho se používaly dlouhé řady krytých střelců. Nepřátelé 
naproti tomu stále spoléhali na zbraně pro boj zblízka. 
Zdá se, že Irokézové byli stále o několik let napřed 
takticky a při používání zbraní. Tím pádem dokázali 
častěji vítězit než jejich protivníci (to platí především 
pro období 1640-1690 - pozn. překl.)  
 

 
 
Karolína 
 
Karolína 1760  
 
Na jaře roku 1760 obnovili Čerokíjové útoky na 
anglické osady v jižních provinciích Virginie a 
Karolína. Vojenský velitel generál Jeff Amherst rozhodl 
o vyslání trestné výpravy proti indiánům, aby zajistili v 
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této části kolonií pořádek. Velením výpravy byl pověřen 
plukovník Montgomerie a část 77.regimentu měla tvořit 
jádro jeho oddílů. Měli zpacifikovat výbojné indiány a 
poté se po souši přesunout do New Yorku, aby se 
připojili k chystané expedici proti Montrealu. V dubnu 
se Montgomerie se svým plukem vylodil v 
Charlestownu s instrukcemi ihned se přesunout do 
pevnosti Fort 96, která se stala shromaždištěm a 
výchozím bodem pro tažení. Počty jednotlivých 
regimentů uváděné se v různých zprávách se liší. 
Výpravy se zůčastnilo 600-700 horalů, nejistý počet 
mužů od pluku First Royal (později přejmenovaný na 
Royal Scotts), zhruba 200 Karolínských rangerů a velký 
počet průvodců. Jistý je jen celkový počet 1200 mužů, 
kteří 28.května vyrazili z pevnosti. O dva dny později 
1.června překročili Twelve-Mile River a rychlým 
pochodem zamířili do oblasti Keowee Valley, kde se 
nacházely čerokíjské Dolní osady. Nočním přesunem 
překvapili obyvatele Little Keowee. U města byl 
zanechán pouze malý odddíl horalů a Royal's. Ostatní 
pochodovali, nezdržováni trénem, dále k městu Estatoe. 
Oddíl ponechaný u Little Keowee město zcela zničil a 
pobil všechny muže, aniž by sami utrpěli nějaké 
výraznější ztráty. Zatím hlavní síly s plukovníkem 
Montgomerie dorazili k Estatoe, které v té době mělo asi 
dvě stovky domů. V opuštěném městě zastihli jen deset 
nebo dvanáct bojovníků, které pobili. Po vyplenění 
Dolních osad a zničení velkých zásob kukuřice, se 
Montgomerie stáhnul do Fort Princ George a vyzval 
Čerokíje k jednání o míru.  
 
Když neobdržel žádnou odpověď 24. června zamířila 
trestná výprava ke Středním a Horním osadám. Navíc 
Čerokíjové zablokovali pevnost Fort Loudon na 
hranicích Virginie se slabou posádkou dvou stovek 
mužů. Pomoc této pevnosti byla dalším úkolem v druhé 
části tažení, neboť její posádka byla příliš slabá na střet 
s nepřítelem v otevřeném poli. Navíc byly v pevnosti 
velmi omezené zásoby potravin i střeliva. Indiáni 
sledovali všechny pohyby výpravy a výhodně 
manévrovali, s cílem co nejvíce protivníka vyčerpat. 
27.června byli vojáci v bahnitém svahu nad řekou Little 
Tennessee šest mil pod součastným Franklinem v 
S.Karolíně napadeni ze zálohy několika stovkami 
válečníků vedenými náčelníkem Si-lou-ee. Útok začal 
obvyklým hrozivým křikem a výstřely z krytu houští. 
Řadové oddíly rozvážným manévrováním a 
neústupností zastavily nepřátelský výpad. Oddíl rangerů 
bojoval indiánským způsobem. Boj byl urputný a dobře 
vedený na obou stranách. Když se vojákům podařilo 
postoupit na otevřenější a vyvýšenější místo, získali 
převahu a začaly bodáky vyhánět indiány z jejich 

úkrytů. Indiáni byli nuceni z bojiště ustoupit. Zabit byl 
kapitán rangerů , ještě jeden důstojník a zhruba dvacet 
vojáků. Mezi raněnými osmdesáti muži bylo i 26 
důstojníků. Indiánské ztráty se odhadují na čtyřicet 
válečníků. Ještě ten den do večera dokázala výprava 
poustoupit k pět mil vzdálenému čerokíjskému městu 
Etchowee. Toto nejdůležitější sídlo ve Středních 
osadách bylo pochopitelně opuštěné.  
 
Zde se ovšem vojáci nezdrželi dlouho, neboť byli často 
obtěžováni protivníkovou střelbou z okolních kopců. 
Jednou indiáni napadli hlídkující oddíl s takovou 
zuřivostí, že se je podařilo odrazit jen s mejvětšími 
obtížemi. Přitom jediný způsob jak mohl Motgomerie 
indiánům uškodit, bylo vypálení města. Kvůli 
zdravotnímu stavu mnoha raněných a velkým ztrátám 
nákladních koní, což znemožňovalo další postup, 
Montgomerie dal rozkaz k ústupu. Do Fort Princ George 
se vrátili počátkem července. Fort Loudon zůstala v 
obklíčení indiánů. A její velitel kapitán Denure, byl 
nucen 8.srpna pevnost vydat za příslib volného odchodu 
do anglických osad.  
 
Díky těmto událostem plukovník Motgomerie 
promeškal čas určený k přesunu na shromaždiště 
jednotek určených k výpravě proti Montrealu a proto 
77.regiment odplul zpět do New Yorku.  
 
Ačkoli Archibald Montgomerie se svými oddíly 
neutrpěl žádnou porážku a po těžké bitvě ještě dokázal 
postoupit vpřed, přinutit Čerokíje k míru nedokázal a 
nezdařilo se ani osvobodit Ft.Loudon. Proto on sám 
považoval tažení za prohrané. Celkem výprava přišla o 
pět důstojníků a stovku mrtvých a raněných vojáků.  
 
Během tažení se odehrál zajímavý příběh. Několik 
vojáků z Montgomerieho regimentu i ostatních pluků 
zajali v léčce, kterou jim Čerokíové nastražili. Mezi 
nimi byl i Allan Macpherson. Ten, když viděl krutý 
konec několika druhů, které indiáni umučili k smrti, ve 
chvíli kdy poznal, že i na řadu přišel on, posunky 
naznačoval, že má důležité sdělení. Brzy byl přiveden 
tlumočník. Tomu Macpherson řekl, že pokud mu ušetří 
několik minut života, prozradí jim tajemství neobyčejné 
medicíny. Ta když se jí potře tělo, zajistí ochranu před 
úderem tomahawkem nebo mečem. Pokud mu dovolí jít 
s doprovodem do lesa sbírat rostliny potřebné k přípravě 
této medicíny, on ji připraví a můžou ji pak vyzkoušet 
na jeho vlastním hrdle. Tato báchorka na pověrčivé 
indiány ihned zabrala. Allan byl poslán do lesa a 
zanedlouho se vrátil s bylinami, které dal vyvařit ve 
vodě. Touto vodou si pak potřel krk, položil hlavu na 
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kládu a žádal ať ho nejsilnější a nejzkušenější válečník 
udeří tomahawkem do krku. Indián vedl ránu největší 
silou, sekl tak prudce, že Macphersonova hlava odletěla 
do vzdálenosti několika yardů. Všichni indiáni zůstali 
nehnutí v úžasu nad vlastní důvěřivostí a obratností, se 
kterou se tento muž vyhnul dlouhému utrpení. Avšak 
místo vzteku nad skutečností, že jim jejich oběť takto 
unikla, byli potěšeni horalovým důvtipem a upustili od 
mučení dalších zajatců. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Válečné palice a Tomahawky 
 
Palice s kulovou hlavicí severoamerických indiánů 
 
Jim Dresslar 
 
  
 
Tato dávná zbraň amerických indiánů je v historických 
záznamech označována mnoha různými názvy: často je 
o ní psáno jako o tomahawku, někdy jako o smrtící 
palici, palicovém kladivu, nebo kulové palici. 
 
            "Tomahawk" je hlavní termín používaný k 
popisu palic a jiných úderových zbraní indiánů 
východních lesů Severní Ameriky. Termín odvozený od 
algonkinského slova TAMAHAK nebo TAMAHAKON 
od Lenapů z Virginie se v angličtině poprvé objevil 
počátkem 17.století. Tehdy odkazoval na domorodé 
válečné palice i železné obchodní sekery. Od té doby 
termín "tomahawk" rozšířil svůj význam, takže dnes 
zahrnuje téměř všechny formy těchto seker. 
 

            V McCulloh’s Researches, publikovaném roku 
1829, se na straně 134 nachází toto: "Tomahawk byla 
původně palice vyřezaná do nějakého vhodného tvaru. 
Nejčastěji to byla silná tyč dlouhá kolem devadesáti 
centimetrů zakončená velkou hlavicí do níž byla 
zasazena naostřená kost, nebo pazourek." 
 
            Dobrý popis palice pochází od Zeisbergera: 
"Jejich zbraněmi byly luk, šípy a dřevěná palice. Tento 
poslední kus dřeva byl dlouhý skoro jako paže a na 
konci měl hlavici velikosti hlavy malého dítěte z velmi 
tvrdého dřeva." 
 
            Když se Evropané poprvé dostali do tohoto 
kraje, zjistili, že palice s kulovou hlavicí nejsou indiány 
používané pouze jako válečné zbraně, ale i jako rituální 
a politický symbol moci. Jejich používání jako zbraní po 
konci 18.století se již vyskytovalo méně často, ale 
vyráběny a používány pro rituální účely byly ještě 
během většiny století devatenáctého. 
 
            V ukázce z knihy American Pioneer, Vol II se 
píše: 
 
Poté co indiáni dokončili svou vražednou práci a dali 
dohromady zajatce, zanechali na viditelném místě 
poblíž srubu válečnou palici, což byl jejich způsob, jímž 
dávali nepřátelům vědět že válka začala, což byl 
ekvivalent písemných deklarací mezi civilizovanými 
mocnostmi. První zálesáci a osadníci pohraničí tomuto 
znamení dobře rozuměli. Válečná palice je krásným 
nástrojem zločinu: je vytvořená z velice tvrdého dřeva, 
rukojeť je vyřezávaná,  s koulí velikosti čtyřliberní kule 
pořádně připevněné ke konci. 
 
            Další zmínka o palici použité jako symbol války 
pochází od Knoxe z jeho knihy Voyages and Travel, 
Vol II: 
 
Dalším předmětem velké úcty a důležitosti mezi nimi je 
tomahawk. Je to pradávná zbraň, jež používali ve válce 
než se naučili používat železo a ocel, a nahradili ji 
sekerami. Přesto se tento předmět nepřestal používat, 
byl zachován jeho význam při jednáních a, stejně jako 
dýmce, je mu přisuzován veliký význam. Tato zbraň je 
nyní tvarována spíše jako sekera s dlouhou rukojetí. 
Tomahawk je zdoben pery a malbami jež mají mnoho 
různých významů, podle toho k jaké příležitosti je 
používán, nebo k zachování záznamů o jejich taženích a 
nejdůležitějších událostech ve formě jakýchsi 
hieroglyfů. 
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Když je svolávána rada k jednání o válce, tomahawk je 
nabarvený celý načerveno. Když rada zasedne, náčelník 
ho položí. Pokud se rada rozhodne k boji, vůdce 
mladých válečníků tomahawk zvedne a třímajíce ho v 
ruce tančí válečný tanec a zpívá válečnou píseň, tak jak 
bylo zmiňováno dříve. Když je rada ukončena, tato 
sekera je v rukou nějakého válečníka poslána ke všem 
zainteresovaným kmenům. Válečník u nich položí 
sekeru na zem a přednese jim poselství zaznamenané na 
wampumovém pásu. Jestliže se rozhodnou k válce 
přidat, zvedne jejich nejlepší bojovník sekeru ze země, 
jestli ne, pošlou ji zpět spolu s wampumem určeným pro 
tuto příležitost. 
 
  
 
            Zmínky o používání palice s kulovou hlavicí 
před devatenáctým stoletím můžeme nalézt téměř u 
všech kmenů východně od Mississippi, ale nejčastěji 
jsou spojovány s Pěti irokézskými národy během 
17.století. Ve velmi důležité zmínce z Observations of 
the 5 Nations of Indians at New York, z roku 1698 od 
kapitána Wm. Hydea se říká: "Teď když tito muži jdou 
skalpovat do Kanady, vyškrabávají  značky, které mají 
na svých obličejích a tělech na své palice, které vždy 
zanechají za sebou spolu s mrtvým tělem, aby se vědělo, 
kdo ten skutek provedl." 
 
            Také Historical Account of bouquet‘ Expedition 
Against the Ohio Indians in 1764 od Wm. Smithe uvádí: 
"Jejich zbraněmi byly fusily, nebo rifle, roh na prach, 
váček na střelivo, tomahawk a skalpovací nůž visící jim 
na krku. Jestliže zrovna měli nedostatek střelných 
zbraní, nahradili je lukem, oštěpem, nebo smrtící palicí, 
což byl krátký kyj vyrobený z tvrdého dřeva." 
 
            Našel jsem mnoho zmínek, které dokládají, 
jakým způsobem byly palice používány, jako např. 
deník plukovníka Fleminga, Travels in Kentucky, 1779-
1780: "V poledne toho dne jsme následovali tři muže a 
černocha, kteří patřili k dvanáctičlenné skupině z 
Lexingtonu, která byla poražena pět mil před námi, 
pochodovali jsme v tichosti a spořádaně na místo a našli 
Johna a Roberta Davise z Amherstu ležet skalpované a 
znetvořené na cestě. Ležely tam dvě válečné palice. Na 
hlavici jedné z nich byla vyřezána ještěrka, podle níž 
jsem se domníval, že patří Jarní Ještěrce z 
Chickamagy." 
 
            Z Out Frontiers Johna Browna, strany 340: 
"Když se Watts a Doublehead vzdálili od Pensacoly, 
dva podřadní náčelníci, Bench a Šavanský bojovník, 

pozvedli pochodně a skalpovací nože v americkém 
pohraničí. Šestého dubna 1792 zavítal Bench do 
Holstonských osad a ve Stanley Valley zabil ženu a tři 
děti Harpera Ratliffa. Zanechal za sebou skalpovaná 
těla, vyhlášení války: tři válečné palice, luk a svazek 
šípů." Ze stejné knihy, strana 387: "Vedle zohavených 
těl Gillamsových byly položeny dvě palice nezvyklého 
tvaru naznačující, že to nebyli Čerokíjové kdo se 
dopustil tohoto zločinu." 
 
            Také z deníku majora Jamese Norrise: 13.června 
1779 nám plukovník Butler ukázal smrtící paličku, nebo 
válečnou palici, kterou nechali u muže, kterého udeřili 
do hlavy: rukojeť byla podobná té jež je u sekery, s 
koncem omotaným provazem jako držadlo. Je udělána z 
kořene stromu a na jejím konci je vyřezána velká koule 
jež vypadá jak čtyřliberní kule v orlím zobáku s 
chomáčem peří na temeni: konec držadla znázorňuje 
hlavu divoké kočky. 
 
            Palice s kulovou hlavicí byly především velice 
důležitým symbolem války, s velkou obřadní důležitostí, 
stejně tak však byly i vražednou zbraní. Ačkoli nemohu 
dokázat jejich používání dříve než v 17.století, jsem si 
jistý, že v nějaké formě byly používány již v 
prehistorických časech. Používány byly téměř všemi 
kmeny ve východní polovině Ameriky. 
 
            Použití palice s koulí jako zbraně je 
zaznamenáno v mnoha dokumentech. Rituální význam 
je celkem evidentní díky krásným uměleckým pracím, 
jež zdobí tolik palic. Pravděpodobně mnoho starých 
válečníků, příliš vetchých k účasti na válečných 
výpravách, trávilo svůj čas vysedáváním kolem vesnice 
a vyřezáváním těchto uměleckých děl. Představte si 
vzrušení které cítil mladý bojovník když odcházel na 
válečnou výpravu, doufajíce, že najde nějakou oběť 
právě pro svou válečnou palici! 
 
 
 
Moje úplně první palice. Její tvar je podobný palici č.3 v 
Petersonově knize American Indian Tomahawks. Při 
držení této palice můžete cítit její dobré vyvážení a 
hmotnost, která z ní dělá skutečně dokonalý smrtící 
nástroj. Koule je z tvrdé boule a dřevo se zdá býti 
javorové. Na ploškách rukojeti se zachovala černá 
barva. Tato palice může být datována do počátku 
sedmnáctého století, nebo i dříve; její délka je 62cm a 
průměr koule 8cm. Pochází z Milwaukee Public 
Museum a je označena ‚Deposited by Dr. Alphonse 
Dorend‘ 
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U této velmi pěkné palice je velmi dobře 
zdokumentováno, že byla zanechána na válečné výpravě 
ve Virginii v roce 1774; byla vyrobena někdy po 
Francouzsko-indiánské válce a podle patiny a 
opotřebování se dá soudit, že byla používána v několika 
různých obdobích. Hlavice palice je vyřezaná do 
podoby vydry držící v tlamě středně velkou kouli s 
krátkým kulatým hrotem, zřejmě pro snadnější vyjmutí 
z oběti. Na straně držadla jsou do dřeva  
vyryta velká tiskací písmena ‚IG‘. Palice je 55cm 
dlouhá s osmicentimetrovou koulí. Tato palice byla 
získána spolu s nějakým nábytkem v okolí Kingsportu v 
Tennessee starožitníkem, který ji prodal panu Garnettu 
Powellovi jako nohu ke stolu. Je zmiňována v Draper 
Manuscripts (30075) v dopisu Jamese Robertsona 
adresovaném plukovníku Williamu Prestonovi:  
 
Culbersons 11.srpna 1774 
 
Sire, očekával jsem rozkaz jít domů, abych se podíval 
co se děje kolem mých záležitostí. Musím toho ještě 
hodně udělat než se vydám na expedici, která splní 
všechny cíle pouze pokud pro to udělám před jejím 
vyražením vše co mohu. Byli tu tři nebo čtyři indiáni jež 
byli ve Waste Plantations nahoře na řece, kde poslední 
neděli spálili dům jež byl asi pět mil nahoru od pevnosti. 
Té noci jsme o tom mluvili a v pondělí brzo ráno jsem 
vyrazil a pátral po nich do poslední noci, avšak 
nenechali za sebou žádnou stopu, podle které bych je 
mohl pronásledovat. Vyslal jsem ještě skupinu aby se 
podívala na Old Plantations, jelikož se tam někde možná 
budou skrývat. Muži byli odhodláni přinést zpět skalp, 
nebo dva a já jsem nabídl 5£ tomu ze skupiny, kdo první 
přinese do pevnosti indiánskou ruku. John Draper 
vyrazil poslední neděli směrem na Blue Stone až ke 
Cloverské nížině. Během svého pochodu narazili na 
stopy čtyř, nebo pěti indiánů, které následovali kus 
cesty, než zmizely. Pak nabrali nový směr k řece, kde 
našli spálený dům. Byla tam zanechána umně vyrobená 
válečná palice označená písmeny IG.  
 
V knize Luthera Adingtona History of Scott County 
Virginia vypráví příběh náčelníka Mingů Logana. 
Vypadá to, že Logan a jeho krvežíznivá tlupa byli na 
válečné výpravě v sousedství Kings Mill, poblíž 
dnešního Kingsportu. Zde brutálně zabili a skalpovali 
Johna Robertse, jeho ženu a děti, mimo nejstaršího 
dítěte, Jamese, jehož vzali do zajetí. Tato krvavá událost 
se stala ve středu 24.září 1774. 

 
Loganovo spojení s těmito událostmi prokazuje dopis 
plukovníka Williama Christiana adresovaný plukovníku 
Williamu Prestonovi datovaný 8.listopadu 1774. V něm 
se píše: „Poslední pátek to byly dva týdny co se Logan, 
slavný náčelník, vrátil domů s malým chlapcem, synem 
Robertse z Holstonu a dvěma blackmoreovými 
černochy. Říkal, že je zajal na hranici území Čerokíjů a 
zabil myslím pět, nebo sedm lidí.“ 
 
29.září, pět dní po vyvraždění robertsovy rodiny, Logan 
se svými bojovníky pokračovali k Moorově pevnosti, 
kde zabili Johna Duncana, zanechávajíce za sebou u 
skalpovaného a zohyzděného těla další válečnou palici. 
 
Ačkoli nemůžeme dokázat, že Logan a jeho muži 
zanechali za sebou palici označenou „IG,“ je nanejvýše 
pravděpodobné, že alespoň byla v té samé oblasti ve 
stejnou dobu. 
 
 
 
Tato malá drobná válečná palice z javoru je stylizovaná 
tak, že až na druhý pohled si všimnete hlavy zvířete 
držící kouli. Palice je dlouhá 45cm a průměr koule je 
7cm. Přibližně konec 18.století. 
 
 
 
Tuto palici získal v roce 1890 Victor Rankin z 
Indianapolisu v Indianě od Kickapooů v Novém 
Mexiku. Byla pravděpodobně vzata na západ při jejich 
přesunu z Indiany o sedmdesát let dříve. S téměř 
šedesáti centimetry délky a sedmicentimetrovou koulí je 
to již pořádná zbraň. Pravděpodobně pochází z 
18.století. 
 
 
 
Tato patří k nejjednodušším formám palic, neboť koule 
je z pevné a těžké boule ve dřevě. Přesto je to však 
velmi účinná zbraň. O jejím stáří nemám žádnou 
představu, ale je 50cm dlouhá s téměř 
šesticentimetrovou koulí. 
 
 
 
Když narazíte na orlí hlavu na rukojeti a aligátora u 
koule, automaticky si ji spojíte s jižními kmeny. U této 
se mi to však nezdá. Hlavice s průměrem lehce přes 8cm 
má v sobě suk, avšak postrádá potřebnou hmotnost k 
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tomu, aby byla efektivní zbraní; celková délka je 45cm. 
Cca. 1800-1840. 
 
 
 
Pěkně vyřezávaná palice s krásnou sukovou koulí a 
mnoha symboly na obou stranách držadla. 56cm dlouhá 
s koulí 7,5cm v průměru. Je známa další palice, jež se 
zdá, byla vyrobena stejnýma rukama. Pravděpodobně 
pochází z počátku 19.století. Z kolekce Williama 
Myerse. 
 
 
 
Toto je příklad mírně pozdější palice, jež byla předělána 
z opravdové zbraně v reprezentativnější palici známou z 
několika catlinových maleb. Byla objevena v kufru v 
Tamě v Iowě od Sauků a Foxů. Spolu s ní tam byly dvě 
dýmky z 18.století. Cca. 1820-1830. 
 
 
 
Dvě miniaturní palice, jež byly pravděpodobně 
používány při obřadech. Na menší z nich je stále trochu 
původní červené barvy. 
 
 
 
Ačkoli to není palice, tato malá dřevěná indiánská 
dýmka z Itasca County ve Wisconsinu představuje 
stylizovanou válečnou palici. V muzeích i soukromých 
sbírkách je známých několik takových dýmek, které 
jsou vyřezány do tvaru palice. 
 
 
 
Doktor Michael Gramly z Buffalo Museum of Science 
provedl vykopání několika vojáků války za nezávislost 
u nichž bylo známo, že byli zabiti indiány; místo bylo u 
Fort Laurens poblíž Bolivaru v Ohiu. Na jedné z lebek 
jsou vidět následky způsobené palicí s koulí na níž byl 
hrot na čele a také ve třech oblastech viditelných na 
dolní polovině tohoto snímku. Povšimněte si stop 
zanechaných skalpovacím nožem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pušky 
 
Kentucky - rifle 
 
V počátcích osídlování západu se jednalo zejména o 
proslavené „Kentucky - rifle“. Tyto jednohlavňové 
předovky (jedná se o zbraně nabíjené ústím hlavně. Do 
hlavně se zepředu nejprve vsype dávka prachu, potom 
se vloží ucpávka a nakonec se dovnitř vtlačí střela. Celé 
se to nabijákem nacpe až na konec hlavně a dokonale  
upěchuje a utěsní) se vyznačovaly především dlouhou a 
úzkou hlavní a relativně malou ráží - .45. Byly  to pušky 
překvapivě přesné, na 100 yardů s nimi bylo možné 
spolehlivě zasáhnout jelena přímo na komoru. Předovky 
měly samozřejmě ve svém nabíjení obrovský handicap. 
Nejlepší střelci dokázali zbraň tohoto typu nabít asi za 
dvacet sekund.  Za tuto dobu dokázal Indián, i ze sedla 
svého mustanga, vystřelit deset šípů. 
 
Charakteristika KENTACKÉ pušky: křesací puška s 
hlavní dlouhou 44" a  
ráží kolem .45cal.,stříbrná muška tvaru plochého ostří, 
hledí se zářezem tvaru "V" bez možnosti nastavení, 
pažba z javoru s kovovou schránkou, váha pušky 8-9 
liber.  
 
Toto je postup nabíjení, jaký používali lovci a 
průzkumníci americké divočiny v dobách kdy došlo k 
bojům s indiány, nebo na lovu, když bylo nutné pušku 
rychle znovu nabít.  
Předpokládejme, že puška je ve stavu těsně po výstřelu. 
Kohout je spuštěn, ocílka je odklopená a na pánvičce 
není žádný prach.  
První procedura je vytření hlavně. "Červ", který je 
pevně obalen hrubým,tukem namaštěným provaznickým 
konopím, je vytažen z kovové schránky v pažbě, nebo z 
kožené lovecké brašny. Nabiják je vytažen ze své pozice 
pod hlavní a "červ" je zašroubován do tenčí části 
nabijáku. Botka pažby je poměrně značně odstrčena v 
levo a dopředu, levá ruka pevně uchopí ústí hlavně. 
Vytěrák držíme v pravé ruce, ale tak volně aby se mohl 
otáčet v drážkách při zasunování a vytahování. To 
opakujeme 2x až 3x. Pak je vytěrák vytažen a opřen o 
vhodný strom nebo je držen mezi koleny. Puška je nyní 
přitažena přímo k sobě a držena svisle levou rukou. 
Střelec nyní profoukne hlaveň aby vyčistil kanálek mezi 



 52

hlavní a pánvičkou. Jestliže je kanálek volný, tak ví, že 
nebude muset použít čistící bodec. Ucpaný kanálek se 
musí prošťouchnout. Nyní botku pažby znovu odstrčíme 
do leva a pušku si přidržujete mezi tělem a levým 
předloktím asi jednu stopu pod ústím. Růžek na prach a 
lovecká brašna na pravé straně jsou posunuty pravou 
rukou kupředu. Levá ruka se chopí prachové odměrky, 
která je zavěšena na brašně nebo na prach. růžku. 
Pravou rukou uchopí růžek, zdvihne ho k ústům a zuby 
vytáhne špunt. Pak pravá ruka nasype prach do odměrky 
a růžek je uzavřen a odložen. Pravá ruka převezme 
odměrku a nasype do hlavně prach.  
Nyní vyndáme z brašny flastr, buď plátěný nebo kožený 
a dáme ho na ústí, kde flastr pomocí prstů pravé ruky 
vystředíme a držíme ho na místě palcem levé ruky po tu 
dobu, než vyndáme kouli a dáme ji do středu flastru. 
Pak pravou rukou zdvihneme nabiják a ve svislém 
směru položíme jeho hlavu na kouli a zatlačíme kouli na 
prach. Nabiják vytáhneme a vytěrák odšroubujeme, 
ledaže očekáváme v příštích okamžicích další střelbu. V 
tom případě nabiják nerozebíráme, nečístíme ho a 
nezasunujeme jej na jeho místo pod hlaveň.  
Puška byla nabita a nyní následuje "priming" - příprava 
křesacího zámku k odpalu.  
Pušku položíme křížem přes levou ruku, ocílka je 
odklopena,kohout spuštěn nebo natažen na první 
(bezpečnostní) ozub. Jestliže nyní na pánvičce vidíme 
pár zrnek prachu, nemusíme zátravku pročišťovat 
bodcem a můžeme na pánvičku nasypat velmi jemný 
prach z malého růžku, který zabezpečí rychlý a jistý 
zážeh. Pak přiklopíme ocílku, natáhneme kohout, 
zdvihneme pušku, zamíříme a pálíme.  
 
Předešlý popis nabíjení, může být považován za běžný 
standart, ale byly také výjimky. Někteří lovci a 
průkopníci měli předem připravené olověné koule v 
plochém kusu dřeva, ve kterém bylo 3 až 5 otvorů. Do 
nich se zasunuly kule s namaštěným flastrem. To 
umožnilo střelci podstatně zrychlit akci. Jiní lovci 
nabíjeli tak, že na ústí položili pruh namaštěného plátna, 
nasadili kouli,zamáčkli ji do hlavně asi 11mm hluboko 
krátkým koncem startéru. Pak jednou rukou plátno 
drželi a nadzvihovali a s ostrým nožem v druhé ruce 
plátno kolem ústí odřízli. Flastr byl dostatečně velký 
aby kouli obalil a zabránil poškození střely při nabíjení 
na prach.  
 
Flastry mohou být kulaté, čtyřhranné, nebo je můžeme 
odřezávat na ústí. Čtvercové flastry nebyly používány 
často, ačkoliv výsledky s nimi byly dobré, pokud se 
takový flastr dobře vycentroval na ústí. Ovšem špatně 

vycentrované flastry,budou střely nepravidelně 
rozhazovat po terči, většinou k pravé straně.  
Tento výše uvedený nabíjecí postup se může zdát 
pracný a pomalý, ale tehdy byl velmi dobře nacvičen 
každým lovcem, protože to byla nezbytnost důležitá pro 
obživu a přežití. Experti těch dnů dokázali opakovat 
nabíjení a výstřel ve 20 sekundách. Autor těchto řádků 
(kapitán John W.DILLIN) sám viděl celý proces 
opakovaného nabíjení, zamíření a výstřelu za pouhých 
27 sekund.(někdy kolem roku1920)  
Také se tvrdí ve starých pramenech, že za bojové situace 
tito střelci drželi své flastry v levé ruce mezi prsty a pár 
koulí si dali přímo do úst, aby zrychlili celou nabíjecí 
akci. Křesací kámen vydržel asi 50 výstřelů a stál v 
oněch časech kolem 2 centů. Dovážel se z Anglie.  
Nakonec pár slov o střelbě do terčů.  
Staří američané používali různé formy terčů k soutěžím 
a dálka střelby byla minimálně 20 yardů až po 100 
yardů. Zřídka na vzdálenosti delší. Jako terče byly 
používány rozštípnuté špalky dřeva,kusy lepenky a 
oblíbený terč byl také připínáček na který se střílelo ze 
20 yar. ze stoje (of hand - z ramene). Na tyto 
jednoduché terče se namalovala značka, většinou prostý 
kříž, nebo kruhy. Na dálku 40, 60, 75, a 100 yardů se 
střílelo vleže, buď s opřeným ústím, nebo vleže z loktů, 
podle předem domluvených pravidel. Zásahy se měřili 
"provázko-  
vou metodou". Na kolíček o průměru střely se připevnil 
provázek. Kolíček se zasunul do otvoru po střele a délka 
provázku ke středu se změřila a sečetla. Obvykle se 
střílelo na 5 ran. Majitel nejkratší míry se stal vítězem. 
Oblíbená byla také střelba na živého krocana. Někdy byl 
krocan přivázán ke kůlu asi 200 yardů od střelce s tělem 
plně vystaveným střelám. Jindy byl pták jen v dálce 100 
yardů, ale tělo bylo zakryto a chráněno. K zásahu byla 
vystavena jen hlava a krk.  
Příležitostně se střílelo na jiný živý terč, což byla často 
veverka na stromě. Střílelo se samozřejmě ve stoje.  
V pozdější době se ke známým střeleckým polohám 
přidala poloha vleže na zádech a nebo vleže na boku, 
kdy předpažbí nebo část pušky v blízkosti mušky se 
opírá o lýtko nebo o chodidla. Tuto polohu přinesli mezi 
obyvatelstvo zkušení zálesáci z hor, kde byli nuceni 
střílet dál než jen na 100yardů. Těmito polohami se 
střílelo na soutěžích v 19 stoleí např. na střelnici v 
Creedmoor, kde se mohlo střílet i vsedě. 
 
 
 
 
Francouzská pěchotní křesadlová puška 
vz.1777 
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Jiří Šťastný 
 
Většina muzeí uchovává ve svých sbírkách kolekci 
historických ručních palných zbraní. Mezi puškami s 
křesadlovým zámkem nalézáme často zajímavou zbraň - 
francouzskou pěchotní pušku vzor 1777 (Fusil ď 
infanterie modele 1777) nebo některou z mnoha 
modifikací. Jde bezesporu o nejrozšířenější pušku 
pěchoty éry evropských ozbrojených konfliktů od konce 
18. století do poloviny století devatenáctého.  
 
Výroba zbraní pro potřeby armád 18. století byla 
rozptýlena do řady dílen či manufaktur, jejichž produkce 
měla mnohdy rozdílnou kvalitu jak co do materiálu, tak 
do zpracování. Používaly se zbraně různých vzorů a 
provedení, rozdílných kalibrů, velikostí atd. Tato 
skutečnost značně komplikovala zajišťování a 
doplňování munice, výrobu náhradních součástek, 
opravy a nahrazování materiálu ztraceného v bojích. 
První úspěšný krok k odstranění těchto nesnází 
znamenala reforma maršála a vojenského inženýra 
Sébastiana le Prestre Vaubana (1633 - 1707), odborníka 
na pevnostní stavitelství, který ve francouzské armádě 
mimo jiné sjednotil palné zbraně pro jednotlivé druhy 
vojsk a následně i předpisy určující kvalitativní 
požadavky, včetně související úpravy cvičebních řádů. 
Ke konci 18. století byli v těchto snahách nejdále opět 
Francouzi, kteří dovršili standardizaci v dané oblasti 
zavedením pěchotní pušky vzor 1777 - dle nařízení z 26. 
února 1777 (obr. 1).  
Již pouhé běžné porovnání s jinými zbraněmi stejné 
třídy napovídá, že jde o zdařilou konstrukci s důrazem 
na vyváženost detailů a odlehčení bez negativního 
dopadu na účinnost. Dílenské zpracování je na veli 
dobré úrovni, díky použití jakostních materiálů a 
vhodných technologických postupů. O pozornosti 
věnované výběru a kontrole materiálů, včetně sledování 
technologického postupu výroby, svědčí vypracovaný 
systém kontrol a revizí, dokladovaný kontrolními, 
revizními a přejímacími značkami (cejchy) na všech 
důležitých součástích.  
Hlaveň je opatřena hladkým vývrtem a zhotovena z 
kujné uhlíkové oceli s obsahem cca 0,3% C, a to 
kováním, tažením, soustružením vrtáním, broušením a 
leštěním. Zvláštní pozornost je věnována vývrtu hlavně, 
neboť tato operace má přímý vliv na přesnost střelby. 
Dnový šroub je do nábojové komory našroubován. 
Spojení pažby s hlavní je zajištěno třemi objímkami, 
přičemž úsťová objímka nese mosaznou mušku (u 
pozdějších modifikací je přenesena přímo na hlaveň).  

Křesadlový zámek francouzského typu má zámkovou 
desku zaoblenou, dlouhou  
160 mm, která nese vždy rytý nebo ražený název místa 
výroby, resp. manufaktury (např. Manufre Imple a 
Liege). Součástky jsou opět vyrobeny z kvalitní 
uhlíkové oceli a tepelně zpracované. Kohout je ve 
srovnání s jinými vzory té doby zesílen a umožňuje 
pevnější sevření křesacího kamene. Všechny pružiny 
jsou značně dimenzovány, a proto jsou tyto zámky v 
podstatě dodnes funkční, což svědčí o jejich 
spolehlivosti.  
Pažba je zhotovena z dřev listnatých stromů, nejčastěji 
ořechu. Bylo vybíráno dřevo sušené přirozeným 
prouděním vzduchu, bez suků a jiných strukturních vad. 
Zpracování je opět pečlivé, vnitřní drážky a dlaby nesou 
stopy strojního obrábění. Levá strana pažby byla mírně 
vybrána pro zlepšení míření, pravá nese cejch 
kontrolora. Celá pažba byla nakonec mořena  
a lakována.  
Bodák tulejového typu, tříhranný, má pro základní vzor 
1777 délku čepele 380 mm  
a je vyroben z kalené a popouštěné uhlíkové oceli.  Tím 
si zachovával jistou pevnost. Obecným trendem bylo 
délku bodáků spíše prodlužovat, neboť delší zbraň lépe 
vyhovovala taktice boje „na bodáky" nebo proti jízdě. 
Ve své době představovala puška vzoru 1777 s bodákem 
poměrně dlouho zbraň (1898 mm), vyhovující 
uvedeným nárokům, nebyla však nejdelší.  
Nabiják tvoří ocelový prut o středním průměru cca 5 
mm. Na jednom konci je opatřen rozšířenou hlavičkou, 
druhý konec má závit, na který je možno našroubovat 
speciální vývrtku, umožňující vybíjení vytažením 
olověné koule z hlavně (např. při skončení stráže).  
Balistická charakteristika je rovněž velmi dobrá. 
Maximální dostřel při úhlu výstřelu 43o byl do 1 000 
metrů, účinný dostřel pak do 300 metrů.  
K příslušenství pušky patřil rovněž kožený chránič 
zámku. Ten měl zabraňovat vnikání nečistot, vlhkosti a 
vody do mechanismu zámku. Dalším nezbytným 
doplňkem, chránícím vývrt hlavně u ústí před deštěm a 
při delším skladování, byla dřevěná zátka opatřená 
látkovým střapcem v barvě pro každý pluk jiné. Puška 
se na rameni nosila na pevném, nepromokavém řemenu 
z juchtové kůže o šířce asi 37 mm, který byl bíle 
lakován. Červené řemeny příslušely zbraním granátníků.  
Souprava, neboli garnitura, zahrnovala botku pažby, 
spoušťový oblouček (lučík), protidesku zámku a 
objímky. Dle určení pro jednotlivé druhy vojsk byly 
soupravy buď ocelové, nebo mosazené.  
Puška vzor 1777 byla vyráběna v těchto základních 
provedeních: pro pěchotu, dragouny, dělostřelce, 
námořnictvo, kadety a rovněž jak karabina (musketon) 
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pro jízdu. Na základě zkušeností iniciovala vojenská 
správa různá vylepšení a úpravy. Tyto verze měly pak 
označení: M 1777/AN IX - v roce 1800, dále M 
1777/1816 a nakonec M 1777/1822.  
Vojenské zbraně s křesadlovým zámkem byly velmi 
trvanlivé. Tak např. ze dvou pušek vzor 1777 - verze z 
roku 1800, které měly za sebou již po 10 000 výstřelech, 
bylo v roce 1806 zkušebně stříleno. Jedna se roztrhla při 
14 443 výstřelu a druhá byla funkční ještě po  
15 000 ranách. Je samozřejmé, že se v průběhu střelby 
musel měnit křesací kámen (vždy po třiceti výstřelech), 
čistit hlaveň apod. Za nejlepší byly považovány kameny 
z departmanu Cher ve středí Francii. Problémem všech 
křesadlových systémů bylo však jejich selhávání.  
U francouzských zbraní připadalo v průměru na 15 
výstřelů.  
Od zavedení pušek vzor 1777 do konce třicátých let 19. 
století jich bylo vyrobeno (včetně modifikací) asi 7 
miliónů kusů. Největší produkce je pochopitelně 
zaznamenána v období napoleonských válek. Tak např. 
v letech 1801 - 1812 bylo francouzské armádě  
a spojencům dodáno asi 2,5 milionů nových pušek verze 
M1777/AN IX. Uvědomíme-li si, že třeba po bitvě u 
Lipska v roce 1813 zanechalo na bojišti všechnu svoji 
výzbroj asi 90 000 padlých, zraněných a zajatých 
francouzských vojáků, pak nás tyto počty nepřekvapují.  
Těmito trofejními puškami státy protifrancouzské 
koalice doplňovaly svoji výzbroj až do čtyřicátých let 
19. století. Jakmile po tomto dlouhém používání 
dosloužily, byly rozbíjeny, pažby spáleny  
a železné části prodány jako staré železo. Pokud tyto 
slavné pušky přežily do dnešní doby, staly se chloubou 
muzejních i soukromých sbírek historických palných 
zbraní.  
 
 
 
 
 
   

 
 
Revoluce 
 
       
(UK – The American War of Independence / US – The 
Revolutionary War)  
 
Od 60. let 18. století se začaly zhoršovat vztahy kolonií 
a Velké Británie kvůli daním. Velká Británie totiž chtěla 
po kolonistech, aby platili více (průměrný Brit platil 26 
šilinků, průměrný kolonista jen 1 šilink), protože jim 
poskytovala námořní ochranu.  
 
To se kolonistům nelíbilo. Argumentovali, že na svou 
ochranu přispívali tím, že v sedmileté válce (UK – The 
Seven Years War / US – The French and Indian War) 
mohutně podporovali Brity, kteří válčili s Francouzi a 
indiány. Tato válka, ač vítězná, stála Británii velké 
množství peněz a Británie měla schodek 122 milionů 
liber.  
 
Stamp Act  
 
Britové si ale prosadili svou a vyhlásili tzv. Stamp Act. 
Všechny psané dokumenty (vůle, šeky, noviny, ...) se 
poté musely psát na speciálním oznámkovaném papíře, 
který byl daněn. Dosti mazané řešení.  
 
Začátky násilí  
 
Před Stamp Act nebyla britská autorita nikdy udržována 
silou, ale loajalitou, citem a tradicí. To se však po 
propuknutí nepokojů brzy změnilo.V roce 1770 Británie 
zvýšila daně ze všeho kromě čaje. Rozzuřený dav poté 
napadl britskou posádku poblíž Bostonu (Boston 
Massacre).  
 
Bostonské pití čaje (Boston Tea Party)  
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V roce 1773 proběhla v Bostonu, Massachusetts, další 
potyčka, když se kolonisté převlékli za indiány a 
vyhodili do vody čaj v tehdejší hodnotě 10 000 liber. 
Boston byl poté potrestán a svěřen pod vojenskou 
správu Velké Británie (1774).  
 
První kontinentální kongres  
 
První kontinentální kongres se konal roku 1774 a 
radikální kolonisté v něm prosadili myšlenku odtržení 
od Velké Británie.  
 
Nepokoje pokračují  
 
Britský velitel pro Ameriku generál Thomas Gage 
poslal roku 1775 své vojáky zabavit zbraně a střelný 
prach určený pro milice původně sestavené na obranu 
osad proti Francouzům a indiánům. Jenže než se dostali 
do Concordu u Bostonu, rebelové na ně začali střílet u 
Lexington Green. Tyto výstřely „slyšel celý svět“, 
protože byly značně komentovány v denících. Milice 
pak odrazily Brity a obklíčily je v Bostonu.  
 
Druhý kontinentální kongres  
 
Během roku 1775 byl svolán druhý kontinentální 
kongres ve Philadelphii. George Washington, zámožný 
statkář, byl povolán jako velitel milic.  
 
George Washigton  
 
George Washigton totiž během sedmileté války nasbíral 
jisté bojové zkušenosti. Protože považoval milice za 
nespolehlivé, uspořádal Kontinentální armádu, která 
byla „profesionální“.  
 
Washington střídal úspěchy s neúspěchy. Podařilo se mu 
díky artilerii vyhnat Brity z Bostonu, ale jeho pokus o 
invazi do Kanady skončil bez úspěchu.  
 
Washigton také nemohl nic dělat proti britské námořní 
převaze. Roku 1776 se britský generál Howe vylodil s 
30 000 muži u New Yorku a obsadil ho.  
 
Washington se nyní bál, také proto, že krátkodobé 
smlouvy vojáků Kontinentální armády měly brzy 
vypršet. Rychle proto napadl německé rekruty ve 
službách Velké Británie u Trentnu. Ačkoli toto vítězství 
bylo malé v taktických měřítkách, ukázalo se velké v 
těch strategických. Předvedlo, že Kontinentální armáda 
se ještě nevzdala.  
 

Prohlášení nezávislosti (The Declaration of 
Independence)  
 
Text Prohlášení nezávislosti sestavil především Thomas 
Jefferson.  
Představitelé třinácti původních kolonií přijali 4. 
července 1776 toto prohlášení za své, a ustanovili tak 
Spojené státy americké.  
 
Rozšiřování války  
 
Roku 1777 generál Howe zabral Philadelphii. Britové se 
pokusili o izolování „Nové Anglie“ útokem z Kanady. 
Jenže neůspěšně, a generál Burgoyne se musel vzdát s 
celou armádou u Saratogy. Tato prohra by nebyla tak 
drtivá, kdyby nedala odvahu Francouzům toužícím po 
pomstě za sedmiletou válku. Ostatní nepřátelé Velké 
Británie vzali rebely jako spojence a podporovali je jak 
finančně, tak i vojensky (Francie, Španělsko, 
Holandsko).  
Válka se tedy stala světovou.  
 
Ještě téhož roku byl Howe vyměněn za generála 
Clintona, který opustil Philadelfii a za své středisko 
ustanovil New York.  
 
Britové pak prohráli u Charlestonu, ale porazili velké 
francouzské vojsko u Savannah.  
 
Britského vedení se ujal generál Cornwallis (známe ho z 
filmu Patriot) a porazil rebely u Camdenu. Britové byli 
disciplinovaní a zruční v taktice. Jenže jejich spojenci – 
loajální kolonisté – už tak úspěšní nebyli. Tato válka 
byla také válkou občanskou (loajalisté x rebelové).  
 
Cornwallisova armáda se časem „roztrhala na cucky“, 
ale přesto, ač za neúnosnou cenu, vyhrála u Guilfordu. 
Pak se Cornwallis stáhl do Yorktownu v Chesapeake 
Bay. Tam doufal, že dostane zásoby, nebo, při 
nejhorším, bude evakuován přes moře.  
 
Jeden z Washingtonových generálů, Benedict Arnold, 
hrdina ze Saratogy, se stal zrádcem. Po objevení byl 
pověšen. To Washingtona velmi vylekalo. Vzhledem k 
vyčerpanosti vojáků bylo vítězství v nedohlednu.  
 
Zvrat  
 
Zvrat přišel ve chvíli, kdy francouzský admirál de 
Grasse ovládl Chesapeake Bay. Washington se tam hned 
poté vydal se svými vojáky a Francouzi. Cornwallis se 
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bránil, ale byl přečíslen. Než mohly připlout britské 
posily, roku 1781 se vzdal.  
 
Po válce  
 
Velká Británie se zřekla nadvlády nad Konfederací 13 
amerických kolonií až v roce 1783.  
 
V USA panovala hospodářská krize, a proto bylo nutné 
zavést ústavu. To se povedlo roku 1787. Ústava 
zajišťovala ústřední (federální) moc a práva 
jednotlivých osad. Bohužel ideály občanské rovnosti a 
práv člověka se týkaly pouze bílých a v praxi jen 
bohatých obyvatel.  
 
George Washington byl roku 1789 jednoznačně zvolen 
jako první americký prezident.  
 
Koloniální panství Velké Británie stále ještě rostlo a 
Velká Británie už nikdy, po této zkušenosti, nezvýšila 
daně v koloniích.  
 

 
   
Smuteční války 
 
Smuteční války 
 
    O Irokézích bylo obecně známo, že válka tvořila 
nedílnou součást jejich kultury. „Válka je pro Irokéze 
nutností… je to jeden ze základních zákonů jejich 
existence“ napsal přední znalec Irokézů 18. století 
Joseph François Lafitau. Irokézové válčili z mnoha 
různých důvodů - sláva, prestiž, pomsta, menší roli 

hrály i ekonomické motivy (např. v dnešní době 
poněkud zpochybňované bobří války). Mezi 
nejdůležitější příčiny patřila snaha získat zajatce. 
Zmíněné motivy se často prolínaly. Především u 
velkých válečných výprav čítajících někdy i přes 1000 
mužů, se důvody, proč se bojovníci do výpravy zapojili, 
různily. Jedním z hlavních měřítek úspěšnosti válečného 
tažení bylo dosažení co nejmenších ztrát ve vlastních 
řadách. Ukázkou vynikajících bojových schopností bylo 
nejen přinést skalpy či části těl zabitých nepřátel, ale za 
ještě cennější považovali Irokézové trofej v podobě 
živých válečných zajatců. Zajatci plnili velmi důležitou 
roli v chodu irokézské společnosti. Představovali nejen 
symbol úspěšného válečného tažení a případné oběti 
tradičního rituálu umučení, ale hráli i zcela praktickou 
úlohu při uchování struktury a počtu kmenových 
populací. Irokézové věřili, že když někdo umřel, 
společnost může být ochuzena o jeho sílu. Tomuto 
ochuzení se dá zabránit tím, že na místo zemřelého 
nastoupí (je adoptován) někdo jiný, který vlastně 
přebere identitu mrtvého. Pokud by k těmto náhradám 
nedocházelo, mohlo by to poškodit fungování celé 
společnosti. Když někdo zemřel - jedno jakou smrtí- 
měla rodina povinnost držet za mrtvého smutek a to 
různě dlouhou dobu a různými způsoby. Záleželo na 
tom, v jakém příbuzenském poměru k zemřelému 
pozůstalí byli. Smutek se dal zahladit kondolenčním 
rituály. Někdy však pozůstalí odmítli přestat „smutnit“. 
Potom často docházelo k tomu, že ženy z rodiny 
mrtvého iniciovali válečnou výpravu, jež měla za úkol 
přivést zajatce. Je zajímavé, že členové domácnosti 
mrtvého se obvykle útoku neúčastnili. Pokud se nájezd 
povedl a útočná skupina se vrátila se zajatci, neměli tito 
jisté, že skutečně budou adoptováni, i když byla „volná 
místa“. Zajatec Irokézů měl v zásadě dvě možnosti jak 
skončí - buď byl umučen anebo adoptován. O tom, koho 
potká jaký osud, rozhodovaly různé okolnosti. Záleželo 
na tom, jestli šlo o zajatce mužského či ženského 
pohlaví (preferovány byly ženy), svou roli hrál také věk 
(mladší měl větší šanci) ale zřejmě nejdůležitější byl 
celkový dojem, jaký zajatec na případnou adoptující 
rodinu udělal. Často se stávalo, že zajatec, předtím než 
byl adoptován, si musel vytrpět „lehčí“ formu mučení a 
do poslední chvíle nevěděl, zda neskončí umučen 
„ohněm“. Pokud byl nakonec adoptován, neměl ještě 
vyhráno. Podléhal určité zkušební lhůtě, během níž měl 
postavení jakéhosi otroka a mohl být prakticky kdykoli 
zabit, když se v očích nové rodiny neosvědčil. I později, 
když už byl plnoprávným členem rodiny, se občas 
stávalo, že ho členové rodiny využívali na podřadnější 
práce a někdy se s ním nezacházelo zrovna v 
rukavičkách. Přesto se dá říci, že zajatec, který u rodiny 
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vydržel několik let, byl považován za čistokrevného 
Irokéze a mohl získat (většinou jako „dědictví“ po 
zemřelém) i hodnost vyššího sachema (například jezuita 
Pierre Millet se na počátku 90. let 17. století stal 
sachemem Oneidů!). Případy, že by adoptovaný zajatec 
od své rodiny utekl se samozřejmě stávaly, ale v žádném 
případě nešlo o nějaký rozšířený jev. Mnozí zajatci ani 
neměli kam utíkat, neboť jejich národy buď zanikly 
anebo byly efektivně rozprášeny (např. Neutrálové). 
Pokud i přesto zajatec utekl a byl následně chycen, 
čekala ho ve většině případů smrt umučením. Ale opět 
nešlo o pravidlo a jsou zaznamenány případy, kdy ta 
stejná osoba prošla rituálem adopce i dvakrát (např. 
francouzský „coureur de bois“ Pierre-Esprit Radisson). 
Výše popsané schéma je samozřejmě zjednodušené, ale 
v zásadě takto to (ideálně) mezi Irokézi (ale i Huróny a 
některými dalšími kmeny) fungovalo. Velký zlom pro 
tento systém nastal po příchodu bělochů, především pak 
v důsledku rozmachu Evropany přivlečených nemocí. 
Ztráty populace v důsledku epidemií, jež mezi Irokézi 
periodicky propukaly od roku 1634, byly enormní. 
Smuteční války se tak staly jedním ze základních 
prostředků, jak úbytek populace kompenzovat. 
Roztočila se spirála zajímání velkého množství lidí, 
jejichž adopci už prakticky nebylo možné „ošetřit“ plně 
ritualizovanou formou. Když například Irokézové 
koncem 40. let a na počátku 50. let 17. století porazili 
čtyři velké kmenové svazy za sebou (Huróni, Petuni, 
Neutrálové, Eriové), adoptovali mezi sebe celé vesnice z 
těchto etnik (koncem 70. let podobně naložili i s částí 
Susquehannoků). V podstatě je nechali přesídlit na své 
území a začlenili je do příslušného kmene. Ačkoli takto 
získaní lidé v zásadě nahradili vlastní zemřelé, plnému 
rituálu adopce se to podobalo jen vzdáleně. Přesto byli 
tito cizinci považováni za Irokéze, i když je Irokézové 
nebyli schopni efektivně kulturně „pohltit“. Výsledkem 
bylo vzájemné kulturní promíchání, jež mělo za 
následek změnu či zánik mnohých irokézských 
zvyklostí už v průběhu 17. století. Již v 60. letech 17. 
století žilo podle jezuitů v Irokézii více „cizinců“ než 
domorodců (celková irokézská populace byla tou dobou 
10 000-15 000) a tito „cizinci“ měli podle některých 
dobových autorů (např. Charlese-LeRoy de La Potherie) 
značně devastační efekt na irokézskou kulturu. Přes 
zmíněné nedostatky plnily tyto masivní adopce svůj 
hlavní účel. Irokézům se díky této strategii dařilo - 
navzdory epidemiím a válkám - držet svou populaci až 
do počátku 90. let 17. století na zhruba stabilní výši. 
Koncem 17. století sice utrpěli těžké ztráty v bojích s 
Francouzi a jezerními kmeny, ale od počátku 18. století 
se jim znovu dařilo stabilizovat početnost své populace. 
Smuteční války v té době už ztratily svou razanci, ale 

přesto zůstávala adopce zajatců ještě dlouhou dobu 
jedním z nejdůležitějších rituálů praktikovaných v 
irokézské lize.  
 

 
 
St.Johns 
 
Bitva u St.John's  
 
 
Po ztrátě Quebecu a Montrealu se snažila francouzská 
strana získat silnější pozici pro očekávané jednání na 
blížícím se konci konfliktu. Bylo rozhodnuto obsadit 
město St.John's na nejvýchodnější výspě 
Newfoundlandu. Mimo jiné bylo toto místo klíčem k 
okolním lukrativním rybářským oblastem. Na jaře roku 
1762 se ve francouzském Brestu nalodilo přes 700 
vojáků, kterým velel hrabě d'Haussonvile, na lodě 
admirála de Terne a vypluli přes Atlantik. 24.června se 
bez potíží vylodili v Bay Bulls na Newfoundlandu. 
Rychlým přesunem překvapili nic netušící anglickou 
posádku ve městě. Těchto zhruba 70 mužů navíc mělo 
za úkol pouze rozšiřování zdejších opevnění, na boj 
nebyli vůbec připraveni. Neměli ani jinou možnost, než 
se vzdát. 27. června bylo město ve francouzských 
rukách a ti ihned pokračovali v započatých 
opevňovacích pracech.  
 
Britové jednali obratem, komodor lord Colville 
zablokoval ústí k přístavu St.John's a začala se 
sestavovat expedice, která by získala město zpět. 
Velením byl pověřen podplukovník William Amherst, 
starší bratr generála Jeffry Amhersta. Do Halifaxu, 
odkud měly vyplout přepraví lodě, byly přesunuty 
jednotky z New Yorku a Louisbourgu. Výpravy se 
zúčastnili 77. Montgomery's, 78. Fraser's, 60. a 45.pěší 
pluk a dnes už nejasný počet provinčních vojáků, 
celkem 1500 mužů. Ti se vylodili 13.září v zátoce 
Torbay, sedm mil severně od St.John's. Od původně 
zamýšleného plánu, vylodění v úžině Kitty Vitty (dnes 
Quidi Vidi) v těsné blízkosti města, se upustilo, neboť 
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lodr Coleville, který ostrov dobře znal, si všiml v jejím 
ústí nového opevnění chránícího ústí a doporučil 
náhradní místo. Samotný výsadek proběhl jen za 
nepatrného odporu Francouzů a zcela hladce. 
Amherstovy oddíly si energickým tlakem vytvořili 
prostor a rychlým postupem dosáhly Kitty Vitty. Zdejší 
opevnění bylo dobyto a protivník se dále stahoval k 
vrcholu Signall Hill, za kterým leží město St.John's.  
 
V ústí do zátoky Kitty Vitty nechal již dříve 
francouzský velitel potopit několik šalup, aby tímto 
zabránil možnému vylodění protivníka. Po jejich 
odstranění byl druhý den vjezd volný a všechen 
vojenský materiál potřebný k dobývání města byl 
převezen na lodích z Torbay sem.  
 
 15. září byly zajišťovací a opevňovací práce v Kitty 
Vitty skončeny a oddíl anglických vojáků v husté mlze 
pronikl na vrchol Signall Hill, aniž by jej francouzské 
hlídky spatřili. Navzdory ztrátě několika mužů byli 
Britové schopni si tuto pozici udržet a francouzské 
oddíly se musely stáhnout na úroveň pevnůstky Fort 
William.  
 
Další den 16.září využily francouzské lodě blokované v 
přístavu husté mlhy a podařilo se jim vyklouznout na 
volné moře. De Ternay a d'Haussonvile zanechali 
slabou posádku pevnosti svému osudu a zamířili přes 
Atlantik zpět do Brestu.  
 
 17. září byly dokončeny dvě baterie určené k 
odstřelování Ft.William. Jedna byla na nižším svahu 
Signall Hill a druhá severně od pevnosti podél cesty 
King's Bridge Road . Osazeny byly čtyřmi 24 liberními 
a dvěma 20liberními děly. Po zahájení palby, bylo 
francouzskému veliteli jasné, že jeho situace je bez 
podpory zvenčí neudržitelná a 18. září podepsal 
kapitulaci. Ze záznamů vyplývá, že kromě kapitána 
MacDonella (87.regiment) a kapitána Alexandra 
Mackenzieho (77.regiment), kteří podlehli těžkým 
zraněním padlo dalších sedm vojáků.  
 
Dobytí města St.John's Brity, bylo posledním střetem 
Anglie a Francie v Sedmileté válce.  
 
  
O průběhu střetu si můžeme přečíst ze zápisů Williama 
Amhersta: 
 
 
13. září  
 

Bylo už šest hodin, než byli všichni ve člunech. Snow 
Peggy s provinční lehkou pěchotou na palubě jela zcela 
mimo přístav, takže se nemohli vylodit s námi. Měli 
jsme dostatek člunů, aby se mohly naráz vylodit dva 
oddíly lehké pěchoty a kromě jedné kumpanie i dva 
pravidelné bataliony. Když se všechny čluny seskupily 
na randezvous u lodi kapitána Douglase, nastoupil jsem 
do jeho člunu a zdvihl lampu jako signál pro vylodění. 
Oddíl lehké pěchoty složený z kumpanií Royal's a 
Montgomerieho horalů dorazil k pobřeží jako první, 
následován ostatními.  
 
Skupiny nepřátel na kopci střílely z velké vzdálenosti na 
čluny, jejich posádky na ně nebraly ohled, přirazili, 
zabraly malý svah v pravé části zátoky a zahájily palbu 
na skupinu shromážděnou na půli cesty k návrší vlevo.  
 
Dvě kumpanie se ihned zformovaly a zahájili palbu na 
nepřátelskou linii, která v nepořádku utíkala a oni je 
pronásledovali na návrší, kde jsme se shromáždili až se 
všechny bataliny vylodily. Náš postup byl na prvních 
čtyřech mílích velmi těžký, kvůli hustému lesu, úzké 
cestě a různým mokřinám. Krajina se později otevřela a 
já pochodem přešel kopce nalevo dolů ke Grove a Kitty 
Vitty. Prošli jsme přes les, než jsme se dostali do Grove, 
cesta byla velmi úzká, v místě nad Grove, kde se 
rozšiřovala jsme se začali řadit doleva ke Kitty Vitty, 
jsem si všiml nepřátel postupujících přes kopce do 
našeho pravého boku. Mezi nás a pevnost. Okamžitě 
jsem stáhl ty, kteří se oddělili od útvaru a pochodovali 
vpředu, aby získali kopce mezi námi a nepřítelem. Les 
na vrcholku byl tak hustý a obtížný pro pohyb, že jsem 
vskutku věřil, že ani čtyři muži z celkového počtu se 
nemohli vzájemně vidět. Vytrvale jsme postupovali 
lesem, a došli jsme na okraj velmi hluboké bažiny, na 
krátké vzdálenosti rovnému povrchu a k řidšímu lesu 
než v kopcích. V okamžení byla celá linie k mému 
překvapení velmi dobře seskupená, tak dobře, že bych 
byl rád, kdybychom se s nepřítelem utkali zde, oni však 
ustoupili směrem k pevnosti. Postupoval jsem přes 
bažinu, dostal se nad kopce, které jsme přešli při naší 
cestě do Grove, překročil jsem cestu a sestoupil dolů ke 
Grove.  
 
Shromáždil jsem vojáky po pravé straně u průchodu ke 
Kitty Vitty, který se vinul svažitým, mírně stoupajícím 
terénem, s budovou farmy a velmi dobrou pozicí nad 
naším levým bokem. Jakmile jsem zaujal pozici, 
skupina nepřátel přicházela za soustavné palby dolů z 
kopce na protější straně průchodu. Držel jsem muže pod 
ochranou terénu a neopětoval palbu, mezitím jsem jedné 
skupině rozkázal vystoupat na malý svah po naší pravé 
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straně, který byl blízko kopci na druhé straně. Pod 
palbou této čety jsem zaútočil proti proudu se dvěmi 
kumpaniemi lehké pěchoty Royal's a Montgomeryho 
horalů, podporované granátníky od Royal's. Nepřítel 
ustoupil při první salvě a kumpanie přešly řeku, aniž by 
je ohrozila jediná střela, dotíraly nahoru do kopce na 
nepřítele a sledovaly jej směrem k další skupině 
nepřátel, že jsem uviděl stezku od St.John's, jenž by 
mohla pomoci uprchlíkům. Poslal jsem ihned zbytek 
prvního batalionu vystoupat na svah, který jsme získali, 
aby podpořili ostatní kumpanie. Část nepřátel, která 
přišla jako posila, se obrátila zpět a my jsme zaujali 
pozice, které na poli úplně odřízly nepřítele od Kitty 
Vitty. Zajali jsme několik mužů a několik jsme jich 
zabili a ranili. Kapitán McKenzie byl velmi těžce raněn. 
Zatím jsme neztratili jediného muže.  
 
 
14. září  
Obešel jsem naše pozice v Kitty Vitty, byly nad 
očekávání pevné. Nad celým okolím se vypíná Signall 
hill, který musíme získat. Nepřítel na něj umístil dvě 
malá děla, s nimiž několikrát vystřelil na naše pozice. 
Přikázal jsem lehké pěchotě kap. McDonalda a 
provinčním oddílům přesunout se po setmění z Grove 
do Kitty Vitty a jakmile vyjde měsíc, postupem 
překvapit nepřítele na Signal hill. Naše předsunuté 
pozice byly připraveny je podpořit. Tu noc nepřítel 
vystřel na Kitty Vitty ze Signall hillu dva nebo tři 
granáty. Nějací nepřátelé se objevili na Gibbet hill, který 
je mezi Signall hill a pevností. Připluly šalupy se 
zásobami od transportu. S nimi přijel podplukovník 
Tulliken, který zůstal na palubě Jamese, jelikož byl 
nemocný. Kapitán Ferguson přivezl ve člunech zásoby 
pro dělostřelectvo, spolu se čtyřmi šestilibrovými 
kanony. Dal jsem jeden z nich k batalionům v Grove a 
jeden na náš předsunutý post v Kitty Vitty. Zde jsem 
připravil nemocnici a místo pro zásoby.  
 
 
15. září  
Za rozbřesku kapitán MacDonald ovládl Signal hill, 
překvapil nepřítele a zahnal ho odtud. Jeho kumpanie 
nepozorovaně prošly francouzskými předsunutými 
hlídkami a vystoupaly strmou stěnou, kde byli muži 
nuceni pomáhat jeden druhému. Nepřítel po nich zahájil 
palbu, oni ji však neopětovali, dokud nedosáhli vrcholu 
a potom tyto dvě kumpanie zahnaly tři kumpanie 
francouzských granátníků a dva pikety z 
nejvýhodnějšího místa, jak jsem později viděl - skutečně 
téměř nepřístupného. Francouzský podplukovník 
Belcombe byl velmi zle raněn, nepřítel měl mnoho 

mrtvých a raněných, navíc se nám podařilo zajmout 
raněného kapitána od granátníků. My jsme přišli o 
poručíka Schuylera a tři nebo čtyři muže. Raněn byl 
kapitán MacDonald a dalších osmnáct vojáků.  
 
Posílil jsem dobitý post lehkou pěchotou Royal's a 
Montgomerie's a granátníky 60.regimentu. Den je velmi 
mlhavý, nemáme z tohoto místa příliš dobrý výhled. 
Podplukovník Tulliken vystoupal nahoru a postoupil o 
čtvrt míle dopředu, čímž se mu otevřel lepší výhled na 
přístav. Poslal mně zprávu, že v noci slyšel zvuky, jako 
by se protivníkovy lodě pohybovaly ven z přístavu. Vítr 
foukal od pevniny.  
 
 
16. září  
Podplukovník Tulliken mi poslal zprávu, že francouzské 
lodě jsou z přístavu pryč, ve chvíli, když jsem šel k 
němu nahoru. Postoupili jsme na Gibbet hill, který 
nepřítel vyklidil a který nám poskytl pohled na pevnost 
a okolí a výhled dolů na přístav. Kopec mezi tímto a 
Signall hillem, na který včera Tulliken postoupil, se 
svažoval mnoho stop dolů, ke vstupu do přístavu. Náš 
postup do těchto míst, přinutil lodě opustit zátoku. 
Flotila lorda Collvile se objevila mimo přístav.  
 
Pevnost je nám tak odkrytá z přední strany, že je pro 
nepřítele nemožné v ní přežít, jakmile naše baterie bude 
na místě. Bomby z ní nadělají ruiny. Přijíždí dvacet 
devět šalup s dělostřeleckým materiálem, táborovým 
vybavením, potravinami atd. z Torbay. Vykládali jsme 
je, tak jak přijížděly.  
 
Z toho co jsem spatřil v zátoce jsem si neudělal 
představu o tom, zda nepřítel vážně uvažuje o její 
obraně.  
 
Ten se rozhodl nalodit to, co zbývalo z granátnických 
kompanií a spolu s d'Haussonvillem se vrátili do 
Francie. Za sebou zanechali pouze malou jednotku v 
pevnosti s rozkazem vyhodit pevnost do povětří a na 
plavidlech, která se nacházela v přístavu, opustit 
pevninu, jak nejlépe to bude možné. Posledním 
odvážným rozhodnutim bylo vyhodit pevnost do 
vzduchu až potom, co budou lodě mimo přístav, aby 
lord Collvile nebyl varován, že se lodě blíží. Tento 
předpoklad byl následně potvrzen zprávou, kterou jsem 
obdržel od muže sloužícího v St.John's o tom, že 
posádka již podminovavala pevnost.  
 
Poslal jsem velícímu důstojníkovi v pevnosti zprávu, že 
jsou mi známé jeho úmysly, a v jak bídných 



 60

podmínkách se jeho posádka nachází, a pokud nepředá 
pevnost ve stavu, v jakém se momentálně nachází, ale 
pokusí se ji vyhodit do vzduchu, jejich ústup bude 
odříznut a všichni pobiti. Poslal mi odpověď, která 
nezastírala jeho úmysly, sděloval, že bude pevnost držet 
do doby, než mu dojde veškerá munice.  
 
Hausonville je údajně pryč, čemuž jsem odmítal uvěřit. 
Ihned jsem poslal bataliony z Grove doleva na druhou 
stranu vody, jak bylo stanoveno, měli jsme dosáhnout 
cesty, která vedla mezi jezerem u Kitty Vitty a naším 
postem na Gibbet hillu, kam jsem ráno poslal provinční 
lehkou pěchotu. 
 
 
Vojenské jednotky 
 

 

Compagnies Franche de la Marine 
 
Compagnies Franche de la Marine byly nezávislé 
jednotky placené a zřizované již od roku 1669 
Ministerstvem námořnictva, které  spravovalo veškeré 
francouzské kolonie. 
 
Na americkém kontinentu byly tyto jednotky rozmístěny 
v pevnostech a v opěrných bodech podél hranice 
kolonie. Mimo klasické strážní služby plnily funkci 
„pořádkové policie“ a účastnily se všech tažení proti 
Britům a jejich indiánským spojencům. 
První příslušníci jednotek se rekrutovali ve Francii, 
později byly stavy doplňovány také z řad osadníků ve 
věku 16–60 let. Normálně nemohl být odveden nikdo 
menší než pět stop a šest palců (cca 165 cm). Toto však 

neplatilo pro mariňáky, kde jich spousta byla vysoká jen 
pět stop i méně. Nejčastěji se upsali na celý život, 
nicméně v některých případech jim byla nabídnuta 
šestiletá lhůta. Výcvik absolvovali velmi krátký, pakliže 
vůbec nějaký. Přestože byli pověstní svou 
nedisciplinovaností, v boji … 
 
Mariňáci tři dny v týdnu vykonávali vojenskou službu a 
další čtyři dny se mohli věnovat řemeslu nebo jiné práci. 
Vzhledem k nespolehlivému zásobování si museli sami 
doplňovat výstroj z místních zdrojů, a nezřídka proto 
vypadali napůl jako indiáni. Od těch převzali také 
způsob boje, který byl v tamních podmínkách a hustých 
lesích mnohem efektivnější než tehdejší evropský 
způsob boje v liniích. To se odrazilo i ve výzbroji – 
nepraktické kordy nahradily tomahawky. V Nové 
Francii přibyl do vojenského drillu také nový povel 
„faites comme les sauvages“ (bojujte jako divoši). 
V průběhu sedmileté války bojovalo vedle řadových 
královských pluků pod vedením generála markýze de 
Montcalma přibližně 1 100 příslušníků námořní pěchoty 
– prováděli převážně průzkumnou činnost. 
 
 

 

The 77th Highland Regiment of Foot Montgomery´s 
Highlander´s 
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77. skotský pěší regiment vznikl v roce 1757 ve 
Skotsku. Vojáci byli verbováni z horalů z celého 
Skotska a pod velením Archibalda Montgomeryho byli 
odesláni do Severní Ameriky. V létě 1757 dorazil 
regiment po těžké plavbě, při níž zahynulo mnoho 
mužů, do Charlestonu v Jižní Karolíně. 
 
Skotské regimenty sloužily jako lehká pěchota na 
hranicích anglických kolonií a účastnily se mnoha 
důležitých tažení. Vojáci 77th reg. bojovali při útoku na 
Fort Duguesne, kde mnoho statečných skotů útočilo a 
padlo za zvuku skotských dud. Totéž se dělo i při tažení 
na Fort Carilon a Fort St. Frederic. V roce 1760 byli 
highlandeři posláni proti indiánům z kmene Cherokee 
na hranice mezi Severní a Jižní Karolínou, sloužili také 
v Karibiku – například na Kubě a Martiniku, a také 
bojovali proti Pontiakovi při jeho povstání, kde svedli 
slavnou bitvu u Bushy Run Creek. 
 
V roce 1763 byl regiment rozpuštěn. Někteří z 
highlanderů se usadili v koloniích a ostatní se vrátili 
sloužit zpět do Skotska. 
Přestože 77th reg. byl regulérní součástí britské armády, 
jeho činnost se často nelišila od činnosti provinčních 
rangerů, od nichž se vojáci učili boji v terénu divočiny, 
používání praktických doplňků i nové lesní taktice boje, 
o čemž svědčí i jejich účast na slavném tažení Rogers 
Rangers na St. Francis. 
 
Po bitvě u Cullodenu byli obyvatelé Skotska a 
především Skotské vysočiny vystaveni krutým represím 
za strany vítězných Angličanů – za nošení plédů a 
oděvů z tartanu, hraní na dudy či nošení zbraní byly 
udíleny hrdelní tresty. Pro hrdé válečníky z Vysočiny 
byl vstup do highlanderských regimentů jedinou 
možností, jak si uchovat alespoň část své identity. 
 
To byl také důvod, proč jsme se rozhodli založit 77. 
Highlander regiment, ačkoliv se většina jeho členů 
ztotožňuje s jakobitskými rebely a z červeného sukna 
anglických uniforem jim ještě před pár lety naskakovala 
kopřivka. 
 
První nesmělé krůčky byly učiněny na jaře 2004 a 
významným mezníkem byl výprodej nejmenovaného 
velkoskladu, kde jsme objevili patřičné množství vlněné 
látky s vojenským vzorem skotské kostky. Neboť na 
jeden pléd je potřeba nejméně pět metrů tartanu a bez 
plédu není horal kompletní.  
 
77. regiment se neúčastnil pouze významných 
vojenských operací v amerických koloniích. Menší 

oddíly byly umístěny v předsunutých hraničních 
pevnůstkách nebo ve strážní službě na zásobovacích 
liniích v divočině. Zde muži trávili dlouhé měsíce bez 
kontaktu s civilizací a bez armádních dodávek, a tak byli 
odkázáni pouze na svoje schopnosti. A právě na tyto 
malé jednotky jsme se zaměřili.  
 
Jak můžete vidět také u nás, mnohé součásti uniforem v 
polních, tedy spíše lesních podmínkách vzaly brzy za 
své a bylo nutno je nahradit věcmi praktičtějšími a 
hlavně dostupnějšími. Střevíce se brzy prochodily a 
vhodnou náhradou byly indiánské mokasíny. Typické 
červeno-bílé punčochy se po chvíli prodírání mlázím 
měnily na cáry, což vyřešily kožené kamaše. Také 
prachovnice a lovecké brašny byste u výstrojního 
důstojníka hledali marně. Z vlastní zkušenosti víme, že 
co bylo dobré pro americký prales, plně vyhovuje také v 
českých luzích a hájích. O tom, že toto tvrzení máme 
ověřeno pro každou roční dobu, se můžete přesvědčit na 
fotografiích.  
 
Regiment byl nazván podle majora Archibalda 
Montgomerieho, dědice titulu Earl of Eglinton, který byl 
pověřen na konci roku 1756 jeho sestavením. Major 
Montgomerie byl oblíbený, a proto mu nedělalo velký 
problém naplnit plukovní počty pro třináct kumpaní, 
celkem 1460 mužů, včetně 65 seržantů a 30 dudáků a 
bubeníků. Většina těchto mužů byla pravděpodobně 
rekrutována z Montgomerieho panství v Ayrshire kolem 
Irvingu a Eglintonu. Další pak přišli z Vysočiny kde 
měla rodina dobré kontakty.  
 
Důstojnický patent plukovníka pro Archibalda 
Montgomerieho je datován 4.ledna 1757 a patenty 
ostatních důstojníků byly vydány o den později. 
Regiment původně nesl označení jako 1. horalský, poté 
62.pěší a nakonec jako 77. pěší pluk. Shromadiště bylo 
určeno v Glasgow a odtud se v březnu pluk přemístil do 
Irska. 13.června se nalodili v Corku na lodě plující do 
Jižní Karolíny a zde přistáli 1.srpna v Charlestonu. 
Plavbu mužstvo snášelo velice špatně a i karolínské 
klima horalům nesvědčilo.  
 
Na jaře 1758 byl pluk převelen do Pensylvánie do 
výchozího místa pro výpravu generála Forbese proti 
Ft.Duquesne. Do Philadelphie přišli 8.června 1758. 
Muži 77. regimentu spolu s 60.regimentem Royal 
Americans tvořili jádro 6238 vojáků určených k této 
výpravě. Během září postoupily forbesovy síly až do 
Loyal Henning asi 50 mil od francouzské pevnosti. 
Odtud vedl major Grant průzkumný oddíl 900 mužů, 
který byl 14.září v těsné blízkosti Ft.Duquesne 
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zdecimován. Ztráty 77. regimentu činily 231 mrtvých, 
raněných nebo zajatých. V zajetí skončil i James Grant. 
Raněni byli kapitán Hugh Mackenzie, poručíci 
Alexander Macdonald ml., Archibald Robertson, Henry 
Monro a podporučíci John Macdonald a Alexander 
Grant.  
 
Pouze 150 horalů se v pořádku vrátilo do Loyal 
Henning. Ft.Duquesne byl Brity obsazen 24.listopadu, 
opraven a přejmenován na Fort Pitt. Vojáci 
77.regimentu zde strávili zimu.  
 
V červnu 1759 se regiment přesunul do Fort William 
Henry, s dalšími 14 500 muži táhl pod velením generála 
Amhersta proti francouzské pevnosti Ft. Carillon a 
Crown Point. Nepřítel opustil pozice bez boje, Ft. 
Carillon byl přejmenován na Ft.Ticonderoga - dnes zde 
má 77.regiment pamětní desku. Koncem září vyrazila z 
Crown Point výprava majora Rogerse, aby zničila 
St.Francis. Podle některých zpráv se jí zúčastnilo i 
několik vojáků ze 77.regimentu.  
 
Na jaře 1760 dostal plukovník Montgomerie příkaz 
zastavit čerokíjské nájezdy do pohraničních oblastí. Pro 
výpravu bylo vybráno 700 vojáků jeho pluku, 400 mužů 
60.regimentu a několik oddílů provinčních pluků, kteří 
se v dubnu vylodili v Karolíně. Vojáci postoupili do 
blízkosti ind. města Little Keowee v polovině června a 
lehká kumpanie horalů a Royals toto místo zničila. 
Město Estatoe však indiáni vyklidili a výprava byla 
nucena ustoupit do Ft.Prince George, aniž by 
zaznamenala větší úspěch.  
 
Další akce, do které byli Montgomeryho horalé 
zapojeni, byla expedice vyslaná na španělský ostrov 
Saint Dominique v karibské oblasti. Zúčastnilo se jí šest 
kompanií na čtyřech lodích, kterým velel komodor Sir 
James Douglas. Velitel pěchoty byl lord Rollo. Tato 
malá flotila byla po vyplutí z New Yorku nejprve 
rozehnána vichřicí a poté jednu její část napadli 
francouzští korzáři. Při tomto incidentu byl zraněn 
kapitán Robertson a jedenáct mužů. Poručík Maclean a 
šest dalších horalů bylo zabito. Přesto všechno se 
podařilo 6.června úspěšně vylodit na Dominiku a 
bleskovým přesunem obsadit sídlo místního guvernéra, 
město Roseeau. Útok na město byl tak rychlý a prudký, 
že britská strana neutrpěla téměř žádné ztráty.  
 
Následujícího roku 1761 se 77.regiment společně s 42. 
pěším-Black Watch zúčastnili obsazení Martiniku a 
Kuby. Na Martiniku byl raněn jeden seržant a 26 
vojáků. Oddíly určené k dobytí Havany vypluly z 

Martiniku 5.června 1762. O tři dny později se bez 
problémů vylodili v zálivu Ance Darlet. Při dobývání 
města byl zabit poručík Macvicar a dva vojáci. Poručíci 
Grant a Macnab a šest vojáků zemřelo na horečku. Do 
New Yorku se zúčastněné kumpanie vrátily v říjnu.  
 
Mezitím byly dvě kumpanie horalů vyslány k posílení 
výpravy plukovníka Amhersta, která měla za úkol 
obsadit francouzi držený St.John's na Newfoundlandu. 
12.září došlo k vylodění na ostrově. Do akce byli ještě 
zapojeni 60. a 45.pěší a Fraserovi highlandeři. Ztráty 
77.regimentu nebyly veliké - kapitán Mackenzie a 4 
vojáci padli, dva byli zraněni. Po  
 
V červnu 1763 v průběhu Pontiakova povstání oblehli 
nepřátelští indiáni Fort Pitt. Plukovník H.Bouqet 
shromáždil v Carlisle 500 vojáků 42., 60. a 
77.regimentu, se kterými vyrazil 18.července pevnosti 
na pomoc. Odpoledne 5.srpna na Chesnout Ridge, 
přibližně míli od stanice Bushy Run, byla kolona 
napadena indiány. Díky silné početní převaze indiánů, 
se museli vojáci stáhnout do improvizovaného 
opevnění. Druhý den se však podařilo horalům situaci 
zvrátit a indiány porazit. Záchranná výprava dosáhla 
Fort Pittu 10.srpna. V průběhu této výpravy byl zabit 
bubeník a pět vojáků. Zraněn byl poručík Donald 
Campbell, dobrovolník John Peebles, seržant a 7 vojáků. 
Ve Ft.Pitt se horalé zdrželi až do listopadu 1763.  
 
30. listopadu 1763 byl pluk částečně rozpuštěn, 
důstojníkům i mužstvu bylo nabídnuto buď možnost 
zůstat v koloniích, nebo návrat do vlasti. Ti, kteří 
zůstali, dostali pozemky k usídlení v závislosti na jejich 
hodnosti. Tito se pak po vypuknutí Americké revoluce 
spojili s muži ze 78.regimentu a utvořili 84.pěší pluk - 
Highlanders emigrants.  
 
Vojáci, kteří se vraceli zpět na Ostrovy, se z 
Polymouthu, kde se vylodili, přesunuli do Winchestru. 
Zde byl 17. srpna 1764 pluk rozpuštěn úplně. Důstojníci 
byli uvolněni ze služby s polovičním platem, mužstvu 
byl vyplacen žold za 14 dní a nikomu nebyla dána půda. 
 
Výbava 77th 
 
Základní barva tartanu je zelená.Nošení plédu nebo kiltu 
je ponecháno na libovůli dotyčného.Vzhledem k 
tradicionalistickým náladám v jednotce je doporučen 
pléd.  
Volná část plédu se připíná jednoduchou jehlicí ke 
kabátu.  
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Kabát v tm. červené barvě, podšívka zelená. Na 
rukávech jsou ohrnuté manžety v barvě podšívky, stejně 
tak i límec. Lemování a prýmky v barvě bílé u mužstva. 
Důstojníci mají lemy stříbrné. Knoflíky z bílého kovu, 
mírně vypouklé, průměr 20 mm. Na levém rameni 
kožené poutko pro připnutí plédu.  
 
Vesta ve stejné barvě jako kabát, stejné je i lemování, 
knoflíky a poutko na rameni. Na rozdíl od kabátu má 
vesta kapsy. Podšívka bílá. Bílý je i zadní, zkrácený díl 
vesty.  
Košile z bílého plátna, odpovídající danému období.  
 
Na nohou jsou červenobílé kamaše upevněné pod 
kolenem červenou stužkou.  
Černé střevíce s mosaznou přezkou.  
 
Bonnet modrý s 20 mm širokým červeným lemem a 
malou červenou bambulí. Na levé straně černá kokarda s 
bílým knoflíkem. Mužstvo může ještě doplnit kousek 
medvědí kožešiny, na stranu za kokardu.  
 
Důstojníci nosí na pravém rameni agulet ze stříbrných 
šňůr a přes levé rameno červenou hedvábnou šerpu.  
Poddůstojníci mají červenou šerpu lemovanou zeleně.  
 
Sporran, dirk a meč je individuální záležitost a není 
určena předpisem, pouze je DOPORUČENO používat 
předviktoriánské vzory.  
 
Mušketa Brown Bess s bodákem.  
 
Přes vestu se zapíná opasek s cartrigeboxem na 9 patron. 
Ten je dřevěný s koženým překlopem, na němž je 
umístěn mosazný monogram panovníka. Na řemeni 
sporanu je z pravé strany dirk a zleva bodák v černém 
koženém pouzdře.  
 
Tábornické vybavení a věci osobní potřeby jsou nošeny 
v batohu na zádech a v tašce přes rameno.  
Batoh je z bílé celtoviny. Je možné použít variantu s 
jedním popruhem přes rameno, nebo se dvěma popruhy. 
Z důvodu ochrany obsahu batohu je nutné zvolit při 
výrobě nepromokavý materiál. Světlé barvy je i plátěná 
taška. Spolu s čutorou z pocínovaného plechu se nosí na 
pravém boku. Na levém boku je meč nebo sekera.  
 
Vzhledem k zaměření naší jednotky na oddíly v 
předsunutých hraničních výspách a důstojnický kurz 
boje v amerických koloniích, je tolerována nepředpisová 
obuv, kamaše, muškety. Výstroj lze doplnit 

tomahawkem, střeleckou brašnou, prachovnicí a v 
decentní míře i indiánskými doplňky.  
 
Seznam výstroje, kterou musel mít voják u sebe není 
znám. Proto zde uvedu další doporučenou výbavu pro 
akce 77. regimentu.  
- celta a přiměřeně dlouhá šňůra pro zbudování 
přístřešku  
- deka (dle možností a otužilosti jednotlivce)  
- boiler nebo hrnek na vaření  
- ocílka a potřeby pro rozdělávání ohně  
- zavírací nůž  
- sekera  
- potraviny pokud možno s ohledem na dobovost  
- pro zimní akce mačky a vysoké kamaše 
 
hodnosti 
------------- 
colonel 
lieutenant colonel 
major 
captain 
captain lieutenant 
lieutenant 
ensign 
kaplan 
adjuntant 
ubytovatel 
plukovní lékař 
cadet 
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His Majesty’s Independent Companies of 
Rogers’ Rangers 
 
Rangeři byli důležitým doplňkem řadové a provinční 
armády jako partyzánští bojovníci a průzkumníci. 
Ačkoli se ukázali být velmi houževnatými a jejich 
nasazení efektivní, britští velitelé jim svou důvěru dávali 
jen pozvolna. Opovrhovali totiž jejich „divošským“ 
oděvem, nekonvenční taktikou, občasnou neukázněností 
a demokratickými pravidly náboru, která povolovala 
přijímat i černochy a indiány. Právě to však umožňovalo 
pohotově bojovat s jejich hrůzu nahánějícími 
kanadskými a indiánskými nepřáteli za všech 
povětrnostních podmínek a ve všech 
prostředích.Brigádní generál George Augustus Howe 
poznal, že válka v lesích nemůže být bez rangerů 
vyhrána a v roce 1758 přesvědčil generálmajora 
Jeffreyho Amhersta k reorganizaci celé jeho armády do 
podoby rangerů způsobem oblečení, výstroje a výcviku. 
 
   
 
První nezávislá kompanie rangerů kapitána Roberta 
Rogerse vznikla vyčleněním z Blanchardova New 
Hampshirského pluku v létě 1755. Vzhledem k 
dosaženým úspěchům byl Rogers postupně pověřen 
sestavením dalších devíti kompanií, z nichž dvě byly 
indiánské. V létě roku 1759 byla Amherstova důvěra v 

rangery odměněna, když se během počátku obléhání 
pevnosti Carillon ukázali jako jediná složka armády 
dostatečně způsobilá k boji s nepřátelskými bojovníky v 
lesích.  
 
Kromě mnoha průzkumných i bojových výprav se 
zúčastnili i hlavních operací, například dobývání 
pevností Ticonderoga (1758 a 1759), Louisbourg 
(1758), Quebec (1759). V roce 1760 vedli vyhnání 
Francouzů z údolí řeky Richelieu. Po kapitulaci 
Montrealu nesli tuto zprávu do francouzských pevností 
ležících 1 000 mil na západ. Byli poraženi pouze 
jednou, a to čtyřnásobnou přesilou. 
 

 
 
(Indiánští spojenci) 
 
Velmi podstatnou součástí bojišť francouzsko-indiánské 
války byli i původní obyvatelé Ameriky, které se na 
svou stranu snažily naklonit obě znepřátelené mocnosti. 
Život v severovýchodních lesích byl velmi krutý a boj 
náročný. Způsob života i bojovou taktiku v hustém lese 
však měli indiáni mistrně zvládnutou. Byli proto velkým 
postrachem osadníků i řadové armády, jež nebyla na boj 
v podmínkách severoamerické divočiny příliš 
uzpůsobena. 
 
Na straně Francouzů i Britů zasáhly do této války 
desítky indiánských kmenů a skupin. Mezi ty 
nejznámější patří Abenakiové, Mohegani, 
Stockbridgeové, Delawarové, Algonkini, Ojibwové, 
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Huroni a Irokézové. Konflikt, do něhož byli vtaženi, 
měl pro mnoho kmenů nedozírné důsledky, často i pro 
ty, jichž se přímo netýkal a do bojů se nezapojily. 
Mnoho kmenů bylo během války zcela rozprášeno, 
donuceno se přesídlit, nebo sloučit s jinými kmeny, což 
často znamenalo úplný zánik jejich vlastní kultury a 
identity. 
 
Pro koloniální síly byli spojenečtí indiáni i přes svou 
nedisciplinovanost a svobodomyslnost ohromným 
přínosem. Některé „pokrokové“ jednotky přebraly 
částečně jejich způsob boje, jelikož ten evropský se 
mnohokrát ukázal jako naprosto nepoužitelný v místních 
podmínkách. Toto vedlo majora Rogerse dokonce k 
tomu, že založil několik kompanií rangerů složených 
pouze z indiánů. Domorodí zvědové nemohli chybět 
snad při žádné významnější vojenské akci. To jak 
důležitou úlohu měli indiáni v této válce dokazují 
někteří současní historikové tvrzením, že kdyby se 
Irokézská liga připojila na stranu Francie, 
pravděpodobně by se dnes v celé Severní Americe 
mluvilo francouzsky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KMENY 
 
Jižní oblast(Seminolové, Cherokeeové, Creek, Choctaw) 
 
Severovýchodní oblast - Severní kmeny(Huroni-
Wendati) 
 
Severovýchodní oblast - Kmeny severní Nové 
Anglie(Penobscotové, Abenakiové) 
 
Severovýchodní oblast - Středo-atlantické 
kmeny(Delawarové-Mingové-Lenapové, Algonquian) 
 
Severovýchodní oblast - Irokézské kmeny(Irokézové) 
 
{Wyandotové, Odžibwejové, Abenakiové, 
Nipissingové,Šónijové,Miamij,Potawatomiů,Menominíj 
 Catawa,franc.Irokézové,Krík,} 
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Abenaki - Abenakiové 
 
  Abenakiové byli mocnou konfederací kmenů žijících 
na severu Nové Anglie a v jižní části kanadského 
Maritimes. V původním jazyce nazývali Abenakiové 
svou domovinu "Ndakinna" - ‚Naše země‘. Východní 
Abenakiové obývali převážně dnešní stát Maine, 
východně od White Mountains. Západní Abenakiové 
žili na západní straně hor ve Vermontu, New Hampshire 
až po východní břeh Champlain Lake. Jižní hranice se 
táhly podél toku Merrimack River až po jižní New 
Hampshire. Přímořští Abenakiové osídlovali St. Croix a 
údolí řeky St. John, na hranicích státu Maine a New 
Brunswick. Vlna evropských přistěhovalců a válka 
donutila mnoho Abenakiů k odchodu na sever do 
Quebecku, kde založili dvě velké společenství v St. 
Francois a Becancour, blízko Trois-Rivieres. Dnes žijí 
Abenakiové ve třech rezervacích v severním Maine 
(Penobscot, Passamaquoddy, a Maliseet) a sedm 
rezervací Maliseetů je New Brunswick a Quebecku. 
Někteří Abenakiové se rozhodli, že budou žít 
samostatně bez kmenové příslušnosti v severním  New 
Hampshire a Vermontu.  
 
 Před příchodem Evropanů mohlo být Abenakiů 
odhadem kolem čtyřiceti tisíc, nepočítaje Pennakůky a 
Mikmaky. Východních Abenakiů bylo dvacet tisíc, 
Západních deset tisíc a Mořských také deset tisíc. Po 
roce 1500 postihly Abenakie první dvě velké epidemie, 
zanesené sem přistěhovaleckými rybáři. Mezi lety 1564 
až 1570 jim způsobila značné ztráty neznámá choroba a 
v roce 1586 to byl tyfus. Největší epidemie je postihly 
ještě před tím, než Angličané osídlili Massachusetts 
(1620), ty řádily ve třech různých formách napříč celou 
Novou Anglii a Kanadským Maritimes. V roce 1617 
byla úmrtnost původního obyvatelstva v Maine až 75%. 
Populace Abenakiů se snížila o polovinu. Jednotlivé 
infekce a nemoci si svou daň vybíraly i nadále:  

 
- neštovice 1631, 1633, a 1639; 
 
- neznámá epidemie 1646; 
 
- chřipka 1647; 
 
- neštovice 1649; 
 
- záškrt 1659; 
 
- neštovice 1670; 
 
- chřipka 1675; 
 
- neštovice 1677 a 1679; 
 
- neštovice a spalničky 1687; 
 
- a neštovice 1691, 1729, 1733, 1755, a 1758. 
 
  
 
 Po roce 1676 dosáhli Abenakiové určitého oživení, 
protože mezi sebe adoptovali tisíce uprchlíků z jihu 
Nové Anglie, které vyhnali osadníci a Válka krále 
Filipa. Byli to Pennakůkové, Narragansetti, 
Pokumtukové a Nipmukiové. Nejvíce uprchlíku přijali 
Sokokiové - Západní Abenaki. Jenže úmrtnost byla stále 
tak veliká, že po Americké revoluci zbylo Abenakiů 
méně než tisíc.  
 
 Abenakiové si ve své rodné řeči říkali Alnanbal - 
‚Lidé‘. Jméno ‚Abenaki‘ pochází z jazyka Montagnaisů 
a volném překladu to znamená ‘Lidé od úsvitu‘, anebo 
‚Východní lidé‘. Vyslovuje se v mnoha různých 
variantách jako například:  Abenaqui, Abnaki, Alnanbal, 
Benaki, Oubenaki, Wabanaki a Wippanap. Francouzi 
nazývali východní Abenakie Loup - Vlci a formálně 
Natio Luporem - Vlčí národ. No, a  západním 
Abenakiům se říká Sokoki. Angličané původně 
používali jméno Tarrateen a říkali tak nejen Abenakiům, 
ale také Mikmakům. Později nazývali slovem Tarrateen 
pouze Mikmaky a Abenakii nazývali kmeny v severním 
Maine. Západním Abenakiům, čili Sokokiům říkali St. 
Francis Indians.  
 
 Zde jsou jiné názvy, tak jak je používali jednotlivé 
národy:  Anagonges (Irokézové), Aquannaque (Huroni), 
Bashaba, Gannongagehronnon (Mohawkové), 
Moassones, Maweshenook, Narankamigdok, Natsagana 
(Caughnawagové), Obunego; Onagunga, Onnogonges, 
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Opanango, Owenagunges, Owenunga, a Skacewanilom 
(Irokézové) 
 
 Abenakiové patří do algonkínské jazykové rodiny, ale 
přesto se jejich řeč od ostatních sousedů dost lišila. 
Existoval i značný dialektický rozdíl mezi Západními a 
Východními Abenakii.  
 
 Abenakiové tvořili velkou alianci těchto podnárodů: 
Amasekonti, Androskoggini, Kennebekové, Maliseeti, 
Ouarastegouiakové, Passamaquoddové, Patsuiketové, 
Penobskotové, Pigwacketové, Rocamekové, Sokoni, a 
Wewenokové.  
 
 V Kanadě žili Abenakiové od roku 1750 v sedmi 
smíšených misiích podél řeky Svatého Vavřince:  
Kaughnawagana (Mohawkové), Jezero dvou hor 
(Irokézové a Nipissingové),  St. Francois (Sokokiové, 
Pennakůkové a Algonkíni z Nové Anglie), Becancour 
(Východní Abenakiové), Oswegatchie (Onondagové a 
Oneidové), Lorette (Huróni) a nakonec St. Regis 
(Mohawkové). 
 
 Východní Abenakiové: 
 
Amasekonti mezi Horním Kennebec a Androscoggin 
River v západním Maine. Androscoggini 
(Amariscoggin, Ameriscoggin, Anasaguniticook, 
Arosaguntacook, Asschincantecook). Jejich hlavní 
vesnice, Arosaguntacook Town se nacházela na 
stejnojmenné řece. Arosaguntakookové byli občas 
mylně považování za St. Francois Indians.  
 
Kennebekové (Caniba, Sagadahoc, Kanibesinnoak, 
Norridgewock, Nurhantsuak) žili podél Kennebec řeky 
v severní Maine. Vesnice: Amaseconti (Amesokanti, 
Anmissoukanti) 
 
Norridgewockové (Naridgewalk, Neridgewok, 
Noronjawoke), Kennebec, a Sagadahoc. 
 
 Ossipeeové – žijící na jezeře Ossipee ve středu 
východního New Hampshire. Penobscotové (Pentagoet, 
Panaomeska) - což volně přeloženo znamená "skalnaté 
místo," nebo "skalní výběžek." Obývali oba břehy 
Penobscotského zálivu, který byl zařízlý hluboko do 
vnitrozemí podél Penobscot River. Penobscotové od 
Mooseheadského  jezera jsou známý jako 
"Mooseheadští jezerní Indiáni." Vesnice: Agguncia, 
Asnela, Catawamtek, Kenduskeag, Mattawamkeag, 
Meecombe, Negas, Olamon, Oldtown, Passadumkeag, 
Pentagouet, Precaute, Segocket, a Wabigganus.  

 
Pigwacketi (Pegouakki, Peguaki, Pequawket). Jejich 
hlavní město se nazývalo Pequawket a leželo na horním 
Saco River.  
 
Rocamekové obývali horní Androscoggin River.  
 
Wewenokové (Ouanwinak, Sheepscot, Wawenock, 
Wawnock) žili na pobřeží jižního Maine.  
 
Wolinakové (Becancour) Trois-Rivieres, Quebec.  
 
Toto jsou ještě jiná jména spojována s východními 
Abenakii:  Arsikantegou, Kwupahag (Kwapahag). 
 
  
 
 Přímořští Abenakiové:  
 
kulturně a jazykem velmi podobní Mikmakům, 
Maliseetům a Passamaquoddům. Francouzi je společně 
nazývali Etchemin. Maliseeti (Aroostook, Malecite, 
Malicite, St. John's Indians). Z jazyka Mikmaků - 
"malisit" - " broken talker." Jejich vlastní jméno je 
"Wulastegniak" ,tedy "dobří říční lidé." Žili na březích 
St. John River v severovýchodním Maine a v západním 
New Brunswick.  
 
Vesnice: Devon, Kingsclear, Madawaska, Mary's, 
Medoctec (Medoktek, Meductic), Okpaak, Oromocto, 
St.Anne, St. Basile, The Brothers (Micmac), Tobique, 
Viger, a Woodstock. 
 
Passamaquoddové (Machias kmen, Opanango, 
Pesmokant, Quoddy, Scotuks, Scootuck, St. Croix 
Indians, Unchechauge, Unquechauge). Překlad jejich 
jména by mohl být "místo tresčího ostnu". Vesnice 
kmene se nacházely v Passamaquoddském zálivu, na  
St. Croix River a  Schoodic Lake. Vesnice:  
Gunasquamekook, Imnarkuan, Machias, Sebaik, a 
Sipayik. Ještě jiné osady ležely na Lewis Island a Calais 
v Maine a také několik vesnic v kanadském St. Croix. 
 
  
 
 Západní Abenakiové (Sokoki): 
 
Původně to byly spojené kmeny Abenakiů z Vermontu, 
New Hampshire a západu Bílých hor. Výraz Sokoki 
znamená - "oddělení lidé." Varianty názvu Sokoki:  
Assokwekik, Ondeake, Onejagese, Sakukia, Sokokiois, 
Sokoquios, Sokoquis, Sokokquis, Sokoni, Sokwaki, 
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Soquachjck, a Zooquagese. mezi Sokokie můžeme 
začlenit také některé skupiny západních Pennacooků:  
Amoskeag, Naamkeek, Nashaway, Souheyan, a 
Winnipesaukee. Sokokiové bývali často mylně 
považováni za Saky, východní Abenakie.  
 
Cowasukové (Cahass, Cohassiac, Coos, Coosuc, Koes). 
Jejich vesnice se nazývala Cowass -"sosnové místo" a 
ležela na Connecticut River v severním Vermontu. 
 
Hoosakové. Smíšení s Mahicany.  
 
Missisquoini (Mazipskoik, Misiskuoi, Missiassik, 
Missique, Missisco) "pazourkové místo." Východní 
břeh jezera Champlain.  
 
Schaghticokové, žijící ve smíšeně s Mahicany na 
Hudsonu v severním Albany a New Yorku.  
 
Squakheagové (Squaeg, Squawkeag). Různě smíšení se 
Sokokii, Pocumtuky a Nipmuky. 
 
St.Francois (Odanak, St. František, St. Francois du 
Selak). sídlili jihozápadně od Trois-Rivieres, Quebecu a 
St. Francois River. 
 
  
 
Jiná jména Abenakijských vesnic:  
 
Aquadocta, Cobbosseecontee, Ebenecook, 
Ketangheanycke, Mascoma, Masherosqueck, 
Mecadacut, Moshoquen, Muscongus, Negusset, 
Ossaghrage, Ouwerage, Pasharanack, Pauhuntanuc, 
Pemaquid, Pocopassum, Sabino, Sagadahoc, Satquin, 
Segotago, Sowocatuck, Taconnet, Unyjaware, a 
Wacoogo. 
 
  
 
 Abenakiové žili v podstatě podobně jako jiní algonkíni 
v Nové Anglii. Od nich se naučili pěstovat kukuřici, 
fazole a dýně. Proto také vesnice stavěli v úrodných 
údolích řek. Některé jejich polnosti byly opravdu 
rozsáhlé. Missisquoti žijící na východním břehu jezera 
Champlain obdělávali více než 250 akrů polí s kukuřicí. 
Vypěstované jídlo doplňovali uloveným masem, rybami 
a divoce rostoucími plodinami. Ryby pokládali za velmi 
důležitou součást jídelníčku, což se zvláště týkalo 
obyvatel přímořských osad. V oblastech, kde půda na 
polích nebyla tak úrodná, se ryby často využívali jako 
umělé hnojivo. 

 
 Většinu roku žili Abenakiové rozptýlení po 
jednotlivých rodech, které se staraly o dědické 
vlastnictví svých otců. Na rozdíl od Irokézů a většiny 
algonkínů v oblasti, prosazovali Abenakiové patriarchát. 
Během jara a léta se rody usazovaly v pevných sídlištích 
na březích řek, nebo moře a věnovali se zemědělství a 
rybolovu. Vesnice musely být často opevněny; záleželo 
na válečných zvycích jednotlivých lokací. Ve srovnání s 
Irokézy byli vesnice Abenakiů poměrně malé. Žilo v 
nich průměrně kolem stovky obyvatel, ale existovali 
také výjimky - zvláště u západních Abenakiů. Někteří 
stavěli dlouhé oválné domy, ale nejvíc oblíbené byly 
kupolovité stavby. Během teplých měsíců byly jejich 
domy kryty kůrou nebo splétanými rohožemi. V zimě se 
Abenakiové rozdělili do menších tlup a stahovali se do 
vnitrozemí, kde stavěli kůrové wigwamy kuželového 
tvaru, podobné těm, jaké stavěli obyvatelé Velkých 
pláni.  
 
 U většiny lesních kmenů  bylo zvykem respektovat 
určité kmenové autority - volené, nebo dědičné sačemy. 
V případě války bylo často nutné vytvořit alianci, která 
podléhala vedení některého z mocných a schopných 
náčelníků. Co se týkalo mezikmenových kontaktů, 
existoval určitý dobře zaběhaný „diplomatický“ řád, 
který všichni. Abenakiové centrální vládu neměli. V 
jednotlivých podkmenech sice sloužili sačemové, ale ti 
měli velmi omezenou. Když řešili důležité věci, jako je 
třeba válka mír, svolali se všichni dospěli, kteří par 
rozhodovali o dalším postupu.  K určité změně došlo po 
roce 1670, kdy Abenakiové z nutnosti utvořili alianci, 
která měla zabránit neustálému postupu výbojných 
Irokézů a anglických osadníků. Ale absence pevného 
vedení, byla stálé zřejmá, jak dokazovaly stížnosti 
francouzských důstojníků, kteří měli potíže ovládat 
abenakijské válečníky. 
 
 Neexistence náčelnické vlády, ale neznamenala, že by 
Abenakiové byli neorganizováni. Naopak! V případě, 
když jim hrozilo nebezpečí, opouštěli své vesnice – 
rozptýlili se do malých tlup a opět se shromáždili na 
vzdáleném a bezpečném místě, z dosahu nepřátel. Tímto 
způsobem dokázali dlouho vzdorovat i samotným 
Irokézům. Abenakiové včas zmizeli, aby se mohli v 
klidu přeskupit k protiútoku. V čase války to byla 
účinná strategie, zajištující kmenu dostatek bezpečí. 
Způsob takto vedené obrany, někteří nechápali a pouze 
pokládali Abenakie za kočovný kmen. Mohlo to tak 
opravdu vypadat, jelikož často ustupovali až na sever do 
Kanady, což byla dobrá zamínka pro anglické osadníky, 
kteří prohlásili Abenakie za kanadské Indiány a 
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„právem“ zabírali jejich půdu v Maine, New Hampshire 
a Vermontu, bez jakéhokoliv vyrovnání. Pouze 
Penobskotové a Passamaquoddové podepsali smlouvy a 
udrželi si pozemky ve vlastnictví. Jiní Abenakiové 
neměli takové štěstí a byli vykořenění ze své domoviny 
a zůstali bez kmenové identity. Jiní přežívali v malých 
tlupách rozptýlení v Nové Anglii, kde zůstali jako malé 
pomníčky na připomínku jejich dávné přítomnosti.  
 
 Několik let po objevení Sebastian Cabot v 1497, začali 
evropští rybaří pravidelně navštěvovat Grand Banks a 
pobřeží Maine. Oblast taktéž prozkoumal Giovanni de 
Verrazano (1524). Časem se mezi Abenakii a Evropany 
rozběhl čilý obchodní ruch. Na rozdíl od Španělů, kteří 
snili a očekávali, že objeví bájných sedm měst Ciboly, 
podle legendy samozřejmě přecpaných zlatem, byli 
jejich severnější sousedé z Evropy realističtější. Místo 
snění brzy pochopili, že opravdovým zlatem severní 
Ameriky jsou kožešiny. Francouzi byli první, kdo začal 
organizovat výpravy, které tam zakládaly trvalé 
obchodní a misijní stanice. 
 
 Samuel de Champlain a Pierre De Monts vystavěli v 
roce 1604 v ústí řeky St. Croix Fort St. John. Zde byly 
vykupovány kožešiny převážně od Penobskotů a 
Maliseetů, ale místo nebylo zvoleno dobře. Po roce 
záplav, těžké zimy a hladovění se Francouzi 
přestěhovali napříč Fundy Bay do Port Royal (Nova 
Scotia) Ačkoliv táto země patřila Mikmakům, Francouzi 
zde začali čile obchodovat s Abenakii. Penobskotové, 
kteří pochopili jak výnosný může být obchod s kůžemi, 
začali uplatňovat svou moc nad jižními a západními 
Abenakii, aby tak trh s kožešinami mohli lépe ovládat. 
Náčelník Penobskotů, Bashaba, byl schopen vytvořil 
alianci, která měla mít pod kontrolou konkurenční 
Mikmaky. Vztahy mezi těmito kmeny nikdy nebyly 
růžové, ale obchod s kůžemi vzájemnou nenávist ještě 
přiostřil, až k vypuknutí tzv. Tarrateenské války v roce 
1607, kdy se proti sobě postavila aliance Penobskotů a 
spojenectví Mikmaků s Maliseety.  
 
 Válka trvala bez přerušení celých osm let. Francouzi 
spokojeni s tímto stavem, obchodovali současně s oběmi 
nesvářenými stranami. Do Port Royal přijeli v roce 1610 
francouzští jezuité, kteří se okamžitě chopili své 
misionářské práce mezi Mikmaky. Nejen vznešené 
duchovní cíle vedly tyto muže do Ameriky, ale i touha 
po zisku. Navzdory válce vystavěli roku 1613 obchodní 
stanici v St. Sauver Mont-Deserts de Pentagoet (Bar 
Harbor v  Maine) určenou pro Penobskoty. Následným 
rokem zkomplikovaly situaci nájezdy anglických 
osadníků s Jamestownu ve Virginii. V roce 1615 

Mikmakové zajali a zabili vůdce Penobskotů Bashabu a 
válečný úspěch se přenesl na jejich stranu. Do dvou let 
si válečnici Mikmaků zcela podrobili pobřeží Maine a 
jih Massachusetts.  Zde se střetli z daleko nejhorším 
nepřítelem jakého mohli vůbec potkat - s epidemií.  
Během let 1616 až 1619 se prohnaly celým okolím tři 
metly nemocí a vyhubili skoro 75% obyvatelstva. Málo 
bylo těch, kdo mohli pohřbívat mrtvé a ještě méně těch, 
kdo by mohli vést válku.  
 
 Francouzi se postupem času museli porozhlédnout po 
jiném místě, kde by mohli obchodovat s kůžemi. Jeden z 
důvodu byly neustále výboje Anglických osadníků z 
Virginie, které je donutili opustit celou oblast od Maine, 
až po kanadský Maritimes.  Francouzi se přestěhovali 
do St. Lawrence Valley a za sebou zanechali jenom Port 
Royal a malou obchodní stanici u ústí Penobscot River, 
kde stále ještě obchodovali s Abenakii a Mikmaky. Ale i 
tento malý obchodní ruch byl pro Velkou Britanii trnem 
v patě, jelikož si britská koruna vymáhala právo na celé 
území, na základě objevné cesty Humphreye Gilberta 
(1578).  
 
 K prvnímu kontaktu mezi Abenakii a Angličany došlo 
v roce 1607, kdy chtěla Plymouthská společnost založit 
novou kolonii na řece Kennebec. Tento plán však 
Britům nevyšel. O sedm let později, se s Abenakii setkal 
kapitán James Smith, který prozkoumával břehy Nové 
Anglie. V 1620 už nebyli Angličané pro Abenakie nějak 
cizí. A tak když náčelník Pemaquidů, Samoset během 
lovecké výpravy navštívil Plymouth v Massachusetts, 
mohl místní lidi pozdravit slovy: „Hallo Englishmen!“ 
 
 Během dalších padesáti let Abenakiové s úžasem 
sledovali, co se to vlastně v jejich zemi děje. Bylo to 
několik válek, které mezi sebou navzájem vedli 
Francouzi s Angličany o nadvládu nad abenakijským 
územím. V roce 1628 anglické loďstvo na příkaz 
Thomase Kirka, zcela zničilo francouzský přístav Port 
Royal i s loděmi, včetně francouzského osídlení v okolí. 
Pak se Angličané vydali na sever k řece St. Lawrence. 
Británie držela Kanadu ve své moci po čtyři léta, až do 
doby, kdy byla opět navrácená Francii na základě 
smlouvy ze St. Germain-en-Laye v roce 1632. Mezitím 
vybudovala Bostonská obchodní společnost v severním 
Maine novou obchodní stanici určenou pro obchod s 
Abenakii. Hned po tom, co Francouzi získali zpět 
Kanadu usilovali o to, aby angličtí obchodníci skončili 
se svojí činnosti na jih od  Kennebec River. Proto také 
Francouzi zbudovali na sever od St. Croix novou stanici 
Acadia, která měla byt konkurencí Britům. Tak 
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Abenakiové žili uprostřed všeho toho dění a vzájemné 
obchodní rivality evropských mocností.  
 
 Navzdory Samosetově laskavému přístupu k 
Plymouthským osadníkům, nebyly vztahy mezi 
Angličany a Abenakii vždy nejlepší. Abenakiové žijící 
podél Merrimack River v jižním New Hampshire a 
severo-východním Massachusetts, byli Pennakůkové. 
Byli prvními z Abenakiů, kdo se spojili s Angličany. 
Postiženi nedávnou epidemií, byli navíc ze západu 
ohrožování Mohawky, kteří nikdy Abenakiům z Maine 
nedůvěřovali. Pennakůkové rozšířili své území více do 
vnitrozemí až k hranicím se Sokokii. Sokokiové a 
Pokumtukové již dlouho žili v nepřátelském vztahu s 
Irokézy a rádi se přidali k Mohykánům, kteří zrovna 
válčili s Mohawky (1624-28) Do aliance byli přizváni i 
Pennakůkové. Vítězní Mohawkové vytlačili Mohykány 
na východ od Hudsonu a začali ohrožovat Sokokie s 
Pennakůky. Z toho důvodu uzavřeli Pennakůkové 
spojenectví s anglickou kolonií v Massachusetts. Toto 
spojenectví dělalo Abenakiům starosti, ale Angličané se 
takto starali o vlastní bezpečí. Viděli totiž co se stalo 
nedalekému Jamestownu, který zcela zničili Powhatáni 
(1622) 
 
 Obchod s kožešinami vnesl mezi Abenakie nestabilitu 
na kterou do té doby nevyli zvyklí. Po skončení války 
Mohykánů v roce 1628, začali  Mohawkové útočit na 
Sokokie. Sokokiové společně s Pennacooky požádali o 
pomoc Francouze a Angličany, ale obě mocnosti se k 
ním postavili zády, protože si nechtěli rozhněvat 
Irokézy. Sokokiové  moc dobře věděli, že jim hrozí 
záhuba, ale zachránila je nová válka. V St. Lawrence 
Valley se do sebe pustili Mohawkové s Montagnaisy a 
navíc ještě v Nové Anglii začali řádit neštovice, které se 
rozšířili i na sever mezi Abenakie a Irokéze.  
 
 V roce 1637 získali Abenakiové své první střelné 
zbraně, pravděpodobně od bostonských obchodníků. Na 
rok si mohli Britové dovolit vybudovat nové obchodní 
středisko uprostřed území Pennakůků na Merrimack 
River.  Přesto, ale musela většina Abenakiů cestovat za 
obchodem velké vzdálenosti.  
 
 Postupem času vybudovala Británie a Francie několik 
obchodních postů v Maine a dále směrem na západ, ale 
přesto Angličtí a Francouzští obchodníci neradi 
navštěvovali západní Sokokie, kvůli bojovně naladěným 
Mohawkům. Angličané také Sokokiům nedůvěřovali z 
důvodu bývalého spojenectví s Francouzi, protože ti si o 
Abenakie skutečně zajímali už z dřívějška. Abenakiové 
měli cenný přístup ke kožešinám z celé oblasti Velkých 

jezer a to prostřednictvím Huronů. Jenže aby mohli 
Abenakiové tyto kůže Francouzům prodrat, museli 
cestovat do Quebecku přes území Montagnaisů, kteří to 
nechtěli dovolit. Proto se většina Východních Abenakiů 
rozhodla s Mountagnaisy usmířit, což se jim podařilo, 
ale západní Sokokiové uvažovali podobně. Kvůli své 
ochraně se spojili s Mohawky a Mohykány (toho času 
spolu náhodou neválčili), ale ti byli shodou okolností na 
válečné stezce proti Mountagnaisům. Válka začala 
napadnutím mountagnaiské vesnice v Sillery (Quebec)  
v roce 1645. 
 
 Díky tomuto střetu se začali o Sokokie více zajímat 
Francouzi. Jezuitští misionáři dokázali jednáním 
osvobodit od Montagnaisů nějaké vězněné Sokokie a 
rozhodli se Abenakie navštívit. Jezuité byli na východě 
většinou dobře, ale se Sokokii to bylo horší. Byli to 
tvrdohlaví a houževnatí bojovnicí, takže mír se podařilo 
uzavřít až v roce 1647. Jeho trvání bylo žel krátké. 
Východní Abenakiové potřebovali od Mountagnaisů 
válečnou pomoc. V roce 1647 napadli vesnice 
Piqwaketů a Ossipeeů na řece Saco Mohawkové. V roce 
1650 napadli Mohawkové i bývalé spojence, Sokokie a 
Pokumtuky. Francouzi už dále nemohli váhat a začali 
všechny Abenakie vyzbrojovat puškami. Snaha o 
založení silné válečné aliance ale selhala. Naopak, 
Irokézové byli ještě více popuzeni a v roce 1653 
zaútočili Mohawkové z novou vervou na Sokokie. 
Naštěstí pro Sokokie museli Mohawkové bojovat na 
dvou frontách. V Pennsylvanii to byli 
Susquehannokové, kteří jim dali zabrat daleko více. 
Abenakiové v západní Nové Anglii měli pak klid až do 
roku 1655. Británie zatím podruhé obsadila Port Royal a 
držela ho až do roku 1667. Tím přerušili Abenakiům 
přísun zbraní a proviantu, který k nim dodávali 
Francouzi z Acadie. To nahrálo do karet Bostonským 
obchodníkům, kteří obchod s Abenakii ochotně převzali. 
Ale když Angličané získali pod svou moc bývalé 
holandské kolonie, Abenakiů už si tolik nevšímali. Za to 
Mohawkové se mohli opět věnovat válčení (1660) s 
Abenakii v Maine. Chtěli je ztrestat za spojenectví s 
Mountagnaisy a ze stejného důvodu zaútočili i na 
Penobskoty. Mezi Penobskoty žil také francouzský 
obchodník Baron de Castine, který měl za ženu dceru 
náčelníka Madockawanda. Po smrti Madockawanda 
nastoupil na jeho místo Castine. Castine a jeho syn k 
smrti nenáviděli Angli čany a proto Penobskoty neustále 
proti nim naváděli.  
 
Francouzi Abenakiům dodávali zbraně a střelivo stále, 
ale nebylo ho dostatek, Mohawkové byli vyzbrojení 
lépe. Pokumtukové museli nakonec opustit Connecticut 
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Valley. Opustili i Missisquoi a Cowasuck a jenom ve 
Vermontu zůstala jediná velká vesnice Sokokiů.  
 
 Během roku 1665 byla bojová aktivita Mohawků tak 
intenzivní, že ji museli Pokumtukové, Sokokiové a 
Pennakůkové čelit společně. Obrat nastal s příchodem 
Carigan-Saliereského pluku a francouzské armády z 
Kanady.  Během zimy 1665-66 nedali Francouzi 
Mohawkům pokoj a Abenakiové si mohli trochu 
oddechnout. Mohawkové dokonce požádali o pomoc 
britské koloniální úřady, ale jejich podmínkou bylo, že 
Mohawkové musí uzavřít mír se Sokokii a Mohykány. 
Sokokiové tuto nabídku odmítli a karta se obrátila. 
Během léta 1666 podnikali přepady mohawských vesnic 
jak Pennakůkové, Sokokiové, tak i  společně s 
Kennebekové. 
 
 Irokézové s Francouzy uzavřeli v roce 1667 mír, který 
jim uvolnil ruce pro boj se Susquehannoky i Abenakii z 
Nové Anglie také. Během roku 1668 Mohawkové 
vytlačili Pennakůky skrz New Hampshire až do jižního 
Maine. Následující rok se museli algonkíni z Nové 
Anglie proti Mohawkům opět spojit. Sestavili válečnou 
společnost, která měla podniknout trestnou výpravu 
proti vesnicím Mohawků. Jenže Mohawkové ji dokázali 
ze zálohy napadnout a rozprášit. Po roce 1670 musela 
většina Sokokiů hledat ochranu u Francouzů. Jako 
uprchlíci žili podél řeky Sv. Vavřince a někteří se 
nakonec odstěhovali na západ k Velkým jezerům. V 
roce 1681 skupina Sokokiů doprovázela La Salleho 
během jeho zkoumání jižního břehu jezera Michigan. 
Později si někteří Sokokiové vybrali severní Illinois za 
svůj domov a časem se smísili s Potawatomii a Miamii. 
 
 Když v Severní Americe probíhaly války mezi Francii a 
Británii, většina abenakijských kmenů zůstávala 
obvykle neutrální. Avšak spojenectví Britů s Irokézy je 
nutilo přiklánět se na stranu Francie. Jejich nechuť k 
Angličanům vystupňoval i masivní příval puritánských 
přistěhovalců, který měl za následek úbytek zemědělské 
půdy na které byli Abenakiové závislí. Navíc se ztrátou 
své země ocitli ve stálé více se svírajících kleštích mezi 
Angličany a Mohawky. V předvečer Války krále Filipa 
(1675-76) – kdy se spojili východní algonkínské kmeny 
pod vedením Metakoma (Filip) ke všeobecnému útoku 
proti koloniím – byli sice Abenakiové ve většině 
případech neutrální, ale neváhali podpořit své příbuzné 
palnými zbráněni, pocházejícími od Francouzů a také je 
zásobovali jídlem.  
 
 Povstání Metakoma zasadilo koloniím těžkou ránu, ale 
na druhé straně v osadnicích vyburcovalo takovou 

nenávist, která nakonec zanechala na východních 
kmenech trvalé a nesmazatelné ztráty. Angličané se 
mstili hlava nehlava a pobíjeli vše, co mělo indiánský 
původ. Ze strany Pennakůků podpořili Metakoma jenom 
dvě vesnice, ostatní se nechali vést sačemem 
Wannalancetou a zachovali neutralitu. Tak jim nakonec 
nebyla nic platná. Během tažení kapitána Samuela 
Mosely bylo zabito dvě stě Pennakůků a zbytek byl 
prodán do otroctví. Ti, co přežili utekli většinou do 
Kanady a někteří se přidali k válčícím kmenům. 
Penobskotové a Kennebekové byli stále neutrální.  
 
 Válku vyhráli Angličané a po jejich mstivém tažení 
zůstali jen tisíce pobytých. Proto v roce 1676 zůstalo v 
jižní Nové Anglii pouze čtyři tisíce Původních obyvatel. 
To, co se dělo posléze bylo nazváno „Velké rozptýlení“,  
mnoho lidí muselo opustit své domovy a raději odešli 
někam pryč. I když většinou nešli daleko, o své domovy 
přece přišli. Mnozí našli azyl u Abenakiů.  
 
 I když Angličané utrpěli také vážné ztráty (šest set 
mrtvých a 13 vypálených měst), jejich nenávist a 
pomstychtivost velice přesáhly míru adekvátnosti. Bylo 
to zjevné nejen při samotných bojích, ale projevila se i v 
mírových podmínkách. Metakom nakonec zemřel a 
válka skončila. Ne pro Abenakie. Angličané proti nim 
podnikli několik výpadů, ale ve všech případech nalezli 
jen opuštěné vesnice. Abenakiové jako obvykle 
ustoupili do Kanady, a do Maine se vrátili až po letech, 
když boje utichly. Sokokiové ve válce pokračovali a 
přepadali kolonie v Massachusetts. New Yorský 
guvernér proti nim jako obraný štít postavil Mohawky. 
 
 Kolonisté z Nové Anglie mohli být spokojení. Pozemky 
které jim padly do rukou je na čas bohatě uspokojili. Ale 
Abenakiové nezapomněli a z kanady proti koloniím 
podnikali přepadové výpravy, což jim Angličané 
tentokrát  nemohli opětovat. Stovky abenakijských 
bojovníků podél Sv. Vavřince s podporou 
Mountagnaisů, bylo stále ve válečné pohotovosti. Po 
roce 1679, když se situace pozvolna uklidnila, byli 
Abenakiové připraveni vrátit se opět domů. První šli 
Pigwaketi, kteří se s kolonisty usmířili a po nich 
následovali jiní.  
 
 Problém mezi Abenakii a kolonisty spočíval v tom, že 
Abenakiové vedli svou válku, ne pro osobní výhody, 
prestiž, či ekonomický užitek - to ne, oni chtěli pomstu 
za křivdy spáchané na svém lidu a za ztráty na 
pozemcích. S Francouzi spolupracovali jenom proto, že 
potřebovali zbraně. Tomu Angličané nemohli rozumět, 
oni chápali válku Abenakiů jako pouhou ‚divoškou‘ 
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agresivitu a spolupráci s Metakomem považovali za 
vyloženou křivdu, ale na co si nevzpomněli byl fakt, 
komu vlastně patří země na které nyní hospodaří.  
 
 Francie naproti tomu využívala Abenakie, jako 
nárazník chránící Quebec před Angličany. Jezuité zase 
chtěli obrátit domorodce na „pravou víru“, a tak  když 
se Abenakiové opět vrátili do svých domovů, mnozí z 
jezuitů je následovali. V roce 1699 mezi Abenakii žilo 
trvale nejméně šest těchto misionářů.  Na konci 
sedmnáctého století si začali uvědomovat jaký zhoubný 
vliv má obchod s kůžemi na domorodém lidu.  Stížnosti 
zaslané francouzské vládě byly samozřejmě nevylišeny 
až do té doby než klesly ceny kožešin na evropském 
trhu na minimum. Potom se Jezuité snažili Abenakie 
učit „hospodařit“, jako by to už oni dávno neuměli.   
 
 Jezuité byli ve své náboženské „ochraně“ Abenakiů tak 
přísní, že dokonce bránili i francouzským katolíkům 
navštěvovat své konvertity. Pokud dělali drahoty s 
vlastními, jaký názor pak měli na „kacířské“ puritány z 
anglických kolonii. Právě táto náboženská 
nesnášenlivost rozpoutala v regionu ještě větší vlnu 
nenávisti. Angličané měli obavy z francouzské snahy o 
nenápadnou katolizaci východního pobřeží. Tohle ve 
skutečnosti Abenakie vůbec nezajímalo, pro ně byl 
problém byl v tom, že anglické úřady nebyli schopny 
držet na uzdě své hraničáře, kteří stále postupovali na 
jejich území. Navíc na jejich majitelích páchali krutosti, 
proto vleklé pohraniční šarvátky probíhaly téměř tři 
roky až se proměnili v otevřenou náboženskou válku 
mezi Anglii a Francie (Williams War 1688-89). Odnesli 
to zase Abenakiové - Sokokiové, které Francouzi 
poštvali proti Koloniím a Irokézům.  
 
 Válka v Nové Anglii vzplála s takovou zuřivostí, která 
předčila i válku Krále Filipa. Abenakiové v ní dosáhli 
určitých úspěchů, ale stejně tak, jak válka začala, taktéž 
i skončila. Kenenebekové, Androskoggini a Sakové se 
začali válkou brzy nudit a s Angličany uzavřeli mír. 
Jenom Sokokiové nevychladli a dále bojovali, hlavně s 
pro-anglickými Mohawky a Onondagy. Jejich válečné 
oddíly se dostaly v roce 1697 až k hranicím Bostonu. 
Téhož roku podepsali Francouzi s Angličany mírovou 
smlouvu s Ryswicku, ale někteří Abenakiové bojovali 
dále ještě dva roky. Až v roce 1699 podepsali východní 
abenakijské kmeny dohodu s Anglii, že v budoucnu, 
pokud dojde k válce mezi Francii a Anglii, zachovají 
neutralitu.  
 
 Zkouška ohněm na sebe nenechala dlouho čekat. Mír 
trval sotva dva roky, pak se do sebe Angličané s 

Francouzi zase pustili. Byla to tzv. válka Královny 
Anny (1701-13). Nejvěrněji se svých závazků drželi 
východní Abenakiové, kteří odešli do Wolinaku 
(Becancour) blízko Trois-Rivieres v Quebecu. Jiní se 
usadili u nové misijní stanice Jezuitů St. Franc Lac. 
Novoangličtí kolonisté nechtěli uznat vlastnická práva 
Abenakiů v Maine a zabránili jim tam vejít. čímž málem 
zase rozpoutali válku. Sokokiové jako obvykle dělali 
podle svého a v roce 1700 uzavřeli spojenectví s 
Kaughnawagany - křesťanskými Mohawky z Kanady. 
Tak se vlastně dostali pod irokézský ‚Velký zákon míru‘ 
jehož dodržování bylo otázkou cti každého Irokéze.  
 
 Na druhé straně nechtěli Sokokiové nechat na pokoji 
novoanglické kolonisty a společně s Kaughnawagany je 
občas poctili nějakým tím nájezdem. Svůj ‚nejslavnější‘ 
raid podnikli na vesnici Deerfield v Massachusetts, 29. 
února 1704. Deerfield na půl vypálili a zabili v něm 
padesát šest lidí, sto devět jich odvedli do zajetí. Milice 
s  Massachusetts chtěla odpovědět trestnou výpravou, 
ale osada Sokokiů, Cowasuck byla vylidněná. 
Sokokiové pro jistotu ustoupili na sever. Sokokiové 
napadli i Haverhill v Massachusetts  ten nakonec v roce 
1708 zanikl úplně  a Deerfield se dalšímu nájezdu bránil 
opět v roce 1709. Vojenské tažení Angličanů proti 
Ossipeeům v Connecticut Valley bylo neúspěšné. To 
bylo v roce 1713. další tažení vedla armáda proti 
vesnicím Piqwaketů, ale ty byly rovněž vyklizeny. 
Abenakiové odešli do Kanady. Když začala Francie 
prohrávat, Sokokiové zůstávali v blízkosti St. Francois a 
Missisquoi, ale Východní Abenakiové se začali vracet 
do  Maine (1709). Britské dobití Acadie (1710) a 
následná smlouva z Utrechtu (1713) ukončila válku. 
Francouzi odstoupili Acadii a tím se celá země 
Abenakiů v Maine dostala do rukou Angličanů. Ačkoli 
byli Východní Abenaki zmateni s mírem jako takovým 
souhlasili. Západní svahy White Mountains, Vermont a 
New Hampshire – domov Sokokiů, stále zůstával 
sporným územím a bodem nesváru mezi Francii a 
Anglií.  
 
 Abenakiové v Maine museli nějak své domovy hájit a 
proto přijali jezuitské misionáře pod vedením pátera 
Sebastiana Raslese, kteří jim jménem francouzské 
koruny slíbili zbraně a podporu. Abenakiové se 
pokoušeli jednat i s Angličany, ale všechny porady mezi 
lety 1717 a 1719 skončili nějakou rvačkou. Nakonec 
guvernér  Massachusetts, Samuel Shuttle v roce 1722 
vyhlásil Abenakiům válku, která se zapsala do dějin 
jako Dummer's War, či Válka Šedého zámku. Válčilo se 
pět let, až do roku 1727, během niž dobyla anglická 
armáda Norridgewock (1724) na horní Kennebec River 
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a do základu jej vypálila. V bitvě zahynul též páter 
Rasles, jehož tělo bylo zmrzačeno. To málem 
vyprovokovalo k povstání francouzské Akáďany.  
 
 Z Norridgewocku se zachránilo pouze sto padesát lidí, 
kteří uprchli do Kanady. Po porážce Piqwaketů odpor 
Abenakiů v Maine skončil. V prosinci podepsali mír s 
Massachusetts. Na západě boje pokračovaly další dva 
roky a právě táto část bojů dostala název Válka Šedého 
zámku. Část Pokumtuků, kteří pod vedením Šedého 
zámku (Wawanotewat – Ten, kdo poblázní jiné) nalezli 
po válce Krále Filipa útočiště v New Yorku, se spojila 
se zbytkem Schaghtikůků a Sokokii v Missisquoi. Po 
válce s Novou Anglií se Šedý zámek stal válečným 
sačemem a vedl válku v Connecticut Valley a v 
Massachusetts. Angličané ho nebyli schopni porazit, 
nebo alespoň objevit jeho tajné vesnice. Pak požádali o 
pomoc Irokéze, ale ti zdvořile odmítli.  
 
 Jak jsme si již řekli, válka v Maine skončila porážkou 
východních Abenakiů, kteří souhlasili s podpisem 
mírové dohody (1726) Kolonie Massachusetts nabídla 
Šedému zámku výměnou za mír dary, ale on nabídku 
odmítl a dále pokračoval s nájezdy na New York. 
Naproti tomu Abenakiové z Wolinaku a  St. Francois s 
mírem souhlasili. Šedý zámek u podepsání smlouvy v 
Montrealu (červenec 1727) nebyl, ale později, 
pravděpodobně na prosbu kanadských Abenakiů válku 
ukončil s Novou Anglii uzavřel mír – smlouvu však 
žádnou s Angličany nikdy nepodepsal. Po půl století 
války nastal sedmnáctiletý mír. 
 
  Androscogginkové, Pigwacketové a Norridgewokové 
se během roku 1727 vrátili do Maine. Penobskotové se 
ujali nové role zprostředkovatelů mezi Anglií a Francií. 
Výše zmíněné národy už nikdy nemuseli svou zemi 
opustit. Passamaquoddové a Maliseeti stále žili v St. 
Croix a v St. John River, zatímco v New Scotii (Acadia) 
francouzští Akaďané a Mikmakové trpělivě očekávali 
návrat moci Francouzů. Příměří v regionu udržovali 
vojenské posádky Angličanů. V Quebecku založili 
Abenakiové dvě vesnice, Becancour (blízko Trois-
Rivieres), kde žila většina Abenakiů z Maine; a St. 
Francois, tam byla smíšená společnost Sokokiů a 
Pennakůků. Sokokiové udržovali stále vesnice i v 
Missisquoi na jezeru Champlain a menší osídlení v 
Cowasucku v severním Vermontu. 
 
 Po roce 1727 anglická kolonizace pomalinku 
postupovala dále na sever podél Connecticut River, 
hlouběji do jižního Vermontu a New Hampshire. V 

Nové Anglii byl stále dostatečný počet Sokokiů a 
východních Abenakiů.  
 
 Nejtěžší epidemie neštovic postihly Sokokie v 
Missisquoi v roce 1730. Následně byli někteří ze 
Sokokiů a  Schaghtikůků přesvědčeni, aby prodali půdu 
v Connecticut Valley a Deerfieldu (1735). Sokokiové 
byli stále ještě silnými hráči a bránili každé nové 
anglické kolonizaci, ale samotná bojeschopnost Sokokiů 
nebyla už příliš velká. Po odchodu mnoha válečníků k 
Velkým jezerům jich na východě zůstalo kolem sto 
padesáti, ale to nic neznamenalo. Měli mocné spojence 
Kaughnawagany a Francouze. Obchodní kontakty 
udržovali jak s Francouzi, tak i s Angličany.  
 
  Když vypukla Válka krále Jiřího (1744-48), Sokokiové 
se automaticky přidali na stranu Francouzů, ale 
Kowasukové a Východní Abenakiové odešli na sever do 
Kanady. K nemalému překvapení se někteří 
Pigwaketové (tohle je poslední úřední zmínka o nich) 
rozhodli hledat útočiště u anglického Bostonu. 
Sokokiové a Kaughnawaganové donutili obyvatelé 
všech nových anglických osad v jižním Vermontu a 
New Hampshire k odchodu a tak to vydrželo čtyři roky. 
Guvernér Shirley z Massachusetts vyhlásil Indiánům 
válku – kanadský Maritimes se ocitnul v plamenech, což 
postihlo Maliseety a Mikmaky. Francouzští Akaďané 
byli úředně neutrální, ale neskrývali svou podporu pro 
Mikmaky. Útoky Abenakiů byly účinné.  Fort 
Massachusetts na Hoosac River byl dobit a skoro 
všechny kolonie na východní straně Hudsonu v New 
Yorku zůstaly opuštěné. Válka skončila až v roce 1748 
podepsáním smlouvy v Aix-la-Chapelle, jenže pro 
Penobskoty, Kennebeky, Maliseety a Passamaquoddy to 
nemělo žádný význam.  Svou válku vedli dál až do roku 
1749. K bojům se připojili dokonce i Penobskotové ze 
St. Francois. I když byl po válce Louisbourg vrácen 
Francii, přesto mnoho spáchaného násilí jak v Nové 
Anglii, tak i v Acadii zanechalo své následky. Británie 
držela ve svých rukou kanadský Maritimes a celkové 
napětí v oblasti nepolevilo, spíše naopak, vzduch byl jak 
soudek s prachem připravený jenom k odpálení. 
 
 V roce 1749 mezi Mikmaky vypukla epidemie neštovic 
zanesená sem Angličany, z čehož měli kolonisté radost 
protože nemoc učila to, co by oni chtěli udělat kulkami 
a noži. Sokokiové od St. Francois nechtěli připustit, 
další kolonie podél Connecticut River a připravovali se 
k boji. Vražda dvou Abenakijských lovců podnítila k 
novým útokům proti Nové Anglii během léta rojku 
1754. K boji se připravili Kaughnawaganové a další 
obyvatelé misijních stanic Jezera dvou hor, Francois, 
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Becancour, Oswegatchie, Lorette, a St. Regis – Ti 
všichni se sjednotili pod názvem Sedm ohňů 
Caughnawagany. 
 
 Během Francouzsko–indiánské války (1755-63) se 
nájezdy z Missisquoi a St. Francois zaměřili na hranice 
v New York a Penobskotové útočili na Maine. Guvernér 
Massachusetts vypsal peněžité odměny za tyto úkony: 
50 liber mužský zajatec, 40 liber mužský skalp, 25 liber 
za ženského a dětského zajatce, 20 liber za jejich skalpy.  
 
 Abenakiové a Sokokiové se účastnili legendárního 
tažení generála Montcalma na severní New York. 
Penobskotové byli u dobytí pevnosti William Henry 
(1757) a podíleli se i nechvalně známém masakru 
anglických zajatců. Válečná tlupa Abenakiů z 
Becancour vyrazila na Albany, osvobodila tam 
posledních šedesát svobodných Algonkínů v 
Schaghticook a vzala je zpět do St. Francois v Kanadě. 
Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Kapitán Robert 
Rogers shromáždil zkušené hraničáře a zaútočil na St. 
Francois (1759), který vypálil. Rogers tvrdil, že pobil 
dvě stě Abenakiů včetně francouzského kněze, ale 
francouzské zdroje uvádějí třicet mrtvých.  
 
 Kmeny od St. John's  a Východní Abenakiové 
souhlasili s mírem až během let 1770 a 1776. 
Mikmakové souhlasili až tři roky později. Po 
francouzské porážce se Abenakiové rozptýlili do malých 
tlup a osadníci obsadili celý sever. Když Sedm ohňů 
Kaughnawagany sledovalo bělošskou záplavu v zemi, 
uvažovali o tom, že se přidají k Pontiakově povstání 
(1763), ale nakonec dali přednost míru. I když Britové 
po Pontiakově válce zakázaly vstup za Appalačské hory, 
územní nároky Kaughnawaganů, Sokokiů a dalších 
Abenakiů na východě hor neuznali.  
 
 V té době započalo vyklizení země Abenakiů na 
hranicích mezi Koloniemi a Kanadou. Během let byli 
Abenakiové zvyklí přecházet hranice jak se jim 
zachtělo, ale nyní jim v tom Evropané bránili. 
Kanaďané tvrdili, že Abenakiové patří do Nové Anglie 
a Kolonisté naopak tvrdili, že jejich místo je v Kanadě. 
Přišel čas Americké revoluce (1775) a s ním dilema 
koho podpořit, Američany, anebo Angličany?  
 
  V počátku bylo Sedm ohňů ostatní Abenakiové 
neutrální. Později se jednotlivé kmeny přikláněli na tu, 
či onu stranu. Na severu Maine zaútočili Abenakiové na 
Brity v naději, že se Francouzi vrátí do Maritimes a 
revoluce zničí britskou nadvládu Kanady. 
Penobskotové, Passamaquoddové, Maliseeti a 

Mikmakové se taktéž přidali na stranu Američanů. 
Obyvatelé St. Francois se rozdělili. N ěkteří pomáhali 
Američanům obléhat Boston. Pomáhali také v tažení 
Benedikta Arnolda na Quebec během zimy 1776-77. 
Penobskotové sloužili jako zvědové v armádě George 
Washingtona a v roce 1779 se účastnili neúspěšného 
útoku proti britské pevnosti na Penobscot River. 
Plukovník John Allen vytvořil s některých Abenakiů 
pluk, který měl na starost stěžovat britské zásobování. 
No a nakonec to byli Abenakiové, kteří podporovali 
Angličany v bojích v Androscoggin Valley v Maine 
(1781). 
 
 Když skončila revoluční válka Penobskotové a 
Passamaquoddové mohli na základě branných zásluh 
obývat tři malé rezervace Massachusetts a v severním 
Maine (ta v Maine existovala až do roku1820). Později 
byla smlouva porušena a kmenům byly pozemky bez 
náhrady zabaveny. Vše se řešilo právními cestami až v 
dvacátém století, do té doby neměli právo ani hlasovat 
ve volbách.  
 
 Kanadští Abenakiové  v St. Francois a Becancour se 
usadili v rezervacích, kde mohli žít docela nerušeně, i 
když země kterou dostali byla klasifikována jako 
„nehodící se pro zemědělské účely“. Počet obyvatel 
rezervací i tak rozrostl. Rok 1812 byl rok, kdy „šli 
Abenakiové naposledy do války“. Bekankourové 
podpořili britskou armádu. Francois a Becancour zůstali 
v rezervacích až do dnes . Mnozí byli zaměstnanci 
Hudson Bay Company.  
 
 Malé skupiny Abenaki se odstěhovali na západ k 
Velkým jezerům do Ohio Valley.  Někteří odešli k 
Liškám. V roce 1787 se jiní  smísili s Irokézy. Další 
překročili Mississippi, odešli k White River v 
španělském Arkansasu. Po Louisiana Purchase (1803) 
se smísili s Delawary a Šavany, kteří přešli přes Kansas 
do Oklahomy. Ve Vermontu se usadili zbývající, ale 
nebyli jim uznány žádná zákonná práva. Sokokiové 
věrní své bojovnické tradici se stále snažili dát právní 
věci do pořádku, ale úřady je stejně tvrdošíjně odmítaly.  
 
Kdysi žili Abenakiové na severu Nové Anglie a v jižní 
části kanadského Maritimes. V původním jazyce 
nazývali Abenakiové svou domovinu "Ndakinna" - tedy 
"Naše země". Nejvíce východních Abenakiů se 
soustřeďovalo v Maine, na východ od White Mountains, 
zatímco západní část kmene osidlovala druhou stranu 
hor, přes Vermont, New Hampshire, po východní břeh 
Champlain Lake. Jižní kraje země Abenakiů se táhly 
podél současné hranice státu Massachusetts, podél 
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Merrimack River až po jižní New Hampshire. Přímořští 
Abenakiové osídlovali St. Croix a údolí řeky St. John 
blízko hranice mezi Maine a New Brunswick. Vlna 
evropských přistěhovalců a válka donutila mnoho 
Abenakiů k odchodu na sever do Quebeku, kde se 
utvořila dvě velká společenství v St. Francois a 
Becancour blízko Trois-Rivieves. Dnes žijí Abenakiové 
ve třech rezervacích v severním Maine (Penobscot, 
Passamaquoddy, a Maliseet) a sedm rezervací Maliseetů 
se nachází v New Brunswicku a Quebeku. Ještě jiné 
skupiny Abenakiů žijí bez rezervační příslušnosti různě 
rozptýleni v severním New Hampshire a Vermontu.  
 
Před příchodem prvních Evropanů mohlo být Abenakiů 
odhadem kolem 40 000 (krom Pennacooků a Mikmaků), 
kteří se dělili na 20 000 východních, 10 000 západních a 
10 000 mořských příslušníků kmene. Po roce 1500 
postihly Abenakie první dvě velké epidemie, zanesené 
sem přistěhovaleckými rybáři. Mezi lety 1564 až 1570 
na ně zaútočila ve velkém rozsahu neznámá choroba a v 
roce 1586 to byl tyfus. Největší epidemie je postihly 
ještě před osídlením Massachusetts Angličany (1620), 
kdy v kmeni řádily tři různé epidemie, které se prohnaly 
napříč Novou Anglii a Kanadským Maritimes. V roce 
1617 bylo nemocemi zasaženo původní obyvatelstvo 
zvláště tvrdě v Maine, kde byla až 75% úmrtnost. Počet 
východních a západních Abenakiů klesl na polovinu. 
Ale i nadále si jednotlivé infekce a nemoci vybíraly 
svou daň. Toto je přehled jednotlivých epidemii:  
 
- neštovice 1631, 1633, a 1639; 
 
- neznámá epidemie 1646; 
 
- chřipka 1647; 
 
- neštovice 1649; 
 
- záškrt 1659; 
 
- neštovice 1670; 
 
- chřipka 1675; 
 
- neštovice 1677 a 1679; 
 
- neštovice a spalničky 1687; 
 
- a neštovice 1691, 1729, 1733, 1755, a 1758. 
 
 

Počet obyvatel kmene Abenaki stále klesal, ale po roce 
1676 dosáhli určitého oživení, jelikož adoptovali mezi 
sebe tisíce uprchlíků z jihu Nové Anglie, které vyhnali 
osadníci a Válka krále Filipa. Následkem této migrace 
se nachází mnoho potomků algonkínů (Pennacookuků, 
Narragansettů, Pocumtuků a Nipmuků)z jihu Nové 
Anglie právě mezi Abenakii, zvláště mezi Sokokii, což 
jsou západní Abenakiové. Následovaly další války a 
nemoci, takže počet členů kmene stále klesal až do 
takové míry, že po americké revoluci jich zbylo méně 
než tisíc.  
 
V dnešní době už je situace lepší. Je registrováno skoro 
12 000 Abenakiů, jak v USA, tak i v Kanadě. Ve 
Spojených státech Abenakiové nemají a nikdy neměli 
statut federálního kmene, ale tři jednotlivé podkmeny v 
Maine: Penobskotové, Passamaquoddové a Maliseet 
Houltoni tohoto postavení načas dosáhli. 
 
Penobskotové mají svojí rezervaci na Indian Island v 
Old Town v Maine a počet obyvatel rezervace dosahuje 
dvou tisíc. Passamaquoddů je kolem dvou a půl tisíc a 
mají tři rezervace v Maine: Point Pleasant, Peter Dana 
Point a Indian Township. Maliseetských Houltnů je 
téměř šest set. Ještě další Maliseetové jsou v Kanadě; 
470 v Quebeku a 2000 v New Brunswick. V Kanadě 
ještě žije asi čtyři sta Abenakiů de Wolinak (Becancour) 
v rezervaci Trois Rivieres a jiní jsou ještě v Quebeckém 
Onadaku v počtu kolem 1500 (St. Francois) Další jsou 
rozptýlení mezi řádovými obyvateli Quebecku, New 
Brunswicku a na severu Nové Anglie. Ve Vermontu a 
New Hamshire, blízko jezera Champlain žijí tzv. 
Vermontští Abenakiové, kteří jsou organizování v 
Sokoki St. Francis Band, jehož kmenová rada sídlí v 
Swantonu od roku 1976. Jejich federální uznání však 
trvalo jenom rok. V roce 1982 si podali žádost o novou 
registraci, ta však do dnešní doby nebyla řešena. 
 
V minulosti se mnoho Abenaki rozptýlilo mezi různé 
kmeny po celých Státech.  
 
 
Co se týče původu názvu kmene, tak samotní 
Abenakiové si ve své rodné řeči říkali Alnanbal - "lidé". 
Jméno "Abenaki" původně pochází z jazyka 
Montagnaisů (algonkíní) a volný překlad je: „lidé od 
úsvitu“, anebo „východní lidé“. Vyslovuje se v mnoha 
různých variantách jako například: Abenaqui, Abnaki, 
Alnanbal, Benaki, Oubenaki, Wabanaki a Wippanap. 
Francouzi nazývali východní Abenakie Loup - Vlci a 
formálně Natio Luporem - Vlčí národ. No, a západním 
Abenakiům se říká Sokoki. Angličané původně 
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používali jméno Tarrateen a říkali tak nejen Abenakiům, 
ale také Mikmakům. Později nazývali slovem Tarrateen 
pouze Mikmaky a Abenakii nazývali kmeny v severním 
Maine. Západním Abenakiům, čili Sokokům říkali St. 
Francis Indians (františkánští?)  
 
Zde jsou ještě jiné názvy, tak jak je používali jednotlivé 
původní národy: Anagonges (Irokézové), Aquannaque 
(Huróni), Bashaba, Gannongagehronnon (Mohawkové), 
Moassones, Maweshenook, Narankamigdok, Natsagana 
(Caughnawagové), Obunego; Onagunga, Onnogonges, 
Opanango, Owenagunges, Owenunga, a Skacewanilom 
(Irokézové) 
 
 
 
Abenakiové se řadí do algonkínské jazykové rodiny, ale 
přesto se liší, jak od jazyka Mikmaků na severu Nové 
Anglie, tak od jižních algonkinských kmenů onoho 
území. Existoval také značný dialektický rozdíl mezi 
západními a východními Abenakii.  
 
 
Abenakiové tvořili tuto alianci jednotlivých podkmenů: 
Amasekonti, Androskoggini, Kennebekové, Maliseeti, 
Ouarastegouiakové, Passamaquoddové, Patsuiketové, 
Penobskotové, Pigwacketové, Rocamekové, Sokoni, a 
Wewenokové. I když byli ve spojenectví s Mikmaky a 
Pennakooky, vždy vystupovali jako samostatný a 
nezávislý kmen.  
 
V Kanadě žili Abenakiové od roku 1750 v sedmi 
smíšených misiích podél řeky Svatého Vavřince: 
Caughnawaga (Mohawkové), Jezero dvou hor 
(Irokézové a Nipissingové), St. Francois (Sokokiové, 
Pennakookové a algonkínové z Nové Anglie), 
Becancour (východní Abenakiové), Oswegatchie 
(Onondagové a Oneidové), Lorette (Huróni) a nakonec 
St. Regis (Mohawkové). 
 
 
Východní Abenakiové: 
 
Amasekonti mezi Horním Kennebec a Androscoggin 
River v západním Maine. Androscoggini 
(Amariscoggin, Ameriscoggin, Anasaguniticook, 
Arosaguntacook, Asschincantecook). Jejich hlavní 
vesnice, Arosaguntacook Town se nacházela na 
stejnojmenné řece. Arosaguntakookové byli občas 
mylně považování za St. Francois Indians.  
 

Kennebekové (Caniba, Sagadahoc, Kanibesinnoak, 
Norridgewock, Nurhantsuak) žili podél Kennebec řeky 
v severní Maine. Vesnice: Amaseconti (Amesokanti, 
Anmissoukanti) 
 
Norridgewockové (Naridgewalk, Neridgewok, 
Noronjawoke), Kennebec, a Sagadahoc. 
 
 
Ossipeeové – žijící na jezeře Ossipee ve středu 
východního New Hampshire. Penobscotové (Pentagoet, 
Panaomeska) - což volně přeloženo znamená "skalnaté 
místo," nebo "skalní výběžek." Obývali oba břehy 
Penobscotského zálivu, který by zařízlý hluboko do 
vnitrozemí podél Penobscot River. Penobscotové od 
Mooseheadského jezera jsou známý jako "Mooseheadští 
jezerní Indiáni." Vesnice: Agguncia, Asnela, 
Catawamtek, Kenduskeag, Mattawamkeag, Meecombe, 
Negas, Olamon, Oldtown, Passadumkeag, Pentagouet, 
Precaute, Segocket, a Wabigganus.  
 
Pigwacketi (Pegouakki, Peguaki, Pequawket). Jejich 
hlavní město se nazývalo Pequawket a leželo na horním 
Saco River.  
 
Rocamekové obývali horní Androscoggin River.  
 
Wewenokové (Ouanwinak, Sheepscot, Wawenock, 
Wawnock) žili na pobřeží jižního Maine.  
 
Wolinakové (Becancour) Trois-Rivieres, Quebec.  
 
Toto jsou ještě jiná jména spojována s východními 
Abenakii: Arsikantegou, Kwupahag (Kwapahag). 
 
 
Přímořští Abenakiové:  
 
kulturně a jazykem velmi podobní Mikmakům, 
Maliseetům a Passamaquoddům. Francouzi je společně 
nazývali Etchemin. Maliseeti (Aroostook, Malecite, 
Malicite, St. John's Indians). Z jazyka Mikmaků - 
"malisit" - " broken talker." Jejich vlastní jméno je 
"Wulastegniak" ,tedy "dobří říční lidé." Žili na březích 
St. John River v severovýchodním Maine a v západním 
New Brunswick.  
 
Vesnice: Devon, Kingsclear, Madawaska, Mary's, 
Medoctec (Medoktek, Meductic), Okpaak, Oromocto, 
St.Anne, St. Basile, The Brothers (Micmac), Tobique, 
Viger, a Woodstock. 
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Passamaquoddové (Machias kmen, Opanango, 
Pesmokant, Quoddy, Scotuks, Scootuck, St. Croix 
Indians, Unchechauge, Unquechauge). Překlad jejich 
jména by mohl být "místo tresčího ostnu". Vesnice 
kmene se nacházely v Passamaquoddském zálivu, na St. 
Croix River a Schoodic Lake. Vesnice: 
Gunasquamekook, Imnarkuan, Machias, Sebaik, a 
Sipayik. Ještě jiné osady ležely na Lewis Island a Calais 
v Maine a také několik vesnic v kanadském St. Croix. 
 
 
Západní Abenakiové (Sokoki): 
 
Původně to byly spojené kmeny Abenakiů z Vermontu, 
New Hampshire a západu Bílých hor. Výraz Sokoki 
znamená - "oddělení lidé." Varianty názvu Sokoki: 
Assokwekik, Ondeake, Onejagese, Sakukia, Sokokiois, 
Sokoquios, Sokoquis, Sokokquis, Sokoni, Sokwaki, 
Soquachjck, a Zooquagese. mezi Sokokie můžeme 
začlenit také některé skupiny západních Pennacooků: 
Amoskeag, Naamkeek, Nashaway, Souheyan, a 
Winnipesaukee. Sokokiové bývali často mylně 
považováni za Saky, východní Abenakie.  
 
Cowasukové (Cahass, Cohassiac, Coos, Coosuc, Koes). 
Jejich vesnice se nazývala Cowass -"sosnové místo" a 
ležela na Connecticut River v severním Vermontu. 
 
Hoosakové. Smíšení s Mahicany.  
 
Missisquoini (Mazipskoik, Misiskuoi, Missiassik, 
Missique, Missisco) "pazourkové místo." Východní 
břeh jezera Champlain.  
 
Schaghticokové, žijící ve smíšeně s Mahicany na 
Hudsonu v severním Albany a New Yorku.  
 
Squakheagové (Squaeg, Squawkeag). Různě smíšení se 
Sokokii, Pocumtuky a Nipmuky. 
 
St.Francois (Odanak, St. František, St. Francois du 
Selak). sídlili jihozápadně od Trois-Rivieres, Quebecu a 
St. Francois River. 
 
 
Jiná jména Abenakijských vesnic:  
 
Aquadocta, Cobbosseecontee, Ebenecook, 
Ketangheanycke, Mascoma, Masherosqueck, 
Mecadacut, Moshoquen, Muscongus, Negusset, 
Ossaghrage, Ouwerage, Pasharanack, Pauhuntanuc, 
Pemaquid, Pocopassum, Sabino, Sagadahoc, Satquin, 

Segotago, Sowocatuck, Taconnet, Unyjaware, a 
Wacoogo. 
 
 
Abenakiové žili v podstatě podobným způsobem jako 
jiní algonkíni v Nové Anglii. Od nich se naučili pěstovat 
kukuřici, fazole a dýně. Proto také své vesnice stavěli v 
úrodných údolích řek. Některé jejich polnosti byly 
opravdu rozsáhlé. Missisquoti žijící na východním 
břehu jezera Champlain obdělávali více 250 akrů polí s 
kukuřicí. Vypěstované jídlo doplňovali uloveným 
masem, rybami a divoce rostoucími plodinami. Ryby 
pokládali za velmi důležitou součást jejich jídelníčku, to 
se zvláště týkalo obyvatel přímořských osad. V 
oblastech, kde půda na polích nebyla tak úrodná, se ryby 
často využívali jako umělé hnojivo. 
 
Většinu roku žili Abenakiové rozptýlení po jednotlivých 
rodech, které se staraly o dědické vlastnictví svých otců. 
Na rozdíl od Irokézů a většiny algonkínů v oblasti, 
prosazovali Abenakiové patriarchát. Během jara a léta 
se tyto rody usazovaly v pevných sídlištích na březích 
řek, nebo moře a věnovali se zemědělství a rybolovu. 
Vesnice musely být často opevněny; záleželo na 
válečných zvycích jednotlivých lokací. Ve srovnání s 
Irokézy byli vesnice Abenakiů poměrně malé. Žilo v 
nich průměrně kolem sta obyvatel, ale existovali také 
výjimky - zvláště u západních Abenakiů. Někteří stavěli 
dlouhé oválné domy, ale nejvíce oblíbené byly 
kupolovité stavby. Během teplých měsíců byly jejich 
domy kryty kůrou nebo splétanými rohožemi. V zimě se 
Abenakiové rozdělili do menších skupin a stahovali se 
více do vnitrozemí, kde stavěli kůrové wigwamy 
kuželového tvaru, podobné těm, jaké stavěli obyvatelé 
Velkých pláni.  
 
 
 
U většiny Východních kmenů  bylo zvykem respektovat 
určité kmenové autority - volené, nebo dědičné sačemy. 
V případě války bylo často nutné vytvořit alianci, která 
podléhala vedení některého z mocných a schopných 
náčelníků. Co se týkalo mezikmenových styků, 
existoval taktéž určitý zaběhaný „diplomatický“ řád, 
který jednotlivé kmeny respektovali. U Abenakiů tomu 
tak nebylo. Neexistoval u nic žádný centrální způsob 
vlády, ani žádné jiné politické uspořádání. Jednotlivé 
podkmeny sice měli své vlastní sačemy, ale ti měli 
velmi malou autoritu. Co se týkalo řešení důležitých 
věcí, jako například otázky války, či míru, byli těmi, 
kdo svolávali dospělé členy kmene, kteří pak společně 
rozhodli o dalším postupu. K určité změně došlo po roce 
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1670, kdy Abenakiové z nutnosti utvořili alianci, která 
měla zabránit neustálému postupu výbojných Irokézů a 
anglických osadníků. Ale absence pevného vedení, byla 
stálé zřejmá, jak dokazovaly stížnosti francouzských 
důstojníků, kteří měli potíže ovládat abenakijské 
válečníky. 
 
Neexistence nějaké konkrétní vlády, ale neznamenala, 
že by Abenakiové byli ve svém počínání nějak 
neúspěšní. Naopak! V případě, kdy jim hrozilo 
nebezpečí, opouštěli své vesnice – rozptýlili se do 
malých tlup a opět se shromáždili na vzdáleném a 
bezpečném místě, z dosahu svých nepřátel. Tímto 
způsobem dlouho odolávali snahám Irokézů a 
Angličanů o jejich podrobení. Abenakiové včas zmizeli, 
aby se mohli v klidu přeskupit k protiútoku. V čase 
války to byla účinná strategie, zajištující kmenu dostatek 
bezpečí. Způsob takto vedené obrany, někteří nechápali 
a pouze pokládali Abenakie za kočovný kmen. Mohlo to 
tak opravdu vypadat, jelikož často ustupovali až na 
sever do Kanady, což byla dobrá zamínka pro anglické 
osadníky, kteří prohlásili Abenakie za kanadské indiány 
a „právem“ zabírali jejich půdu v Maine, New 
Hampshire a Vermontu, bez jakéhokoliv vyrovnání. 
Pouze Penobscotové a Passamaquoddové podepsali 
smlouvy a udrželi si své země ve vlastnictví. Jiní 
Abenakiové neměli takové štěstí a byli vykořenění ze 
své domoviny a zůstali bez kmenové identity. Jiní 
přežívali v malých tlupách rozptýlení v Nové Anglii, 
kde zůstali jako jakési pomníčky jejich bývalých sídel.  
 
 
Několik let po objevení Sebastian Cabot v 1497, začali 
evropští rybaří pravidelně navštěvovat Grand Banks a 
pobřeží Maine. Oblast taktéž prozkoumal Giovanni de 
Verrazano (1524). Časem se mezi Abenakii a Evropany 
rozběhl čilý obchodní ruch. Na rozdíl od Španělů, kteří 
snili a očekávali, že objeví bájných sedm měst Ciboly, 
podle legendy samozřejmě přecpanými zlatem, byli 
jejich severnější sousedé z Evropy více realističtější. 
Místo snění brzy pochopili, že opravdovým zlatem 
severní Ameriky jsou kožešiny. Francouzi byli první, 
kdo začali okamžitě do oblasti organizovat výpravy, 
které tam zakládaly první trvalé obchodní a misijní 
stanice. 
 
Samuel de Champlain a Pierre De Monts vystavěli v 
roce 1604 v ústí řeky St. Croix obchodní stanici Fort St. 
John. Zde byly vykupovány kožešiny převážně od 
Penobscotů a Maliseetů. Ale místo pro obchodní stanici 
nebylo zvoleno dobře. Po roce záplav, těžké zimy a 
hladovění se Francouzi přestěhovali napříč Fundy Bay 

do Port Royal (Nova Scotia) Ačkoliv táto země patřila 
Mikmakům, Francouzi zde začali čile obchodovat s 
Abenakii. Penobskotové, kteří pochopili jak výnosný 
může být obchod s kůžemi, začali uplatňovat svou moc 
nad jižními a západními Abenakii, aby tak trh s 
kožešinami mohli lépe ovládat. Náčelník Penobskotů, 
Bashaba, byl schopen vytvořil alianci, která měla za cíl 
ohrozit jejich věčné rivaly Mikmaky. Vztahy mezi 
těmito kmeny nikdy nebyly růžové, ale obchod s kůžemi 
vzájemnou nenávist ještě přiostřil, až k vypuknutí tzv. 
Tarrateenské války v roce 1607, kdy se proti sobě 
postavila aliance Penobscotů a spojenectví Mikmaků s 
Maliseety.  
 
Válka trvala bez přerušení celých osm let. Francouzi 
spokojeni s tímto stavem věcí obchodovali současně s 
oběmi nesvářenými stranami. Do Port Royal přijeli v 
roce 1610 taktéž francouzští jezuité, kteří se okamžitě 
chopili své misionářské práce mezi Mikmaky. Nejen 
vznešené duchovní cíle vedly tyto muže do Ameriky, 
ale taktéž touha po zisku. Navzdory válce vystavěli roku 
1613 obchodní stanici v St. Sauver Mont-Deserts de 
Pentagoet (Bar Harbor v Maine), jejíž zaměření byl 
obchod s Penobskoty. Následným rokem zkomplikovaly 
situaci v dané oblasti nájezdy anglických osadníků s 
Jamestownu ve Virginii. V roce 1615 Mikmakové zajali 
a následně zabili vůdce Penobskotů Bashabu a válečný 
úspěch se přenesl na jejich stranu. Do dvou let si 
válečnici Mikmaků zcela podrobili pobřeží Maine a jih 
Massachusetts. Zde se střetli s cela nečekaným a 
nekompromisním nepřítelem – s epidemií. Během let 
1616 až 1619 se prohnaly celým okolím tři metly 
nemocí a vyhubili skoro 75% obyvatelstva. Málo bylo 
těch, kdo mohli pohřbívat mrtvé a ještě méně těch, kdo 
by mohli vést válku.  
 
Francouzi se postupem času museli porozhlédnout po 
jiném místě, kde by mohli obchodovat s kůžemi. Jeden z 
důvodu byly neustále výboje Anglických osadníků z 
Virginie, které je donutili opustit celou oblast od Maine, 
až po kanadský Maritimes.  Francouzi se přestěhovali 
do St. Lawrence Valley a za sebou zanechali jenom Port 
Royal a malou obchodní stanici u ústí Penobscot River, 
kde stále ještě obchodovali s Abenakii a Mikmaky. Ale i 
tento malý obchodní ruch byl pro Velkou Britanii trnem 
v patě, jelikož si britská koruna vymáhala právo na celé 
území, na základě objevné cesty Humphreye Gilberta 
(1578).  
 
K prvnímu kontaktu mezi Abenakii a Angličany došlo v 
roce 1607, kdy chtěla Plymouthská společnost založit 
novou kolonii na řece Kennebec. Tento plán však 
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Britům nevyšel. O sedm let později, se s Abenakii setkal 
kapitán James Smith, který prozkoumával břehy Nové 
Anglie. V 1620 už nebyli Angličané pro Abenakie nějak 
zvlášť cizí. A tak když náčelník Pemaquidů, Samoset 
během lovecké výpravy navštívil Plymouth v 
Massachusetts, mohl místní lidi pozdravit slovy: „Hallo 
Englishmen!“ 
 
Během dalších padesáti let mohli Abenakiové jenom s 
úžasem sledovat, co se to vlastně děje na jejich vlastním 
území. Bylo to několik válek, které mezi sebou 
navzájem vedli Francouzi s Angličany o nadvládu nad 
abenakijským územím. V roce 1628 anglické loďstvo na 
příkaz Thomase Kirka, zcela zničilo francouzský přístav 
Port Royal i s loděmi, včetně francouzského osídlení v 
okolí. Pak se Angličané vydali na sever k řece St. 
Lawrence. Británie držela Kanadu ve své moci po čtyři 
léta, až do doby, kdy byla opět navrácená Francii na 
základě smlouvy ze St. Germain-en-Laye v roce 1632. 
Mezitím vybudovala Bostonská obchodní společnost v 
severním Maine novou obchodní stanici určenou pro 
obchod s Abenakii. Hned po tom, co Francouzi získali 
zpět Kanadu usilovali o to, aby angličtí obchodníci 
skončili se svojí činnosti na jih od Kennebec River. 
Proto také Francouzi zbudovali na sever od St. Croix 
novou stanici Acadia, která měla byt konkurencí 
Britům. Tak Abenakiové žili uprostřed všeho toho dění 
a vzájemné obchodní rivality evropských mocností.  
 
Navzdory Samosetově laskavému přístupu k 
Plymouthským osadníkům, nebyly vztahy mezi 
Angličany a Abenakii vždy nejlepší. Abenakiové žijící 
podél Merrimack River v jižním New Hampshire a 
severo-východním Massachusetts, byli Pennacookové. 
Byli prvními z Abenakiů, kdo se spojili s Angličany. 
Postiženi nedávnou epidemií, byli taktéž ohrožování ze 
západu Mohawky, kteří nikdy nedůvěřovali Abenakiům 
z Maine. Pennacookové rozšířili své území více do 
vnitrozemí až k hranicím se Sokokii. Sokokiové a 
Pocumtukové již dlouho žili ve vzájemném 
nepřátelském vztahu s Irokézy a rádi se přidali k 
Mahikánům, když válčili s Mohawky (1624-28) Do 
aliance byli zlákaní také Pennacookové. Vítězní 
Mohawkové vytlačili Mahikány na východ od Hudsonu 
a začali ohrožovat Sokokie s Pennacooky. S toho 
důvodu uzavřeli Pennacookové spojenectví s anglickou 
kolonií v Massachusetts. Toto spojenectví dělalo 
Abenakiům starosti, ale Angličané se takto starali o 
vlastní bezpečí. Viděli totiž co se stalo nedalekému 
Jamestownu, který zcela zničili Powhatáni (1622) 
 

Obchod s kožešinami vnesl mezi Abenakie nestabilitu 
na kterou do té doby nevyli zvyklí. Po skončení války 
Mohegánů v 1628, začali Mohawkové útočit na 
Sokokie. Sokokiové společně s Pennacooky požádali o 
pomoc Francouze a Angličany, ale obě mocnosti se k 
ním postavili zády, jelikož si nechtěli rozhněvat mocné 
Irokézy. Sokokiové moc dobře věděli, že jim hrozí 
záhuba, ale zahranila je nová válka. V St. Lawrence 
Valley se do sebe pustili Mohawkové proti 
Montagnaisům. Navíc ještě v Nové Anglii začali řádit 
neštovice, které se rozšířili i na sever mezi Abenakie a 
Irokéze.  
 
V roce 1637 získali Abenakiové své první střelné 
zbraně. Pravděpodobně je získali od bostonských 
obchodníků. Na rok si mohli Britové dovolit vybudovat 
nové obchodní středisko uprostřed území Pennacooků 
na Merrimack River. Přesto, ale musela většina 
Abenakiů cestovat za obchodem s Evropany velké 
vzdálenosti.  
 
Postupem času vybudovala Británie a Francie několik 
stálých obchodních postů v Maine a dále směrem na 
západ, ale přesto Angličtí a Francouzští obchodníci 
neradi navštěvovali západní Sokokie, kvůli bojovně 
naladěným Mohawkům. Angličané také Sokokiům 
nedůvěřovali z důvodu bývalého spojenectví s 
Francouzi, protože ti si o Abenakie skutečně zajímali už 
z dřívějška. Abenakiové měli cenný přístup ke 
kožešinám z celé oblasti Velký jezer a to skrze 
obchodování s Huróny. Jenže aby mohli Abenakiové 
tyto kůže Francouzům prodrat, museli cestovat do 
Quebeku přes území Montagnaisů, kteří to nechtěli 
dovolit. Proto se většina východních Abenakiů rozhodla 
s Mountagnaisy usmířit, což se jim nakonec podařilo. 
Jenže západní Sokokiové podnikli podobné kroky a pro 
svou ochranu uzavřeli spojenectví s Mohawky a 
Mohegány, kteří byli na válečné stezce s Montagnaisi. 
Válka začala napadnutím mountagnaiské vesnice v 
Sillery (Quebec) v roce 1645. 
 
Tahle válka zájem Francouzů o Sokokie ještě více 
podnítila. Jezuitští misionáři dokázali jednáním 
osvobodit od Montagnaisů vězněné příslušníky tohoto 
kmene a rozhodli se Abenakie navštívit. Jezuité byli na 
východě většinou dobře přijímání a byli schopni mír 
mezi nimi a Mountagnaisy upevnit. Ale se Sokokii to 
bylo horší. Mír se podařili uzavřít až v roce 1647. Ale 
jeho trvání bylo krátké. Východní Abenakiové 
potřebovali od Mountagnaisů válečnou pomoc. V roce 
1647 byli napadeny vesnice Piqwacketů a Ossipeeů na 
řece Saco irokézskými Mohawky.  
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Všechno se ještě zkomplikovalo vyhlazovací válkou, 
kterou vedli Irokézové vůči Hurónům. Irokézové vpadli 
do jejich země na přelomu roku 1648-49 a ničili, co se 
dalo. Tímto nepřímo, ale přece vážně ohrozili 
Francouze, jejichž hlavními partnery byli právě Huróni. 
Proto začali okamžitě jednat a začali formovat alianci, 
která by byla schopna zastavit drtivou moc Irokézů. 
Křehké spojenectví mezi Sokokii a Mohawky se 
rozpadlo a proměnilo v nepřátelství. Už v roce 1650 
Mohawkové zaútočili jak na Sokokie, tak na 
Pocumtuky. Francouzi se snažili situace využit a 
povzbuzovali Sokokie, Pocumtuky, Pennacooky a 
Mohegány aby utvořili válečnou alianci. Vyslali 
dokonce poselstvo pod vedením jejich hlavního Jezuity 
do Massachusetts k Mountagnaisům, žádat o podporu ve 
válce proti Mohawkům. Jenže zde už uplatňovali své 
zájmy puritánští novoangličané, kteří neváhali využít 
konfliktu k tomu, aby oslabili, či dokonce zničili vliv 
francouzských Jezuitů. Proto byli Mountagnaisi 
(podporovanými Angličany) odmítnuti. Francouzi už 
dále nemohli čekat a začali všechny Abenakie 
vyzbrojovat palnými zbraněmi.  
 
Přesto všechno snaha o založení mocné válečné aliance 
selhala. Naopak, Irokézové byli více popuzeni. V roce 
1653 zaútočili Mohawkové z novou vervou na Sokokie, 
ale naštěstí pro Sokokie museli Mohawkové bojovat též 
se Susquehannoky v Pensylvánii, která si vyžádala 
všechno jejich válečné soustředění. Snaha Holanďanů 
zprostředkovat mír selhala, ale na druhé straně měli 
Abenakiové v západní Nové Anglii klid až do roku 
1655. Británie zatím podruhé obsadila Port Royal a 
držela ho až do roku 1667. Tím se přerušila dodávka 
zbraní a proviantu, který směřoval s francouzské Acadie 
směrem k Abenakiům. To nahrálo do karet Bostonským 
obchodníkům, kteří obchod s Abenakii ochotně převzali. 
Ale po odstoupení New Yorku Holanďany ve prospěch 
Britanie a taktéž uzavření smlouvy Mohawků s 
Angličany se většina obchodníků soustředila více na 
západ, za Albany a Abenakiů už si nevšímali.  
 
Mohawkové se mohli opět věnovat válce (1660) s 
Abenakii v Maine. Chtěli je ztrestat za bývalé 
spojenectví s Mountagnaisy a ze stejného důvodu 
zaútočili i na Penobscoty. Abenakie stále ještě 
podporovali Francouzi, kteří jim byli ochotní 
poskytnout pomoc. Mezi Penobscoty žil trvale usazen 
francouzský obchodník Baron de Castine, který měl za 
ženu dceru náčelníka Madockawanda. Po smrti 
Madockawanda nastoupil na jeho místo Castine. Castine 
a jeho syn, byli smrtelní nepřátelé Angličanů. Proto 

neustále podněcovali toto nepřátelství vůči Britům i u 
Penobscotů.  
 
I když Francouzi Abenakiům dodávali zbraně a střelivo, 
nebylo ho dostatek, aby se mohli úspěšně bránit 
Mohawkům. Pocumtukové museli nakonec opustit 
Connecticut Valley. Opustili Missisquoi a Cowasuck a 
jenom ve Vermontu zůstala velká vesnice Sokokiů.  
 
Během roku 1665 byla bojová aktivita Mohawků tak 
silná, že ji museli Pocumtukové, Sokokiové a 
Pennakookové čelit společně. Obrat nastal s příchodem 
Carigan-Saliereského pluku a francouzské armády z 
Kanady. Během zimy 1665-66 nepřetržitě útočili 
Francouzi na mohawské vesnice. Nakonec museli 
Mohawkové žádat o pomoc u Angličanů. Guvernér New 
Yorku souhlasil, ale pod podmínkou, že Mohawkové 
uzavřou mír se Sokokii a Mohegány. Mohegání, kteří 
bojovali s Irokézy od roku 1662 souhlasili, ale 
Sokokiové odmítli. Karta se obrátila. Během léta 1666 
podnikali přepady mohawských vesnic jak 
Pennakookové tak i Sokokiové společně s Kennebeky. 
 
Irokézové dokázali uplatnit svůj vliv u Francouzů a v 
roce 1667 s nimi uzavřeli mír, který umožňoval 
západním Irokézům tlačit na Susquehannocky, zatímco 
Mohawkové pronásledovali v západní Nové Anglii 
Abenakie. Během roku 1668 byli Mohawkové schopní 
vytlačit Pennacooky skrz New Hampshire až do jižního 
Maine. Následující rok došlo k novému spojenectví 
algonkínů v Nové Anglii (včetně Sokokiů a Mohegánů) 
a chtěli oplatit Mohawkům stejnou mincí, totiž útokem 
na jejich vesnice, ale jejich tažení bylo pokaženo 
napadením ze zálohy, když se vraceli do svých domovů. 
Po roce 1670 musela většina Sokokiů hledat ochranu u 
Francouzů. Jako uprchlíci žili podél řeky Sv. Vavřince a 
někteří se nakonec odstěhovali na západ k Velkým 
jezerům. V roce 1681 skupina Sokokiů doprovázela 
LaSalleho během jeho zkoumání jižního břehu jezera 
Michigan. Později si však někteří Sokokiové vybrali 
severní Illinois a časem se zcela smísili s Potawatomii a 
Miamii. 
 
 
 
Když v Severní Americe probíhaly války mezi Francii a 
Británii, většina abenakijských kmenů zůstávala 
obvykle neutrální. Avšak spojenectví Britů s Irokézy je 
nutilo přiklánět se na stranu Francie. Jejich nechuť k 
Angličanům taktéž vystupňoval masivní příval 
puritánských přistěhovalců, který měl za následek 
úbytek zemědělské půdy na které byli Abenakiové 
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závislí. Navíc se s úbytkem jejich vlastního území octli 
ve stálé více se svírajících kleštích mezi Angličany a 
Mohawky. A tak v předvečer Války krále Filipa (1675-
76) – kdy se spojili východní algonkínské kmeny pod 
vedením Metakoma (Filip) ke všeobecnému útoku proti 
bělošským koloniím – byli sice Abenakiové ve většině 
případech neutrální, ale neváhali podpořit své příbuzné 
palnými zbráněni, pocházejícími od Francouzů a také 
potravinovou pomocí.  
 
Povstání náčelníka Metakoma mělo pro anglické 
osadníky těžké následky, ale tyto ztráty v nich 
vyburcovaly takovou zuřivost, která zanechala na 
východních kmenech trvalé a nesmazatelné ztráty. 
Angličané ve své pomstychtivosti nerozlišovali mezi 
jednotlivými kmeny - kdo je, či není neutrální, ale 
paušálně se mstili na všem, co bylo domorodé. Co se 
týče Penacooků, tak jenom dvě vesnice se přidaly na 
stranu Metakoma, ostatní pod vedením sačema 
Wannalanceta byli neutrální. Přesto jim neutralita 
nezajistila bezpečí. Při tažení kapitána Samuela Mosely 
bylo zabito dvě stě Penacooků a zbytek byl prodán do 
otroctví. Ti, co přežili utekli většinou do Kanady a 
někteří se přidali k válčícím kmenům. Penobscotové a 
Kennebekové byli stále neutrální.  
 
Válku vyhráli Angličané. Po jejich mstivém tažení 
zůstali tisíce pobytých domorodých obyvatel a tak v 
roce 1676 zůstalo v jižní Nové Anglii pouze 4000 
původních obyvatel. To, co se dělo posléze bylo 
nazváno „Velké rozptýlení“, totiž mnoho z původních 
obyvatel bylo nuceno opustit své domovy a hledat 
útočiště jinde. Nešli sice většinou daleko, ale o své 
domovy natrvalo přišli. Některým nabídl dokonce azyl 
guvernér New Yorku Edmund Andros, mezi místními 
Mohegány v Schaghticook na Hudsonu. Jiní nalezli 
útočiště u Delawarů v New Jersey a Pensylvánii. Ale 
mnozí hledali bezpečí u Abenakiů.  
 
I když Angličané utrpěli taktéž vážné ztráty (600 
mrtvých a 13 vypálených měst) jejich nenávist a 
pomstychtivost však velice přesáhly míru adekvátnosti. 
Bylo to zjevné nejen při jejich válečné strategii, o které 
jsme hovořili výše, ale kruté byly i mírové podmínky, 
které poražené straně nadiktovali. Nakonec zemřel i 
Metakom a válka skončila. Ne pro Abenakie. Angličané 
proti nim podnikli několik úderných výpadů, ale ve 
všech případech nalezli jen opuštěné vesnice. 
Abenakiové jako obvykle ustoupili do Kanady, a do 
Maine se vrátili až po letech, když boje utichly. 
Sokokiové ve válce pokračovali a přepadali kolonie v 

Massachusetts. New Yorský guvernér proti nim jako 
obraný štít postavil Mohawky. 
 
Nová Anglie a její noví obyvatelé byli spokojení s 
pozemky, které po uprchlých Abenakiích zůstaly, ale 
guvernér Andros přemýšlel vzhledem na budoucnost a 
uvažoval o smíru s Francouzy. I když jej za to v Nové 
Anglii nenáviděli, on sám si dobře uvědomoval, jakou 
hrozbu představují tisíce emigrovaných bojovníků, 
hledající azyl u Francouzů. Proto nabídl Schaghticook, 
jako místo, kde by se mohli, ti, co uprchli opět vrátit. A 
skutečně se sem začali nějací algonkínové časem 
stěhovat. Abenakiové zatím trestali Novou Anglii 
dálkovými nájezdy z Kanady, zatímco jim to Angličané 
tentokrát nemohli opětovat. V tomto ohledu se 
Androsova přezíravost ukázala jako opodstatnělá. 
Stovky abenakijských bojovníků podél Sv. Vavřince s 
podporou Mountagnaisů, bylo ve válečné pohotovosti, 
připraveno vyrazit proti Angličanům. Po roce 1679, 
když se situace pozvolna uklidnila, byli Abenakiové 
připraveni vrátit se opět domů. První šli Pigwacketi, 
kteří se s kolonisty usmířili a po nich následovali jiní, 
včetně Sokokiů.  
 
Problém mezi Abenakii a kolonisty spočíval v tom, že 
Abenakiové vedli svou válku, ne pro osobní výhody, 
prestiž, či ekonomický užitek - to ne, ale chtěli se 
pomstít, za křivdy spáchané na svém lidu, během 
bělošské expanze na své území. S Francouzi 
spolupracovali spíše proto, aby posílili svou válečnou 
moc, ale ne pro politické cíle. To mu nerozuměli 
Angličané a chápali válku Abenakiů jako agresi a jejich 
předešlou spolupráci s Metacomem jako vyloženou 
křivdu, ale na co skutečně zapomněli, či nechtěli 
vzpomínat je fakt, komu vlastně země na kterou se 
přistěhovali patří!  
 
Francie naproti tomu využívala Abenakie, jako nárazník 
chránící Quebec před Angličany. Proto vyzbrojili 
Abenakie palnými zbraněmi a povzbuzovali jejich 
nepřátelství k Britům. Jezuité mezi uprchlíky zase chtěli 
uplatnit svůj duchovní vliv a obrátit domorodce na 
„pravou víru“ A když se Abenakiové opět vrátili do 
svých domovů, mnozí z jezuitů je následovali. V roce 
1699 mezi Abenakii žilo trvale nejméně šest těchto 
misionářů. Na konci sedmnáctého století si jezuité stále 
více uvědomovali, jaký zhoubný vliv na domorodce má 
trh s kožešinami, a proto se rozhodli s tím něco udělat. 
Stížnosti zasílané francouzské vládě byly samozřejmě 
nevylišeny až do té doby než klesly ceny kožešin na 
evropském trhu na minimum. Jezuité se snažili 
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Abenakie naučit „hospodařit“ a ekonomicky se od 
Evropanů osamostatnit.  
 
Jezuité byli ve své náboženské „ochraně“ Abenakiů tak 
přísní, že i francouzským katolíkům bránili v kontaktu 
se svými konvertity. Pokud dělali takové drahoty se 
svými vlastními, což potom jejich názor na „kacířské“ 
puritány z anglických kolonii. Ale právě táto 
náboženská nesnášenlivost rozpoutala v regionu ještě 
větší vlnu nenávisti. Angličané měli velké obavy z toho, 
co se na sevru děje. Anglické kolonie v Severní Americe 
byli převážně protestantského vyznání, krom guvernéra 
Androse, který byl katolík a tuto víru v New Yorku 
prosazoval. Činnost Jezuitů chápali Puritáne tak, že se 
jedná o nenápadnou katolizaci východního pobřeží a 
snahu odstranit vše, co není totožné s touto vírou, včetně 
práce misionářů mezi kmeny. Tím, že Andros poskytl 
azyl abenakijským uprchlíkům, jenom přilil olej do 
ohně. Tohle ve skutečnosti Abenakie vůbec nezajímalo, 
pro ně byl problém byl v tom, že anglické autority 
nebyli schopny držet na uzdě své hraničáře, kteří 
zabírali domorodou půdu a páchali násilí na jejich 
majitelích. Tak se vleklé pohraniční šarvátky, které 
probíhaly téměř tři roky proměnili v otevřenou 
náboženskou válkou mezi mocnostmi Anglie a Francie 
(Williams War 1688-89), a tak se na zápase mezi 
Abenakii a novoangličany podepsala hořká náboženská 
nesnášenlivost. Sokokiové, kteří již dříve s Francouzi 
uzavřeli spojenectví kvůli Irokézům zaútočili na vesnice 
Seneků a zbytku Abenakiů nebylo třeba moc 
povzbuzení k tomu, aby vzali útokem novoanglické 
hranice. 
 
Válka v Nové Anglii vzplála s takovou zuřivostí, která 
předčila i válku Krále Filipa. A Abenakiové dosáhli 
určitých úspěchů, ale stejně tak, jak válka začala, taktéž 
i skončila. Kenenebeckové, Androscoggini a Sacové se 
válkou začali brzy nudit a s Angličany uzavřeli mír. 
Jenom Sokokiové nevychladli a dále se věnovali boji. 
Jejich útoky byly zaměřeny na anglické spojence 
Mohawky a později na Onondagy. Jejich válečné oddíly 
se dostaly v roce 1697 až k hranicím Bostonu. Téhož 
roku podepsali Francouzi s Angličany mírovou smlouvu 
s Ryswicku, ale Abenakiové (někteří) bojovali dále ještě 
dva roky. Až v roce 1699 podepsali východní 
abenakijské kmeny dohodu s Anglii, že v budoucnu, 
pokud dojde k válce mezi Francii a Anglii, zachovají 
neutralitu.  
 
Zkouška ohněm na sebe nenechala dlouho čekat. Jenom 
dva roky trval mír mezi Britanii a Francií, než se obě 
mocnosti do sebe opět pustili. Byla to tzv. válka 

Královny Anny (1701-13). Nejvěrněji se svých závazků 
drželi východní Abenakiové, kteří odešli do Wolinaku 
(Becancour) blízko Trois-Rivieres v Quebecu. Jiní se 
usadili u nové misijní stanice Jezuitů St. Franc Lac. 
Novoangličtí kolonisté nebyli ochotni uznat vlastnická 
práva Abenakiů v Maine a povolit jim tam vstoupit, 
čímž málem zhatili dvouleté abenakijské úsilí o 
zachování míru. Sokokiové jednali jako obvykle podle 
svého a v roce 1700 uzavřeli trvalé spojenectví s 
Caughnawagany (křesťanskými Mohawky, kteří se 
odstěhovali do Kanady a uzavřeli spojenectví s 
Francouzi) Nové spojenectví s Caughnawagany mělo 
chránit Sokokie před pro-britsky nakloněnými 
Mohawky, kteří museli respektovat „velký zákon míru“, 
jehož dodržování bylo osobní ctí každého Irokéze. Ten 
jim bránil válčit se svými příbuznými a jejich spojenci.  
 
Na druhé straně Sokokiové nehodlali nechat 
novoanglické kolonisty na pokoji. Společně se 
Caughnawagany podnikali nájezdy z vlastní vesnic 
Missisquoi na východním břehu jezera Champlain, 
Cowasuck v severním Vermontu, a St. Francois v 
Quebecu. Obyvatelé poslední vesnice bylo těžké někam 
přiřadit, protože populace v ní byla tak promíchaná, že 
se stali známí jako „františkáni“ nebo jenom 
Abenakiové.  
 
Svůj nejslavnější nájezd podnikli na vesnici Deerfield v 
Massachusetts, 29. února 1704, kterou na půl vypálili, 
zabili 56 lidí a odvedli 109 zajatců. Milice s 
Massachusetts chtěla pomstít nečekaný útok a napadla 
osadu Cowasuck, ale většina Sokokiů ustoupila na sever 
mimo jejich dosah. Angličané měli jenom malý úspěch 
v obraně proti nájezdům a tak Haverhill v Massachusetts 
zanikl v roce 1708 úplně a Deerfield se musel opět 
bránit dalšímu nájezdu v roce 1709. Vojenské tažení 
Angličanů proti Ossipeeům v Connecticut Valley bylo 
neúspěšné a v stejném čase byl podniknut útok na 
Haverhill, který leží pouze třicet mil od Bostonu. To 
bylo v roce 1713.  
 
Snad to byly právě útoky Abenakiů, které využili 
Britové jako záminku k útoku na francouzskou Acadii. 
Z kraje se podařili Angli čanům ovládnout pouze tvrz 
Penobscot, ale už o tři roky později měli pod kontrolou 
celé pobřeží Maine. Tažení proti Piqwacketům 
nepřineslo žádný úspěch – armáda našla pouze prázdné 
vesnice, Abenakiové odešli do Kanady. Dvakrát se 
Britové pokusili dobýt Port Royal. Tlak Angličanů 
přinesl své ovoce, Francouzi museli upustit od útoků v 
Nové Anglii a všechnu svou válečnou sílu soustředili na 
obranu Quebecu. V tom čase Sokokiové zůstali v 
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blízkosti St. Francois a Missisquoi, ale východní 
Abenakiové se začali vracet do Maine (1709). Britské 
dobití Acadie (1710) a následná smlouva z Utrechtu 
(1713) ukončila válku. Francouzi odstoupili Acadii, 
která byla přejmenována na New Scotia Britům, a tak se 
poprvé celá mateřská země Abenakiů – Maine stala 
britským majetkem. Ačkoli tím byli východní Abenaki 
dosti zmateni s mírem jako takovým souhlasili. Západ 
White Mountains, Vermont a New Hampshire – domov 
Sokokiů stále zůstával sporným územím a bodem 
nesváru mezi Francii a Anglií.  
 
Francouzská populace v Acadii nikdy mír ve svém srdci 
nepřijala a většina z nich doufala, že dojde k nové válce. 
Ovšem pokud do té doby nebude v nynější New Scotii 
Angličanů přiliž mnoho. Byla to reálná hrozba, jelikož 
anglické osídlení pobřeží probíhalo bleskovou rychlostí. 
V roce 1717 už stály anglické osady na pobřeží Maine v 
Connecticut Valley, v jižním Vermontu a New 
Hampshire. Abenakiové tušili, že budou muset nějakým 
způsoben hájit svá vlastnická práva na ona území. 
Francouzi smýšleli stejně, ale opět chtěli Abenakie 
využít ve prospěch svých zájmů. Vyslali k ním proto 
jezuitské misionáře pod vedením pátera Sebastiana 
Raslese, kteří silně Abenakie povzbuzovali, aby svou 
zemi bránili se zbraní v ruce. Abenakiové se rovněž s 
Angličany pokoušeli jednat, ale všechny porady mezi 
lety 1717 a 1719 skončili nějakým násilným incidentem. 
Nakonec guvernér Massachusetts, Samuel Shuttle v roce 
1722 vyhlásil Abenakiům válku, která se zapsala do 
dějin jako Dummer's War ( či Grey Lock's War, 
Lovewell's War, anebo Father Rasles' War) Boje trvaly 
pět let, až do roku 1727. Během bojů dobyla anglická 
armáda Norridgewock (1724) na horní Kennebec River 
a do základu jej vypálila. V této bitvě zahynul též páter 
Rasles, jehož tělo bylo posléze zmrzačeno. Tento čin 
málem v Acadii zažehl jiskru povstání. Do té doby se 
Francouzi ve válce nějak neangažovali, i když s 
Abenakii samozřejmě sympatizovali, ale smrt Raslese je 
vážně popudila.  
 
Z Norridgewocku se zachránilo pouze sto padesát lidí, 
kteří uprchli do Kanady. Po porážce Pigwacketů odpor 
Abenakiů v Maine skončil. V prosinci podepsali mír s 
Massachusetts, který se následujícího srpna ve Falmouth 
potvrdil. Na západě však boje pokračovaly další dva 
roky. Právě táto část bojů dostala název Grey Lock’s 
War – tedy válka Šedého zámku. Část Pocumtuků, kteří 
pod vedením Šedého zámku (Wawanotewat – Ten, kdo 
poblázní jiné) nalezli po válce Krále Filipa útočiště v 
New Yorku, se spojila se zbytkem Schaghticooků a 
Sokokii v Missisquoi. Po válce s Novou Anglií se Šedý 

zámek stal válečným sačemem a vedl úspěšnou válku v 
Connecticut Valley a v Massachusetts. Angličané 
neschopni jej porazit, či objevit jeho tajné vesnice 
požádali o pomoc Irokéze, kteří však jejich žádost 
odmítli.  
 
Jak jsme si již řekli, válka v Maine skončila porážkou 
východních Abenakiů, kteří souhlasili s podpisem 
mírové dohody (1726) Kolonie Massachusetts nabídla 
Šedému zámku dary výměnou za mír, ale ten nabídku 
odmítl a dále pokračoval s nájezdy na New York. 
Tentokrát se snažili vyjednat mír i Irokézové, taktéž 
marně. Naproti tomu Abenakiové z Wolinaku a St. 
Francois s mírem souhlasili. Šedý zámek u podepsání 
smlouvy v Montrealu (červenec 1727) přítomen nebyl. 
Jenže později, pravděpodobně na prosbu kanadských 
Abenakiů ukončil válku a byl ochoten s Novou Anglii 
uzavřít mír – smlouvu však žádnou s Angličany nikdy 
nepodepsal. Tak po prakticky půl století nepřetržité 
války nastalo období sedmnáctiletého míru. 
 
Androscogginkové, Pigwacketové, Norridgewockové se 
během roku 1727 vrátili do Maine. Penobscotové se 
ujali nové role být jakýmisi zprostředkovateli mezi 
Anglií a Francií. Výše zmíněné národy už nikdy 
nemuseli svou mateřskou zemi opustit. 
Passamaquoddové a Maliseeti stále žili v St. Croix a v 
St. John River zatímco v New Scotii (Acadia) 
francouzští Acadians a Mikmakové trpělivě očekávali 
návrat moci Francouzů na ono území. Příměří v regionu 
udržovali vojenské posádky Angličanů. V Quebecku se 
vytvořila dvě stála osídlení Abenakiů, a to v : Becancour 
(blízko Trois-Rivieres), zde žila většina Abenakiů z 
Maine; a St. Francois, kde žila smíšená společnost 
Sokokiů, Pennacooků a novoanglických Algonkínů. 
Sokokiové taktéž udržovali stále vesnice v Missisquoi 
na jezeru Champlain a menší osídlení v Cowasucku v 
severním Vermontu. 
 
Po roce 1727 se anglická kolonizace pomalinku plazila 
stále dál na sever podél Connecticut River, hlouběji do 
jižního Vermontu a New Hampshire. V Nové Anglii žil 
stále dostatečný počet Sokokiů a východních Abenakiů.  
 
Nejtěžší epidemie neštovic postihly Sokokie v 
Missisquoi v roce 1730. Následně byli někteří ze 
Sokokiů a Schaghticooků přesvědčeni, aby prodali svou 
půdu v Connecticut Valley a Deerfieldu (1735). Přes 
táto omezeni však zůstávali Sokokiové v regionu 
silnými hráči, bránili každé nové anglické kolonizaci a 
svůj nárok na Connecticut Valley stále uplatňovali. 
Samotná bojeschopnost Sokokiů nebyla velká, po 
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odchodu mnoha válečníků k Velkým jezerům jich na 
východě zůstalo kolem sto padesáti, ale to nic 
neznamenalo. Měli mocné spojence své příbuzné – 
Caughnawagany a také u Francouze. Obchodní kontakty 
udržovali jak s Francouzi, tak i s Angličany, což 
způsobovalo také nemalé napětí. No a nakonec 
problémy působilo i obsazovaní problematické hranice 
mezi Kanadou a Koloniemi na horním Hudsonu. 
Francouzi se usadili na jezeře Champlain u Missisquoi a 
jejich jezuité zde začali vykonávat svou činnost.  
 
A tak po delším období míru vypukla nová válka mezi 
Anglií a Francií, které se tentokrát říkalo – válka krále 
Jiřího (1744-48). Abenakiové a Sokokiové se 
automaticky přidali na stranu Francouzů, ale 
Cowasuckové a východní Abenakiové odešli na sever 
do Kanady. Ale kupodivu se někteří ze St. Francois a 
Pigwacketů (tohle je poslední úřední zmínka o 
Pigwacketech) rozhodli hledat útočiště u anglického 
Bostonu. Sokokiové a Caughnawaganové donutili 
obyvatelé všech nových anglických osad v jižním 
Vermontu a New Hampshire k odchodu a tak to 
vydrželo čtyři roku. Guvernér Shirley z Massachusetts 
vyhlásil Indiánům válku – kanadský Maritimes se 
ocitnul v plamenech, což postihlo Maliseety a 
Mikmaky. Francouzští Acadians byli úředně neutrální, 
ale neskrývali svou podporu pro Mikmaky. Útoky 
Abenakiů byly účinné. Fort Massachusetts na Hoosac 
River byl dobit a skoro všechny kolonie na východní 
straně Hudsonu v New Yorku zůstaly opuštěné. 
 
Snad ještě Mohawkové to byli, kdo stáli na straně Britů 
a díky jejich nájezdu na Montreal se proti Angličanům 
postavili taktéž kanadští Irokézové (1747) domorodých 
bojovníků měli podpořit i Francouzi, ale vše změnilo 
dobytí francouzského Louisbourgu (1745) Válka 
skončila až v roce 1748 podepsáním smlouvy v Aix-la-
Chapelle, jenže pro Penobscoty, Kennebecky, Maliseety 
a Passamaquoddy to nehrálo žádnou roli. Svou válku 
vedli dál až do roku 1749. K bojům se připojili dokonce 
i Penobscotové ze St. Francois. I když byl po válce 
Louisbourg vrácen Francii, přesto mnoho spáchaného 
násilí jak v Nové Anglii, tak i v Acadii zanechalo své 
stopy. Británie držela ve svých rukou kanadský 
Maritimes a celkové napětí v oblasti nepolevilo, spíše 
naopak, vzduch byl jak soudek s prachem, připravený 
jenom k odpálit. 
 
V roce 1749 Francouzi opět převzali do svých rukou 
horní St. John's River. Mezi Mikmaky vypukla epidemie 
neštovic zanesená zde Angličany a k jejich radosti 
nahradila pušky a střely. Nemoc vykonala účelně a 

nemilosrdně to, co by jinak udělali kolonisté. Boje 
propukly opět o Nova Scotia a pokračovaly až do roku 
1752. Britové chtěli opět uchvátit Maritimes a vyhnat z 
něj všechny francouzské Acadiens, kteří nechtěli 
přísahat věrnost britské koruně. Válka se nevyhnula ani 
Nové Anglii, Sokokiové od St. Francois nechtěli 
připustit, další kolonie podél Connecticut River a 
připravovali se k boji. Vražda dvou Abenakijských 
lovců novoangličany měla za následek odvetné útoky 
proti Nové Anglii během léta rojku 1754. K přípravě na 
válku byly vedeny i francouzské misijní vesnice podél 
Sv. Vavřince - Caughnawaga, Jezero dvou hor, 
,Francois, Becancour, Oswegatchie, Lorette, a St. Regis 
– sjednotili se jako sedm národů Kanady – jako Velký 
oheň Caughnawaga 
 
Následně vypukla francouzsko – indiánská válka (1755-
63) Nájezdy z Missisquoi a St. Francois se zaměřili na 
hranice v New York a Penobscotové zaútočili na Maine. 
Guvernér Massachusetts okamžitě vypsal peněžité 
odměny za tyto úkony: 50 liber mužský zajatec, 40 liber 
mužský skalp, 25 liber za ženského a dětského zajatce, 
20 liber za jejich skalpy. V roce 1755 Britové 
shromáždili veliké vojsko a velením byl pověřen generál 
Edmund Braddock. Měl táhnout na Fort Duquesne 
(Pittsburgh) a dobít jej. Armáda však byla za pochodu 
přepadena a zničena. Francouzi tenkrát sklidili úspěch 
díky spojenectví Sedmi národů z Kanady. Alianci vedl 
válečný náčelník Huronů Lorette.  
 
Abenakiové a Sokokiové se účastnili taktéž 
legendárního tažení generála Montcalma na severní 
New York. Penobscotové se účastnili dobytí pevnosti 
William Henry (1757) a následně na krveprolití 
související s útokem na anglické zajatce. Válečná tlupa 
Abenakiů z Becancour vyrazila na Albany, osvobodila 
tam posledních šedesát svobodných Algonquinů v 
Schaghticook a vzala je zpět do St. Francois v Kanadě. 
Hranice kolonii podél Vermont, Maine, New Hampshire 
a Nové Anglie zažili několik domorodých útoků během 
války. Ale odveta nenechala na sebe dlouho čekat, 
kapitán Robert Rogers seskupil zkušené hraničáře, 
zaútočil na St. Francois (1759) a vypálil jej. Rogers 
tvrdil, že během útoku pobil dvě stě Abenakiů včetně 
francouzského kněze, ale francouzské zdroje uvádějí 
třicet mrtvých. Charlestown měl být napaden tentokrát 
jako odveta Francouzů, ale už jim chyběli síly tento 
skutek vykonat. Po ústupu francouzké armády a dobytí 
Quebecu (1759), válka skončila. Francouzi porážku 
uznali úředně až v roce 1763. 
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Mír však ještě zdaleka neplatil všude. Rogersovi 
hraničáři chtěli Francouze vyhnat od St. John's River 
definitivně.  
 
Kmeny od St. John's a východní Abenakiové souhlasili s 
mírem až během let 1770 a 1776 a Mikmakové 
souhlasili o další tři roky později. Po francouzké 
porážce se Abenakiové rozptýlili do malých skupin a 
osadníkům nebránilo nic v tom, aby obsadili celý sever. 
Když Sedm národu sledovalo bělošskou záplavu v zemi, 
uvažovali o tom, že se přidají k povstání Pontiaka 
(1763), ale nakonec dali přednost míru. Následně po 
Pontiakově povstání Britové vydali Prohlášení o zákazu 
vstupu za Appalačské hory. Ale nárok na územní práva 
Caughnawaganů, Sokokiů, a Abenakiů na východě hor 
neuznali.  
 
V té době započalo téměř absolutní vyklizení země 
Abenakiů jejich původními vlastníky. Jejich území se 
nacházela na hranici mezi Kanadou a koloniemi. Během 
let ji neustále přecházeli tam a zpět, jak byli zvyklí. 
Jenže Evropané se na to dívali zhola jinak. Kanaďané 
tvrdili, že Abenakiové patří do Nové Anglie a 
novoangličané zase naopak tvrdili, že jejich místo je v 
Kanadě. Během bojů a válek hledalo mnoho Abenakiů a 
Sokokiů útočiště v St. Regis, ale s když nastal mír 
Mohawkové s jejich přítomnosti nesouhlasili a jenom 
pár jich tam zůstalo jako nevítaní hosté. Jiní se odebrali 
do St. Francois, ale ještě mnoho dalších jich v malých 
tlupách odešlo na sever Nové Anglie a stali se tak 
samozvanými nájemníky ve své vlastní zemi. Byl 
předvečer revoluce (1775) Jaký zachovat postoj? 
Abenakiové přirozeně toužili po návratu Francouzů a 
jejich práva, které je nijak neomezovalo. Ale nyní si 
museli zvolit mezi dvěma zly – Britové, nebo 
Američani? 
 
V počátku bylo Sedm národu a ostatní Abenakiové 
neutrální, ale později se jednotlivé kmeny přikláněli na 
jednu, či druhou stranu. Na severu Maine zaútočili 
Abenakiové na Brity v naději, že se Francouzi vrátí do 
Maritimes a revoluce zničí britskou nadvládu Kanady. 
Penobscotové, Passamaquoddové, Maliseeti a 
Mikmakové se taktéž přidali na stranu Američanů. St. 
Francois se rozdělili. N ěkteří pomáhali Američanům 
obléhat Boston. Pomáhali také v tažení Benedikta 
Arnolda na Quebec během zimy 1776-77. Penobscotové 
sloužili jako zvědové v armádě George Washingtona a v 
roce 1779 se účastnili neúspěšného útoku proti britské 
pevnosti na Penobscot River. Plukovník John Allen 
vytvořil s některých Abenakiů pluk, který měl na starost 
obtěžovat a stěžovat britské zásobování. No a nakonec 

to byli Abenakiové, kteří podporovali Angličany v 
bojích v Androscoggin Valley v Maine (1781). 
 
Když skončila revoluční válka Penobscotové a 
Passamaquoddové mohli na základě branných zásluh 
obývat tři malé rezervace Massachusetts a v severním 
Maine (ta v Maine existovala až do roku1820). Později 
byla smlouva porušena a těmto kmenům bylo jejich 
území bez náhrady odebráno. Vše se řešilo právními 
cestami až v dvacátém století, do té doby neměli právo 
ani hlasovat ve volbách.  
 
Kanadští Abenakiové v St. Francois a Becancour se 
usadili v rezervacích, kde mohli žít docela nerušeně, i 
když země kterou dostali byla klasifikována jako 
„nehodící se pro zemědělské účely“ Přesto se počet 
obyvatel těchto rezervací rozrostl. Rok 1812 byl rok, 
kdy „šli Abenakiové naposledy do boje“.Becancourové 
podpořili britskou armádu. Francois a Becancour zůstali 
v rezervacích až do dnes . Mnozí byli zaměstnanci 
Hudson Bay Company.  
 
Malé skupiny Abenaki se odstěhovali na západ k 
Velkým jezerům do Ohio Valley. Francouzi 
povzbuzovali jednu skupinu, aby se do Ohia 
odstěhovala, ale ti si zvolili spojenectví s Liškami. 
Několik malých tlup se ještě usadilo podél Ohio River 
(1750). V roce 1787 se jiní z Abenakiů smísili s Irokézy. 
Další překročili Mississippi, odešli k White River v 
španělském Arkansasu. Po Louisiana Purchase (1803) 
se smísili s Delawary a Šavany, kteří přešli přes Kansas 
do Oklahomy. Ve Vermontu se usadili zbývající, ale 
nebyli jim uznány žádná zákonná práva. Sokokiové se 
neustále snažili právní věci dát do pořádku, ale vždy 
byli zamítnuti.  
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Algonkin – Algonkíni 
 
 Algonkinům patřívalo údolí řeky Ottawy, území, kudy 
dnes vede hranice mezi kanadskými státy Ontario a 
Quebec.  
 
 Odhaduje se, že v roce 1603 bylo Algonkinů kolem 
šesti tisíc. Britský výpočet z roku 1768 byl už jen 
patnáct set. V současné době žijí v Kanadě v počtu osmi 
tisíc.  
 
 Z názvem kmene je to trošku komplikované. Dnešní 
výrazy Algonkin, či Algonquin jsou správné, jenže 
stejný výraz se používá i pro označení celé jazykové 
rodiny. Vlastní jméno kmene se nedochovalo a původ 
názvu Algonkin je dost nejasný. Někdo se domnívá, že 
pochází z řeči Maliseetů a znamená ‚Spojenci‘. Jiní 
dávají přednost mikmackému ‚algoomeaking‘‘ , což se 
dá zhruba přeložit jako ‚Místo, kde se loví ryby kopím z 
kanoe‘. Nejpravděpodobnější bude asi maliseetské 
‚allegonka‘, jehož význam znamená ‚Tanečníci‘. Tomu 
nahrává i svědectví Samuela de Champlain, který na 
vlastní oči pozoroval vítězný tanec Algonkinů, 
Maliseetů, a Montagnaisů v roce 1603. Jak sám 
poznamenal, zanechal v něm hluboký dojem. 
 
 Irokézové jim říkali Adirondack, ale tak nazývali 
všechny kmeny na jih od řeky Sv. Vavřince. Byla to 
nadávka, která znamenala ‚Pojídači stromů‘. Je jasné, že 
Algonkini patří do stejnojmenné jazykové rodiny. Jejich 
řeč je podobná tomu jak mluvili Odžibwejové, 
Ottawové a Potawatomiové.  
 
 Podkmeny v roce 1630.  

 
 Iroqueti – známí mezi Huróny jako Atonontratarononi, 
nebo Ononchatarononi - Ontario South Nation River  
 
 Kišesipirini - Lidé veliké řeky - největší a nejmocnější 
skupina Algonkínů. Známý též jako: Honkerononi 
(Huron) - Ostrovní národ. Hlaví vesnice stála na ostrově 
Morrison (Allumette).  
 
 Kinounčepirini - (Keinouche, Kinonche) - Mladá štika, 
nebo Hrot. Po roce 1650 se spojili s Ottawy. Původně 
žili podél dolního toku řeky Ottawy pod ostrovem 
Allumette. 
 
 Matouweskarini - (Madawaska, Madwaska, 
Matouchkarine, Matouashita, Mataouchkarini, 
Matouechkariniwek, Matouescarini). Madawaska River 
v horní části Údolí Ottawy. 
 
 Nibačis – Muskrat Lake blízko dnešního Cobdenu v 
Ontariu. Otaguottaouemini - (Kotakoutouemi, 
Outaoukotwemiwek). Horní tok Ottawy nad ostrovem 
Allumette. O 
 
 Otaguottaouemini - (Kotakoutouemi, 
Outaoukotwemiwek)  
 
 Sagaiguninini - (Saghiganirini)  
 
 Saginitaouigamíni - (Sagachiganiriniwek)  
 
 Weskarini – Malý národ, Ouaouechkairini, 
Ouassouarini, Ouescharini, Ouionontateronon. Severní 
břeh řeky Ottawy a břehy řek Lievre a Rouge v 
Quebecu. 
 
 Současné podkmeny :  
 
Quebec - Barriere Lake (Lak Rapide, Rapid 
Lake),Dominion Abitibi (Abitibiwinni, Pikogan), Eagel 
Village (Kebaowek, Kipawa), Kitcisakik (Grand Lake 
Viktorie), Kitigan Zibi (Maniwaki, River Desert), Lak 
Simon, Timiscamigue (Timiskaming, Notre Dame du 
Nord, Ville Marie), Winneway (Long Point) a Wolf 
Lake (Hunters Point ).  
 
 Ontario - Golden Lake (Pikwakanagan).  
 
 Život Algonkínů nebyl vůbec lehký. Jejich obživa se 
skládala převážně z lovu. Na zemědělství žili v příliš 
drsných severských podmínkách. Jídelníček 
obohacovali sběrem lesních plodů. Podobně jako 
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příbuzní Odžibwejové se potulovali krajem v malých 
tlupách. Výjimkou bylo několik jižních Algonkinů, kteří 
žili v pevných vesnicích a věnovali se pěstovaní 
kukuřice. Algonkíni byli vynikající lovci, což 
přitahovalo francouzské obchodníky s kožešinami. 
Algonkíni stavěli skvěle kanoe s březové kůry, které 
mistrně ovládali a mohli s nimi cestovat na velké 
vzdálenosti. Byli pány nad řekou Ottawou, po které se 
dostali až k Sv. Vavřinci a k Velkým jezerům. Během 
léta vedl kmen společenský život a jednotlivé tlupy se 
shromaždovali k společnému rybolovu a zábavě. Během 
zimy se opět rozdělili. Podnebí ve kterém žili bylo 
tvrdé, stejně jako jejich život. V zimě často hladověli a 
jelikož se nebyli schopni postarat o staré, chromé a 
neschopné pohybu – zabíjeli je. 
 
 Duchovní svět Algonkínů se příliš nelišil od toho, čemu 
věřili i ostatní národy Severní Ameriky. Nejvyšší 
autoritou byl Velký duch, nebo Stvořitel. Věřili v dobré, 
či zlé duchy. Mladí si brali příklad s národních či 
duchovních hrdinů, o kterých jim vyprávěli pamětníci. 
Věřili, že po smrti duch lidí odchází a následuje duchy 
zvířat – předků. Nevěřili v žádné peklo, či místo 
věčného trápení po smrti. Důležitou roli pro ně měli sny, 
jejichž výkladem se zabývali svatí muži, kteří 
zprostředkovávali styk mezi normálním a duchovním 
světem. Tito muži vykonávali práci lékařů a léčitelů. Na 
druhé straně existovali i čarodějové kterých se lidé báli. 
Algonkini se neradi zmiňovali o svých pravých 
jménech, aby je nepřátele nemohli začarovat. Vláda v 
kmeni byla patriarchální, ale občas se vyskytli i výjimky 
a hlavou rodu byla žena. Lovecké území se dědilo z otců 
na syny. Kmen neměl nijak zvlášť vyvinutý organizační, 
či politický systém, přesto byli Algonkini obávaní  
válečníci, kteří skvěle využívali znalost lesního 
prostředí. Díky tomu dlouho vzdorovali i mocnějším 
Irokézům.  
 
 Podle tradice měli být blízkými příbuznými Odžibwejů, 
Ottawů a Potawatomiů. Když řeku Sv. Vavřince sjížděl 
v roce 1534 Jacques Cartier setkal se zde s irokézský 
mluvicím národem žijícím mezi řekou Quebec 
(Stadacona) a peřejemi v Montrealu (Hochelaga), ale 
není jasné zda se jednalo o Irokéze, či Hurony. Když se 
tady o sedmdesát let později usadili Francouzi, žádný 
kmen už zde nebyl. Soudí se, že zmizel během 
irokézsko – algonkínské války. Algonkini říkali, že s 
Irokézy z Hochelagy žili v míru a dokonce se mezi 
sebou ženili. Irokézové naopak říkají, že je Algonkini 
ovládali a nutili platit tribut. Vše se změnilo založením 
Ligy Irokézů, poměr sil se výrazně změnil.  
 

 V roce 1603 založil v Tadoussac na řece Sv. Vavřince 
osadu Samuel de Champlain a koncem května se setkal 
mountagnaiskými náčelníky, kteří jej pozvali na výše 
zmíněné kmenové veselice. Champlain se oblékl do 
toho nejlepšího co měl a vydal se slavit. Na oslavách se 
setkal Etčeminy (Maliseety) a Algonkiny. Champlainovi 
došlo, že tito spojenci válčí s Irokézy už dlouhou dobu a 
musel řešit dilema. Pokud by s Algonkiny začal 
obchodovat, hrozilo nebezpečí, že půjde do války s 
Irokézy! Velmi kvalitní kožešiny Algonkínů byly tím 
hlavní argumentem, který Francouzovo rozhodnutí 
nakonec ovlivnil. Navíc chtěl prozkoumat celý tok Sv. 
Vavřince a další západní kraje u vodopádu Lachine 
Rapids a Algonkini budou skvělými průvodci. 
Champlain se pak musel vrátit do Francie, ale v roce 
1608 připlul znovu a obchod s kožešinami rozjel naplno. 
Založil Quebec a zakrátko zjistil, že skutečnými pány na 
řece jsou Mohawkové. Šikovní Algonkini přesto 
dokázali po řece cestovat tak, aby je nepřátelé nespatřili.  
 
 Algonkini, Montagnaisové a Huroni, si chtěli krom 
zisku zajistit i podporu Francouzů ve válce s Mohawky. 
V červnu 1609 podnikl Champlain výpravu na západ od 
Quebecu, kde se setkal se třemi stovkami Algonkinů a 
Montagnaisů, vedených náčelníkem Weskarinů – 
Iroquetem. Bylo s nimi i tři sta Hurónů pod velením 
sačema Ochasteguina. Champlain využil příležitosti, 
slíbil Indiánům podporu a v červenci byli při ústí řeky 
Richelieu všichni připravení vpadnout do země 
Mohawků. Výprava vyplula po řece na jih. Champlain 
poslal devět svých lidí zpět a sám v doprovodu dvou 
Francouzů a Indiánů pokračoval v cestě. Jakmile 
dorazili k jezeru Champlain v severním New Yorku, 
neváhal objevitel pojmenovat vodní plochu po sobě. 
Válečná společnost šedesáti bojovníků a třech 
Francouzů ve dvaceti čtyřech kanoích pokračovala po 
jezeře na jih. V dolní části jezera se setkali s Mohawky 
připravenými na bitvu. Jelikož se smrákalo, dohodli se 
obě strany, že budou bojovat až zítra. Hned z rána 
zahájila přesila Mohawků útok, ale francouzské pušky je 
odrazily. Během útoku zahynuli dva náčelníci 
Mohawků. Tváří v tvář těmto hrozným zbraním nemohli 
Mohawkové obstát a proto se raději stáhli. Mise splnila 
účel. Algonkini slavili vítězství a Francouzi dostali svou 
smlouvu. Champlain se pak účastnil ještě jednoho 
nájezdu proti Mohawkům, tentokrát na opevněnou 
vesnici na řece Richelieu. Algonkini se pod vedením 
sačema Pieskareta a s podporou Francouzů, stali 
respektovaným kmenem. Alespoň na čas, netrvalo 
dlouho a pušky si opatřili i Irokézové.  
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 Francouzi chtěli obchod rozšířit dál na západ a v tom 
jim měli pomoci Algonkini, kteří spolupracovali s 
Hurony. V roce 1611 navštívil Etienne Brule hurónskou 
vesnici na jižním cípu jezera Huron's Georgian Bay a 
strávil tam zimu. Champlain neměl z Hurónu přiliž 
dobré dojmy, ale příznivé informace od Bruleho a 
kvalitní kožešiny ho přesvědčili, že i Huróni budou 
dobrými obchodními partnery.  
 
 Další výprava vedena po řece Ottawě v květnu 1613, 
objevila opevněnou vesnice Algonkinů-Kišesipirinů na 
Morrisonově ostrově. Bylo to překvapení, jelikož to 
byla první stálá vesnice. Tito Kišesipirini nekočovali, 
ale zabývali se zemědělstvím. Klidně se mohli chlubit 
svými dobře obdělanými kukuřičnými poli a obratností s 
jakou se o ně starali. Vesnice se stala strategickým 
bodem na obchodní stezce mezi Jezery a Sv. 
Vavřincem. Její obyvatelé za své služby vybírali od 
kupců mýtné.  
 
 V roce 1614 podepsali v Quebecku Francouzi s Hurony 
smlouvu a další rok pokračoval Champlain v průzkumu 
Ottawy. Doprovázeli ho čtyři misionáři a zatímco 
cestoval podnikla algonkinsko–huronská válečná 
výprava útok proti Oneidům a Onondagům.  
 
 Samotní Irokézové se ze ztrátou Údolí Sv. Vavřince 
nikdy nesmířili. Jejich nervozitu umocňoval nedostatek 
bobřích kožešin na jejich vlastním území. Bylo nutné, 
aby se poohlédli po nových lovištích, a ta byla na severu 
a západě. Irokézové se pokusili s Algonkiny a 
Montagnaisy domluvit, ale nevyšlo to. Irokézové byli 
zatím opatrní, protože aliance Algonkinů s Hurony byla 
příliš silná. Nakonec v roce 1629 stejně udeřili. Napadli 
vesnici Algonkinů a Montagnaisů a začala Bobří válka.  
 
 Algonkinům a Montagnaisům by se hodila francouzská 
pomoc, jenže ti zrovna válčili s Angličany. Vyhráli 
Angličané a na čas ovládli Kanadu. To trvalo tři roky, 
které znamenaly pro naše malé kmeny pohromu. 
Obchod vázl a moc Mohawků na východě sílila. 
Irokézové ovládli Údolí Sv. Vavřince, ale další vývoj 
ovlivnili opět Evropané. Kanada připadla zpět 
Francouzům a ti neváhali obnovit stará spojenectví. 
Svou roli sehrála ‚Černá roucha‘, jezuitští misionáři. 
Většina kočujících Algonkínů neměla kněze ráda, proto 
se misionáři raději zaměřili na Montagnaisy a Hurony. 
Výjimkou byli Kišesipirini. Mnozí nové náboženství 
přijali, ale to se nelíbilo náčelníkovi Tessouatovi. Ten 
dokonce každému konvertitovi hrozil smrti. Hodně lidí 
raději vesnici opustilo a náčelník Černá roucha 
nenáviděl ještě více. Mezi lety 1630 a 1640 opustilo 

mnoho Kišesipirinů a Weskarinů Údolí Ottawy a usadili 
se v Trois Rivieres a později v Sillery, kde byly misie. 
Odliv lidí oslabil tradiční strategii algonkinské obrany a 
jejich moc nad Údolím Ottawy slábla. Toho neváhali 
využít Irokézové, kteří na sever podnikli frontální útok. 
Invaze začala v letech 1636 a 1637 vyhnáním 
Algonkinů a Montagnaisů z horního toku Ottawy ke 
Quebeku. Epidemie neštovic na čas válku přibrzdila, ale 
nejprudší boje vzplanuli až v roce 1640. Dobře 
vyzbrojení Mohawkové vypudili z dolního toku Ottawy 
Weskariny. Někteří uprchli na ostrovní pevnost 
Kišesipirinů. Jiní na východ do křesťanských misií v 
Trois Rivieres a Sillery. Během roku 1642 vyhnali 
Mohawkové s Oneidy všechny Algonkíny a 
Montagnaisy z horního toku Sv.Vavřince a dolní 
Ottawy. Na západě se pustili Senekové, Kayugové a 
Onondagové do Huronů. 
 
 Aby Francouzi zkrátili ještě více obchodní cestu mezi 
Algonkiny a Hurony, vybudovali na velkém ostrově 
poblíž ústí Ottawy obchodní post Montreal (1642, Ville 
Marii). Území, která byla pod Francouzskou kontrolou 
Irokézové obešli a převedli válku na sever do údolí 
Ottawy. Soustavně napadali kánoe plné kožešin, které 
putovaly do Montrealu a Quebeku. Je zajímavé, že 
během těch dlouhých roků válek si Irokézové netroufli 
napadnout ostrovní pevnost Kišesipirinů. Tedy až do 
zimy 1642, kdy využili nepřítomnosti většiny válečníků 
a vesnici napadli. Došlo k velkému zabíjení. Irokézové 
tuto vesnici soužili i celý následující rok. Francouzi 
poslali k Huronům do Sante Marii pravidelnou armádu a 
také se pokusili přimět k válce křesťanské Indiány z 
Trois Rivieres a Sillery. Chtěli, aby se zase vrátili do 
Údolí Ottawy. Mezitím se Tessouat nečekaně seznámil s 
křesťanstvím a k velké radosti Jezuitů se nechal v 
březnu roku 1643 pokřtít.  
 
 Během roku 1644 odešlo mnoho Weskarinů na západ k 
Huronům, kteří je přivítali s otevřenou náručí. 
Mohawkové okamžitě ovládli řeku Ottawu, což 
Francouzi silně pocítili. Mohawkové se snažili zajmout 
každou kanoi, která po řece plula. Obchod vázl až téměř 
ustal. Champlain, který převzal správu nad Kanadou, si 
uvědomil vážnost situace a začal přemýšlet o příměří s 
Irokézy. Propustil mohawské vězně a nabídl jim 
příměří.  
 
 V červenci dorazila mírová delegace Mohawků do 
Trois Rivieres k předběžnému rokování. Francouze 
zastupoval Montmagmy a jezuitští misionáři 
Barthelemy Vimont a Paul Le Jeune. Jednání ukázalo, 
že Mohawkové jsou ochotní s Francouzy uzavřít mír, 
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ale nikoli s jejich indiánskými spojenci. Mohawkové 
také odmítli domlouvat cokoliv za ostatní irokézské 
kmeny. Uzavření smlouvy urychlil jarní útok Mohawků 
na vesnice v Sillery. Montagnaisové a Algonkíni prchli 
do Quebeku a misionáři vytušili, že jsou Mohawkové 
schopni zničit jejich misie. Montmagmy podepsal 
smlouvu, která obsahovala tajnou dohodu, ve které se 
Francouzi zavázali k neutralitě v případě střetu Irokézů s 
jejich spojenci. Mohawkové za to slíbili, že nebudou 
napadat misie. Tessouat a jeho lidé s mírem souhlasili, 
ale o ‚tajném dodatku‘ neměl tušení. I když byl Tessouat 
křesťanem, nikdy by se zradou příbuzných nesouhlasil. 
 
 Kožešiny začali opět proudit do Quebeku. O jejich 
přepravu se starali Algonkini a Huroni. Pokoj přerušili 
až  Oneidové, kteří nebyli vázaní smlouvou. Zaútočili na 
Tessouatovu vesnici a téměř ji vyhubili. Irokézové se 
pokoušeli získat práva na lovecká území severně od 
Sv.Vavřince, ale ta jim udělena nebyla. Po dvou letech 
neúspěšného jednání se Irokézové rozhodli opět vykopat 
válečnou sekeru. To, co se potom dělo, nemělo v historii 
severoamerických kmenů obdoby. Došlo k totální 
vyhlazovací válce – dá se říci genocidě. Irokézové 
ujištění o francouzské neutralitě zahájili své 
nesmlouvavé a krvavé tažení proti svým nepřátelům. 
Mohawkové se ‚věnovali‘ Algonkínům, ale už 
nerozlišovali mezi křesťanskými, či pohanskými 
příslušníky kmene. 6. března 1647 napadla válečná 
společnost Mohawků vesnici Kišesipirinů žijících blízko 
Trois Rivieres a téměř ji vyhladila. 
 
 Soudí se, že to byli Francouzi, kdo urychlil zkázu 
Algonkinů na dolní Ottawě, ale i tak byl jejich pád jen 
otázkou času. Irokézové byli přiliž moci chtiví a měli k 
tomu prostředky. Porážce se Algonkini nevyhnuli ani 
vytvořením koalice s Mikmaky, Montagnaisy a 
Nipissingy. Tessouat se ještě pokoušel vymáhat mýtné 
za obchod, ale byl to jen zoufalý pokus jak získat starou 
slávu. Mohawkové mu k tomu neposkytli čas a během 
roku 1650 vyhnali všechny Algonkíny z horní Ottawy 
pryč. Přežíjící prchali nahoru k hornímu toku Ottawy, 
kde jim poskytli azyl Kríové. Někteří odešli na západ k 
Ottawům a Odžibwejům. Během dalších dvaceti let 
Francouzi o Algonkiny ani nezavadili, tedy krom 
Tessouata, který navštívil misii na Trois Rivieres, ale 
byl okamžitě zatčen, protože měl před dvěma lety 
nějaký problém s Jezuity.  
 
 Když nakonec došla Francouzům s Mohawky 
trpělivost, poslali proti nim v roce 1667 pravidelnou 
armádu a donutili Irokéze podepsat další mír. Poučení z 
dřívějších chyb, trvali Francouzi na tom, aby ve 

smlouvě byli zahrnuti i jejich domorodí partneři. Také 
chtěli povolení cestovat k Velkým jezerům, ale 
umožnění návratu Algonkinů do ottawského údolí. 
Jenže Algonkinů přežila jen hrstka. Ti, co se zachránili 
se smísili s Abenakii a odešli do St. Francois. Trh s 
kůžemi ovládli Ottawové přes které procházeli veškeré 
kůže nalovené jak Algonkíny tak Odžibweji. Díky tomu 
došlo i k přejmenování řeky Grande Riviere des 
Algoumequins (Velká řeka Algonkínů) na Riviere des 
Outauais (Řeka Ottawů). Název řeky se dochoval až 
dodnes, ačkoli tam žádní Ottawové nikdy nežili. Během 
padesáti let Francouzi postavili více obchodních stanic, 
kde mohli své zboží prodávat Algonkíni Abitibi a 
Temiskaminguové ze severního konce ottawského údolí. 
Byli postavený misie v Ile aux Tourtes a St. Anna de 
Boit de Ille. V roce 1721 přesvědčili francouzští 
misionáři zhruba dvě stě padesát Nipissingů, sto 
Algonkínů a tři sta Mohawků, aby společně založili 
křesťanskou vesnici Sulpician u jezera Dvou hor na 
západ od Montrealu. Byla to podivné uskupení bývalých 
nepřátel, kteří se stali známí jako Oka (Mladé štiky) a 
Irokézové jim říkali Kanesatake (Písečné místo). 
Většinu roku trávili Algonkíni v misii, ale na zimu 
odcházeli nahoru do ottawského údolí, kde byly jejich 
tradiční loviště. Uspořádání sloužilo Francouzům velmi 
dobře. Jejich křesťanští Algonkíni je udržovali ve 
spojení s ‚divokými‘ příbuznými ze severu, kteří 
pomáhali Francouzům ve válkách z Britanii, nebi Ligou 
Irokézů.  
 
 Oka Algonkíni a všichni ostatní se připojili ke sdružení 
národu, které dostalo název Sedm národů Kanady, nebo 
také Sedm ohňů Kaughnawagany. Patřili tam kmeny: 
Kaughnawagana (Mohawkové), Jezero dvou hor 
(Irokézové, Algonkini, a Nipissingové), Francois 
(Sokokiové, Pennakůkové a Algonkíni z Nové Anglie), 
Becancour (východní Abenakiové), Oswegatčie 
(Onondagové a Oneidové), Lorette (Huroni) a nakonec 
St. Regis (Mohawkové). Algonkíni zůstali 
francouzskými spojenci až do Francouzské a Indiánské 
války (1755-63), ta skončila dobytím Quebecku a 
Montrealu a britským obsazením Kanady. Byly 
podepsány nové smlouvy v niž se francouzští spojenci 
zavázali k neutralitě.  
 
 Britský guvernér Johnson usiloval o to, aby se Sedm 
národů Kanady připojilo k Lize Irokézů. Pak přišla 
Válka o nezávislost (1775-83) a Algonkini se připojili k 
Angličanům. Účastnili se St. Legerova tažení napříč 
Mohawským údolím v roce 1778. Před válkou byla 
země Algonkinů chráněna proti osídlení, dokumentem 
zvaným Prohlášení z roku 1763 a Quebeckou smlouvou 
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z roku 1774. Po revoluci ztratili tyto dokumenty 
hodnotu. Navzdory tomu, že Algonkini stáli během 
revoluce po boku Angličanů a dokonce jim pomohli 
vyhrát bitvu u Chateauguay, ignorovali britské úřady 
jejich vlastnická práva a prodali velkou část dolního 
ottawského údolí příchozím Toriům. Taková byla 
odměna Angličanů za věrnost. Ještě větší ironií bylo, že 
půdu podstoupil Britanii náčelník Mynass z Missisaugů 
(Odžibwejové) A bylo ještě hůř! Britové donutili 
Mynasse, aby prodat i zbytek ottawského údolí (1822), a 
tak Missisaugové prodali něco co jim ani nepatřilo. 
Britové tak získali ohromnou spoustu země doslova za 
babku a Algonkini přišli o vše. Až mnohem později 
britské úřady svolili, aby nějakou půdu vlastnili i 
Algonkíni. A tak Algonkinům připadlo něco málo z 
toho, co kdysi tento zvláštní národ vlastnil  Ale na tom 
není nic nového, tedy co týká Původních 
severoamerických národů.  
 

 
 
Bayougoulové - Bayougoula 
 
 
  Kdybychom chtěly Bayougouly navštívit, museli 
bychom do Louisiany, na západní břeh Mississippi a 
najít tam místo jménem Iberville Paris. Tak tam žili. 
 
 Kmen to byl malý. V roce 1650 jich bylo kolem třech 
tisíc, ale o několik desítek let později, v roce 1699 
napočítal Iberville pouze tisíc dvě stě Bayougoulů a 
Mougulašů. Když se k nim v roce 1706 přidali Taensové 
bylo jich jenom  pět set. Pak Taensové  zmasakrovali asi 
polovinu kmene. Ti, co přežili, utekli k Akolapissům. 
Poslední francouzský součet z roku 1715 zaznamenal 
dvě stě Bayougoulů. Potom se jako Akolapissové 
smísili s Houmy.  
 
 Název kmene pochází z řeči Čoktawů a znamená ‚Lidé 
z bažinatého ramena řeky‘. Sami si říkali ‚Ischenoca‘ - 
Naši lidé.  

 
 Bayougoulové patří do muskogeanské jazykové rodiny. 
Mluvili stejně jako Houmové, Čoktawové a 
Čikasawové.  
 
 K Bayougoulům patřili i Mougulašové (Mougulasha, 
Muglahsa, Muglasha, Muguasha). Jejich jméno je 
francouzská zkomolenina původního ‚Imongolosha‘ - 
Lidé z druhé strany. Dříve byli známí jako 
Quinipissové, ale od roku 1699, kdy začali oblast 
kolonizovat Francouzi, vešlo ve zvyk Mougulaša. V 
roce 1682 byli těmi, kdo uvítali  La Salleho výpravu 
sprškou šípů.  
 
 Bayougoulové a Mougulašové byli jediní z 
muskogeanů, kdo žili na západním břehu Mississippi.  
Jinak se ve všem podobali svým bratrancům na  ‚pravé 
straně řeky‘ Na západním břehu žili patrně dlouho ještě 
před příchodem Francouzů. Mohou se řádit mezi typické 
kmeny mississippienské  kultury, která zde před rokem 
1540 převládala.   
 
 Domy stavěli z pleteného proutí, které vymazávali 
hlínou a střechu pokryli došky. Stavby měli kruhový 
tvar. Když sem v roce 1699 přišli Francouzi, mohli ve 
vesnicích spatřit velké hliněné plošiny na kterých stály 
stavby určené k náboženským, nebo společenským 
účelům. V posvátném domě hořel stály oheň a byly v 
něm uloženy sakrální předměty. Totemovým předkem 
kmene byl Aligátor.  
 
 Jelikož se bahnitá půda v okolí řeky nehodila k 
pohřebním účelům, ukládali Bayougoulové své mrtvé na 
posmrtná lešení, aby tak těla chránili před zvířaty. Poté, 
co proběhl dokonalý rozkladný proces, byly kosti 
nebožtíka přeneseny do kmenové urny v Domě kostí.  
 
 Bayougoulové se živili lovem buvolů, vysoké zvěře, 
krocanů a rybolovem. Přesto si převážnou část potravin 
pořizovali zemědělstvím. Pěstovali kukuřici, fazole, 
melouny, dýně, slunečnice, a tabák. Na malých 
políčkách sklízeli úrodu až třikrát do roka. 
Bayougoulové také chovali krůty a psy, později se 
starali i o koně.  
 
Tento kmen z dolní Mississippi se vyznačoval ještě 
jednou zvláštnosti, a to značením svého kmenového 
území. Na tom si vážně potrpěli. Hranice označovali 
zdobenými rybími hlavami a medvědími kostmi a blízko 
Red River stál velký červený kůl. Tomuto místu říkali 
Francouzi Baton Rouge. Dnes se tak nazývá hlavní 
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město státu Louisiana. Kůl označoval hranici mezi 
Bayougouly a Houmy.  
 
 Podle úředních záznamů byla francouzská výprava 
Roberta La Salleho a Henryho Tonti, první evropská, 
která se z Bayougouly setkala. Bylo to v roce 1682, ale 
setkání nebylo šťastně. Tehdejší Quinipissové - 
Mougulašové, začali po francouzech pálit z luků. Ti jim 
střelbu opětovali puškami.   
 
 Když se La Salle vracel do Illinois, rozhodl se, že 
vesnici Quinipissů navštíví. Chtěl tam nakoupit 
potraviny, ale vesnice byla prázdná. Když její obyvatelé 
spatřili Francouze, prchli do lesů. La Salle vyčkával 
dokud se lidé nerozhodli k návratu. Náčelníci 
navrhovali, že by bylo nejlepší kdyby Francouzi odešli 
pryč. La Salle souhlasil, nechtěl už další nepříjemnosti.   
 
 Po roce  1685 bylo údolí Mississippi smutným místem. 
Čoktawové podporování britskými obchodníky 
přepadali vesnice a odváděli z nich otroky. K tomu ještě 
řádili epidemie. Kraj působil bídně a kmeny se chovaly 
nepřátelsky. V tom čase se v Biloxi vylodila další 
francouzská expedice pána Iberville. Jeho brat Bienville 
se vydal zkoumat okolí. Průzkumnici narazili na 
loveckou společnost Bayougoulů a Mougulašů. 
Tentokrát byli Francouzi uvítání přátelsky. Byli 
vytaženy dýmky a vykonal se obřad uvítáni. Následující 
den náčelník Indiánů zakreslil do francouzských map 
důležité informace. Pak se omluvil, že musí pokračovat 
v lovu. Při loučení slíbil, že se s Francouzi zase setká za 
několik dnů. Ti si mysleli, že se jedná jen o planý slib, 
proto byli překvapeni, když do tábora dorazil posel s 
pozváním. 7. března  Iberville se svými společníky 
(včetně pátera Anatasiuse Douaye a jeho bratrů Sauvole 
a Bienville) vykročili na západ k Bayougoulům.  
 
 Ve vesnici byli srdečně přivrtání přímo náčelníky. Žel 
bylo to poté, co se vesnicí prohnala vlna neštovic, která 
vyhladila téměř čtvrtinu obyvatel. Všude kolem vesnice 
stály lešení s mrtvými a okolí páchlo smrti. Pochmurnou 
náladu zhoršil fakt, že byl Iberville oklamán. Když se 
vyptával, zda již vesničané někdy předtím spatřili nějaké 
Francouze, dočkal se negativní odpovědi. Přesto uviděl 
v posvátném domě skleněnou láhev se vzkazem od La 
Salleho. Navíc měl na sobě jeden z náčelníků La Salleho 
modrý kabát.  
 
 Iberville si byl jistý, že před ním náčelníci něco tají, ale 
nechtěl podezíravými otázkami  narušit nově nabité 
přátelství. Měl v úmyslu poznat další říční kmeny a v 
tom mu měli pomoci Bayougoulové, kteří souhlasili. 

Když se výprava vydala na cestu, první po proudu byli 
Houmové žijící u ústí Red River. Ibervillemu  byla 
ukázána  proslulá červená tyč (Baton Rouge). Houmové 
s Francouzi také vykonali uvítací obřad, který 
doprovázeli zpěvy a tancem. Pak vykouřili dýmky 
přátelství. Při dotazech na Quinipissi se Iberville 
dozvěděl, že někteří žijí společně s Houmy, ale přesto 
neměli Francouzi důkaz, zda jsou na řece, po které plul 
La Salle a Tonti.  Francouzi si nebyli jisti, zda se jedná o 
Louisianu a jestli ji mohou kolonizovat. Po odchodu z 
houmských vesnic se výprava rozdělila do třech skupin, 
které putovali dál proti proudu řeky.  
 
 Další výprava se stavila ve vesnici Bayougoulů, kde 
chtěli nakoupit potraviny. Avšak došlo k nemilému 
incidentu, když uprostřed vyjednávání páter Douay 
zjistil, že mu zmizelo jeho náboženské vybavení. 
Obvinil náčelníky z krádeže a tím je urazil. Ostatní se 
jej snažili uklidnit, ale kněz trval na svém. Nakonec 
museli vesnici opustit bez potravin. Bienville se později 
snažil špatné vztahy urovnat.  
 
 V roce 1700 požádal Iberville Bayougouly o povolení 
postavit na řece pevnost. Francouzi totiž předtím 
narazili na britskou loď a nehodlali dovolit, aby se něco 
podobného ještě opakovalo. Bayougoulové svolili a 
začala výstavba Fort Mississippi. Iberville od 
Bayougoulů koupil i nějakou půdu, aby mohli Francouzi 
pěstovat obilí pro obyvatelé  Biloxi. Kvůli velké 
úmrtnosti na úplavici se nemohla francouzská populace 
v koloniích moc rozrůstat. Nemoci zasáhly i domorodé 
obyvatelstvo a Francouzi nebyli schopní léčit své natož 
pak Indiány. Francouzi chtěli vyřešit alespoň konflikt 
mezi Bayougouly a Taensy. Proto zanechali ve vesnici 
jednoho mladíka, který se měl učit místnímu jazyku a 
sloužit jako smírčí mezi znepřátelenými stranami. Od 
něj se také později dozvěděli, že Mougulaše téměř 
vyhubila epidemie, a že přeživši odešli k Houmům.  
 
 Bez Mougulašů byli Bayougoulové před Čikasawy 
mnohem zranitelnější, a tak zoufale potřebovali 
spojence. Pozvali k sobě Akolapissy a Tiouxy, ale ti 
odmítli. Iberville chtěl také pomoci a nakonec se mu 
podařilo s Čikasawy sjednat mír (Mobile 1702), jenže 
díky Angličanům trval jen krátce.  
 
 Nakonec potřebovali pomoci před Čikasawy i Taensové 
a proto požádali Bayougouly o azyl.  Žel z neznámých 
důvodů se hosté ke svým dobrodincům zachovali zle. 
Nečekaně své hostitele napadli a mnohé pobili. Dvě stě 
přeživších a zoufalých Bayougoulů prchlo po řece k 
Akolapissům. Později se oba kmeny spojili s Houmy. 
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Pak společně s Francouzi válčili proti Čitimačům během 
dlouhé války mezi lety 1707 až 1718.   
 
 V roce 1718 zemřela následkem nemoci více než 
polovina populace všech tři kmenů  a jako by toho 
nebylo málo, udeřili v roce 1721 ještě neštovice. 
Zemřela další polovina lidí. Pak se Bayougoulové 
snažili žít ve vlastní oddělené vesnici, která měla i svého 
náčelníka, ale přesto zůstali známí jako Houmové. 
 

  
 
Delawarové - Delaware 
 
Delawarové byli jediní indiáni, které horalé považovali 
za společníky ve svém oboru. Vyskytovali 
se vždy v malých tlupách a každá skupina bělochů, 
jež je dokázala přemluvit, aby se k ní připojila, 
mohla mluvit o štěstí. Historie proto 
zaznamenala, že se o ně významní horalé „přetahovali“. 
Cestou na rendezvous (celoroční setkání 
horalů různých společností za účasti indiánů) 
v červenci 1832 do Pierrovy doliny Fontenelle odvedl 
Bonnevillemu skupinu Delawarů. Když jim 
nabídl obrovskou mzdu, čtyři sta dolarů pro každého 
za pouhý podzimní lov. (Tolik činil dobrý celoroční 
plat pro zkušeného trapera). Byla to lekce 
v horské etice a Bonneville si ji vzal k srdci a okamžitě 
vyslal několik svých zvědů, aby zastavili 
skupinu nezávislých traperů, s nimiž Fontenelle 
počítal pro obchodování, a nabídl jim zboží pod 
cenou. 

Vroce 1832 neměli Delawarové na Západě 
žádný domov, třebaže o dva roky později měla být 
výhradně pro ně zřízena rezervace v Kansasu 
a různé zbytky tam postupně přicházely a usídlovaly 
se. Kdysi však bývali velkým národem. Říkali 
si Leni-Lenapové (Opravdoví lidé), blízcí příbuzní 
Mohykánů. Pensylvánie a Delaware s částmi 
New Yorku a New Jersey byly jejich vlastí – 
slavný poradní oheň hořel poblíž Germantownu – 
a jedním z jejich velikánů byl sachem Tammany. 
V18. století je však Irokézové těžce porazili v poslední 
z mnoha válek a s pruskou arogancí jim 
zakázali být kmenem a nazývat se muži. Příliš 
mnoho historiků přijalo irokézské hanlivé pojmenování 
„indiáni v sukních“ a předpokládalo, že 
Delawarové byli měkcí a vstřícní k bělochům. 
Část tohoto obvinění vychází z jejich úcty k anglickému 
lordu De la War, jehož jméno také přijali. 
Ale pokud jde o fyzické a charakterové schopnosti 
těchto indiánů, šlo o omyl přímo astronomických 
rozměrů. Ti, když přežili všechny 
pohromy a společenské katastrofy ve východních 
lesích, zamířili na západ. Usadili se v Ohiu a znovu 
udatně vedli války, ale už většinou proti postupujícím 
bělochům, takže byli s postupujícími lety 
znovu rozptýleni. Někteří se přidali k Miamiům, 
Piankašewům a Šónijům (Šavanům) a jiní překročili 
Mississippi a snažili se žít samostatně. Právě 
z těchto posledních pocházejí Delawarové, kteří se 
stali nejlepšími horaly. Ovládali prérijní kulturu 
a její dovednosti potřebné k přežití, stávali se zkušenými 
koňaři, lupiči koní, lovci bizonů a bobrů. 
Na kontinentě se vyskytovali od Texasu po soutok 
tří pramenných toků řeky Missouri, zvanému 
Tři zdrojnice, a ještě dále. Neuzavřeli mír s žád- 
ným prérijním kmenem a kdykoliv se ochotně 
pouštěli do boje s kýmkoliv. Byli na nejvyšší míru 
odvážní, dokonce i podle měřítek bílého muže, 
a skutečnost, že přežívali jen ti nejlepší, je obdařila 
mimořádnou inteligencí. Vlastním přičiněním 
se stali horaly, generál Frémont z nich později nadělal 
vojáky a armáda v nich nalezla dokonce lepší 
vojenské pomocníky, než byli Póniové a Čejeni. 
Delawara od jiných indiánů odlišovala skutečnost, 
že se na ně mohl člověk spolehnout. 
Když se dostal Fontenelle do nesnází s Černonožci, 
vyslal k Bonnevillovi patnáct vlastních indiánů 
pod vedením právě Delawara, kterého před 
nedávnem přeplatil a tak jej Bonnevillovi předčasně 
odloudil. A Delawar se choval v nové situaci 
zcela korektně. To všechno historické záznamy 
vědí. 
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S Delawary jezdil a lovil i slavný horal Jim 
Bridger.Vzemi Černonožců přišel při válečné šárvátce 
o náčelníka svého delawarského kontingentu. 
Jmenoval se Lidská hlava (Manhead). Jeho 
smrt pomstil horal, spíše bílý indián, Joe Meek 
tím, že ukradl Černonožcům z nočního tábora devět 
koní. Stalo se v oblasti Yellowstone. Delawarové 
a Russellova lovecká skupina tu vyřídila několik 
Černonožců, aby pomohli Lidské hlavě ve 
světě duchů. 
Pětadvacet až třicet Delawarů také doprovázelo 
v letech 1836–1837 kapitána Williama Drummonda 
Stewarta z britské armády při jeho výpravě 
do Skalistých hor. S karavanou také putoval malíř 
Alfred Jacob Miller, a z jeho písemných poznámek 
se lze dovědět, jak jej jako vnímavého a romantického 
umělce fascinovali. Póniové v Kansasu 
za průchod jejich územím vybírali od členů výpravy 
jakési clo a vyžadovali je i od Delawarů, 
kteří se podle nich stali přáteli bílého muže. 
 
Ve Skalistých horách se narodil roku 1823 Watomika 
(Rychlá noha). Vmístě zvaném Muskagoba, 
v rodině delawarského náčelníka Kistalvy. Jeho 
matka se jmenovala Monotavan (Bílá gazela), 
původem Francouzka. Když jeho otec zahynul 
v roce 1835 v šarvátce se Siouxy, ujal se chlapce 
strýc Vapagong. Jako malý chlapec doprovázel 
strýce do bělošské osady na horním Missouri, kde 
chtěli vyměnit kožešiny. Jeho ochránce tu přišel 
o život a Watomiky, který by sám v divočině těžko 
přežil, se ujal americký horal, který ho odvedl 
do St. Luis, kde se indián naučil trochu anglicky 
a poznal civilizaci bílých lidí. Jeho stesk po domově 
přiměl bílého pěstouna, aby jej zavezl v člunu 
do Fort Leaveworth, kde měl možnost většího 
kontaktu s lidmi své rasy a chlapec se tu díky štěstěně 
skutečně shledal se svými Delawary, s nimiž 
se vrátil „Oregonskou cestou“ domů do rodných 
lesů a hor Muskagoby. 
Po čase přichází mezi Delawary protestanský 
misionář Williamson, aby je získal pro křesťanskou 
víru. Neměl úspěch, ale nakonec sám mladý 
náčelník, na přání své matky z francouzského rodu 
Bouchardů, odchází do semináře methodistické 
koleje v Mariettě, v Ohiu. Psal se rok 1836. Po 
křtu byl v záznamech ústavu veden jako James 
Bouchard. Jméno Watomika užíval jen ve styku 
s Delawary. 
Po studiích a období pochybností pravé víry odchází 
roku 1844 do St. Louis, kde přestupuje na víru 
katolickou, aby nakonec zakotvil v řádu Jezuitů. 

Studuje ve Florissantu v Missouri. 
Vroce 1846 se Watomika objevuje ve své vlasti, 
kde odkládá svůj evropský šat a zase se stává na 
čas indiánským náčelníkem. A vypraví se i na lov 
bizonů. Po třech měsících odchází zpět do civilizace 
s příslibem, že jim pošle „Černého kabáta“. 
Má jím být slavný jezuitský kazatel P. De Smet, 
ve kterém nalezl životního přítele. 
Po svém vysvěcení v roce 1856. Kdy se naposledy 
setkal s matkou a jeho Delawary byl P. James 
Bouchard-Watomika vyslán do Cincinnati jako 
prof. angličtiny a správce koleje sv. Fratiška 
Xaverského. Vté době zažívá velkou osobní tragedii, 
když rodnou osadu ve Skalistých horách 
zničila americká armáda. A tak se přihlásil jako 
dobrovolník na misii do Kalifornie. Na lodi obeplul 
Jižní Ameriku a v San Francisku vystoupil na 
břeh 16. 8. 1861. Kromě významného působení 
VKalifornii prošel na svých misijních cestách rozlehlé 
oblasti Idaha, Montany, Nevady, Oregonu 
a dospěl až do Britské Kolumbie. Působil na dalekém 
Západě přes 20 let. Stal se slavným i mimo liturgické 
kruhy, prameny uvádí, že ho lidé milovali, 
aniž tušili, že jde o indiána. Měl totiž bílou barvu 
kůže po matce. Zemřel o Vánocích, 26. 
prosince 1889 v San Francisku. 
 

 
 
Eriové - Erie 
 



 94

Ve šťastných dobách svobody a poměrné 
bezstarostnosti, se wigwamy Eriů nacházely na jižních 
březích stejnojmenného jezera. Hranice jejich území 
tvořilo dnešní Buffalo, táhly se přes New York a končili 
na západě, tam kde je dnes Sandusky v Ohiu. Mateřská 
země Eriů mohla zasahovat až hluboko do vnitrozemí 
Ohio River Valley a severní větve Ohia v západní 
Pensylvánii a Západní Virginii.  
 
Kolik Eriů vlastně tyto rozsáhlé území obývalo není 
však známo. Francouzi jako první a taktéž i poslední 
Evropané kteří přišli s Erii do styku, nikdy ani nezjistili 
kolik vesnic tento kmen obývá. Odhady se různili od 
čtyř až po patnáct tisíc možných příslušníků národa. Ale 
podle toho, že si Eriové mohli dovolit vyhlásit válku 
samotným Irokézům (aniž by Eriové vlastnili pušky, 
které naopak Irokézové měli), se dá soudit, že jich 
muselo být přinejmenším deset tisíc. Také se zdá, že 
počet obyvatel v kmeni prudce vzrost v počátku 
padesátých let sedmnáctého století, a to proto, že kmen 
adoptoval mnoho Huronů a Neutrálů vyhnaných z 
Východu.  
 
Jméno kmene – Erie, je zkrácená forma irokézkeho 
slova "Erielhonan", což znamená „dlouhý ocas“, 
konkrétně ocas pumy. Proto Francouzi říkali tomuto 
kmeni Nation du Chat – Kočičí národ. Jiná irokézká 
jména - Awenrehronon a Rhilerrhonon (Rhierrhonon) – 
mají stále týž význam jako to první. Huróni jim říkali 
Yenresh (lidé pumy), ale nazývali tak i Neutrály. Jiná 
známá jména: Atirhagenret, Chat, Gaquagaono, Kahqua, 
Kahkwa (Senekové), Rhagenratka, Black Mingua 
(Holanďané).  
 
Eriové patřili do irokézské jazykové rodiny s dialektem 
příbuzným Hurónům.  
 
Kmen tvořilo mnoho vesnic, ale jenom tři z nich 
zastupovaly hlavní rody: Kentaientonga 
(Gentaguehronon, Gentaienton, Gentaguetehronnon), 
Honniasont (Black Minqua, Honniasontkeronon, 
Oniassontke), a Rigue (Arrigahaga, Rigueronnon, 
Rique, Riquehronnon).  
 
V roce 1650 se přišlo na to, že k rodu Kentaientonga 
patří devatenáct vesnic o kterých dostali Francouzi 
informace od Irokézů za účelem jejich zničení.  
 
O Eriích se toho vlastně moc neví, protože si od 
Evropanů drželi odstup. Asi jako jediní s nimi přišli do 
styku Francouzi. Holanďané a Švédové se o nic sice 
doslechli od Susquehannoků, kteří s nimi obchodovali, 

ale nikdy je nespatřili. Všechny informace o jejich 
společenské a politické organizaci pocházely od jezuitů, 
kteří je zase získali od Hurónů.  
 
Tak tedy Eriové byli početný národ usazený ve stálých, 
palisádami opevněných městech. Podobně jako i jiné 
národy v okolí se živili převážně zemědělstvím. Mezi 
jejich úhlavní nepřátelé patřili Irokézové, se kterými 
válčili už před příchodem Evropanů. Irokézové k ním 
měli úctu a hovořili o nich jako o velkých válečnících. 
Eriové v boji užívali otrávené šípy.  
 
V roce 1615 se s Erii setkal blízko Niagarských 
vodopádů Etienne Brulé. Tou dobou byli Eriové ve 
válce proti irokézské válečné koalici společně s 
Neutrály a Wenry. Ačkoli se to neví jistě, mohli být 
Eriové spříznění se Susquehannoky a rovněž je 
podporovali ve válce s Irokézy. Každopádně byli 
Susquehannokové jejich trvalými obchodními partnery, 
kteří jim od Evropanů dodávali zboží, mezi jiným i 
kovové zbraně, ovšem krom pušek.  
 
Eriové potřebovali na zaplacení takového zboží bobří 
kožešiny, které však museli získávat na územích jiných 
kmenů. Kvůli tomu jim jeden, pro nás neznámý 
algonkínský národ vyhlásil válku (1635) a patrně získal 
v boji převahu, jelikož byli Eriové nuceni opustit 
některé ze svých západních vesnic. V roce 1639 opustili 
alianci Eriů a Neutralů Wenrové, což se jim stalo 
osudným, protože takto oslabeni se stali snadným 
terčem Irokézů. Ti je nakonec porazili a prchající 
Wenrové hledali bezpečí mezi Huróny a Neutraly. Je ale 
nutné se zmínit o jedné skupině Wenrů usazené na 
východ od řeky Niagara, která se statečně bránila až do 
roku 1643. Poté se rozpadlo i spojenectví Eriů s 
Neutraly (1648). Eriové totiž odmítli pomoci Neutrálům 
během jedné jejich krátké války s Irokézi. Stalo se to v 
čase, kdy válka mezi alianci Hurónů a Ligou Irokézů 
přecházela do konečného stádia. Země Hurónů byla 
obsazena během zimy 1648-49 a podobný osud potkal 
také Tionontaty. Ve stejném roce se irokézové zaměřili i 
na Neutraly, které během léta 1651 porazili. Tisíce 
uprchlíků z řad Neutrálů a Hurónů nyní hledalo azyl u 
Eriů. Ti je přijali, ale nejednali s nimi příliš laskavě. 
Patrně jim nemohli zapomenout odchod  ze 
společenství.  
 
Liga Irokézů však po Eriích žádala vydaní všech 
uprchlíků, což Eriové odmítli. Počáteční hádky přešly v 
dvouleté diplomatické vyjednávání. Západní Irokézové 
(Senekové, Kayugové a Onondagové), totiž stále 
pohlíželi na uprchlíky jako na stálou válečnou hrozbu. 
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Pro Erie byli zase cennou posilou, proto se ani nenechali 
zastrašovat případnými irokézskými hrozbami. Přesto 
bylo jejich postavení docela nejisté, protože na rozdíl od 
Irokézů měli jen jediného případného spojence, a to 
Susquehannoky, kteří ale vedli svou vlastní válku s 
Mohawky a Oneidy. Diplomacie přerůstala v násilí a 
Eriové dokonce zaútočili na Seneky v jejich vlastní zemi 
(1653). Při tomto útoku zemřel náčelník Seneků, 
Annencraos. Přesto se ještě obě strany snažili válce 
zabránit a souhlasili s mírovou poradou. Žel během 
jednání, jeden z bojovníků Eriů zabil z neznámých 
příčin nějakého Onondaga. Rozzuření Irokézové pobili 
všech přítomných třicet Eriů. Mírové jednání byla takto 
definitivně zmařena. Irokézové si uvědomovali, že 
ačkoli nemají Eriové střelné zbraně, jsou přesto 
nebezpeční válečníci a proto Irokézové rozhodli učinili 
rozhodnutí, smířit se s Francouzi, aby si zajistili jejich 
podporu. Tím by automaticky získali spojence i všech 
domorodých francouzských partnerů, což by bylo o to 
výhodnější. K spokojenosti Irokézů, Francouzi s touto 
nabídkou souhlasili.  
 
Takto zajištění Irokézové zaútočili na Erie a kompletně 
zničili jejich dvě opevněné vesnice (1654). Přesto 
během těchto bitev způsobili Eriové Irokézům těžké 
ztráty. Válka kterou proti Eriům vedli převážně 
Senekové, Kayugové a Onondagové trvala až do roku 
1656, kdy byli Eriové poraženi. Mnoho Eriů kteří válku 
přežili a byli zajati, adoptovali Senekové do svých řad 
kmene, jako náhradu za utržené válečné ztráty. Eriové 
přestali existovat jako samostatný národ, ale ze scény 
nezmizeli úplně. Na francouzských mapách se během 
dalších padesáti let vyskytovalo místo s označením 
Nation du Chat. Kresliči tímto názvem označovali velké 
území na jih a západ od země Irokézů. Do roku 1670 
však žádný z Evropanů neprozkoumal údolí Ohia a o 
Eriích neexistovali žádné zprávy. Ti byli společně 
Neutraly, Tionontaty a Huróny rozptýlení v malých 
tlupách (některé mohly být i docela velké) a svůj život 
vedli někde z dohledu očí okolního světa. Irokézové po 
nich mnoho let pátrali, většinou marně. Poslední Eriové, 
kteří se objevili v jižní Pensylvánii a vzdali se Irokézům, 
tak učinili až v roce 1680. Kde se ukrývali během těch 
dvaceti čtyř let je záhada.  
 
V roce 1656 přišel do Virginie neznámý kmen, který se 
usadil u vodopádu na James River. Tento nový národ si 
vystavěl velké opevněné vesnice a terorizoval místní 
Powhatany. Powhatani nazvaly nově příchozí 
Ricahecrian a společně s Angličany chtěli tyto vetřelce 
vypudit. Za tímto účelem byla sestavená anglicko 
powhatanská armáda, která vytáhla proti obávaným 

vesnicím. Byla to však nehlučná porážka, trestná 
výprava našla totiž všechny vesnice opuštěné. 
Ricahecrian je algonkínský výraz, který znamená 
„zpoza hor“. Powhatani věřili, že jejich noví nepřátelé 
přišli ze západní strany Appalačských hor. Mohli to být 
Čerokís, ale ty Powhatani znali. Mohli by to být i 
Šavani, ale to by časově nezapadalo. Nejvhodnějšími 
kandidáty byli Eriové, protože by to odpovídalo i času, 
kdy ukončili svou válku s Irokézy. Kam odešli 
Ricahecriani potom? Odpovědí může být několik. Buď 
odešli a přestěhovali se k Meherrinům a Tuskarorům, 
nebo se spojili v jižní Karolíně s Westy (mimochodem 
další záhadný kmen). Westové žili ve velkých 
opevněných vesnicích zcela odcizeni evropským 
přistěhovalcům. Okolní siouanské kmeny z nich měli 
strach a Evropanům navykládali, že to jsou kanibalové. 
Osadníci nakonec vyzbrojili místní Šavany (další 
nováčky v kraji), kteří Westy zničili (1680). 
Ricahecriáni mohli také odejít na sever a kdo ví zda to 
byli vůbec Eriové.  
 
Poslední přesné zmínky o Eriích, tedy krom těch co se 
vzdali Irokézům v roce 1680, jsou ještě z roku 1662. 
Tehdy Susquehannokové Holanďanům oznámili, že 
očekávají osm set válečníků – Honniasontů, kteří je měli 
podpořit ve válce s Irokézy. Honniasont je irokézský 
slovo znamenající "nést něco kolem krku", což by 
odpovídalo zvyku Black Minguů - Eriů, nosit na krku 
zvláštní černé ozdoby. Honniasontové (Black Mingua) 
se patrně oddělili od Eriů a usadili se na horním toku 
Ohia v západní Pensylvánii. Těchto osm set válečníků 
mohlo být součástí asi třítisícového kmene. To 
znamená, že by ještě v roce 1662 existovala poměrně 
velká skupina svobodných Eriů. Po roce 1672 však i ti 
zmizeli ze světových dějin. Mnoho potomků Eriů bylo 
adoptováno Seneky a během roku 1720 se vrátili do 
Ohia. Stali se známí jako Mingové. Během let pak byli 
přesídlení do Oklahomy (1840). Je možné, že mnoho 
předků dnešních Seneků v Oklahomě jsou právě Eriové. 
 
Eriové patřili ke kmenům, jež padly za oběť irokézské 
rozpínavosti, podobně jako Huroni a další v polovině 
17.století. Obývali oblast na jižním břehu Erijského 
jezera od dnešního Buffala ve státě New York až po 
Sandusky v Ohiu. Jejich domovem byla též velká část 
horního údolí řeky Ohio a zabíhala až do severního 
Ohia, západní Pennsylvanie a západní Virginie. 
 
V ranných francouzských zprávách je několik zmínek o 
Eri, neboli Nation Du Chat. Byli to blízcí příbuzní 
Huronů a žili na jižním břehu Erijského jezera. V Jesuit 
Relations se uvádí, že kolem roku 1635 se posunuli 
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východním směrem. Podle všeho to byl důsledek útoků 
kmenů ze západu. Eriové byli válečnický lid u nějž je 
doloženo používání otrávených šípů. Holanďané v New 
Yorku je nazývali Satany, nebo Ďábly. 
 
Eriové byli pravděpodobně nejpočetnější z kmenů 
hovořících irokézským jazykem, které Irokézská liga 
zničila. Měli také lepší kmenovou organizaci než Huroni 
a Neutrálové. Zpočátku byli vyděšeni zuřivými útoky 
Irokézů a stali se svědky zničení Huronů a Neutrálů. 
Přesto se jich neobávali. Jak víme, Holanďané je 
nazývali Satany, což ukazuje na to, že je považovali za 
více nebezpečné než samotnou Irokézskou ligu. V roce 
1635 měli jen pár mušket, je zaznamenáno, že v boji 
preferovali luky a šípy. 
 
Velký počet Huronů našel po válce s Irokézi, ve které 
byl jejich kmenový svaz doslova rozmetán, útočiště 
právě u Eriů. Irokézové toho využili k tomu, aby mohli 
Erie znepokojovat a vyhrožovat jim. Tvrdili, že Huroni 
štvou Erie proti nim. Zatímco se takto veřejně ozývali, 
tajně se připravovali k útoku. Jeden irokézský náčelník 
řekl Francouzům v Montrealu že jeho národ je v létě 
připraven vést proti Eriům válku. Ta se uskutečnila v 
létě 1653. 
 
Eriové vyslali třicet vyslanců k Senekům, aby obnovili 
mír. I když v té době již jednali pod tlakem. Jeden z 
erijských poslů nešťastnou náhodou smrtelně zranil 
jednoho seneckého muže, což mělo za následek 
zmasakrování erijské delegace. Pouze pět mužů přežilo 
a skončilo jako zajatci. To bylo pro hrdé Erie příliš. 
Došla jim trpělivost. Vyslali válečnou výpravu která 
napadla senecké město a velkou válečnou výpravu 
vracející se od Velkých jezer a zabila osm jejích 
nejlepších válečníků. Erijské válečné výpravy číhaly u 
bran irokézských měst. Jedna z nich zajala a odvlekla 
jednoho proslulého irokézského náčelníka. Irokézové 
dlouho chystali útok na Erie, a hledali k němu záminku. 
Nyní ji měli. 
 
Vyslali proti nim osmnáct set mužů, z nichž několik set 
bylo ozbrojeno mušketami. Na toto tažení se připravili 
opravdu důkladně. Dokonce jeden z válečných vůdců 
povolil Jezuitům, aby ho pokřtili. Chystal se použít své 
nově získané křesťanství ve válce. Oblékl se jako 
Francouz a poslal Eriům vzkaz, že s pomocí 
křesťanského Boha je zničí, pokud se nevzdají. Na Erie 
to žádný dojem neudělalo. Měli ve svém hlavním městě 
tři až čtyři tisíce mužů a velkou masu žen, dětí a starců. 
 

 
 
Foxové – Fox 
 

Společenská struktura  

Ve kmeni Liščích indiánů (Fox), je mnoho nezvyklých 
společenských úrovní. Tou nejdůležitější tam byli 
náčelníci. Tři hlavní náčelníci (triumvirát) provádějí 
společně jako skupina všechna rozhodnutí pro kmen. 
Každý náčelník v této radě měl pak své specifické úkoly 
–jeden se staral o záležitosti občanské, další byl 
náčelníkem pro válku, a nakonec zde byl obřadník (u  
nás spíše znám jako šaman). Funkce náčelníka pro 
občanské záležitosti byla dědičná – poslední náčelník si 
určil svého nástupce. Válečný náčelník a šaman byli 
vybíráni kvůli svým schopnostem a vlohám.  
Dalšími v společenské pyramidě byli tzv. Artisani. Toto  
byli zejména lidé specializovaní v jisté řemeslnické 
oblasti (výrobci zbraní, tkalci, košíkáři atd.). Každý 
řemeslník měl svůj vlastní clan, ve kterém byl součástí 
kmene. Trvale na dně pyramidy byly ženy. Většinu dne 
pracovaly jako zemědělci na polích a starali se o potravu 
pro celý kmen.  
 
Jídlo  
Hlavní složku potravin Liščích indiánů tvořila zelenina, 
kterou si sami vypěstovali. Nejvíce se na polích 
pěstovala kukuřice, dále fazole a nezbytný tabák. V 
době tahu bizonů se bojovníci vydávali na mnoho dní 
trvající a vysilující lov. Během zvláštních obřadů 
pojídali Liščí bojovníci také psy.  
Foxové patřili mezi zdatné obchodníky a často měnili 
své výrobky či zeleninu za další potřebné věci. Jejich 
přáteli byli jim příbuzní Saukové.  
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Náboženské názory  
Liščí indiáni věřili, že kmenoví šamani jsou posvátní. 
Duší a hlavní náboženskou organizací byl Midewiwin, 
jako tajná léčitelská společnost, jehož členové uměli 
pomoci nemocným a údajně také ovládali nadpřirozené 
síly, které dokázali zajistit kmenovou prosperitu. Kromě 
toho se živili výrobou a prodejem magických předmětů. 
S příchodem bílých osadníků byl Liščí kmen , stejně 
jako ostatní původní obyvatelé, nucen opustit svou  
víru a obrátit se na křesťanství.  
 
Útulek a šaty  
Foxové žili v zimním období ve velké dřevěné vesnici. 
Udržovalo se jim tak lépe teplo a zároveň byli ve 
společné komunitě s ostatními členy kmene. V létě žili 
v kožených obydlích podobných dakotským týpí, nebo v 
chýších pokrytých dřevem či kůrou. Šaty byly ušité z 
kůže, nezřídka ozdobené lasturami, korálky či ursoními 
ostny, nebo barvené plody a jílem.  
 
Zajímavé skutečnosti  
Foxové byli spíše ochotni pomáhat francouzské armádě 
ve válce, než nenáviděným Angličanům. Černý Jestřáb 
byl nejznámější vůdce Liščích indiánů, který vešel do 
americké historie jako indián, který vzdoroval americké 
vládě, když přišel příkaz vyklidit vesnici a vzdát se 
úrodných polí podél břehu řeky v Illinois. Bohužel ani 
tato vzpoura neměla dlouhého trvání a Černý Jestřáb 
zemřel tragicky na žloutenku roku 1838. 
 
 
 
 

 
 

Wyandot,Wendat - Huroni 
 
Wyandot nebo více správně Wendat byli domorodci 
severní Ameriky,jejich původní území bylo jižní  
Ontario a Quebek, Kanada. Brzy francouzští 
průzkumníci přizvali členy čtyř-konfederace kmenů 
Huron. Toto jméno pro Wyandot pochází z 
francouzkého huron (rolník), protože Wyandoti byli 
zemědělci, pěstující obilí.Wyandoti žijící blíže ke 
georgiánské zátoce, byl známí jako Wendake. 
 
Wyandoti patřily do tzv.Huronské konfederace,která 
zahrnovala tyto kmeny:Arendarhonon, Tahontaenrat, 
Attigneenongnahac, Attignawantan. 
Před francouzským příchodem Wyandoti byli ve sporu s 
Irokézy na jihu. Francouzi se spojily s Wyandoty, 
protože byli nejvíce pokročilý obchodovací národ v té 
době. Irokézové byli spojenci anglie,která  využila jejich 
nenávisti k Wyandotům a jejich nových francouzských 
spojenců. Zavedení evropských zbraní zvětšilo krutost 
války, a asi 1650 Irokézů měli kompletně zničit 
Huronské kmeny.Misie jezuity Sainte-Marie mezi 
Hurony, blízko dnešního Midlandu, v Ontariu, bylo 
velké ohnisko Irokézských útoků; to bylo zničeno 
v r.1648 a mnoho z jezuitů a misionářů bylo zabito (viz 
kanadští mučedníci). Po pronikavě studené zimě na 
křesťanském ostrově, v Ontariu,se někteří Wyandoti 
přemístili blízko Quebeku a usadili se u Wendake, v 
Quebeku. 
 
Západní Wyandoti se nakonec vzpamatovali v oblasti 
Ohia a jižního Michiganu.  
 
Huroni bydleli v opevněných vesnicích o rozloze od 
jednoho k desíti akrům (40,000   m?) Praktikovali 
zemědělství a žili v dlouhých domech podobných 
Irokézským.  
Wyandoti byli schopni udržovat obchody a obživu, a 
byli poměrně bohatí.Zabývali se rozsáhlým obchodem 
se sousedními kmeny, a dokonce s kmeny z dalekého 
jihu u řeky Mississippi. Obchodovali s tabákem se 
svými jižními sousedy, Attiwandarony, nebo s Neutrály, 
kteří se takto nazývali,protože zůstali nestranní v 
konfliktu mezi Wyandoty a Irokézy. Tento tabák také 
prodávali francouzům.  
 
Wyandoti měli monogamické manželství, ale to byla 
volná forma manželství, které mohlo být končeno 
rozvodem jednou stranou kdykoli.Manželství měla 
jakékoliv sexuální kombinace a mladé aktivní ženy 
mohli za sex nahromadit mnoho majetku. 
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Wyandot byl animistitký, který věřil ve všudypřítomné 
duchy.Měli množství rituálů, včetně mučení zajatců 
 

 
 
Illinois - Ilinoiové - Illini 
 
 Čím začít vyprávění o jednom z největších národů 
amerického středozápadu? Asi tím, kde se nacházely 
hranice země kde žili. Ilinoiové obývali oba břehy řeky 
Mississippi. Od Prairie du Chien až po ústi Ohia a na jih 
až k Arkansasu. Dělali si také nárok na loviště v 
západním Kentucky, Missouri a Iowě.  
 
 Velkou koalici Illiniů tvořili tyto národy: 
 
 Kahokiové - Cahokia - vlastnili většinu středního a 
jižního státu Illinois. 
 
 Čepoussové - Chepoussa - jejich vesnice se nacházeli v 
severovýchodním Arkansasu a jihovýchodním Missouri. 
 
 Koirakoentanonové - Coiracoentanon - obývali břehy 
řeky Des Moines v jihovýchodní Iowě.  
 
 Kaskasiové - Kaskaskia - patřila jim země kolem 
horního toku řeky Illinois zasahující až do jižního 
Wisconsinu.  
 
 Mičigameové - Michigamea - žili v severovýchodním 
Arkansasu, mezi řekami St. Francis a Mississippi. 
 
 Moinggwenové - Moingwena - měli sídliště při ústí 
řeky Des Moines (původně Riviere de Moingwena) až k 
jihovýchodní Iowě a severovýchodu státu Missouri.  
 
 Peoriové - Peoria - opanovali severovýchodní Iowu, 
jihozápadní Wisconsin a severozápad Illinois. 
 

 Tamaroaové - Tamaroa - obsadili oba břehy Mississippi 
kolem ústí řeky Illinois a Missouri.  
 
 Tapouarové - Tapouaro - žili ve východní Iowě a 
západním Illinois poblíž ústí řeky Iowy.  
 
 Národ mohl žít svým tradičním způsobem až do Bobří 
války, ta obrátila vše naruby. Na západě od Velkých 
jezer začali hledat bezpečí tisíce Indiánů z východu. 
Nepřicházeli zde jenom uprchlíci, ale i jejich 
pronásledovatelé - výbojní Irokézové. Illinoiové ztratili 
kontrolu nad většinou své mateřské země a jako kmen 
utrpěli rovněž nezanedbatelné ztráty. Mnohokrát se 
dostal kvůli hledání nových domovů do střetu se 
západními prérijními kmeny, ale nakonec se kmeni jako 
takovému podařilo přežít až do dnes.  
 
 Sečíst Illinoie nebylo nikdy snadné. Žili sice ve velkých 
vesnicích, ale mnohé tlupy se během roku neustále 
stěhovali z místa na místo. První odhad pochází z roku 
1658 od jednoho francouzského kněze jménem 
Dreuillettes. Dreuillettes tvrdil, že Illinoiů mohlo být 
kolem dvaceti tisíců. Následně se jejich populace díky 
válkám a nemocem neustale snižovala až do kritického 
roku 1854, kdy jich zbylo pouhých osmdesát čtyři! 
Kmen se díky spojení s jinými národy poněkud oživil, 
takže jejich nynější stav vykazuje dva tisíce osob.  
 
 Illinoiové za své nynější jméno vděčí Francouzům, 
kteří jejich původní název trošku „upravili“, takže z 
vlastního Illiniwek vznikl Illinoi. Význam slova 
Illiniwek je "lidé" a někdy se zkracoval na Illini.  
 
 Illinoiové se řadí do algonkínské jazykové rodiny. 
Jejich řeč je velmi podobná jazyku Miamiů. V různých 
nářečních variantách byla též podobna řeči Odžibwejů, 
Ottawů a Potawatomiů. Od hlavního jádra kmene se 
jazykem poněkud lišili Mičigameové.  
 
 Kmen obýval mnoho vesnic a několik jejich názvů se 
dochovalo až do dnes: Cahokia, Grand Illinois, Grand 
Kaskaskia, Matchinkoa, Moingona, Moingwena, Peoria, 
Pimitoui a Turkey Hill.  
 
 Illinoiové byli svými zvyklostmi tak podobní 
Miamiům, že si je zpočátku Francouzi pletli. Paradoxem 
je, že oba národy žili dlouho ve vzájemném nepřátelství. 
Jinak byla celá Konfederace založena na příbuzenských 
vztazích, jazyku a kultuře, ale ne tak dokonale jako 
Irokézové. Illinoiové stejně tak jako Miamiové stavěli 
Moundy, což byly velké hliněné náspy. Zdá se, že tento 
zvyk pochází z velmi dávných dob. Svědectví o tom 
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podal náčelník Kaskasiů, Jean Baptiste Ducoign, který v 
roce 1780 řekl Američanovi Clarkovi toto: „tyto velké 
náspy v Cahokii stavěli už mí předci.“ Poté poskytl 
přesný popis místa, kde se nacházejí a také jejich 
nákres.  
 
 Domovem Illinoiů byla zalesněná krajina ve které si 
hledali úrodná údolí, kde zakládali své vesnice. Vesnice 
v podstatě sloužili jako společenská centra, kde se lidé 
scházeli ke společným svátkům, náboženským obřadům 
a obchodu. Obyvatelé těchto měst zpravidla na jaře oseli 
svá pole a poté vesnici opustili. Vraceli se na podzim 
aby sklidili úrodu. Život Illiniů byl hodně závislý na 
lovu bizonů. Věnovali se mu v daleko větší míře, než 
jejich sousedé. Každoroční lovy byly velikou událostí, 
které se účastnilo spousta lidí. Lovci se rozdělili do 
několika tlup o počtu až tři sta lidí spřízněných 
matrilineárně. Na Bizony se lovci vydávali pěšky a 
jejich strategie spočívala v tom, že se kořist nahnala do 
předem připravených pasti, kde byla pobita. 
 
 Ačkoliv Illinoiové žili v krajině hojné na vodní toky, 
přiliž je k dopravě nevyužívali. Nebyli zruční ve stavění 
člunů, vyráběli pouze jednoduché dlabané kánoe, na 
hony vzdálené od lehkých březových plavidel, které 
stavěli jejich algonkínští sousedi. Navíc neměli ani v 
oblibě ryby, které lovili jen sporadicky.  
 
 Muži v kmeni se jako obvykle zabývali lovem a 
válečnictvím, zatímco ženy se starali o hospodářství. 
Zajímavostí ovšem je, že ženy stejně jako muži mohli 
vykonávat funkce šamanů a náčelníků. Ilinoiové žili 
povětšinou monogamně, ale občas se stalo, že se muž 
vzal i sestru své manželky. Cizoložství se trestalo řídce, 
tedy aspoň u mužů. Ženy mohly být za tento skutek 
potrestaný zmrzačením, nebo i zabitím.  
 
 Před rokem 1670 měli Illinoiové jen málo nepřátel, 
patřili k nim Póniové, Dakotové, Winnebagové a 
Osedžové. Později se to zhoršilo, řady nepřátel se 
rozšířili o Irokéze, Lišky, Sauky, Kikapůje, Šavany, 
Maskouteny, Ottawy, Odžibweje, Potawatomie, 
Miamie, Winnebagy, Menominie, Čikasawy,  Quapawy, 
Missourie a Iowy. Naproti tomu neměli žádné spojence, 
pouze občas jim trochu pomohli Francouzi. Zda se jim 
podařilo proti takové přesile ubránit svou zemi je jistě 
nasnadě. Je to tak! Zkáza konfederace Illiniů patří k 
největším tragediím domorodé historie Ameriky.  
 
 Co způsobilo zánik tak velkého národa? Byla to jejich 
neochota přizpůsobit se náhlým změnám, které sebou 
přinesla přítomnost evropských mocnosti. Illinoiové 

nebyli ochotni měnit staré způsoby za nové a rovněž 
nebyli ochotní úzce spolupracovat s Evropany, či 
Američany. Dá se říci, že hrdě odešli vstříc západu 
slunce, jak se tehdy říkalo.  
 
 První známky přítomnosti Evropanů na kontinentě 
pocítili Illinoiové na své kůži, aniž by vůbec nějakého 
bělocha spatřili. Mnoho kmenů v údolí Mississippi totiž 
postihly epidemie nemocí, zavlečených sem výpravou 
Španěla De Sota (1539-43). Mnohem citelněji zasáhla 
Illinoie Bobří válka (1629-1701), která zapříčinila 
obrovskou migraci kmenů z východu na západ. Příchod 
prvních uprchlíků Illinoie nijak nerušil, ale později to 
bylo mnohem vážnější. Trable Illinoiů vlastně začali 
válkou Lišek a Winnebagů. Winnebagům se tehdy 
zvláště nevedlo, jejich válečnou výpravu vedenou proti 
Liškám zastihla na jezeře silná bouře a zahubila pět set 
bojovníků. Takto citelně oslabený kmen hledal spásu v 
jedné z vlastních opevněných vesnic v Green Bay. Ale 
tak velká koncentrace lidí způsobila šíření nějaké 
epidemie. Lidé byli následkem nemoci, tak vysílení, že 
se nedokázali postarat ani o svou obživu. Navíc jejich 
políčka střežili Lišky. A právě tehdy objevila nečekaná 
pomoc. Je pravda, že Illinoiové neměli Winnebagy příliš 
v lásce, ale nouze ve které se ocitli v nich probudila 
soucit. Illiniové poslali Winnebagům na pomoc pět set 
válečníků s velkými zásobami potravin. Winnebagové 
byli pochopitelně tak nečekanou pomoci nadšeni a na 
počest svých zachránců uspořádali slavnost. Žel, dnes se 
už asi nedovíme, co podnítilo Winnebagy k následnému 
činu. Byla to byla zášť, silnější než vděk? Nebo touha 
upokojit duchy mrtvých, kteří padli v předešlých 
válkách s Illinoi? Nevíme! Faktem je, že Illiniům během 
slavnosti přeřezali tětivy luků a poté je začali vraždit. 
Těla mrtvých potom použili k oslavným účelům. 
Samotní Illinoiové neměli ani tušení, co se pomocné 
výpravě přihodilo. Dokonce ani nechtěli věřit těm, co 
masakr přežili a domů se vrátili až příštího jara. 
Hrůznou skutečnost potvrdili zvědové, kteří byli vyslání 
celou záležitost vyšetřit. V opuštěné vesnici našli 
kosterní zbytky a jiné důkazy, které potvrdili strašnou 
skutečnost. Samotní Winnebagové správně vytušili, že 
se nevyhnou odvetě a proto se přestěhovali do ostrovní 
pevnosti uprostřed jezera. Proti Illiniům, to byla 
dokonalá obrana. Jak jsme si řekli neměli valné 
zkušenosti s vyráběním ani používáním člunů. Illinoiové 
ovšem disponovali zbrani snad ještě účinnější než 
jakákoliv technika - trpělivostí. Počkali si do zimy, až 
jezero zamrzne, a to ostatní bylo jen otázkou času. 
Velká válečná společnost vtrhla do vesnice Winnebagů, 
která byla k jejich nemalému překvapení vylidněna. 
Důvodem byl zimní lov. Illinoie neodradila ani táto 
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skutečnost a dali se do pronásledování. Po šestidenní 
honičce Winnebagy nakonec dostihli a nedali jim 
žádnou šanci. Několik lidí se zachránilo útěkem k 
Menominiům, sto padesát jich bylo vzato do zajetí 
(převážně ženy a děti) a zbytek padl. Byla to pro 
Winnebagy těžká rána! Se zajatci se zacházelo velmi 
krutě, ale nakonec byli po několika letech propuštěni 
domů do Wisconsinu. Tuto válku přežilo méně než pět 
set Winnebagů jenž Illinoie nadosmrti nenáviděli. Nutno 
dodat, že si za své utrpení mohli Winnebagové sami.  
 
 V padesátých letech sedmnáctého století hledali v 
severním Illinois a východní Iowě bezpečí skupiny 
Šavanů. Nakonec se usadili ve středním Illinois. K 
pohybu byli přinuceni i Dhegiha Dakotové, i když se 
neví jestli to bylo ve stejné časové linii. Osedžové, 
Quapawové, Kansové, Omahové a Ponkové museli 
opustit své stany podél dolního toku Ohia a Wabashe a 
hledali nové bydlení na západě. Omahové, Ponkové a 
Kansové postoupili nahoru k řece Missouri a okamžitě 
se pro Illinoie stali problémem. Útoční Osedžové 
napadli vesnice Illiniů ve středním Missouri. 
Quapawové se pohnuli směrem k Arkansasu, odkud 
donutili k odchodu Čepoussy a Mičigamey. Přesto vše 
zůstávala konfederace Illinoiů vůči novým poměrům 
chladná, až do doby než se střetla s Irokézy. Došlo k 
tomu tak, že Illinoiové poskytli azyl nějakým 
Tionontatům, Huronům a možná i Neutralům v roce 
1650. Senekové požádali o jejich vydání, ale byli 
odmítnuti. Senekové vzali vesnici Illinoiů útokem 
(1655), ale žádné Hurony zde nenalezli. Ti odešli ke 
svým příbuzným v Green Bay.  Illinoiové se dokázali 
rychle vzchopit a přešli do protiútoku. Ačkoli museli 
čelit puškám Irokézů, podařilo se jim Seneky odrazit a 
zahnat na útěk. Ale jak víme Irokézové nezapomínají a 
rozhodně neodpouštějí. Vrátili se na západ s novou silou 
a v roce 1656 zahnali mnohé Illinoie až za Mississippi. 
Dal už nešli, Otec řek byl pro ně nepřekonatelnou 
překážkou.  
 
 S prvními Evropany se Illinoiové setkali v roce 1667. 
Stalo se tak ve vesnici Chequamegon na jižním břehu 
Hořejšího jezera. Vesnice patřila Wyandotů a Ottawům. 
Illiniové ji navštívili z obchodních důvodu. V té době 
tam byli zrovna Francouzi.  
 
 Starosti, které měli Irokézové s Francouzi umožnili 
Illinoi ům návrat do Illinois (1667). Neučinili tak, ale 
všichni. Nějaké tlupy zůstaly stále na západním břehu 
Mississippi. Kaskasiové založili nové vesnice podél 
řeky  Illinois a jedna tlupa se usadila poblíž Green Bay, 
aby tam mohla lépe obchodovat s Francouzi. Ve 

Wisconsinu zatím propukla kožešinová horečka. 
Všichni chtěli na obchodu profitovat, ale bobrů v krajině 
nebylo mnoho takže museli lovci vyrážet až do země 
Dakotů, se kterými se nejednou dostali do křížku. K 
mnoha násilnostem docházelo i mezi samotnými 
uprchlíky  
 
 Illiniové začali s Francouzi obchodovat a někdy se 
připojili i k válečným výpravám proti Dakotům. Jinak se 
starali sami o sebe. V roce 1671 Francouzi oznámili 
formální zábor země Illinoiů, aniž by tuto zemi vůbec 
spatřili. Později přicestoval do Ameriky pán La Salle s 
přítelem Tontim. La Salle měl za úkol zmapovat 
západní území a navázat s místními obyvateli obchodní 
styky. Illiniové byli nabídce otevření, ale jistá frakce 
francouzských obchodníků chtěla Sallemu plány 
překazit. Využili napětí, které panovalo mezi Illinii a 
Miamii a povzbudili Miamie s Maskouteny, aby La 
Sallemu zabránili v přístupu na řeku Illinois. Náčelník 
Maskoutenů, Manso chtěl dokonce Illinoie varovat, aby 
se Sallem neměli nic společného. I tak se La Sallemu 
podařilo v doprovodu přítele Tontino, kněze Hennepina 
a třiceti Indiánu, založit během zimy 1679-80 na horním 
toku řeky Illinois Fort Crevecoeur. K pevnosti se začali 
stahovat mnohé okolní kmeny včetně Illini ů. Aby měli 
Illinoiové Francouzům, co nabídnout, museli lovci 
vyrážet do Indiany, Ohia a dolního Michiganu. Tam 
pochytali, co se dalo aniž by se starali o budoucí 
populaci těchto kožešinových zvířátek. To bylo samo o 
sobě dost zlé, ale navíc na sebe opět upozornili před 
Irokézy. Irokézové nejdříve přikročili k diplomatickému 
jednání, jelikož byli neustálými válkami dost vyčerpání. 
Výpravu Seneků vedl sačem Annanhaa, který se s Illinii 
setkal ve vesnici Ottawů poblíž Mackinac. Jenže 
Annanhaa byl zavražděn a Irokézové o míru už nechtěli 
ani slyšet. 
 
Senekové počkali z trestnou výpravou až do konce žní. 
Poté sebrali pět set válečníků a vyrazili na západ. Na 
cestě se k ním připojilo ještě sto Miamiů. Senekové byli 
dobře připraveni dát Illiniům pořádnou lekci na kterou 
by jen tak nezapomněli. A že to Irokézové opravdu 
uměli! Jejich cílem byla Grand Kaskaskia a Fort 
Crevecoeur. Je jisté, že tak velká válečná společnost 
nemohla uniknout pozornosti zvědů, takže Illinoiové 
mohli být včas varování. Jakmile se o Irokézích 
doslechli Francouzi (La Salle nebyl přítomen), okamžitě 
vyklidili pevnost. Nezůstali ani Šavanové, kteří žili 
kvůli obchodu s Illinii v dočasném míru. Illinoiové 
zůstali opuštěni. 
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 Někteří Illiniové se rozhodli uplatnit už osvědčenou 
obranu a odešli na západní břeh Mississippi. Bylo to 
rozumné opatření. Pět set Tamoraů, Espeminkiů a 
Maroaů však zůstalo. Odvahu jim snad dodalo 
vlastnictví sta pušek, které jim tu zanechali Francouzi. 
Jenže měli k dispozici pouze čtyři sta kulek, což bylo 
pro válku žalostě málo. Když se o celé situaci doslechl 
Tonti (snad jediný Francouz, který se tehdy k Illiniům 
zachoval čestně), okamžitě vyslal posly ke Kahokiům se 
žádosti o pomoc. Jenže Kahokiové slavili nějaký 
náboženský svátek, takže nemohli včas reagovat. 
Illiniové se rozhodli vyjít Irokézům vstříc. K prvnímu 
střetu došlo mezi řekami Illinois a Vermillion. 
Irokézové byli zaskočeni, ale brzy své síly přeskupili a 
táhli dál na Grand Kaskaskii. Dorazili k ni v záři. Tonti, 
zvaný Illinii Železná ruka (Tonti přišel ve válce na 
evropském kontinentě o ruku, takže nosil protézu krytou 
rukavicí) se odvážně vydal vstříc irokézským bitevním 
liniím a chtěl s nimi vyjednat příměří. Byl však jedním z 
bojovníků sražen a bitva začala. Pět Tontino 
soukmenovců okamžitě prchlo nechaje svého kamaráda 
na pospas osudu.  
 
 Síly na obou stranách byly poměrně vyrovnané a 
samotná bitva trvala celých osm dní. Nakonec rozhodla 
větší palebná síla Irokézů. Irokézové prolomili obranu 
Grand Kaskasie a nebyli vůbec milosrdní. Říká se, že 
tehdy byli Irokézové i na svou pověst neobvykle suroví. 
Vězňové byli mučení a zaživa upáleni, byla dokonce 
zmrzačena těla na pohřebních lešeních. Illinoiové před 
bitvou poslali své staré, ženy a děti do úkrytu na nějaký 
ostrov vzdálený šest mílí po proudu, ale Irokézové 
vypátrali i je a hrozný masakr pokračoval. Když 
Senekové svou smutnou práci dokončili odtáhli zpět na 
východ. Po té se Senekové vrátili na východ. Když se do 
Grand Kaskasie v prosinci vrátil La Salle, našel zde už 
jenom pozůstatky hrozného krveprolití. Všude po okolí 
byli roztroušeny ostatky tisíců těl nešťastných Illinoiů. 
Tenkrát se zachránilo pouze několik Tamoraů a Maroaů. 
Z Espeminkiů nepřežil nikdo. Spokojení Senekové se 
vrátili ještě napřesrok, ale napáchali už jen menší škody. 
Proč je nasnadě. Neměli už koho pronásledovat.  
 
 Když se v červnu roku1681 Tonti zotavil ze svého 
zranění spojil se s La Sallem v Mackinac. To léto se k 
Illini ům vrátit nemohli, protože cestovat po řece Illinois 
bylo krajně nebezpečné. Všude kolem hrozilo nebezpečí 
ze strany Seneků. Ti odešli až v prosinci, takže se La 
Sallemu a Tontimu konečně otevřela cesta na horní 
Illinois. Chtěli tam vystavět novou pevnost a vybrali pro 
ní i nové místo na protějším břehu bývalé Grand 
Kaskasie. Francouzi ji nazývali La Rocher - skála, ale 

pozdější tragédie změnila její jméno na Hladovou skálu. 
La Salle se později vypravil a jih, aby tam pro Francii 
zabral nová území a Tonti se mezitím věnoval výstavbě 
pevnosti St. Louis, která měla bránit okolí před 
irokézskými výpady. Mnohé kmeny, včetně Illinoiů jeho 
činnost podpořili. 
 
 Kolem Fort St. Louis vznikla poměrně silná aliance. 
Miamiové, které Irokézové zradili, byli ochotni se s 
Illinoi usmířit a přidalo se dokonce přes tři tisíce 
Šavanů. Nakonec bylo kolem pevnosti soustředěno 
kolem dvaceti tisíc Indiánů. La Salle společně s Tontim 
vytvořili jakousi „bobři past“, která byla nalíčená na 
samotné Irokéze. La Salle se do Fort St. Louis už nikdy 
nevrátil. Byl roku 1687 zabit vlastními lidmi při 
zakládání francouzské kolonie v Texasu.  
 
 Věrný Tonti pečlivě střežil St. Louis a jeho bdělost se 
vyplatila. Irokézové nemohli dlouho ignorovat čilý 
obchod, který u pevnosti provozovalo dvacet tisíc 
Indiánů. Senekové vytáhli na jaře 1684. První útok 
směřoval na odlehlou vesnici Miamiů v severní Indianě, 
poté postupovali dále na Illinois. Illiniové začali v 
panice prchat, ale Tontimu se podařilo mnohé z nich 
přesvědčit, aby se připravili na obranu. Irokézové 
obléhali pevnost šest dnů a po těžkých ztrátách nakonec 
musili ustoupit. Byla to přelomová bitva, která ukončila 
rozpínavost Ligy a Bobří válka se začínala ubírat jiným 
směrem. Ale pro Illinoie to bylo Pyrrhovo vítězství. 
Utrpěli těžké ztráty, ze kterých se už nikdy 
nevzpamatovali.  
 
 Každopádně jejich problémy s Irokézy ještě neskončili. 
Hodně se ještě válčilo nahoře ve Wisconsinu, kde 
museli Illinoiové čelit nejen Irokézům, ale i 
uprchlickým kmenům a také Dakotům.  
 
 Francouzi byli z úspěchu, kterých v regionu dosáhli 
nadšeni. Ne už tak jejich spojenci. Tonti jen silou vůle 
usmířil v roce 1685 rozhádané Illinie s Miamii. 
Miamiové stejně nakonec v roce 1688 opustili Fort St. 
Louis a odešli do severovýchodní Indiany. Illiniové 
přestali Francouzům důvěřovat poté, co si všimli, že 
jsou ochotní s Irokézy dělat kompromisy. Tak se stalo, 
že v roce 1687 Tonti sehnat pouze osmdesát pět 
válečníků ochotných účastnit se války. Illiniové navíc  
nemohl pochopit, proč se uprchlické kmeny nevrátili do 
svých domovů, když se jim podařilo odrazit Irokéze. 
Důvod byl jasný! Francouzi je zde drželi kvůli bobřím 
kožešinám. Jenže velký počet Indiánů v sousedství St. 
Louis způsobil vyčerpání zdrojů palivového dříví a 
drasticky pokles bizoních stád na kterých byli Illinoiové 
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tak závislí. V roce 1689 se dostali Illiniové do křížku se 
Šavany, které přinutili k odchodu do Tennessee. Šavani 
na to nikdy nezapomněli a Illinie často přepadávali.  
 
 Odchod Šavanů a Miamiů od St. Louis problémy se 
zásobováním nijak nevyřešil, a tak se Tonti s Illinii 
dohodl na přestěhováni. Lidé se přemístili dolů, podél 
řeky až k břehům jezera Peoria, zvaným Illinii Pimitoui, 
což znamená ‚Tučné jezero‘. Francouzi zde během zimy 
1691-92 vystavěli Fort Pimitoui a následující rok se tu 
usadili i misionáři. Ještě jiné misie vznikli v Cahokii a 
Kaskaskii. Později vedl nějaký náboženský konflikt k 
tomu, že Peoriové napadli a těžce zranili pátera 
Jacquese Graviera, který nakonec zranění podlehl. 
Naštvaní Francouzi za trest odmítli Illinoiům prodávat 
střelný prach a kule. Peoriové si s tím nijak nelámali 
hlavu a občas na Francouze zaútočili luky a šípy. Tonti 
vytušil, že se schyluje ke krizi a v roce 1700 přikázal 
Fort Pimitoui opustit.  
 
 Illinoiové už neměli takovou možnost shánět bobří 
kožešiny jako dřivě, tak se přeorientovali na jiný druh 
„obchodu.“ Byli to otroci, za které Evropané dobře 
platili a Illinoiové se v tomto „oboru podnikání“ stali 
experty. Nejčastějším terčem jejich nájezdů se stali 
Póniové.  
 
 I tak zažívali Illinoiové těžký úpadek. Uprchlické 
kmeny je připravili o mnohá území a nově museli čelit 
Osedžům a Missouriům. Ti během deseti let vypudili ze 
svých domovů v severovýchodním Missouri 
Moingweny, Peorie, Tapouary i Koirakoentanony. 
Opuštěny byly i vesnice podél řeky Des Moines v 
jihovýchodní Iowě. Moinggwenové se smísili s Peorii a 
Tapouarové s Koirakoentanonony splynuli s Kaskaskii.  
 
 Mezi léty 1695 a 1700 způsobila vzrůstající agresivita 
Lišek a Winnebagů nucený odchod Illiniů z jejich 
posledních vesnic v jižním Wisconsinu. Čepoussové 
společně s Mičigamey zase opustili tok St. Francis v 
Arkansasu protože na ně tlačili Quapawové. Oba 
podkmeny se v letech 1693 až 1698 přestěhovali do 
Illinois,  kde se  vzájemně smísili. Zkraje se chtěli usadit 
v jižním Illinoi, ale tamní půda byla kvůli Šavanům a 
Čikasawům velmi horká. Proto šli dál na sever k 
hornímu toku řeky Illinois, kde se připojili ke 
Kaskaskiům a válčili proti Liškám a Winnebagům. Po 
uzavření pevnosti Pimitoui se Kaskasiové a 
Mičigameové pohnuli ještě více na sever. Tam po 
krátký čas sousedili s Kahokii a Tamaroy. Jejich další 
cesta vedla k jihu podél východního břehu Mississippi a 
konečně se usadili poblíž jezuitské misie při ústí řeky 

Kaskaskia. V roce 1703 byli skoro všichni Illinoiové 
soustředěni v dolní části údolí Illinois a územím mezi 
Cahokii a Kaskaskii. Pouze Peoriové tvrdohlavě lpěli na 
své zemi v horní části údolí Illinois, které byli ještě před 
dvaceti pěti lety srdcem illinoiské země.  
 
 Mezi lety 1712-16 proběhla Válka Lišek na které se 
podíleli i Illinoiové. Obzvláště Peoriové se z potěšením 
věnovali mučení zajatců, protože se tak mstili za 
předešlý útisk ze strany Lišek. I když v roce 1716 
samotná Válka Lišek skončila, násilnosti mezi Peorii a 
Liškami pokračovali dál. Peoriové se s Liškami vraždili, 
kde to jen šlo, a kdo se dostal do zajetí litoval, že 
nezemřel v boji. Když Francouzi navštívili jednu z 
vesnic Peoriů, mohli na vlastní oči spatřit jak byli 
vesnické palisády „vyzdobeny“ hnijícími těly nepřátel.  
 
 V roce 1718 připojili Francouzi v rámci reorganizace 
zemi Illinoiů k Luisianě a hodlali kolonizovat celé údolí 
Mississippi. V roce 1720 dorazili osadníci do Kaskaskia 
a postavili novou pevnost Fort de Chartes, jejíž součásti 
bylo i obchodní středisko. Na různých místech vyrostli i 
další misie a osady. Kaskasiové společně s Mičigamey 
naslouchali hlasu jezuitských misionářů nechávali se 
pokřtívat na katolickou víru. Francouzi a Illinoiové se 
navzájem ženili a vdávali. Chladnými vůči novému 
náboženství byli akorát Peoriové.  
 
 Francouzi krom nového náboženství sebou přinesli i 
nemoci. Údolí Mississippi mělo díky množství komárů 
ideální podmínky pro přenášení infekčních nemocí. 
Mezi lety 1718 až 1736 napáchali nemoci Illinoiům 
další těžké ztráty.  
 
 Vraťme se zpět k válce Peoriů a Lišek. Ta rozhodně 
neubírala na intenzitě. V roce 1722 se podařilo Peoriům 
zajmout Minchilaye, což byl synovec významného 
náčelníka Lišek, Oushalaye. Posléze jej upálili u kůlu 
smrti. Lišky se spojili ještě z několika sousedy a začali 
Peorie převažovat. Peoriové museli ustoupili k jejich 
staré pevnosti poblíž St. Louis a poslali k Francouzům a 
Kaskaskiům žádost o pomoc. Lišky mezitím Peorie 
obklíčili, ale jejich útok narazil na tuhý odpor. Mezím 
shromáždili Francouzi a Illiniové u pevnosti Fort de 
Chartres a vyrazili na sever. Lišky museli ustoupit a 
zanechali v poli nejméně sto mrtvých.  
 
 Nedobré vztahy mezi Liškami a Francouzi vyústili v 
Druhou válku Lišek (1728-37). V roce 1730 se rozhodla 
asi tisícovka Lišek k odchodu do New Yorku k 
Irokézům. Jenže, aby se tam dostali museli by projít 
územím Illinoiů. Požádali tedy o povolení, ale Illinoiové 
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nechtěli o žádných ústupcích ani slyšet. Lišky se 
rozhodly pro tajný přechod severním Illinois a i když to 
není pro Lišky zcela typické cestovali tentokrát 
válečnici dohromady se ženami a dětmi. Lišky na své 
cestě narazili na několik Kahokiů  a zajali je.  Mezi 
vězni byl i nějaký náčelnický syn. Všichni byli upálení u 
kůlu smrti. Lišky asi chtěli nechat Kahokiům nějakou 
„památku“, ale tím nad sebou vynesli strašný rozsudek. 
Lišky nyní museli prchat prériemi severního Illinois s 
Kahokii v patách , a že sebou měli ženy a děti, jejich 
náskok se stále zkracoval. Illinoiové je dostihli poblíž 
dnešního Bloomingtonu. Illinoiové jim zabránili v další 
cestě a okamžitě poslali k Francouzům o pomoc. Ti s ní 
neváhali ani minutu. Lišky nenáviděli z celého srdce a 
přitáhli sem ze všech směrů posílení o indiánské 
spojence. Rozkaz zněl: „žádné milosrdenství!“ lišky, 
kteří se ocitli v obklíčení se pokusili o noční průlom. Tu 
bouřkovou noc padlo mnoho Lišek.   
 
 Illiniové neměli starosti pouze s Liškami, ale na 
východě vzrostla moc britských obchodníků, kterým se 
podařilo uzavřít řeku Mississippi a izolovat tak Illinoie v 
Illinois. Navíc se nechali Francouzi přemluvit k válce 
proti Čikasawům, velmi dobrým bojovníkům z východu. 
Illiniové v této válce prolili mnoho krve aniž by z toho 
měli nějaký užitek. Spíše naopak. Čikasawové se 
Illini ům zle mstili o útoky opětovali. Napadali vesnice, 
kde na to přepady doplatili převážně ženy a děti.  
 
 Ve čtyřicátých letech 18. století začali Francouzi v 
Severní Americe ztrácet na síle, což Illinoiové začali 
také pociťovat. Saukové se po ukončení Války Lišek 
usadili v Iowě a dále se rozpínali k jihu. Odžibwejové 
zatlačili Dakoty ze severní Minnesoty až k jižnímu toku 
stejnojmenné řeky. Dakotové zase vytlačili s domovů 
Iowy. Iowové byli spříznění z Liškami a Sauky, čímž se 
znásobilo nebezpečí hrozící Illinoiům. Kikapůjci, 
Odžibwejové, Potawatomiové, Menominiové a 
Maskouteni přinutili Peorie opustit jižní Wisconsin. V 
nebezpečí před úplným zničením prchli Peoriové ke 
Kaskaskii a v zoufalství požádali o pomoc Osedže. 
Osedžové však vedli svou vlastní válku a navíc Illinoie 
neměli v lásce, takže žádost chladně odmítli. 
Francouzům se ještě podařilo mezi Peorii a jejich 
nepřáteli uzavřít mír, takže se Peoriové mohli vrátit 
alespoň do severního Illinois.  
 
 Příhodné situace chtěli využít rovněž Britové. Postavili 
v regionu obchodní středisko Pickawillany, do kterého 
začal miamijský sačem Memeskia lákat okolní kmeny 
včetně Illini ů. Illiniové totiž po roce 1718 uzavřeli s 
Miamii mír. Memeskia správně předvídal, že se 

Francouzi ještě jen tak nevzdají, proto začal sousedním 
kmenům posílat wampumy s návrhem na tajné 
spojenectví proti Francouzům. Poselství došlo i k 
Illini ům, kteří na něj reagovali kladně a ukončili boj 
proti Čikasawům. Francouzi si uvědomili, že není něco 
v pořádku a proto vypravili proti spiklencům v 
Pickawillany armádu posílenou Odžibweji a Ottawy z 
Mackinac. V létě 1752 britskou obchodní stanici 
vypálili, zabili třicet Miamiů a samotného Memeskiu 
uvařili zaživa. Illiniové se zalekli a Francouzům se 
omluvili a znovu obnovili útoky na Čikasawy. O rok 
dříve (1751) požádali Illinoie o pomoc Osedžové, které 
sužovali Póniové s Komanči. Asi si vzpomínáme, že 
před časem podobnou žádost ze strany Illinii, Osedžové 
odmítli a nyní se jim dostalo stejné odpovědi. Jenže 
Illini ům se to vážně nevyplatilo. V roce 1752, ve stejný 
čas, kdy byla napadena Pickawillany, plulo dolů po 
Mississippi asi tisíc válečně pomalovaných Sauků, 
Lišek, Kikapůjců, Winnebagů a Dakotů. Jejich cílem se 
stala vesnice Mičigameů jižně od Cahokie. 
 
 Během útoku lehla vesnice popelem a skoro osmdesát 
Mičigameů zahynulo. Přeživši prchli ke Kaskaskiům u 
Fort de Chartres, se kterými nadobro splynuli. 
Mičigameové jako národ zmizeli a jejich jméno bylo 
zapomenuto, až na malou výjimku, kdy se objevilo na 
nějaké americké smlouvě. Potawatomiové a Maskouteni 
stále ještě museli snášet represálie ze strany Peoriů, ale 
ostatní kmeny tak plaché nebyly. Saukové zabrali velké 
území Mississippi na sever od St. Louis. Odžibwejové, 
Kikapůjci a Winnebagové obsadili severní Illinois. 
Dokonce i Piankašavové se pokusili uchvátit horní tok 
řeky Kaskaskia, ale Illinoiové si tohle významné 
lovecké území vzít nedali. Byl to asi jejich poslední 
vojenský úspěch.  
 
 Francouzi ještě jednou vzali útokem Pickawillany a 
obnovili dodávky vlastního zboží. Jejich spojenci se 
začali vracet. Mezitím vypukla Francouzsko - Indiánská 
válka (1755-63). Illiniové se kvůli Francouzům do ní 
zapojili. Na samotném začátku války disponovali 
Illiniové méně než pěti sty válečníky. Společně se 
Šavany a Delawary útočili na kolonie v Pennsylvanii a 
Virginii. Dokonce se zúčastnili Montcalmova tažení 
severním New Yorkem. Francouzi nakonec válku 
prohráli. V roce 1759 padl Quebec a formální mír byl 
podepsán v roce 1763. Všechny francouzské pevnosti 
přešli do rukou Angličanů, výjimkou Fort de Chartres, 
kterou předali až v říjnu 1765.  
 
 Pak vzplanulo Pontiakovo povstání (1733). Víme, že po 
počátečních úspěších, byla rebelie potlačena, přesto 
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ještě Pontiak neházel flintu do žita. Snažil se západní 
kmeny získat pro novou válku. Illiniové mohli válku 
podpořit spíše slovně, než se zbraní v ruce. Měli dost 
vlastních starostí, museli hájit vlastní hranice před 
Sauky i jinými. Nakonec po dlouhém naléhání 
Pontiakovi pomoc přislíbili. Pontiak navštívil se svými 
čtyřmi sty bojovníky Fort de Chartres a požádal 
Francouze o munici. Pevnost už byla připravena na 
vyklizení a všechny zásoby byly převezeny do New 
Orleans. Velitel pevnosti se nabídl, že dojedná mezi 
Pontiakem a Brity mírová jednání, a tak se stalo. 
Válečná sekera byla zakopaná a Francouzi pevnost de 
Chartres vyklidili, jejich místo zabrali Britové a 
Illiniové se nestačili divit.  
 
 Illiniové za tak nečekané obsazení země Angličany 
obvinili Pontiaka a velmi jej nenáviděli. Navíc ještě v 
roce 1766 napadl při nějakém jednání v Ontariu 
náčelníka Peoriů Matačinga a pobodal jej. Zranění 
nebylo smrtelné.  
 
 Pak nastaly další změny. Francouzi přenechali celé 
údolí Louisiany, španělským správcům. Obchody se 
vedly postaru, ale většina Francouzů z Illinois odešla do 
nového St. Louis. Jenom v Kaskaskii zůstali dostatečný 
počet poddaných bourbonských lilií. Vztahy mezi 
Pontiakem a Illinoi se ještě více zhoršili. V dubnu 1769 
navštívil Pontiak St. Louis a při té příležitosti se chtěl 
stavit i v Cahokii. Přátelé ho varovali, aby tam nechodil, 
že to může být nebezpečné, ale on si nedal říct. Pro 
jistotu sebou vzal i osobního strážce. Večeř se pak konal 
večírek u britského obchodníka Williamsona. Byl tam 
dostatek alkoholu a za chvíli měli všichni v hlavě, 
včetně Pontiaka. V opilosti se Pontiak dostal do hádky s 
mladým Peoriem, jménem Pina. Shodou okolností to byl 
synovec náčelníka Matačinga, kterého před časem 
Pontiak pobodal. Když chtěl Pontiak opustit místnost 
vzal ho Pina válečnou sekerou po hlavě. Pontiak zemřel 
a asi by sám žasl jak se po své smrti stal populárním. 
Krajem se nesly spekulace o tom, že mladého Pinu k 
vraždě přiměl obchodník Williamson. Za odměnu měl 
Pina dostat soudek kořalky, ale dokázat se to nedalo. 
Tak či onak se rozhodl odžibwejský sačem Minavavana 
navštívit Cahokii a Williamsona zabít. Samotného 
Williamsona nezastihl, tak alespoň zabil jeho dva 
zaměstnance. Jestli celá záležitost byla v skrytu řízena 
Brity není jasné, ale hněv staré pro-francouzské aliance 
se obrátil proti Illiniům. Ottawové,  Odžibwejové, 
Potawatomiové, Saukové, Lišky, Kikapůjci, Maskouteni 
a Winnebagové, ti všichni chtěli pomstít Pontiakovu 
smrt a proto proti Illiniům vykopali válečnou sekeru.  
 

 Peoriové ustoupili k jejich pevnosti u St. Louis, kterou 
hned na to obklíčili Potawatomiové. Ti si museli lámat 
hlavu s tím jak nedobytnou pevnost zdolat. Vesnice se 
totiž nacházela na příkrém útesu nad řekou Illinois. 
Nakonec Potawatomiové nemuseli použít ani zabraně, 
náhoda jim pomohla k vítězství. Všimli si totiž, že 
Peoriové jsou závislí na vodě z řeky. Potom jim jenom 
stačilo číhat a přeřezávat lana na vědrech, které obránci 
spouštěli z hradeb dolů a čekat. Po deseti denním 
obležení byla většina obránců mrtva žízní, či hladem. 
Od té doby se smutnému místu říká Starved Rock - 
Hladová skála. Zachránilo se pouze dvě stě Peoriů, kteří 
společně se čtyřmi sty jinými Illinii našli bezpečí v 
Kaskaskii. Jedině přítomnost tamních Francouzů je 
zachránila před úplným zničením. Vítězové si později 
území o které Illinoie připravili rozdělili.  
 
 Dohromady přežilo asi šest set Illinoiů převážně žen a 
dětí. Válečníků zbylo  jenom asi šedesát.  
 
 V roce 1774 probíhala v Ohiu Dunmorová válka a i 
když se Illinoiů problém netýkal, požádali je Šavani o 
pomoc. Byli odmítnuti, vždyť Šavani jim mnohokrát 
usilovali o život.  
 
 Jinak se už o Illinoie skoro nikdo nezajímal, byli příliš 
slabí a bezvýznamní. Jediný užitek z nich měli britští 
pozemkoví spekulanti. Ti využili příznivé situace k 
tomu, aby od Illinoiů odkoupili pozemky za „příznivé“ 
ceny. V červenci roku 1773 se sešlo deset náčelníků 
Kaskaskiů, Kahokiů a Peoriů, aby podepsali s Illinois 
Land Company smlouvu, ve které odstoupili dvě velmi 
rozlehlé parcely půdy za cenu pěti šilinků a množství 
„velmi dobrého“ zboží.  
 
 Během americké Války o nezávislost probíhaly veškeré 
boje na východě. V zemi Illinois se nic nedělo a britská 
posádka v Kaskaskii mohla v poklidu zahálet. Neunikli 
však pozornosti kentuckých hraničářů, kteří v červnu 
1778 obešli ohijské vodopády a bez jediného výstřelu 
Brity v Kaskaskii zajali. Země Illinois tak přešla pod 
nadvládu Američanů, ale ti si ji zatím moc nevšímali. 
Alespoň prozatím.  
 
 V srpnu se zástupce americké vlády Clark sešel s Illinii 
a jinými kmeny regionu. Indiáni si mysleli, že 
Američané obnoví staré spojenecké vazby, které 
platívali za Francouzů, a tak se nabídli, že by 
Američanům pomohli ve válce proti Britům. Jenže 
Clark byl zapřísáhlý starý indiánobijce a domorodce 
velmi nenáviděl, takže to odmítnul. Naopak v říjnu 
shromáždil plukovník Henry Hamilton, britský velitel 
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Detroitu, v Kentucky známy jako „Vykupovač skalpů“ 
skupinu sto sedmdesáti pěti Francouzů a šedesátí 
indiánských válečníků a obsadil s nimi Fort Sackville. 
Clark na to reagoval odvážným zimním pochodem, kdy 
se dvěma stovkami mužů (z čehož polovinu tvořili 
illinoisko-francouzští míšenci) vyrazil z města 
Vincennes a Fort Hamilton dobil zpět. Britové a 
Francouzi byli vzati do vazby, ale Indiáni byli do 
jednoho pobiti. Tento surový čin proti němu popudil 
všechny kmeny v Illinois. Illinoiové byli rozděleni, 
Peoriové válčili na britské straně a  Kaskasiové na 
americké. Po válce se stala novou hranicí Spojených 
států, řeka Mississippi.  
 
 V listopadu roku 1794, podepsali Britové smlouvu, ve 
které se zavázali, že opustí veškeré vojenské pevnosti na 
území Spojených států. O rok později v srpnu podepsali 
náčelníci pro-britského společenství, že se vzdávají 
všech práv na území v Ohiu. Ačkoliv s tím Illinoiové 
neměli nic společného, smlouvu podepsali také. Navíc 
prodali za 500 dolarů, 150 000 akrů půdy u Kaskaskie. 
Hlad Američanů po půdě se tím rozhodně nezmenšil. V 
roce 1800 bylo založeno teritorium Indiana, jehož 
guvernérem se stal William Henry Harrison. Byl to ve 
svém oboru velmi schopný člověk, který dokázal 
prostřednictvím smluv, vypudit ze svých domovů 
mnohé kmeny, mezi něž patřili i Šavanové. Během 
deseti let získal pro svou vládu celých 21 milionů  akrů 
půdy. Vedlejším produktem jeho činnosti byl další 
pohyb původních obyvatel dále na západ. Šavani se 
usadili v jihovýchodním Missouri poblíž Cape 
Girardeau a jelikož se už v minulosti často pouštěli do 
křížku s Illinoi, ani tentokrát to nebylo lepší. V roce 
1802 nevynechali Šavani příležitost, při které by 
nezaútočili na lovecké výpravy Kaskaskiů, či Tamaroů.  
Straty byly těžké na obou stranách, ale Šavani je 
dokázali doplňovat, zatímco Illinoiové ne. Tamaroaové 
nakonec utrpěli tak vážné ztráty, že se museli spojit s 
Kaskaskii. 
 
 Illinoiové byli v krizi. Neměli dostatek mužů 
schopných bránit zem a tak se rozhodli, že se uchýlí pod 
americkou ochranu. V roce 1803 podepsal náčelník 
Kaskaskiů, Jean Baptiste Ducoign ve Vincennes 
smlouvu, ve které se Kaskasiové, Kahokiové, 
Mičigameové a Tamaroaové vzdali 9 000 000 akrů půdy 
za 12 000 dolarů. Prodali ještě dvě menší plochy blízko 
Kaskaskie. Ducoign dostal za odměnu dům a 100 akrů 
pozemku. Od Illinoiů to byl docela chytrý manévr, 
aspoň dočasně, jelikož se zbavili území na které sami 
nestačili a zároveň přitížili národům, které se tam 
nelegálně usadili. Harrison měl v ruce smlouvu, kterou 

hodlal proti „nelegálním přistěhovalcům“ použít. V roce 
1809 se území Illinois oddělilo od Indiany a stalo se 
samostatným subjektem a státem se stalo v roce 1818.  
 
 Illiniové se téhož roku setkali v Edwardsville s 
Ninianem Edwardem a Augustem Chouteau, aby prodali 
poslední pozemky v Illinois. Sami souhlasili s tím, že se 
odstěhují za Mississippi. Peoriové, kteří u smlouvy ve 
Vincennes nefigurovali, tentokrát podepsali také. 
Missouri se stalo dalším americkým státem v roce 1821 
a přistěhovalců přicházelo čím dál tím více. V roce 1832 
nabídli Američané sto čtyřiceti tehdy žijícím Illiniům 
sto padesát akrů půdy v Kansasu, výměnou za všechny 
jejich stávající pozemky. Byla to docela slušná nabídka, 
pokud vynecháme fakt, že jižně od Illiniů žijí Šavanové. 
Případným nepokojům měla bránit misijní stanice 
Marais des Cygnes stojící mezi oběma národy. Na 
východ s nimi sousedili Weové a Piankašawové. V roce 
1854 se stavěla napříč Kansasem a Nebraskou 
transkontinentální železnice a amerických usedlíků opět 
přibilo. Illiniové, Weové a Piankašawové se rozhodli, že 
se sloučí v jeden subjekt s názvem United Tribes 
Kaskaskia and Peoria, Piankashaw and Wea, aby mohli 
s vládou jednat o prodeji půdy v Kansasu. V roce 1854 
byly podepsány smlouvy, ale do jejich naplnění se 
muselo čekat až do koce Občanské války. Když zbraně 
Američanů utichly rozhodli se úřady pro přestěhování 
všech kmenů z Kansasu na území v Oklahomě, které 
bylo zabaveno pro-jižanským Čerokíům. Konfederace  
Peoriů, Kaskaskiů, Weů a Piankašawů v roce 1867 
odkoupila nějaké pozemky v Oklahomě a přestěhovali 
se tam. Několik rodin však přijalo americké občanství a 
zůstalo v Kansasu. Ale ani v Oklahomě si Illinoiové 
moc klidu neužili. Mezi lety 1893 a 1907 se Oklahoma 
otevřela dalšímu americkému osídlení, ale Indiány už 
nebylo kam stěhovat. Na scénu okamžitě naskočili 
pozemkoví spekulanti a o podvody a šizení nebyla 
nouze. V roce 1907 se Oklahoma stala státem. Historka 
o tom, že poslední Peori zemřel na Starved Rock v roce 
1769 vedla Američany k myšlence, že Peoriové vlastně 
neexistují a tak jim byl v roce 1950 odebrán statut 
kmene. Obnoven jim byl až v roce 1978. Nyní je 
registrováno téměř dva tisíce Peoriů na 39 akrech 
kmenové půdy. Registrování jsou jako Peoria Tribe Of 
Oklahoma v Oklahomě a Miami.  
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 Irokézové 
 
 Historicky první vesnice, které Irokézové obývali se 
nacházeli převážně v severní části dnešního státu New 
York, mezi horami Adirondack a Niagarskými 
vodopády. Později, když se stali výbojným národem, 
vytvořili doslova říši zabírající většinu 
severovýchodních území nynějších Spojených států a 
východní Kanady. Na vrcholu své moci, což byla 
osmdesátá léta sedmnáctého století, ovládali Irokézové 
severní břeh zálivu Chesapeake, Kentucky, Ohio, 
východní břeh Mississippi, povodí řeky Illinois a jižní 
břehy jezera Michigan. Uplatňovali nároky na dolní 
Michigan, jižní Ontario a přiléhající oblasti 
jihozápadního Quebecu. Nu a nakonec severní Novou 
Anglii, západní břeh řeky Connecticut skrz Hudson a 
horní Delaware Valley, přes  Pennsylvanii,  zpět k 
zálivu Chesapeake. Faktem je, že krom Mingů, kteří se 
usadili v horním Ohiu a Kaughnawaganů, kteří žili na 
horním toku řeky Sv. Vavřince se Irokézové do svých 
dobytých „držav“ nikdy nestěhovali a svou říši ovládali 
z vesnic v New Yorku.  
 
 Během let, které následovali po Americké revoluci však 
Irokézové ztratili většinu svého území, a to nejen díky 
tomu, že válčili s Francouzi a jejich algonkínskými 
spojenci, ale hlavně proto, že během Války za 
nezávislost stáli povětšinou na straně Britů, což jim 
nemohli Američané odpustit. V roce 1779 byla asi 
polovina Irokézů převážně Mohawků vystěhována do 
Kanady.   
 

 Ti, co zůstali na území Spojených států pak museli 
těžce bojovat na obchodním poli s pozemkovými 
spekulanty. Senekové, Tuskarorové a Onondagové se v 
New Yorku dokázali udržet i během kritického roku 
1830. Až dodnes si různě velké skupiny Mohawků, 
Oneidů, Kayugů a Kaughnawaganů dokázalo v tomto 
státě své místo uhájit. V roce 1838 však většina Oneidů 
odešla do rezervace v Green Bay. Kayugové své 
pozemky v New Yorku prodali roku 1807 a přestěhovali 
se za Mingy do Ohia. V roce 1831 přenechali i tyto 
pozemky Spojeným státům a odešli na Indiánské 
Teritorium. Několik Seneků z New Yorku našlo své 
domovy v Kansasu, ale po občanské válce i oni odešli 
do Oklahomy, kde se stali Seneca-Cayuga Tribal of 
Oklahoma. 
 
 I když toho Irokézové dokázali v dějinách skutečně 
mnoho, zásluhu na tom neměla jejich početní převaha. 
Opravdu nebyli nijak početným národem. Soudí se že 
kolem roku 1600 jich mohlo být kolem 20 000. 
Irokézově měli docela štěstí že se jim docela vyhýbali 
epidemie evropských nemocí, ale i tak jejich počet 
klesal následkem mezi kmenových válek. Zdá se, že v 
roce 1650 jich byla už jenom polovina z původního 
počtu. Aby si zachovali dostatečnou sílu, začali 
Irokézové do svých řad adoptovat členy poražených 
národů. Jednalo se o tisíce Huronů, Neutralů, 
Susquehannoků, Tionontatů a Eriů. Díky této strategii 
stoupl počet populace již v roce 1660 na přibližně 25 
000 duší.  
 
 Irokézové měli skutečné nadání pro diplomacii a 
politiku, ale zároveň dokázali použít tvrdou sílu pokud 
to uznali za vhodné. Jakkoli však byli úspěšní jejich 
rozpínavost je nakonec přivedla ke zkáze. Když táhli do 
míst, kde již nežili irokánsky mluvící kmeny, začala 
opět jejich populace klesat. I presto že v roce 1722 
přijali do Ligy patnáct set Tuskarorů, klesl počet 
obyvatel na 12 000. Na konci revoluční války, tedy v 
roce 1768, jich bylo pouze 8 000. Snad díky své národní 
hrdosti a houževnatosti, se národ vzchopil a obrodil. Při 
sčítání lidu z roku 1940 mohli úřady zaznamenat 17 000 
Irokézů. Nu a v současnosti se jedná o opravdový 
rozkvět národa, jelikož asi ve dvaceti koloniích a osmi 
rezervacích v New Yorku, Wisconsinu, Oklahomě, 
Ontariu a Quebecu žije 70 000 Irokézů.  
 
 Oslovení „Irokéz“ je nejběžněji používaný výraz, ale 
jako i v případě jiných kmenů vznikl název z 
nepřátelské nadávky, kterou ještě Evropané „upravili“. 
Algonkíni jim říkali Iroqu (Irinakhoiw), což znamená 
‚chřestýš‘ a když se k tomu přidala francouzská přípona 
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‚ois‘, vznikl tak Iroquois – Irokéz. Sami Irokézové si 
říkali Haudenosaunee, což značí "Lidé dlouhého domu." 
Huroni jim říkali Ehressaronon (Pět národů), Powhatáni 
zase Massawomeck, Ottawové používali výraz 
Matchenawtowaig (Zlí hadi), Delawarové zase Minqua 
a Mingwe, nu a Odžibwejové Nadowa, Nadowaig, 
Nautowa (Zmije).  
 
 Irokézové se řadí do irokánské jazykové rodiny – 
severní větve. Jazyky jednotlivých členů Ligy nebyly 
totožné, ale i tak velmi podobné, takže si mohli lidé 
navzájem rozumět. Nejvíc sobě podobná byla řeč 
Mohawků a Oneidů, poté Kayugů a Seneků. 
 
 Liga Irokézů byla původně složena s těchto kmenů: 
Kayugů, Mohawků, Oneidů, Onondagů a Seneků. V 
roce 1722 se k nim přičlenili Tuskarorové i když jim v 
kmeni nebylo povoleno hlasovací právo.   
 
 Kayugové -  si sami říkali Gweugwehono, což může 
znamenat „lidé s přístaviště.“ Huroni jim říkali 
Ouioerrhonon. Obývali tyto vesnice: Chondote, 
Gandasetaigon (Ontario), Ganogeh, Gayagaanhe, 
Gewauga, Goiogouen, Kawauka, Kente (Ontario), 
Kiohero (Thiohero, Tiohero), Neodakheat, Oiogouen 
(jezuitská misie St. Joseph), Oneniote, Onnontare 
(Onotare – jezuitská misie St. Rene), Owego a 
Skannayutenate 
 
 Mohawkové - Kahniankehaka (Ganiengehaka) snad 
"pazourkoví lidé.“ V Lize se o nich mluvilo jako o 
„Strážcích východních dveří.“ Francouzi jim říkali 
Agnier, Huroni Agnierrhonon, Abenakiové a 
Narragasetti Mohowaanuck (kuřáci). Vesnice: 
Canajoharie, Canastigaone, Canienga, Caughnawaga 
(Ontario), Churchtononeda, Kanagaro, 
Kowogoconnughariegugharie, Nowadaga, 
Onekagoncka, Onoalagona, Oquaga, Osquake, Saratoga, 
Schaunactada (Schenectady), Schoharie, Teatontaloga 
(jezuitská misie Ste. Marie), Tewanondadon, 
Tionnontoguen, a Unadilla. 
 
 Oneidové - Onayotekaono (Onyotaaka) "lidé stojícího 
kamene." Podle Huronů Onoiochronon. Vesnice: 
Awegen, Cahunghage, Canowaroghere, Canowdowsa, 
Chittenango, Cowassalon, Ganadoga, Hostayuntwa, 
Oneida (Upper Casttle), Opolopong, Oriska, Ossewingo, 
Ostogeron, Schoherage, Sevege, (Tuscarora), Tegasoke, 
Teseroken, Tetosweken, Tkanetota a Tolungowon. 
 
 Onandagové – Onundagaono, "Lidé z hor.“ V Lize 
zastávali úlohu Strážců ohně a wampumů. 

Onontaerrhonon, tak je nazývali Huroni. Vesnice: 
Ahaouet, Deseroken, Gadoquat, Gannentaha, 
Gistwiahna, Kanadaseagea (Canandaigua), Kanatakowa, 
Onondaga, Onondaghara, Onondahgegahgeh, 
Onontatacet, Otiahanague, Teionontatases, Tgasunto, 
Touenho, a Tueadasso  
 
 Senekové – Nundawaono,  „lidé z velkých hor.“ V lize 
to byli Strážci západních dveří. Huroni jim říkali  
Sonnontoerrhonon. Vesnice: Buckaloon, Canadasaga, 
Caneadea, Catherine's Town, Cattaraugus, Chemung, 
Cheronderoga, Condawhaw, Connewango, Cussewago, 
Dayoitgao, Deonundagae, Deyodeshot, Deyohnegano, 
Deyonongdadagana, Dyosyowan, Gaandowanang, 
Gadaho, Gahato, Gahayanduk, Ganagweh, Ganawagus, 
Ganeasos, Ganedontwan, Ganos, Ganosgagong, 
Gaonsagaon, Gaousge, Gaskosada, Gathtsegwarohare, 
Geneseo, Gistaquat, Gwaugweh, Honeoye, Jennesedaga, 
Joneadih, Kahesarahera, Kanaghsaws, Kannassarago, 
Kashong (Cashong), Kaskonchiagon, Kaygen, Keinthe 
(Ontario), Little Beard’s Town, Middle Town, New 
Chemung, Newtown, Nondas, Oatka, Old Chemung, 
Onnahee (Onaghee), Onoghsadago, Onondarka, 
Owaiski, Skahasegao, Skoiyase, Sonojowauga, 
Tekisedaneyout, Tioniongarunte, Tonawanda, 
Totiakton, Yorkjough a Yoroonwago. 
 
 Tuskarorové – „Ti, co nosí košile.“ Mohawkové je 
nazývali Akotaskaroren, Čerokís Aniskalall, Oneidové 
Ataskalolen. Vesnice: Shawiangto.  
 
 Mingové – Mingové nejsou totéž co Minquové, což byl 
hanlivý název, který užívali Delawarové pro 
Susquehannoky a jiné irokánsky mluvící kmeny.  
Mingové  byla skupina nezávislých Irokézů smíchaných 
ze Seneků a Kayugů s velkým procentem potomků 
Neutralů, Huronů a Eriů, které Irokézové adoptovali 
během padesátých let 17. století. Mingové se usadili v 
Ohiu a západní Pennsylvanii. Později zakládali společné 
vesnice s Delawary a Šavany. Mingům se také říkalo: 
Cowskin Senekové, Neosho Senekové, Irokézové z 
Ohia  a Sandusky Seneka. Vesnice: Logstown 
(Chininque) (Delawarové a Šavani), Mingo Town 
(Ohio), Pluggy's Town (Ohio), Sawcunk (Saukunk – 
Delawarové a Šavani), Sewickley (Delawarové a 
Šavani), Scoutash's Town (Šavani, Ohio), Seneca Town 
(Ohio), Sonnontio (Delawarové a Šavani, Ohio), 
Wakatomica (Šavani, Ohio), Wasps (Ohio), White 
Mingo Town a Yellow Creek (Ohio).  
 
 Kaughnawaganové – Irokézové, kteří přijali vyznání 
francouzských jezuitů. Převážně to byli Mohawkové, ale 
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i Oneidové Onondagové a Kayugové. Od Ligy se 
oddělili v roce 1667 a usadili na březích řeky Sv. 
Vavřince poblíž Montrealu.  
 
 Dá se říci, že Irokézové patřili mezi nejdůležitější kmen 
v domorodých dějinách Severní Ameriky a to se jejich 
kultura nijak neodlišovala od ostatních irokánsky 
mluvicích sousedů. Kmenová struktura byla přísně 
matriarchální, ženy vlastnili veškerý majetek. Jednotlivé 
kmeny s dělili na tři základní rody: Želvy, Medvědy a 
Vlky. Hlavou každého rodu byla matka. Jenom 
Senekové, podobně jako Huroni, měli rodů osm, a to: 
Jeřábi, Sluky, Jestřábi, Bobři a Jeleni, plus ty tři 
základní. Po uzavření  manželství odešel muž k rodu své 
manželky a nastěhoval se do jejího dlouhého domu. 
Vesnice Irokézů byly velké a opevněné. 
Charakteristické pro ně byly právě ty dlouhé domy, 
které vlastnili jednotlivé rody. Vesnice byly stále, 
nestěhovali se, leda v případě války, nebo vyčerpání 
půdy, což bylo zhruba jednou za dvacet let.  
 
 S toho vyplivá, že hlavní zdroj obživy Irokézům 
poskytovalo zemědělství. Kukuřice, fazole a tykve byly 
nazývaný "deohako" neboli, „to, co udržuje při životě.“ 
Šest každoročních zemědělských slavností spojených s 
modlitbami díkuvzdání dokazuje, jak si jich Irokézové 
vážili. Byly to rodové linie žen a samotné ženy, kdo se o 
důležité tradice náležitě staral. Muži podnikali 
každoroční zimní hon a na jaře se zabývali rybolovem. 
Také se ještě starali o vesnické opevnění, jinak bylo 
jejich prvotním zájmem, co jiného než válečnictví. 
Charakteristickou ozdobou bojovníků byla skalpová 
kadeř, zbytek hlavy, ba i celé tělo bylo pečlivě 
vyholeno.  Ženy nosili vlasy dlouhé. Tetováním se 
zdobili obě pohlaví.  
 
 Jedna z věci která Irokézům ke slávě neslouží je zvyk 
mučení zajatců a rituální kanibalismus, ale pravdou je, 
že na východní pobřeží se to týkalo téměř všech kmenů.  
 
 Společnost falešných tváři – charakteristická právě pro 
Irokéze, byla skupina lidí, která se pomocí dřevěných 
groteskních masek zabývala léčením. 
 
 Avšak to, co Irokéze opravdu proslavilo a učinilo 
jedinečnými, byl jejich politický kmenový systém, díky 
němuž se stali na dvě stě koloniálních let dominantním 
kmenem v Kanadě i Státech. Tento systém jim zajistil 
úspěch ve válce i s mnohem silnějšími nepřáteli. Je 
pravda, že velkou roli v jejich expanzi sehráli holandské 
pušky, ale to, co Irokéze činilo silnými, byl smysl pro 
jednotu a kmenové zájmy. Říká se, že svůj politický 

systém obkoukali Irokézové od Evropanů, ale opak je 
pravdou. A byl to právě i velmi pečlivě propracovaný 
kmenový zákon, který byl vzorem pro samotnou 
Americkou ústavu.  
 
 Náčelníky kmene - sačemy - volili ženy, což bylo 
opravdu zajímavé, když si uvědomíme, že se jednalo o 
válečnickou společnost. Náčelníci dbali na to, aby mezi 
jednotlivými kmeny Ligy panoval mír a shoda. Prvotní 
zákon Ligy byl tzv. „Kainerekowa“, Velký zákon jehož 
základním principem bylo to, že „žádný Irokéz nesmí 
nikdy zabít svého bratra“. Liga měla své zákony 
dokonce v psané podobě ve formě 114. wampumových 
pásů. Stmelujícím prvkem byl i obřad „soustrasti“, který 
se nesl ve znamení smutku nad odcházejícím sačemem, 
členem kmenové rady. Táto rada se skládala s padesáti 
členů,  sačemů, kteří požívali stejné úcty jako třeba v 
Evropě lordi. Za Onondagy jich sloužilo čtrnáct, za 
Kayugů deset, Oneidy devět, Mohawky devět a Seneky 
osm. Jak jsme si již řekli, náčelníci byli voleni ženskými 
rody a jejich volba byla doživotní, tedy pokud se 
jednotlivec nedopustil nějakého nemorálních skutku, za 
který by byl odvolán. Symbolem náčelnictví bylo jelení 
paroží. Váleční náčelnici byli voleni na základě svých 
schopnosti a to jenom po dobu války.  
 
 Před rokem 1660 neměla Liga tak přísné ústřední 
vedení a jednotlivé kmeny si spravovali své záležitosti 
dle své vůle. Příchodem Evropanů se mnohé změnilo. 
Irokézové si potřebovali uchovat svojí sílu, pročež byla 
svoboda jednotlivých kmenů omezena. Nejvyšším 
náčelníkem byl vždy Onondaga – Tadodaho. 
Onondagové byli „Strážci poradního ohně“. Všechna 
rozhodnutí, která vycházela z Rady byla přijímána 
jednomyslně. Stmelujícím prvkem byl i jistý obřadní 
jazyk v němž byli Mohawkové, Onondagové a 
Senekové nazývaní „Starší bratři“, nebo „Strýčkové“ a 
Oneidové, Kayugové a Tuskarorové byli „Mladší 
bratři“, či „Synovci.“  
 
 V takovém to politickém složení, pomoci diplomacie a 
vojenské strategie dokázali Irokézové vybudovat své 
impérium. Jejich jednotu a vnitřní sílu  narušila až 
americká Válka za nezávislost. Do té doby dokázali 
Irokézové jednat s Evropany, jako se sobě rovnými. 
Jeden nedostatek však Liga měla, a to byla neschopnost 
přijmout adoptované členy kmene jako rovnoprávné. 
Během padesátých let 17. století přijali mezi sebe tisíce 
příslušníků jiných kmenů, ale vždy s nimi zacházeli jako 
s druhořadými. Nespokojenost těchto lidí vyvrcholila 
oddělením se od Ligy a přestěhováním do Ohia, kde již 
nadále vystupovali jako národ Mingo. Jiná skupina 
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odešla k řece Sv. Vavřince, kde stali známí jako 
Kaughnawaganové.  
 
 Postoj Irokézů k adoptovaným členům kmene 
vysvětluje, proč tak neúprosně pronásledovali jejich 
svobodné bratry. Dokud existovala jen sebemenší 
svobodná tlupa některého z podrobených národů, stále 
existovalo nebezpečí vzpory „zevnitř“. Snad proto, že 
samotní Irokézové se považovali za "Ongwi Honwi" 
tedy „Vyšší národ“, nikdy nenabídli adopci jiným než 
irokánsky mluvícím kmenům. Nanejvýše nabízeli 
smlouvy o spolupráci - Covenant Chain. Poprvé takovou 
smlouvu nabídli v roce 1677 Mahikanům a 
Dealawarům, později i jiným algonkínskými a 
siouanským kmenům. Tyto dohody byly v podstatě o 
obchodním a vojenském spojenectví. Irokézové byli 
ochotni zastupovat zájmy těchto kmenů při jednání s 
Evropany, ale nikdy jim neumožnili účast Radě. O to 
hůř, že Irokézové při různých jednáních vždy 
preferovali vlastní zájmy, často na úkor zájmu 
zúčastněných.  
 
 Ctižádost Irokézů se projevovala i v pozdějších letech,  
i když de facto ztratili svojí původní moc. Tak 
kupříkladu Seneka Eli Parker (Donehogawa) se stal 
komisařem v Úřadě pro indiánské záležitosti. Jako 
vystudovaný právník vykonával svou praxi v New 
Yorku. Během občanské války, byl u toho, když se 
sepisovali kapitulační podmínky u Appomattoxu.  Za 
Mohawky to byla Catherine Tekawitha, Mohawská Lilie 
(1656-80), o které katolická církev uvažovala jako o 
adeptce na „svatou.“ Mohawkové se prosadili i v 
ocelářském průmyslu a jako lidé, kteří netrpí závratěmi 
se nechávali najímat na stavby mrakodrapů a mostů.   
 
 Nyní, ale nahlédněme do historie. Archeologie našla 
důkazy, že Irokézové obývali severní části státu New 
York dlouho před příchodem Evropanů. S výstavbou 
svých typických Dlouhých domů začali někdy v roce 
1100 př.n.l. S pěstováním kukuřice se začalo ve 14. 
stoletím. Od roku 1350 se začali Irokézové více věnovat 
válečnictví. Jejich vesnice se o té doby stali opevněnými 
pevnostmi. Kanibalské obřady zavedli kolem roku 1400.  
 
 První z Irokézských kmenů, které  se dají bezpečně v 
historii vystopovat byli Onondagové v New Yorku. 
Tehdy se mezi lety 1450 až 1475 sloučili dvě jejich 
vesnice v jednu velkou. Původ ostatních čtyř kmenů je 
nejistý. Předpokládá se, že to mohl být původně jeden 
národ žijící na březích řeky Sv. Vavřince, který sousedil 
s algonkínsky mluvícími Adirondaky, od kterých se 
naučil obdělávat půdu. Posléze, aby se od této 

algonkínské nadvlády oprostil,  opustili Irokézové břehy 
Sv. Vavřince a odešli na jih do New Yorku, kde se 
začali formovat do jednotlivých kmenů.  
 
 Kdy Irokézové opustili povodí Sv. Vavřince se nedá s 
přesnosti určit. Když francouzský cestovatel Jacques 
Cartier v roce 1535 jako první Evropan zkoumal okolí 
Sv. Vavřince, narazil tam na irokánsky mluvící národy, 
které spravovali alespoň jedenáct vesnic mezi 
Stadaconou (Quebec) a Hochelagou (Montreal). 
Hochelaga byla velká opevněná vesnice s rozsáhlými 
kukuřičnými poli a s obyvatelstvem přesahujícím počet 
tři tisíců. Stejné vesnice ještě existovali když Cartier 
tuto oblast navštívil podruhé, což bylo v letech 1541-42, 
ale v roce 1603 v Hochelaga ani jinde Francouzi už 
žádné irokézské vesnice nenašli. Místo nich tu žili 
Montagnaisové a Algonkini. Pro nedostatek informací 
se těmto zmizelým Irokézům říkalo Laurentinští 
Irokézové, ale jejich přesný vztah k dalším irokézským 
národům se nikdy nepodařilo zjistit. Huroni tvrdí, že to 
byli jejich lidé. To samé říkají i Mohawkové, obě verze 
mohou být pravdivé. Jazykové důkazy však více 
inklinují Huronům.   
 
 Stejně obtížné je určit kdy vlastně pověstná Liga 
Irokézů vznikla. Někdo tvrdí, že už v roce 900, ale více 
pravděpodobný bude rok 1570. Jisté však je, že všechny 
irokánské konfederace (Neutralů, Susquehannoků, 
Huronů a Irokézů) vznikli ještě pře příchodem 
Evropanů.  
 
 Jedním z důvodů proč Liga vznikla bylo obranné 
opatření. Irokézové se potřebovali stmelit proti 
Adirondakům, kteří hrozili svojí expanzí do New 
Yorku. Ale ještě větším nebezpečím byli Irokézové sami 
sobě. Mír a klid narušovali časté občanské války, krevní 
msty a jiné problémy do takové míry, že národu hrozil 
zánik. K jejich národní sebevraždě zabránil paradoxně 
Hurón, svatý muž, známy jako „Mírotvorce“ jménem 
Deganawida (Dvě řeky spojené v jeden proud), který 
dokázal stmelil Irokéze na základě vzájemné spolupráce 
a míru. Deganawida získal velkou podporu ve válečném 
náčelníkovi Mohawků, který byl původem Onondaga – 
v Hiawathovi ( Ayawentha, Ten, který tvoří řeky).  
 
 Tito dva lidé byli schopni přesvědčit Irokéze, aby 
zanechali vzájemných sporů a spojili se v jeden velký 
národ. Legenda praví, že Deganawida dokázal své 
argumenty podpořit přivolaným zatměním slunce a 
pokud se to opravdu stalo, pak by to mohlo odpovídat 
roku 1451, kdy k zatmění v tomto regionu skutečně 
došlo. Založení Ligy bylo pro Irokéze skutečným 
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požehnáním, které přineslo období prosperity a 
vnitřního míru. Spojenectví se upevnilo politicky i 
vojensky a ,co Velký Mírotvorce Deganawida 
nedokázal předvídat, byla skutečnost, že vznik Ligy 
bude počátkem „velké války“, která se měla dotknout 
všech, kteří nebyli součásti konfederace. Během prvních 
130 let od založení Ligy, bylo jen málo kmenů, které by 
s tímto  mocným uskupením nepřišly do křížku.  
 
 Jednotliví členové Ligy striktně zachovávali vnitřní 
celistvost, ale na druhé straně jim nikdo nebránil 
sledovat své vlastní zájmy mimo Společenství. 
Zpočátku působili v Lize dvě větší frakce - Senekové, 
Kayugové a v menší míře  Onondagové, což byli 
západní Irokézové. Mohawkové a Oneidové tvořili 
východní křídlo. Během padesátileté války, která mohla 
začít někdy v roce 1570 vyhnali východní Irokézové ze 
svých domovů v Adirondack Mountains a z horního 
toku Sv. Vavřince Algonkíny. Ze stejného důvodu 
možná odešli Pequotové a Mohegani do jižní Nové 
Anglie, někdy kolem roku1600. Tam došlo k mnoha 
šarvátkám s mocnou konfederaci Mohykánů, kvůli 
obchodu s wampumovými pásy. V západní Nové Anglii 
byli Mohawky napadeni Pokumtukové (1606). Když 
začali Francouzi osídlovat v roce 1609 Quebec, mohli 
cestovat Sv. Vavřinci i několik dní aniž by spatřili 
živáčka, tak byl tento kraj vylidněny. Algonkíni a 
Montagnaisové se kvůli Mohawků řece zdaleka 
vyhýbali.  
 
 Francouzi usazení v Kanadě toužili v prvé řadě potom, 
aby mohli obchodovat s kožešinami. Z počátku se do 
místních sporů moc míchat nechtěli, ale kvůli válečné 
aktivitě Irokézů, která ochromovala činnost jejich 
domorodých partnerů, byli nuceni o věci projevit větší 
zájem. V červenci roku 1609 zorganizoval Samuel de 
Champlain doprovázený Huróny, Montagnaisy a 
Algonkíny válečnou výpravu proti Mohawkům. K první 
bitvě došlo u jezera Champlain v niž díky palebné 
převaze vyhráli Francouzi se svými spojenci. Během 
bitvy padlo i několik válečných náčelníků Mohawků. 
Následující rok Champlain podnikl proti Mohawkům 
další tažení, tentokrát na řece Richelieu. Ani v tomto 
případě nedokázali Mohawkové, i když oblečení do 
dřevěných ochranných náprsníků, proti puškám obstát. 
Francouzům se tenkrát podařilo načas zlomit nadvládu 
Mohawků na Sv. Vavřinci a nic už nebránilo tomu, aby 
kanoe Algonkínů a Montagnaisů mohli opět po řece 
dovážet kožešiny. Více na západě Francouzi podobně 
spolupracovali s Huróny a dopustili se stejného 
přehmatu, jako v případě s Mohawky, tak že v roce 
1615 napadli Onondagy.  

 
 Francouzi na vměšování do vnitřcích věci domorodců 
zle doplatili. Irokézové se vzchopili a zabránili jim v 
přístupu k jezeru Ontario, takže všichni obchodníci 
museli cestovat oklikou přes údolí Ottawy a nakonec 
byli ještě nuceni hledat nové zdroje příjmu až na západě 
u Velkých jezer. Irokézové nutně potřebovali získat 
střelné zbraně, ale k jejich smůle tento obchod ovládali 
zrovna jejich nepřátelé. Samotní Irokézové neměli 
podmínky pro výnosný lov bobřích kožišin, což byla 
základní podmínka pro získaní pušek a střeliva. Jejich 
nadějí se stali Holanďané, kteří začali od roku 1610 
osídlovat Hudson Valley. Krom severních Huronů, 
Algonkínů a Montagnaisů bojovali Mohawkové na jihu 
se Susquehannoky. Pro úspěšnou válku se 
Susquehannoky by byli dobré holandské pušky, ale k 
těm se mohli Mohawkové dostat jedině skrz území 
Mohykánů, kteří z takové situace chtěli pochopitelně 
těžit zisk. 
 
 V regionu se začalo ve větší míře válčit od doby kdy 
Holanďané zprostředkovali první mír (1613). Ten trval 
pouhé čtyři roky, poté se rozpoutala válka mezi 
Mohawky a Mohykány, kterou opět ukončili 
Holanďané. Jenže holandská poptávka po bobřích 
kožešinách rozpoutala v oblasti takové konkurenční 
prostředí, že hrozilo nebezpečí dalších ozbrojených 
konfliktů. Mohawkové si podrobili nějaké severní tlupy 
Munseeů Delawarů a figurovali jako obchodní 
zprostředkovatelé mezi ostatními Irokézy. Holanďanům 
se dařilo udržet mír jen ztěží, a bylo jen otázkou času 
jak dlouho horkou pokličku na vroucím hrnci udrží. Ke 
stabilitě měla přispět nová pevnost Orange (1624), 
vystavěna v těsné blízkosti Mohawků. Jenže Holanďané 
si pohoršili, pokusem zkupovat kožešiny od Algonkínů, 
kterým obchod zprostředkovávali Mohykáni.  
 
 Tohle si Mohawkové nemohli nechat líbit a v roce 1624 
napadli Mohykány s takovou vervou, že jim v tom 
Holanďané nedokázali zabránit. Boje trvaly čtyři roky a 
Mohykáni požádali o pomoc Pokumtuky a Sokokie, 
západní Abenakie. Holanďané zprvu spíše inklinovali 
spíše Mohykánům a jejich vojáci s Fort Orange se 
dokonce připojili k jedné z jejich válečných společnosti. 
Mohawkům se podařilo tuto výpravu úspěšně napadnout 
ze zálohy (1626) a v šarvátce zahynulo i několik 
Holanďanů. Od té doby zůstali Holanďané neutrální. V 
roce 1628 Mohawkové získali nad Mohykány převahu a 
zatlačili je na východní břeh řeky Hudson. Mírové 
podmínky byly takové, že Mohykáni byli povinní platit 
Mohawkům tribut v podobě vampumových pásů, nebo 
odevzdávat část zisku s tohoto obchodu, který se vedl na 
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Long Island u Delawarů. Holanďané vítězství Mohawků 
akceptovali a stali se jejich hlavními spojenci. Irokézové 
nyní ovládali velmi strategické území, území mezi 
Holanďany v Hudson Valley a bohatými lovišti bobrů u 
Velkých jezer. Irokézové nyní dobře vyzbrojeni 
puškami si mohli dovolit zaměřit svou pozornost na 
řeku Sv. Vavřince, kde byli Francouzi.  
 
 Tenkrát začala sedmdesátiletá Bobří válka, jedno z 
nejkritičtějších období v dějinách Severní Ameriky. 
Období nelítostného mezi kmenového válečného 
běsnění, které se točilo kolem obchodu s bobřími 
kožešinami.  
 
 Po porážce Mohykánů se mohli Mohawkové v roce 
1629 věnovat boji s Pennakuky a Sokokii. Nato 
vstoupila na americké kolbiště další evropská velmoc, 
Velká Britanie, začínající kolonizovat Novou Anglii 
(1620). V té stejné době vedla v Evropě Británie válku s 
Francii a jiskra boje přeskočila i na americký kontinent. 
Anglické lodě pod vedením sira Davida Kirka dokázali 
v roce 1629 ovládnout Quebec, což velmi 
zkomplikovalo život Algonkínů a Montagnaisům, kteří 
se bez francouzské podpory stali lehce zranitelnými. 
Toho pochopitelně briskně využili Mohawkové, kteří po 
uzavření příměří se Sokokii,  zničili vesnice Algonkínů 
a Montagnaisů v Trois Rivieres. Algonkíni a 
Montagnaisové potřebovali zoufale pomoct a po tři 
dlouhá léta žádná nepřicházela. Až konečně roku 1623, 
kdy Quebec znovu ovládli Francouzi.  
 
 Aby mohli Irokézové úspěšné válčit, k tomu 
potřebovali více pušek. Těmi kvalitními disponovali 
Holanďané, a samozřejmě za ně požadovali výborné 
bobří kožešiny. Irokézská loviště však byla již dávno 
vyčerpaná a popravdě řečeno, nikdy ani nebyla nijak 
bohatá. Irokézové tedy museli vyřešit nesnadný úkol, 
najít zdroj této tak žádané komodity. Jisté možnosti 
skýtalo jižní Ontario a Ottawské údolí. Místní Francouzi 
chtěli vyrovnat poměr sil v regionu, ale nejen to, za 
minula období zaznamenali značné ztráty na zisku a to 
hlavně díky Irokézům a nyní chtěli onen debet vyrovnat. 
S toho důvodu poskytli svým algonkínskými spojencům 
dostatek zbraní určených „výhradně pro lov“. I když 
Evropané dodávali Indiánům kovové sekery a nože, s 
puškami takové úmysly zpočátku neměli. S rostoucím 
obchodní soutěži se každý svých původních záměru 
rychle opustil.  
 
 Francouzi zkraje poskytovali zbraně pouze těm 
Indiánům, kteří konvertovali na křesťanství, ale i tak jim 
dodávali střelivo v omezeném množství a to z 

opatrnosti, aby zbraní nepoužívali proti sobě navzájem. 
Puškami zásobovali pouze nejbližší spojence. Huróny, 
Algonkíny a Montagnaise. Jak na východní straně 
Velkých jezer bobrů ubývalo, museli Huroni, co by 
hlavní obchodní zprostředkovatelé postoupit dále na 
západ. I tamní kmeny toužili po puškách a ty jim byly 
dodány. Posléze podnikali Neutralové, Tionontaté a 
Ottawové vojenské výpady do dolního Michiganu a 
Ohio Valley.  
 
 Huroni – v té době stále ještě tvořili dosti silnou 
konfederaci, kterou oslovili Irokézové s žádosti o 
povolení lovit bobry na severu a západu jejich země. 
Delegace Irokézů proto oficiálně oslovila Velkou radu 
sačemů huronské konfederace s žádosti o spolupráci, ale 
byli zdvořile odmítnuti. I když mohli Huroni s tohoto 
svazku něco vytěžit, jejich loajalita vhledem k 
Francouzům byla silnější. Za nějaký čas přistihli 
bojovníci Huronů nějaké irokézské lovce na svém území 
a pobili je. Okamžitě přišla odveta. I když Huroni 
převyšovali své nepřátelé dva na jednoho, Irokézové se 
nezalekli a intenzivně napadali huronské osady v jižním 
Ontariu a Ottawa Valley. Byly napadeny i nějaké 
francouzské osady podél Sv. Vavřince, ale to byla spíše 
výjimka. Irokézové se hlavně soustředili  na své 
indiánské nepřátelé.  
 
 Mír který uzavřeli Algonkíni v roce 1634 s Ligou 
skončil v okamžiku, kdy Algonkíni projevili snahu 
obchodovat s Holanďany v Hudson Valley. Dvě válečné 
výpravy proti Algonkínům podnikli Irokézové v letech 
1636 a 1637 až do horního údolí Ottawy. Kvůli tomu 
opustili údolí i Montagnaisové, kteří odešli ke Quebecu.  
 
 Neštovice začali řádit v Nové Anglii roku1634 a 
zpomalili válečné aktivity Mohawků, ale Senekové se 
válčeni věnovali nadále. Následujícího léta zasadili 
Hurónům těžkou porážku. Navíc byli Huroni rovněž 
těžce postiženi epidemiemi (1637 a 1641), což Irokézům 
značně usnadnilo válku.  
 
 Když začali Francouzi vyzbrojovat Huróny a 
Algonkíny, Holanďané s nimi drželi krok a poskytovali 
ve velkém pušky Irokézům. 
 
 Situace se ještě více zdramatizovala když se na 
kontinentu začali usazovat Švédové, a ti jako i jiní 
Evropané toužili po bobřích kožešinách neméně. Za své 
obchodní partnery si vybrali Susquehannoky, kterým 
rovněž poskytli zbraně. Irokézům tímto pádem přibyli 
další starosti a požádali své Holanďany o více pušek. 
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 První skutečnou obětí v těchto velkých mezi 
kmenových válkách byli irokánsky mluvící Wenrové ze 
západního New Yorku. Když jejich zemi v roce 1639 
zaplavili Irokézové. Wenrové dokázali jejich tlaku 
odolávat čtyři léta, ale pak museli prchnout a hledat 
pomoc u Huronů a Neutrálů.  
 
 Další změna a to mnohem zásadnější byla snaha Velké 
Británie, zlomit monopol holandských obchodníků. 
Jejich plán byl takový, že se pokusí na svojí stranu 
získat Mohawky výměnou za přísun zbraní.  
 
 Holanďané reagovali následovně. Poskytli Mohawkům 
veškerý zbrojní arsenál o který si jen požádali. Míra 
násilí v Bobří válce byla stále intenzivnější. Irokézové 
byli už mnohem lépe vyzbrojeni, než samotní 
Francouzi. Huroni dokázali v letech 1640 a 1641 vyhrát 
ještě dvě větší bitvy, ale převahu začali získávat 
Irokézové. Mohawkové společně s Oneidy vyhnali z 
horního toku Sv. vavřince poslední zbytky Algonkínů a 
Montagnaisů a jako reakci na tuto skutečnost začali 
Francouzi v oblasti budovat řadu pevností, které měly 
chránit jejich spojence a samotné krajany, jejichž osady 
byly  rovněž terčem mnoha útoků. Huroni, kteří 
dodávali kožešinové zboží do Montrealu, to neměli 
vůbec jednoduché, jejich obchodní karavany, byli v 
neustálém nebezpečí před útoky Irokézů.  
 
 Jako kdyby toho nebylo málo, znovu se obnovilo 
mnohaleté nepřátelství mezi Montagnaisy a Sokokii, 
které vyústilo ve válku (1642). Montagnaisové v té tobě 
válčili už s Mohawky, kteří byli obchodní uzavřít se 
Sokokii spojenectví, i když si dříve moc náklonnosti 
neprojevovali. K této koalici se ještě přidali Mohykáni, 
jenž podobně jako Sokokiové museli překonat staré 
šrámy s Mohawky. V roce 1645 táto silná bojová 
formace zaútočila na hlavní vesnici Montagnaisů blízko 
Millery.  
 
 Mohawkové společně s Mohykány nabyli velké jistoty 
a začali požadovat odvody z obchod, které vedli 
Munseeové a Wappinger Delawaři na dolním Hudsonu. 
Aby se této diskriminaci vyhnuli opustili 
Wiechquaeskekové – Wappingerové své domovy a v 
během zimy 1642-43 se odstěhovali k Tappanům a 
Hakensakům na Manhattan Island do vesnice z názvem 
Pavonia. 
 
 Tento krok dost znepokojil Holanďany, kteří usoudili, 
že bude nutné koalici zničit. Proto v únoru roku 1643 
překvapivě zaútočili na Wiechquaeskeky a více než sto 
jich pobili. Masakr v Panonii vyústil ve válku  

Wappingerů, neboli Válku guvernéra Kiefta (1643-45). 
Do válčení se zapojili Munseeové z New Jersey a 
Unami Delawaři. Metoakové ze západu Long Islandu a 
Holanďané byli nuceni požádat Mohykány i Mohawky 
o pomoc a ihned poté, co všechny strany podepsali 
patřičné spojenecké smlouvy se Mohykáni s Mohawky 
pustili do díla. Válka skončila uzavřením míru v létě 
1645 ve Fort Orange. A bilance? Více než šestnáct set 
Wappingerů, Munseeů a Metoaků padlo a obchod s 
wampumovými pásy ovládli na Long Islandu právě 
Mohawkové s Mohykány. Porážkou však odpor 
Munseeů nebyl zlomen, jejich nenávist k Holanďanům 
byla tak silná, že vyústila. Znovu povstalo pět spojených 
kmenů Munseeů proti holandské kolonii v Esopus 
Valley. Ale opět zasáhli pohotoví Mohawkové a po 
útocích na nepřátelské vesnice pobili více než sto 
Munsee a tzv. Válka Esopů skončila (1660-64). 
Munseeové byli poraženi a stali se součásti Ligy 
Irokézů.  
 
 Nastal rok 1644, který byl pro Francouze více než 
hořký. Atontrataronnonové (Algonkíni) byli ze svých 
domovů na řece Ottavě vypuzeni a museli hledat pomoc 
u Huronů. Těžkou ránu obchodu zasadili Irokézové 
přepadením jedné z velkých zásobovacích karavan 
směřujících do Montrealu a zabavením tři velkých kanoi 
plně naložených kožešinami. Doprava na Sv. Vavřinci 
se téměř zastavila a Francouzi byli donuceni s Irokézy 
jednat o míru. Mírová smlouva byla podepsala v roce 
1645 a Francouzi mohli obchod s kůžemi rozjet nanovo. 
Mohawkové byli rovněž spokojeni, jelikož během válek 
a epidemii přišli o mnoho bojovníků, přišlo jim velmi 
vhod vydání jejich zajatců z francouzské vazby. Navíc 
očekávali, že na základě svých úspěchů budou konečně 
Huroni souhlasit s nabídkou obchodní spolupráce. 
Nestalo se. Po dvou letech neuspěšených 
diplomatických jednání se peklo rozpoutalo nanovo.  
 
 Jakmile se irokézští diplomaté ujistili o tom, že 
Francouzi nebudou zasahovat, do jejich záležitostí a 
zachovají neutralitu, zaútočili Irokézové v roce 1647 na 
vesnici Huronů Arendarononů a vyhladili ji z povrchu 
země. Rovněž začali ohrožovat obchodní dodávky 
kožešin do Montrealu, což se jim úspěšně dařilo. V roce 
1648 muselo dvě stě padesát Huronů plujících po řece 
Ottawě čelit těžkému útoku Irokézů, a to nebylo vše, 
jelikož jiní Irokézové využili nepřítomnosti hurónských 
bojovníků ve vesnici a misijní stanici St. Joseph, kterou 
mohli bez problému napadnout. Mezi padlími Francouzi 
byl i jeden misionář. Zbytek Huronů 
Attigneenongnahaků se rozptýlilo. Za toto vítězství 
získali Irokézové od Holanďanů čtyři sta velmi 
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kvalitních křesacích zámků do pušek a neomezené 
množství střeliva na úvěr. Následující rok 1649 
zaútočilo dva tisíce Mohawků a Seneků na 
misionářskou stanici St. Ignace a St. Louis. Stovky 
Huronů bylo zabito a vzato do zajetí, dva jezuité byli 
umučeni a odpor Huronů byl zlomen.  
 
 I když cena, kterou museli Irokézové zaplatit za své 
vítězství byla příliš vysoká, ve svém pronásledovaní 
Huronů nepřestali. Během dvaceti let válčení a díky 
nemocem ztratila Liga kolem tisíce válečníků. Bylo 
přijato všeobecné rozhodnutí, že národ bude adoptovat 
příslušníky jiných kmenů, díky čemuž mohlo „velké 
pronásledovaní“ Huronů pokračovat. Hned 
následujícího prosince stíhali Huróny Attignawantany, 
kteří našli pomoc u Tionontatů. Méně než tisíc 
uprchlíků z obou kmenů muselo hledat nové útočiště na 
ostrově Mackinac blízko Sault Ste. Marie v horním 
Michiganu. Vše bylo marné, před Irokézy neexistoval 
trvalý úkryt. V roce 1651 museli Huroni i Tionontaté 
zmizet na západ až do wisconsinského Green Bay a od 
té doby se stali známí jako Wendati. Následujícího jara 
čekal stejný osud i Nipissingy, ti co přežili utekli na 
sever Odžibwejům a poslední skupinky Algonkínů 
opustili horní ottawské údolí a zmizeli kdesi v 
severských lesích, kde po dalších dvacet let žili společně 
s Kríji.  
 
 Huroni Tahonaenrati se přestěhovali na území Neutralů. 
Předtím se Neutralové do bojů mezi Irokézy a Huróny 
nemíchali a nehodlali svůj názor měnit ani nyní. 
Neutrální byli tehdy, když vypukli šarvátky přímo na 
jejích území. Díky tomu si vysloužili i své jméno – 
Neutralové. Irokézové získali nad Tahonaenraty převahu 
a posléze požádali Neutraly, aby jim své hosty vydali 
dobrovolně. Když to Neutralové odmítli, zaútočili v 
roce 1650 Irokézové i na jejich vesnice. První rok války 
měli Neutralové podporu v Susquehannocích, kteří byli 
před rokem 1648 spojenci Huronů. Tomu však v roce 
1651 učinili konec Mohawkové s Oneidy, kteří vzali 
útokem Susquehannoky. Největší pevnost Neutralů – 
Minulu dobili téhož roku Senekové. Zajatí Tahonaenrati 
byli začleněni mezi Seneky a ti, kdo z Huronů a 
Neutralů přežili prchli směrem na jih k Eriům. Tam byli 
sice vítanou pomoci, ale jejich postavení bylo jen o něco 
lepší než postavení otroků. Nicméně „velké 
pronásledování“ pokračovalo a scénář se opakoval. 
Irokézové požádali Erie o vydání uprchlíků, ale nebylo 
jim vyhověno. I když Eriové neměli k uprchlíkům příliš 
přátelský vztah, jejich bojovníci byli v těch neklidných 
dobách významnou posilou. Krutá válka trvala dvě léta. 
V roce 1653 podnikli Eriové odvážný výpad až do 

mateřské země Irokézů, kde se jim podařilo zabít i 
jednoho z významných náčelníků Seneků. Došlo k 
vyjednávání, které bylo ovšem přerušeno vážným 
incidentem. Jeden z erijských válečníků zabil jistého 
Onondagu a Irokézové zareagovali tak, že pobili všech 
třicet vyslanců. Mír už nepřicházel v úvahu, a tak se 
všichni západní Irokézové připravili k boji a jelikož měli 
před erijskými válečníky velký respekt, z opatrnosti si u 
Francouzi pojistili neutralitu.   
 
 Je pochopitelné, že začínající nadvláda Irokézů v roce 
1649 nad Huróny a ostatními Algonkíny ochromila 
dodávku zboží francouzským obchodníkům. Francouzi 
povzbuzovali koho mohli, aby kožešiny dodávali přímo 
do Montrealu, ale takové riziko už si nechtěl nikdo 
dovolit. Řeka Ottawa už byla zcela v moci Irokézů. 
Francouzští obchodníci se rozhodli, že požádají o 
spolupráci samotné Irokéze a skrze ně se snad dostanou 
k Susquehannokům a Eriům. Samotní Eriové nakonec 
svůj tříletý vzdor vzdali, v této válce bez pušek nemohli 
proti dobře vyzbrojeným Irokézům obstát. Ti, co přežili 
se začlenili do Ligy (1656).  
 
 Nyní už v Severní Americe neexistoval kmen, který by 
mohl Irokézům úspěšně čelit. Dokonce ani Evropané se 
jim netroufali otevřeně postavit. Irokézové tehdy o to 
ani popravdě nestáli, spíše jejich přítomnosti využívali 
maximálně ve svůj prospěch a s kolonisty jednali jak 
sobě rovnými. Kdybychom použili slůvko „kdyby“ 
mohli bychom spekulovat o tom, že tenkrát byla vhodná 
příležitost ke sjednocení všech domorodých národů, k 
jednomu velkému povstání, které by vypudilo Evropany 
z Ameriky pryč. Ale to je opravdu jen „kdyby.“ 
Irokézové se rozhodli, že díky evropským 
vymoženostem, které jim byly k dispozici svou říši 
rozšíří. Historické detaily se s té doby nezachovali, 
žádné písemné záznamy, pokud existovali se 
nedochovali a ústní tradice poskytuje jen částečné 
vysvětlení tehdejších událostí. archeologické nálezy 
dokazují, na západ od velkých jezer a v údolí Ohia 
existovalo husté osídlení. I první francouzští cestovatelé, 
kteří do oněch končil zavítali běh let 1660 až 1670 
zaznamenali přítomnost velkého množství usazených 
uprchlíků.  
 
 Je jasné, že během deseti let dokázali Irokézové zcela 
vyčistit ohromou oblast kterou obývali Huroni, 
Neutralové, Ottawové, Eriové a Susquehannokové.  
 
 A takový byl osud ostatních postižených kmenů: 
Potawatomiové, Lišky, Saukové a Maskouteni opustili 
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dolní Michigan a různě promíchaní obývali uprchlické 
vesnice ve Wisconsinu.  
 
 Šavani, Kikapůjci a někteří Miamiové zanechali svá 
obydlí v Ohiu a Indianě. Kikapůjci a Miamiové odešli 
do Wisconsinu a Šavani se po různých tlupách rozptýlili 
po Tennessee, Illinois, Pensylvánii a Jižní Karolině. 
 
 V roce 1655 Senekové systematicky útočili na Huróny, 
Neutrály a posléze i na Illinoie, které zahnali na západní 
břeh Mississippi. Ilinoiové se později sice vrátili, ale v 
údolí řeky Illinois už nebylo nic jako předtím.   
 
 Dhegiha Dakotové (Osedžové, Kansové, Ponkové, 
Omahové a Quapawové opustili údolí Wabashe a 
přemístili se na západ od Missouri. Krom Quapawů, ti 
odešli na jih k ústi Arkansasu.  
 
 Huroni, Tionontaté, Wenrové, Neutralové a Eriové se 
stali součástí Ligy a ti, kteří uprchli, zhruba tisíc Huronů 
a Tionontatů unikli do Wisconsinu, posléze do 
vnitrozemí Mississippi a Minnesoty a nakonec se 
obrátili k jihu k Hořejšímu jezeru.  
 
 Ottawové, nebo spíše to, co z nich zbylo, obývali 
souostroví na Hurónském jezeře, ale poté museli hledat 
útočiště v horním Michiganu. Nipissingové a jižní tlupy 
Odžibwejům se rovněž nouzově odstěhovali k nahoru k 
Sault Ste. Marie.  
 
 Po některých jiných národech se zachovaly jenom 
jména, jako například: Kasové, Ciskové, 
Iskousogomové, Monetoni, Mospeleové, Ouabanové, 
Teochanontianové, Tomahitanové a Tramontané. Jejich 
osudy jsou dosud velkou neznámou.  
 
 Zatímco si západní Irokézové podrobovali údolí Ohia, 
Mohawkové s Oneidy se věnovali východu. V roce 
1647 vedli válku s Algonkíny a Montagnaisy a navíc 
ještě s Abenakii z Maine, kteří chtěli pomoci  
Montagnaisům. 
 
 Aliance Mohawků a Sokokiů, bojovala s Montagnaisy 
hlavně o lovecká území na východ od Champlainova 
jezera. Pád Huronů v roce 1649 vyburcoval Francouze k 
aktivitě. Francouzi potřebovali zoufale pomoc, a tak se 
pokoušeli shromáždit kohokoliv, kdo byl ochotný proti 
Irokézům bojovat. Mohawkové dokonce už napadali 
odloučené francouzské kolonie a nebylo jim ani zatěžko 
drze napadnout křesťanskou vesnici Huronů, hned za 
branami Quebecu. V roce 1650 vyslali Francouzi 
jednoho z montagnaiských sačemů a jezuitského 

misionáře, aby vyjednávali v Nové Anglii s místními 
Sokokii, Pennacooky, Pokumtuky a Mohykány. 
Angličané byli osloveni také, ale ti o spolupráci 
rozhodně nejevili zájem. Jediné, co mohli Francouzi 
svým potencionální spojencům nabídnout, byli zbraně. 
Mohawkové začali po roce 1651 válčit v Pensylvánii se 
Susquehannoky. 
 
 Susquehannokové nebyli ledajací válečníci. S bojem 
měli veliké zkušenosti a dokázali si zjednat respekt. 
Zvláště od roku 1651, kdy začali disponovat puškami 
získanými od švédských obchodníků. Během čtyř let 
trvající války utrpěli obě znepřátelené strany těžké 
ztráty. Mohawkům s Oneidy se podařilo obsadit pouze 
horní tok řeky Susquehanny. Válka nevedla k ničemu až 
do roku 1655, kdy Holanďané převzali do svých rukou 
švédské kolonie. Susquehannokové přišli o přísun 
nových zbraní a museli žádat o mír. Mohawkové 
ochotně souhlasili. Mír totiž mohl Mohawkům a 
Oneidům uvolnit cestu k nepřátelům v západní Nové 
Anglii. Nové boje vzplály mezi Mohawky a Mohykány 
kvůli Holanďanům a oni také naléhali na Mohykány, 
aby opustili novoanglickou alianci a smířili se s 
Mohawky. Tak se i v roce 1658 stalo. Když 
Mohawkové zjistili, že Mohykáni zprostředkovávají 
obchod mezi Holanďany, Montagnaisy a Sokokii, 
okamžitě usilovali prostřednictvím diplomatických 
jednání tyto aktivity přerušit, což se jim nepodařilo a 
válka začala nanovo (1662). Po dvou letech jejího trvání 
opustili Mohykáni většinu Hudson Valley, včetně jejich 
hlavního města Shodac. 
 
 V bojích dále pokračovali s tichou podporou jak 
Francouzů, tak i Angličanů, kmeny Sokokiů, 
Pennakůků, Pokumtuků a Montagnaisů. S Irokézy se 
nepřetržitě střetávali i Algonkíni, a to v západní Nové 
Anglii. V roce 1660 pohltilo válčení i Abenakie v 
Maine, kteří byli spojenci Montagnaisů. Když v roce 
1663 zaútočili Pokumtukové na jednu s mohawských 
vesnic, přišli během onoho útoku o tolik válečníků, že 
museli požádat Holanďany o zprostředkování míru. K 
jednání nedošlo, ale naopak velké válečné společnosti 
Mohawků a Seneků vzaly útokem hlavní vesnici 
Pokumtuků ve Fort Hill (Deerfield, Massachusetts). 
Pokumtukům se podařilo útok odrazit a způsobit 
Irokézům těžké ztráty (tři sta padlých), jenže i tak 
museli své domovy na Fort Hill opustit a požádat o mír. 
Mohawkové tentokrát souhlasili, ale během jednání 
došlo k nepříjemnému incidentu při němž byl zabit jistý 
irokézský vyslanec. I když za vraždu nenesl 
odpovědnost nikdo z Pokumtuků, obnovili Mohawkové 
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útoky na všechny pozice Pokumtuků na středním toku 
řeky Connecticut.  
 
 Mezi tím vším děním, došlo i k velkým změnám mezi 
evropskými koloniemi. Britům se podařilo získat 
převahu nad holandskými državami a na základě 
smlouvy uzavřené v britském Westminsteru se museli 
Holanďané vzdát všech práv na území, které do té doby 
v Severní Americe měli. Britové okamžitě uzavřeli 
důležité spojenectví s Mohawky a vypudili s Albany 
všechny holandské obchodníky. Podnikatelé z Bostonu 
okamžitě vytušili jaké možnosti se jim v Nové Anglii 
nabízejí a okamžitě se tomu přizpůsobili. Jelikož si 
uvědomili jaké výhody bude mít spojenectví s mocnými 
Irokézy, rozvázali všechny vazby se Sokokii, Abenakii a 
Pennakuky, čehož zase využili Mohawkové a vrhli se na 
Sokokie a Pennakuky na horním toku řeky Connecticut. 
K jedné z bitev došlo dokonce v bezprostřední blízkosti 
Bostonu (1665).  
 
 Britské obsazení New Yorku a jejich smlouva s 
Mohawky značně znepokojila Francouze. Velmi se 
obávali toho, že by Angličané s pomocí Irokézů plně 
ovládli obchod s kožešinami. Proto francouzská koruna 
podnikla nová opatření a své kanadské državy vzala pod 
formální zprávu Francie. V červnu 1665 vyslal 
francouzský král do Kanady řádové vojsko, konkrétně 
dvanáct set můžu batalionu Carigan-Salieres. 
Metropolitní vojáci se měli mnohé, co učit a jejich první 
boj s Irokézy v lesích nedopadl moc dobře. Účinnější už 
bylo přepadení mohawských vesnic Tionnontoguen a 
Kanagaro během zimy 1665-66. Následující jaro 
Mohawkové požádali o podporu Angličany. Guvernér 
New Yorku s pomoci souhlasil, ale pod podmínku, že se 
Mohawkové smíří s Mohykány a Sokokii. Mohykáni 
nabídku míru přijali, Sokokiové však nikoli. To léto 
Mohawkové udeřili na Pennakuky, zatímco Sokokiové a 
Kennebekové brali útokem vesnice Mohawků.  
 
 Francouzská armáda začala nanovo napadat Mohawky 
novou taktikou, přepady ze zálohy! Bylo to účinná 
metoda, která donutila Irokéze požádat o mír. Západním 
Irokézům se takto uvolnili ruce pro boj se 
Susquehannoky a Mohawkové se mohli věnovat 
kmenům v západní Nové Anglii. Během roku 1668 
hnali Mohawkové Pennakuky napříč New Hampshire až 
do Maine, kde našli ochranu u Abenakiů. Následující 
rok se aliance novoanglických kmenů rozhodla pro 
odvetné akce, ale bez velkého úspěchu. Nakonec se 
všechny zúčastněné kmeny dohodli na příměří 
uzavřeném v roce 1670. Proti byli pouze Missisquoiové 
ze severního konce jezera Champlain. Nejvíce Sokokiů 

se usadilo podél Sv. Vavřince pod ochranou 
francouzských úřadů. Co se týče Mohykánů, tak 
všechny jejich obchody s Evropany převzali Irokézové a 
v roce 1677 se Mohykáni stali prvním členem smlouvy 
Covenant Chain.  
 
 Spojenectví s Irokézy mělo pro Angličany v Americe 
obrovský význam. Nejenže to byla účinná ochrana před 
Francouzi, ale navíc tím Britové získali prostřednictvím 
Irokézů i autoritu nad jinými národy. Čím více členů 
měla tzv. smlouva Covenant Chain, tím více posilovali 
své pozice i Irokézové.  Angličané tak mohli snáze 
jednat s ostatními kmeny. Stačilo jen oznámit Irokézům 
co je třeba, a ti už ostatní zařídili. Irokézové sloužili i 
jako jistá policie, která v případě nepokojů rychle a 
účinně zasáhne. Když se během války Krále Filipa 
(1675-76) pokoušeli Wampanoagové hledat útočiště ve 
vesnici Mohykánů Schaghticoke, požádal guvernér New 
Yorku Mohawky o to, aby Wampanoagy přinutil k 
ochodu zpět do Massachusetts a oni jeho žádost 
vyslyšeli. Mohawkové také pomohli vytlačit z Nové 
Anglie Sokokie a Pennakuky, kteří museli odejít někteří 
do Maine a jiní do Kanady.  
 
 Poté, co byli vyhlazení Eriové (1656), se mohli západní 
Irokézové věnovat národům od Jezer a v Ohio Valley. 
Francouzům byl odříznut přístup k Velkým jezerům a 
samotný Montreal a Quebec byl v obležení Mohawků s 
Oneidy. To málo kožešin, které nyní mohli Francouzi 
získat pocházelo od Ottawů, kteří po zkáze Huronů, 
převzali roli obchodních prostředníků. Ale ani to 
nehodlali Irokézové tolerovat. Na Ottawy zaútočili v 
jejich vesnicích u břehu Hurónského jezera a přinutili je 
k odchodu do Wisconsinu a horního Michiganu. 
Jedinými Francouzi, kteří navštívili západní Velká 
jezera byli Radisson a Groseilliers, kteří i přes zákaz 
dorazili v roce 1658 k Hořejšímu jezeru. Francouzsko – 
irokézský mír skončil zavražděním jezuitských vyslanců 
(1658), při střetu, který se odehrál vysoko na řece 
Ottawě, kde se utkalo s Irokézy asi čtyři sta Huronů, 
Ottawů a Odžibwejů, kteří doprovázeli čtyři Francouze 
na cestě do Green Bay.  
 
 Následky persekuce, kterou prováděli Irokézové na 
ostatních národech byly děsivé. Více než třicet tisíc 
uprchlíků - Lišek, Sauků, Ottawů, Maskoutenů, Miamiů, 
Kikapůjců, Odžibwejů a Potawatomiů – se muselo 
usadit v dalekém Wisconsinu, který byl ovšem 
domovem Winnebagů a Menominiů. Možná by nebylo 
tak zle, kdyby tato severní oblast byla vhodná pro 
pěstování kukuřice, což nebyla, a tak se všichni věnovali 
převážně lovu. Samozřejmě, že lovné zvěře velmi rychle 
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ubývalo a hrozil hladomor. Navíc se začali uprchlíci 
hašteřit ještě mezi sebou. Už k tak zoufale situaci se 
přimotali ještě Dakotové, do jejichž lovišť občas 
zavítaly lovecké výpravy uprchlíků z Wisconsinu. A aby 
to nebylo vše, urputným Irokézům nebyl ani Wisconsin 
příliš vzdáleným pro jejich pronásledovací posedlost. 
První na řadu přišli pochopitelně Wyandoti – Huroni. V 
roce 1653 napadla válečná společnost Seneků vesnici 
Wyandotů a Potawatomiů v Green Bay, ale akce 
dopadla neúspěšně, jelikož Irokézům došli zásoby. 
Wyandoti ustupovali dále do vnitrozemí Mississippi až 
se nakonec obrátili k jihu, k břehům Hořejšího jezera. 
Irokézové útočili bez výstrahy i nadále. Jejich další 
cílem byli Lišky, jejichž vesnici zničili v roce 1657. 
Musíme se zmínit, že občasné úspěchy slavili i 
pronásledování. V roce 1662 se podařilo Odžibwejům, 
Ottawům a Nipissingům překvapivým útokem 
zdecimovat velkou válečnou společnost Mohawků a 
Oneidů východně od Hořejšího jezera.  
 
 Další mír který mezi sebou dojednali Irokézové a 
Francouzi (1667) byl už významnější. Ve smlouvě bylo 
zahrnuto všech pět členů Ligy a nejen to, mír se týkal i 
všech domorodých francouzských spojenců od Velkých 
jezer. Wyandoti (a nejen ti) si mohli konečně 
vydechnout. Francouzi začali okamžitě organizovat 
obchod s kožešinami a z toho důvodu mířili do 
Wisconsinu obchodníci a misionáři, aby tam zavedli řád 
a pořádek. Francouzům se navíc otevřela cesta do Ohia 
(1669), které sice bylo momentálně vylidněno a na nějž 
si dělali nárok Irokézové, ale přece. Pánové Marquette a 
Joliet společně v roce 1673 doputovali k břehům 
Mississippi. Na jihu ve jménu francouzské koruny 
zabral LaSalle celou oblast Luisiany (1682). Kožešiny 
opět začali proudit do Montrealu a Quebecu.  
 
 Zatímco Francouzi mohli být se současným vývojem 
spokojení, Britové už rozhodně ne! Aby zabránili 
francouzské rozpínavosti, museli sami posílit své 
pozice. Scéna byla brzy připravena pro nový válečný 
konflikt a ten nedal na sebe dlouho čekat. Válka 
mocností v Severní Americe trvala bezmála celé století. 
Pro Irokézy byly roky 1664-67 dost zásadní, co se 
týkalo vnitřního uspořádaní. V roce 1677 vzniklo 
společenství tzv. Pěti národů a od té doby vystupovali 
všichni Irokézové jako jeden. Co se týkalo válek, 
uzavíraní smluv atd., to vše od té doby dělali společně. 
Bylo to nutný krok, aby mohli Irokézové úspěšně obstát 
v té velmi složité době, což se hlavně týkalo jejich 
vztahu ke koloniím. Díky tomu, že mezi nimi a 
Francouzi panoval mír, mohli se Irokézové usadit v 
zemi Huronů v jižním Ontariu, která byla od roku 1650 

zcela neobydlená. Zatímco mezi sebou bojovali lidé, 
bobři se v klidu množili až se jejich stav opět obnovil.  
 
 Ani východ nebyl ušetřen velkým střetů a válkám mezi 
Irokézy a ostatními národy. Sotva v roce 1655 skončil 
dlouho trvající boj mezi Susquehannoky a Mohawky s 
Oneidy, začali proti Susquehannokům brojit Senekové, 
Kauyugové s Onondagy. Mimochodem 
Susquehannokové byli jediný irokánsky národ, který si 
uchoval nezávislost na Lize. Irokézové byli oproti 
Susquehannokům v početní převaze tři ku jedné a když 
k tomu připočteme typickou irokézskou zarputilost, 
nečekalo Susquehannoky nic dobrého. Naštěstí pro ně 
mohli doufat v podporu Šavanů, Delawarů, Nantikoků, 
Konoyů, Saponiů a Tutelů. A i když ztratili podporu 
švédských kolonistů, stále udržovali svazky s 
marylandskými osadníky, od kterých získávali tak 
potřebné zbraně. Mohawkové tehdy vedli své vlastní 
války v Nové Anglii a se Susquehannoky zachovávali 
mír.  
 
 Susquehannokové se nakonec uchýlili k obranné bojové 
taktice. Seskupovali se v jednoduchých, dobře 
opevněných vesnic, které byly pro Irokéze příliš tvrdým 
oříškem, proto se raději obrátili proti jejich spojencům 
jako třeba Delawarům na Delaware River a Šavanům, 
které dokonale rozptýlili. Pronásledování 
Susquehannoků dovedlo Irokéze až do Jižní Karoliny a 
Tennessee, pročeš se do války zapletli Čerokís a 
Katawbové. Pečlivé pronásledování Susquehannoků 
vedlo téměř k jejich vyhlazení, přesto jim poslední ránu 
nezasadili Irokézové, ale neštovice, kterým v jejich 
ničivé moci nezabránili ani důkladné palisády. To se 
psal rok 1661. V šedesátém osmém už západním 
Irokézům nebránilo nic k poslednímu frontálnímu 
útoku. V té době měli Susquehannokové pouze tři sta 
válečníků. Přesto ještě dokázali Irokézům vzdorovat 
dalších sedm let. K jejich úplné kapitulaci došlo až roku 
1675.  
 
Více: 
 
Jedny z největších a nejznámějších skupin kmenů 
severoamerických indiánů, které v době před objevením 
Severní Ameriky žily ve východní lesní zóně 
kontinentu; zde posléze vytvořily Irokézskou ligu , tj. 
konfederaci neboli svaz šesti irokézských kmenů. Na 
jejím vytvoření se dohodli kolem roku 1570 dva 
významní náčelníci Irokézů, Dekanawida a Hiawatha; 
nejprve spojili pět kmenů: Mohavky, Oneidy, 
Onondagy, Kajugy a Seneky. Konfederace se nazývala 
Svaz pěti či Pět národů, po připojení Tuskarorů v roce 
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1722 vznikla Liga šesti (na území dnešního státu New 
York v USA). Původ Irokézů je datován do konce 
pravěku do tzv. období kultury mound. K význačným 
rysům jejich kulturního a sociálního života patří 
matrilokální organizace a řízení kmene, stavba 
pravoúhlých stanových obydlí, rozvoj hrnčířství a 
dřevořezbářství aj. Irokézské kmeny se dělily na klany, 
klany na dvě frátrie, které reprezentovaly mateřský a 
otcovský princip a jimž odpovídala rodová jména. 
Irokézská liga byla založena, aby sloužila míru mezi 
kmeny, což umožnilo rychlý rozmach této předstátní 
formace. Irokézové vítězně ukončili boje s Huróny v 
letech 1648- 49 a podrobili si kmeny Erijů aj. V bojích 
mezi Angličany a Francouzi stáli většinou na straně 
Angličanů a přispěli též k jejich vítězství. Na pokyn 
George Washingtona zůstali Irokézové neutrální v boji 
za nezávislost USA, avšak jednotlivé kmeny bojovali na 
obou stranách, což vedlo posléze k jejich rozpadu. 
Mohavkové a Kajugové přesídlili do nových lesních 
oblastí v Kanadě, Senekové a Onondagové zůstali v 
rezervacích zřízených na domácí půdě a Oneidové se 
usadili v Zelené zátoce Michiganského jezera. V 80-
tých letech se počet Irokézů odhadoval na 50 tis. 
příslušníků. Irokézská liga zanikla koncem 18. stol., 
avšak její federální pojetí i cíle organizace měly 
pozitivní vliv dokonce i na tvůrce nové ústavy a zřízení 
USA. 
 
Více: 
 
Irokézové patřili mezi lesní Indiány, žili v oblasti 
Velkých jezer na jih a východ od jezera Ontario.  
 
Odkud se vzal název „Irokézové“, se dodnes přesně 
neví. Někdo se domnívá, že toto slovo pochází z jazyka  
Algonkinů, kteří byli úhlavními nepřáteli Irokézů a tak 
je nazývali Irinakhoiw, což znamená něco jako ''hadí 
havět'' (chátra), falešné hadí plémě. Angličané je 
nazývali "five nations" (pozn . pět národů), což 
označovalo pět kmenů Mohawk, Oneida, Onondaga, 
Cayuga a Seneca. Francouzi je označovali jako 
„Iroquois“, přičemž to nebylo vnímáno v původním 
pravém smyslu slova . I Němci je nazývali „Irokesen“. 
Oni samotní se označují "Haudenosaunee" Lid 
Dlouhého domu. Původně byly mezi sebou kmeny 
znesvářené. Až v 15. století se spojili. Toto se povedlo 
díky úsilí Degandawidy** a Hiawathy*. Dle jedné z 
verzí legendy přijel k Irokézům prorok Degandawidah v 
bílé kamenné kanoi. Spojil síly s Hiawathou z kmene 
Onondagů a putoval od kmene ke kmeni a kázal 
kmenům o uzavření míru a ustavení zákonů. Vznikla tak 
irokézská Liga pěti národů, jíž se nedokázal úspěšně 

postavit žádný z amerických indiánských národů. 
Irokézové toto spojení chápali jako pomyslný dlouhý 
dům, který se táhl 250 mil přes stát New York z 
domoviny Seneků, Strážců západních dveří, k domovině 
Mohawků, Strážců východních dveří. Setkávali se ve 
středu jejich země na území Onondagů, Strážců 
centrálního ohně. Centrální oheň hoří na území 
Onondagů dodnes. Symbolickými sloupky, jež dlouhý 
dům podpírají byli kmenoví náčelníci. Je ironií osudu, 
že "Velký mír" byl většinou prosazován násilím, tedy 
válkou. Za jedno století se panství Irokézů, jež nečítalo 
více než třicet tisíc žen a mužů rozrostlo a pokrývalo 
téměř čtvrtinu kontinentu s populací skoro dvě stě 
padesáti tisíc. Iroquie dosáhla svého největšího rozšíření 
v letech 1641-1701 - od Atlantiku k Mississippi, od 
Kanady do Karoliny. V r.1720 se připojil jako šestý 
kmen Tuscarora, který byl  bílými osadníky vyhnán ze 
Severní Karolíny. Symbolem Ligy za starých časů byl 
Dlouhý dům, pod jehož střechou se všechny kmeny 
mohly shromáždit a Liga mohla být spojena. Později se 
symbol Ligy pozměnil ve smrk míru, na jehož špici sedí 
nepřátelsky vyhlížející orel střežící zdraví Ligy. Bílé 
kořeny vyrůstají do pěti směrů, které symbolizují pět 
původních národů. 
 
   *jméno Hiawatha je zkomolenina původního Ha-yo-
wen-tha 
 
    **Degandawidah byl pravděpodobně z kmene 
Huronů 
 
Irokézové měli v protikladu ke kočovnému životu Plání 
stálá bydliště. Vesnice ležící vždy u potoků či pramenů 
byly obehnány dřevěnými palisádami. Ty byly 
budovány ve dvojitých až trojitých řadách, tím se 
vytvořila vchodová ulička. Vstup v palisádách býval 
velmi malý a úzký, aby mohl být dobře odražen útok 
nepřítele a masa nemohla vtrhnout do vesnice. Takto 
opevněné vesnice byly pro nepřátelské indiánské kmeny 
téměř nedobytné a dokonce i bílí vetřelci jen s velkými 
obtížemi mohli takové vesnice dobýt. Okolo vesnic se 
rozprostírala pole. Ve vesnici byly vybudovány dlouhé 
domy, rozprostřeny napravo a nalevo od hlavní ulice, 
jejich vchody byly směrovány na východ a západ. 
Domy měly konstrukci z kmínků mladých stromů 
pokrytých jilmovou kůrou*(obrázky a fotky). Jedinými 
otvory byla dvojice dveří, na každém konci domu jedny 
a kouřový otvor na střeše nad každým z ohňů. Domy 
byly cca.6 metrů široké, dlouhé i několik desítek metrů 
a bydlelo v nich několik rodin. Uvnitř byly podél stěn 
postele pokryté kůžemi a nad nimi police na uložení 
věcí. Každá rodina měla svoji "kóji", jejíž intimitu v 
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případě potřeby zajišťoval závěs z pokrývek, či kůží. 
Uprostřed byly rozdělané ohně na vaření, jedno ohniště 
sloužilo dvěma rodinám, kouř odcházel otvorem ve 
střeše, který se dal za deště zavřít. Za pěkného počasí se 
vařilo na prostranství před domem. Irokézské vesnice 
byly obehnány palisádovými hradbami, které se 
zejména po roce 1600 ukázaly jako nezbytné. V největší 
senecké vesnici Ganondagan bydlelo v 17.století 4500 
obyvatel ve 150 dlouhých domech.         
 
 
* západní sousedé Irokézů, Huroni žijící v prakticky 
stejných obydlích používali místo jilmové kůry kůru 
cedru, jinde se používala kůra břízy - vše záleželo na 
místních možnostech 
  
Irokézové, ačkoli měli pověst vynikajících válečníků, 
byli usazení a provozovali již velmi brzy jednoduché ale 
efektivní formy rolnictví. Jejich hlavní užitkovou 
rostlinou byla kukuřice. Mimo ní se pěstovaly boby 
(fazole) a dýně (tykve). Tyto tři rostliny se pěstovaly 
společně na jednom poli a byly nazývány Třemi 
sestrami. Fazole se pnuly po vysoké kukuřici a dýně s 
velkými listy zadržovala u země vláhu. Kukuřice se 
pěstovaly tři základní druhy - červená, křemenná a bílá. 
Křemenná dozrávala první a neměla dobré vlastnosti pro 
uskladnění. Tuto míchali s fazolemi a používali 
především na kukuřičnou kaši a placky. Bílá, která se 
sklízela nejpozději, byla obvykle použita jako obilí na 
chleba. Zrna vařili v popelu a ve vodě, aby je zbavily 
slupek a pak je rozdrtily na mouku ve dřevěném 
moždíři. Z této mouky vyráběli nekvašené chleby na 
palec (2,5cm) silné a šest palců v průměru. Tyto byly 
nejběžnější stravou pro lid Irokézů. Červená kukuřice, 
jejíž klasy nechávali úplně vysušit nad ohni ještě v 
polích, sloužila k uskladnění v zásobních jamách. Když 
bylo potřeba, rozdrtili zrní na mouku a přidali asi jednu 
třetinu javorového cukru. Tuto směs si s sebou brali 
muži na válečné a lovecké výpravy. S takovýmto 
přídělem mohli bojovníci vystačit celé týdny, když 
nebyla dostupná žádná jiná potrava. Pole byla často 
osázena taktéž slunečnicemi. Vedle velkých kmenových 
polí, kde hospodařil kmen společně, mělo mnoho rodin 
ještě své menší zahrádky na nichž hospodařily jen pro 
sebe. Jídelníček si obohacovali rybami, zvěřinou, 
různými bobulemi, houbami a ořechy. Na jaře, když 
začala proudit míza ve stromech, vyráběli javorový 
sirup. Nařízli na javoru kůru a unikající šťávu 
zachytávali do nádoby z kůry. Poté byla šťáva zahuštěna 
vařením ve velkých kotlích. Poblíž vesnic rostly i sady 
ovocných stromů. John Weawer-člen Sullivanovy 
armády,1779:"Procházeli jsme irokézskou zemí, byl to 

nejlepší zemědělský kraj, jaký jsem kdy viděl. Ale pak 
jsme toho měli po krk. Po každé, když jsme přišli na 
kukuřičné pole, bylo nám z toho špatně, protože jsme 
museli všechno pálit. Káceli jsme zpočátku i ovocné 
stromy-jabloně, broskvoně, ale pak jich tam bylo tolik, 
že jsme ty poslední už nechávali. Kdejaký dům jsme 
spálili také. Někde to byly pěkné domy s dveřními rámy 
a zasklenými okny. Takové neměli ani naši hraničáři. 
Setník Bleecker vypočítal, že vojsko na svém tažení 
zničilo 160 000 měr obilí". Práce na obstarávání potravy 
byly rozděleny následovně: ženy a děti byly zodpovědné 
za práce na polích a sběr bobulí, ořechů a hub, zatímco 
muži lovili zvěř a ryby. 
 
Ačkoli byli irokézští muži známí svou přátelskostí a 
pohostinností v boji bylo vše úplně jinak. Před 
sjednocením Ligy bojovali Irokézské kmeny nejen proti 
ostatním "nepřátelům", ale i mezi sebou. Důvodů k 
bojům bylo více, nejčastěji se však jednalo o krevní 
mstu. Zabil-li někdo příslušníka jiného kmene, ti to v 
rámci tehdejších nepsaných zákonů museli vrátit. Po té 
následovala další odplata. Tím vznikl kolotoč z něhož 
nebylo úniku. Po vzniku konfederace a ustavení zákonů 
se situace výrazně změnila. Zabití uvnitř Ligy mohlo být 
vykoupeno wampumy. Liga tudíž měla dostatek sil, aby 
ochránila své hranice a počala se rozšiřovat. Irokézové 
při své snaze sjednotit celé lidstvo pod autoritu své 
Velké rady předvedli svůj jedinečný smysl pro válečné 
myšlení. Sjednocení Pěti národů poprvé umožnilo 
verbování a organizaci "vojsk", to znamená skupin pěti 
set až tisíce bojovníků pod více méně jedním velitelem. 
Mohla propuknout válka v daleko větším měřítku než se 
kdy komukoliv ze severních lesů vůbec zdálo. Tato 
"vojska" se však od těch evropských značně lišila. 
Neexistovala klasifikovaná autorita, žádné řečené 
hodnosti, žádná vynutitelná poslušnost. Vůdce byl 
odkázán jen na svou přirozenou autoritu a na svou 
reputaci a nemohl nikomu nic poručit. 
 
  Hlavní zbraní irokézských válečníků byla válečná 
palice, neboli gajewa, s násadou dlouhou asi šedesát 
centimetrů ze dřeva ořechovce, na jejímž konci byla 
těžkákamenná nebo dřevěná koule. Tato palice visela 
bojovníkovi za opaskem. Když bojoval, rozháněl se s ní 
pravou rukou. Ještě nebezpečnější však na krátké 
vzdálensti byla ganengoadusha, kyj z tvrdého dřeva 
pečlivě pomalovaný a vyřezaný, na jehož konec by 
připevněn zaostřený jelení paroh dlouhý asi deset 
centimetrů. Když s sebou francouzští obchodníci s 
kožešinami přinesli ocelové tomahawky, brzy vytlačily 
primitivní kamenné sekery a Irokézové se stali mistry v 
jejich používání. Dokázali je vrhat se smrtelnou 
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přesností. Při válčení nepoužívali vůbec luk, ten byl 
však hlavní zbraní jejich algonkinských nepřátel. Kvůli 
tomu nosili lehké brnění a helmy vyrobené z kůry a 
ztvrdlé kůže. Ty sice nezastavily šípy, ale jinak smrtelná 
zranění byla díky nim jen povrchní. V kompaktních 
skupinách padesáti či sta mužů propochodovali deštěm 
šípů a když se dostali dostatečně blízko završili vše 
palicemi. 
 
Jméno "Irokéz" se stalo v severních lesích synonymem 
pro teror. Francis Parkman, historik z Nové Anglie, je 
nazýval "Tygři Ameriky". Algonkinská žena naříkala 
"nejsou to muži, ale vlci". Vesnice byly s jejich 
příchodem evakuovány, dokonce bez jakéhokoliv 
pokusu o obranu. Anglický pozorovatel napsal, "Tito 
Indiáni bojovali s větší náruživostí než všichni ostatní. 
Neboť oni vbíhali do bojiště s pokřikem "hedrýý, 
hedrýý, sakomýý, sakomýýů" (přicházíme vysát vaši 
krev) a vůbec nedbali opeřených šípů lučištníků, ale jak 
divocí a vzpurní hřebci pobili všechny do jednoho se 
svými jedinými zbraněmi, co měli, v pravé ruce 
tomahawk, v levé oštěp." 
 
Pokud bojovníci přivedli zpět domů nějaké zajatce, ti 
mohli být umučeni dosti drastickými způsoby, nebo (a 
to bylo častější) byli adoptováni do kmene jako náhrada 
za padlé bojovníky. Adopcí se stali plnohodnotnými 
členy kmene. Stejně tak "adoptovali" obyvatele na 
dobytých územích. Na tato území posílala konfederace 
svého zástupce tzv. "polovičního krále", který měl nad 
tímto územím dozor. Velmi tvrdě řečeno to byla 
obdobná funkce jako funkce nacistického "říšského 
protektora." 
 
    Společenské zřízení bylo u Irokézů velice vyspělé, 
Benjamin Franklin se jím pravděpodobně inspiroval při 
tvorbě americké ústavy. Na druhé straně se jím 
inspiroval i Bedřich Engels při formování myšlenek 
komunismu. Popsat ho na několika řádkách tak, aby 
nedošlo k nějakým zkreslením či chybám je velmi 
obtížné. Pokud vás hlouběji zajímá, doporučuji vám 
přejít na stránku "zdroje informací", tam velmi 
doporučuji knihy Otstungo, Posel z divočiny a Kmeny 
Irokézské konfederace. 
 
Rozhodování nad důležitými věcmi měla na starost 
velká rada sachemů. Těch bylo rovných padesát. Mezi 
nimi měli své místo vždy Hiawatha a Degandawidah o 
nichž se předpokládalo, že jsou přítomni duchem. 
Každý z pěti národů měl přesně daný počet zástupců v 
této radě. Rada se scházela v irokézském hlavním městě 
Onondaga. Kdykoli se zástupci pěti kmenů shromáždili 

k zasedání rady, Onondagové ji započali vyjádřením 
vděčnosti ke svým bratrům z ostatních kmenů a 
pozdravili je. Poté poděkovali zemi, na níž bydlí, 
potokům, řekám, studánkám a jezerům, kukuřici, 
léčivým bylinám a stromům, lesu za jeho užitečnost. 
Poděkovali též zvěři za poskytnutí masa k jídlu a kůže 
na oděv, poděkovali velkým i malým větrům, bouřím, 
slunci a měsíci. Děkovali poslům Stvořitele, kteří lidem 
odhalují jeho přání a Stvořiteli, jenž bydlí v nebesích, 
odkud dává lidem všechny užitečné věci a vládne nad 
jejich zdravím a životem. Poté Onondagové prohlásí 
radu za zahájenou. 
 
Oneidové a Cayugové, mladší bratři v Lize, seděli na 
západní straně poradního kruhu. Starší bratři, 
Mohawkové a Senecové, seděli na východě. 
onondagové na severu. Pokud se rada musela na něčem 
dohodnout, nejprve se radili zástupci kmene mezi sebou. 
Po té se spolu radili bratři bratři na východě a na západě 
dokud nedosáhli shody. Poté co byli hotovi přednesli 
starší bratři svůj názor mladším. Jestliže mladší bratři 
rozhodnutí přijali, stálí vůdci rady, Onodagové, 
oznámili shodu. Pokud se neshodli, Onondagové měli 
rozhodující hlas. 
 
 Ženy hrály u Šesti národů nosnou a důležitou roli. 
Starší ženy, tak zvané klanové matky měli předsednictví 
nad Dlouhým domem. I když domy stavěli muži, patřily 
ženám, právě tak jako pole a úroda. Proto měly v 
kmenech hospodářskou moc. Byli to také klanové 
matky, které po dohodě mezi sebou v ženské radě 
navrhovali nástupce za sesazeného nebo zesnulého 
„Sachema“, politického náčelníka. Byli to lidé, jimž lidé 
důvěřovali a vážili si jich pro jejich moudrost, 
bezúhonnost, čestnost, řečnické umění a další státnické 
kvality. Svou povinnost prováděli s nekonečnou 
trpělivostí. Právě tak mohly klanové matky Sachema, 
který své úkoly řádně nesplnil, opět odvolat. To je jen 
malý nástin ženské role u Irokézů. Irokézská 
matriarchální společnost byla inspirací deklaraci z roku 
1848, která vedla k uznání ženského hlasovacího práva. 
Kmeny byly rozděleny na takzvané Klany, které 
sloužily jako rozšířené rodiny. Uvnitř klanů byly děti 
učeny staršími, starali se o potřebné a byly stanoveny 
společenské povinnosti. Muž si směl zvolit za partnerku 
jen ženu z jiného Klanu, toto napomáhalo mimo jiné k 
tomu, že se kmen stal jednou velkou rodinou. U 
Mohawků po svatbě odešel muž do Dlouhého domu 
ženy. Ve vesnicích Seneků se dívka většinou stěhovala 
k lidem svého muže. Ostatní kmeny využívaly podle 
výhodnosti obou možností. Po rozvodu musel muž 
Dlouhý dům opustit, žena a děti zůstávali. Následnická 
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(dědická) posloupnost byla uchystána z matčiny linie a 
děti obdrželi jména a klanovou příslušnost ženy. V 
jejich světě měl každý svou důležitou funkci. Muži byli 
lovci, válečníci a ochránci společenství. Ženy vlastnící 
domy, sbíraly divoké plody, vařily, vyráběly oděvy a 
košíky a staraly se o děti. 
 
Náboženství a spiritualita 
Duchovní život silně pronikající napříč společností, byl 
dokonale uspořádaný. Irokézové měli své "kněze" a 
Strážce víry, kteří dohlíželi na náboženské obřady a 
různé tajné organizace, které prováděly léčení a další 
ceremonie.V očích Irokézů byl (velmi zjednodušeně 
vyjádřeno) původem všeho dobrý duch Jouskeha, 
bytost, která vznikla (vzešla) sama od sebe. Z tohoto 
ducha vycházela síla, kterou Irokézové nazývali Orenda 
a jíž lidé spojovali se čtyřmi elementy (živly). Jeho 
symbolem bylo slunce. Jeho protějškem byl zlý duch, 
jeho vlastní bratr. Potom přibyli někteří další bohové. 
Na dolní úrovni přibyly duše zesnulých. Tyto duše 
nebyly sice vidět, doprovázely ale lidi po všechny dny, 
účastnili se jako diváci na válečných taženích, při pití, 
jídle a ohřívali se u ohňů. Lidé sestávali, jak Irokézové 
věřili, v rozporu s křesťanskou vírou ze tří elementů,  
duše, duchovní (intelektuální) podstaty a těla. Jako u 
křesťanů vystupuje duše z těla vzhůru k nebi, duchovní 
(intelektuální) podstata ale zůstává u jeho hrobu a 
provází lidi  všedními dny. Člověkova vlastní vnitřní 
duchovní síla, orenda, bojovala se zlými silami, které 
mohly poškodit jednotlivce, ale i společnost. Orenda 
jednotlivce bylo sice malé, ale přispívalo k celkovému 
orenda skupiny nebo klanu. Když nějaká osoba zemřela, 
celkové orenda skupiny bylo zmenšené. To se často 
doplnilo adopcí zajatce, nebo člena jiného kmene. Ke 
spirituálnímu životu Irokézů patří také spolky masek. 
Byly to spolky pro hry a zábavu (rozptýlení), pro sklizeň 
(žně) a setbu, a pro léčení.  
 
Ty dvě nejdůležitější (oboje sloužící k léčení) bych zde 
rád popsal. Masky Tváří z kukuřičného šustí byly 
zhotoveny ze svázaných listů kukuřičného klasu. Během 
léčebného obřadu rozsypávali členové společnosti popel 
a semena rostlin. 
 
 
 
Masky Falešných tváří byly vyřezány ze živého stromu 
(většinou lípy). Aby však maska měla účinek, nesměl 
strom zahynout. Masky měly groteskní rysy tváře s 
dlouhým nosem, křivými ústy a lžicovitými pysky. 
Falešné tváře na jaře a na podzim vymetaly z dlouhých 

domů nemoci proutěným koštětem. Nemocné léčili 
potíráním popelem. 
 
Pojmem Irokézové bylo označováno pět indiánských 
národů žijících v rozlehlých lesích na území 
jihovýchodně od jezera Ontario na území dnešního státu 
New York, jižně od hranice s Kanadou – Senekové, 
Cayugové, Oneidové, Onondagové a Mohawkové. Byli 
to převážně usedlí zemědělci a lovci. Zhruba do 
poloviny 15.století mezi sebou pět kmenů vedlo tvrdé 
boje a jelikož satisfakcí za smrt člena kmene mohla být 
jedině smrt člena kmene, který ji způsobil, boje byly v 
podstatě nekonečné. 
     
V polovině 15. století se však Degandawidovi spolu s 
Hiawathou (zvaný též Mírotvorce) podařilo pět kmenů 
sjednotit a vytvořit tak Konfederaci (nebo též Ligu) Pěti 
národů, již sami nazývali Velký mír a mohl se do ní 
připojit kterýkoli kmen, který o to požádal. Liga měla 
velmi propracovanou ústavu, kterou se o několik století 
později inspiroval Benjamin Franklin při formování 
ústavy Spojených Států Amerických. 
     
Díky tomuto spojení se válkami oslabené kmeny mohly 
naplno pustit do expanze. Poprvé v historii se povedlo 
na severoamerickém kontinentu sestavit 
několikatisícihlavou (hovoří se až o šesti tisících) 
armádu. Doba největší irokézské expanze nastala již v 
ranných dobách kontaktu s bělochy. Kvůli obchodu s 
kožešinami vylovili Irokézové na svých územích bobry, 
jejichž kůže byly bílými obchodníky velice ceněny a tak 
expandovali do nových lovišť. 
     
Díky jejich množství mohli zavrhnout tradiční indiánský 
styl boje, při kterém se malé skupinky tiše plíží lesy, 
rychle zaútočí a zmizí. Irokézové místo toho útočili ve 
velkých skupinách. Na válečných taženích používali 
primitivní brnění a helmy vytvořené z kůry a tvrdé kůže. 
Toto brnění je neochránilo dokonale před šípy nepřátel, 
ale z jinak smrtelných zranění se stávala pouze 
povrchová. Díky tomu naprosto ztratili strach a lesy se 
pohybovali velice hlučně ve velkých skupinách. Jejich 
hlavní zbraní byla palice ze dřeva zvaná gajewa, dlouhá 
kolem tři čtvrtě metru na jejímž konci byla dřevěná 
nebo kamenná koule. Ještě nebezpečnější však byl kyj 
zvaný ganengoadusha, který byl většinou pestře 
pomalovaný a vyřezávaný. Na jeho konci byla asi deset 
centimetrů dlouhá čepel z naostřeného parohu. Ta byla 
někdy rovná a používala se jako bodec, jindy zahnutá do 
tvaru háku a s její pomocí se nepřátelům rozpárávalo 
břicho. Luky v boji Irokézové, na rozdíl od jejich 



 121

nepřátel, téměř nepoužívali, ty si schovávali pouze na 
lov. 
     
Jméno „Irokéz“ se stalo v severních lesích synonymem 
pro teror. Vesnice bývaly s jejich příchodem 
evakuovány, často bez jakéhokoli pokusu o obranu. 
Nelítostně vypalovali sruby, a ničili pole. Neznali 
slitování, nikoho nevyjímaje. Jeden anglický 
pozorovatel zapsal: „Tito Indiáni bojovali divočeji, než 
kdokoli jiný a vůbec nedbali opeřených šípů 
nepřátelských lučištníků, ale jako divocí a vzpurní 
hřebci pobili všechny do jednoho svými jedinými 
zbraněmi, které měli, v pravé ruce tomahawk, v levé 
oštěp“. 
     
Irokézové v boji brali i zajatce. Některé adoptovali jako 
náhradu za padlé bojovníky a ty zraněné, kteří byli 
nepotřební vzali zpět do svých vesnic, kde je mučili. 
Mučení bylo velice brutální a s radostí se ho 
zúčastňovaly i ženy a děti, ale Indiáni to brali jako 
normální věc a tak byli bílí svědci mučení velice 
překvapeni, když viděli, že mučení zajatci se svými 
trýzniteli normálně komunikují bez jakéhokoli náznaku 
zášti, nebo zloby. 
     
Jezuitští misionáři byli v 17.století velice překvapeni, že 
Irokézové své území za sto let zvětšili na jeho 
padesátinásobek. Velice tomu dopomohla adopce 
zajatců i celých kmenů. Na území porobených kmenů 
vysílala Konfederace své zástupce zvané „Half King“ 
(poloviční král), aby na kmen dohlíželi a dbali na 
pořádek. 
 
Války 18.století 
 
Irokézové během první poloviny 18.století v anglo-
francouzských konfliktech zachovávali neutralitu, mimo 
několika ojedinělých projevů náklonnosti k jedné ze 
stran. Pět národů vyvinulo ohromný tlak na své 
chráněnce Delawary a Shawnee, kteří během různých 
fází Války královny Anny (1703-13) a Války krále 
Jiřího (1744-48), která byla odrazem Války o dědictví 
rakouské v Evropě, podporovali převážně francouzské 
zájmy. Irokézové pomáhali anglickým osadníkům 
udržet jejich hranici nedotčenou francouzskými a 
indiánskými nájezdy z Kanady. S příchodem 
francouzských misionářů, pastorů holandské reformní 
církve a duchovních anglikánské církve do Iroquoie se 
toho mnoho změnilo, zvláště mezi Mohawky, kteří 
zůstali na svém starém území podél řeky Mohawk. 
Anglikánští misionáři vymysleli systém psaní 
mohawské řeči a otevřeli školu pro děti; to ještě více 

prohloubilo spojenectví s Angličany. V roce 1710 tři 
irokézští náčelníci spolu s jedním Mohykánem navštívili 
Londýn. Byli pozváni na dvůr královny Anny a 
namalováni Johnem Verelstem. Zde jim byla také 
předána sada stříbrných bohoslužebních pohárů na svaté 
přijímání, které jsou ještě dnes používány v mohawské 
komunitě v Ontariu, kde žijí potomci Mohawků, kteří 
opustili New York po Americké revoluci. 
     
Mezi lety 1713 a 1722 se Tuscarora, irokézsky mluvící 
národ ze Severní Karolíny, přesunula na sever a 
připojila se ke Konfederaci jako její šestý národ. 
Tuscarora byla pod velkým tlakem osadníků, kteří s ní 
bojovali a tak našla své útočiště u Oneidů. Pět národů se 
stalo Šesti národy. 
 
Sir William Johnson a Francouzsko - indiánské války 
 
Roku 1725 bylo v Mohawském údolí kolem 1500 
osadníků. Jejich největší sídla byla Schenectady, 
založené Holanďany, Fort Hunter, anglická misie, 
Canajoharie a German Flats osídlené protestantskými 
uprchlíky z Porýní. V blízkosti všech těchto sídel byly 
indiánské vesnice a pole. V roce 1738 přišel do údolí 
mladý "anglický Ir" William Johnson. Postupně zde 
pomocí kožešinového obchodu a rozdělování půdy 
vytvořil ohromné obchodní impérium. Během tří let zde 
postavil pevnost (i svůj domov) Mount Johnson a zahájil 
dlouhou spolupráci s Mohawky. Jeho druhá žena, 
Caroline, byla neteří starého "King Hendricka", který 
byl jedním z náčelníků, kteří navštívili v roce 1710 
Londýn. Po její smrti se oženil se svou třetí ženou, 
Molly Brantovou; její mladší bratr Joseph Brant byl 
pravnukem dalšího z náčelníků, jenž cestoval v roce 
1710 do Londýna a později, během Americké revoluce 
se stal kapitánem v britské armádě. Roku 1745 byl 
Johnson jmenován britským komisařem pro indiánské 
záležitosti, a v roce 1755, superintendantem indiánských 
záležitostí u generála Braddocka, nově příchozího 
velitele britské armády. 
     
Jak je dobře známo, krátce po vypuknutí Francouzsko-
indiánské války (1755-63) byla braddockova kolona 
dvou britských pluků a virginské milice téměř zničena 
Francouzi a Indiány v léčce na řece Monongahele 
9.července 1755. Nyní měli Francouzi zajištěné západní 
křídlo Iroquoie a Irokézové již nebyli ochotni, nebo 
schopni, ovlivňovat Delawary, kteří se připojili na 
stranu Francie. Po zklamání z braddockovy porážky byli 
britští osadníci opět povzbuzeni vítězstvím u Lac du St. 
Sacrament nezkušeným, ale duchaplným Williamem 
Johnsonem, jenž vedl 2000 koloniálních vojáků 
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podporován několika sty Mohawky a Oneidy. Část 
johnsonových sil odolala neúspěšnému pokusu 1000 
francouzských vojáků a 700 kanadských Indiánů z Fort 
Carillonu (angličany nazývané Ticonderoga) o přepad 
vedený německým generálem baronem Dieskauem; 
Hendrick, který byl před útokem varovaný padl s 
dalšími dvěma sty bojovníky. Johnson se vrátil zpět do 
tábora v Lac du St. Sacrement. 8. září napadl Dieskau 
johnsonovu improvizovanou obranu, ale utrpěl těžké 
ztráty a sám se dostal do zajetí. Během boje bylo 
několik set Kanaďanů a Indiánů razantně napadeno 
britskými kolonialisty a jejich těla byla naházena do 
malého jezírka, které je dnes známo jako "Bloody Pond" 
(Krvavý rybník). Johnson, který byl šeredně poraněný, 
přejmenoval Lac du St Sacrement na Jezero Jiřího, na 
počest krále Jiřího II. a postavil Fort William Henry. 
Mohawkové v tomto tažení utrpěli velké ztráty, ale 
objevili v Johnsonovi statečného a spolehlivého nového 
vůdce, za nímž se Irokézové spojí. Johnson byl 
odměněn titulem baroneta a velkým finančním darem. 
     
Po mnoho let Sir William Johnson udržel Irokéze 
loajální k Anglii, nebo alespoň neutrální, navzdory řadě 
deprimujících vojenských nezdarů – v Oswegu, 1756, v 
Luisbourgu následujícího roku a nejhoršího ze všech ve 
Fort William Henry v srpnu 1757. Markýz de Montcalm 
s armádou 6000 vojáků a 1700 Indiánů donutil vzdát se 
velitele pevnosti, plukovníka George Monroa. 
Montcalm dovolil přeživším odejít, ale nemohl zastavit 
své Indiány, kteří zabili mnoho z nich při cestě do Fort 
Edward. V červenci 1758 selhal pokus generála Jamese 
Abercombyho dobýt Fort Carillon; ale britské vojsko v 
Americe bylo velmi posíleno, a tak ještě týž měsíc 
generál Amherst dobyl na druhý pokus Louisbourg, 
který byl pro Brity klíčem k řece Sv.Vavřince. Pevnost 
Frontenac připadla plukovníkovi Bradstreetovi v srpnu 
1758; na západě výprava vedená generálem Forbesem 
našla v listopadu Fort Duquesne (Fort Pitt) opuštěnou a 
rozbořenou. Irokézský diplomatický tlak na naklonění 
Delawarů a Shawneeů na jejich stranu vyvrcholil v říjnu 
1758 smlouvou z Eastonu. Francouzi měli stále v držení 
Venango, Le Boeuf a Presque Isle; ale v červenci 1759 
připadla Fort Niagara Siru Williamu Johnsonovi 
vedoucímu řadové vojsko a milici rozšířenou o více než 
900 Irokézů. Generál Amherst umíněně dobýval jednu 
jezerní pevnost za druhou; 13. září vyhrál generál Wolfe 
své rozhodující vítězství v Quebecu. Porážka Francouzů 
v Severní Americe byla s konečnou platností potvrzena 
uzavřením míru v Paříži v roce 1763, čímž Francie 
ztratila všechna území na východ od Mississippi, až na 
enklávu kolem New Orleansu. Irokézové sehráli hlavní 
opěrnou úlohu v jejich porážce. 

     
Johnsonův dům byl v roce 1755 opevněn a stal se 
známý jako Fort Johnson; ale s návratem míru si 
William Johnson mohl postavit vznešené sídlo nazvané 
Johnson Hall. Ze své tvrze se do tohoto sídla 
přestěhoval v roce 1763. Měl mnoho dětí: dvě dcery a 
syna Johna, se svou první ženou Catharine 
Weisenburgovou; s Caroline dvě dcery a syna, Williama 
z Canajoharie; a s Molly měl osm dětí během dvaceti 
let. Mezi sousedy a důvěrnými přáteli Sira Williama 
Johnsona byly rodiny Butlerů a Croghanů a mezi 
mohawskými rodinami Petersovi, Hillovi a Brantovi – 
všechny hrály v budoucnu důležitou roli. Na jaře 1763 
seskupení západních Indiánů vedených pozoruhodným 
ottawským náčelníkem Pontiacem – zejména Ottawů, 
Ojibwejů, Potawatomiů, Delawarů, Shawneeů, Mingů a 
Wyandotů (reformovaných Huronů v oblasti Ohia) – 
napadlo a dobylo pevnost Sandusky, Miami, Ouiatenon 
a Michilimackinac; po spojení se západními Senecy 
dobyli pevnosti Venango, Le Boeuf a Presque Isle 
(Erie). Celkem bylo mezi květnem a červencem dobyto 
osm z dvanácti britských tvrzí v indiánském území. 
Jedna byla opuštěna jako neudržitelná a Fort Pitt a 
Detroit byly v obležení. Tato pontiacova válka byla 
způsobena arogancí generála Amhersta, nejvyššího 
britského velitele v Severní Americe; který, místo aby 
zde lehce našlapoval, kmeny rozrušené ztrátou 
dlouholetých francouzských spojenců popouzel. 
Navzdory výstrahám Sira Williama Johnsona a jeho 
jednatele George Groghana Amherst nařídil ustoupení 
od navyklé francouzské praxe dávání darů Indiánům, 
počítaje v to potraviny v zimě a prach a kule k lovu. 
Přátelství s Indiány, kterému se těšili francouzští lovci 
kožešin a coureurs de bois bylo Brity zakázáno. 
     
Fort Pitt byl osvobozen a Detroit posílen v srpnu 1763. 
Pontiac zde přesto držel většinu svých bojovníků až do 
října. Následující rok táhl plukovník Henry Bouquet s 
armádou na západ do povodí řeky Muskingum, čímž 
válku ukončil. Pontiac a jeho stoupenci byli touto 
ukázkou síly zastrašeni a požádali o mír, který uzavřeli 
za asistence Sira Williama Johnsona roku 1766 v 
Oswegu. V roce 1768 Johnson ve Fort Stanwixu udělal 
formální smlouvu, se všemi Indiány, stanovující hranice 
mezi americkými koloniemi a indiánskou zemí. 
     
Sir William Johnson zemřel v nejkritičtějším období 
amerických koloniálních dějin. V červenci 1774 učinil 
poslední poradu s Irokézi na pozemku Johnson Hall a 
zatímco se náčelníci odebrali přemítat o poradě, Johnson 
utrpěl záchvat mrtvice a zemřel. Jeho vliv na Mohawky 
byl ojedinělý a díky množství svých dětí má mezi nimi 
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své potomky dodnes. Na jeho přání se stal 
superintendantem Šesti národů plukovník Guy Johnson 
(zeť Sira Williama), zatímco jeho syn, Sir John, byl 
otcem jmenován generálmajorem domobrany. 
 
Joseph Brant a Americká revoluce 
     
Osmiletá válka, která vypukla, když zazněl 19.dubna 
1775 v Lexingtonu první výstřel, zrodila Spojené státy 
americké, ale znamenala konec Irokézské konfederace 
jako významné politické a vojenské síly. Díky úřadu 
Samuela Kirklanda, kongregačního misionáře u Oneidů 
Tuscarorové a Stockbridgeové (smíchaná skupina 
Algonkinů, především Mohykánů) slíbili neutralitu, ale 
během války začali postupně podporovat americké 
osadníky. Mezitím se John a Guy Johnson snažili získat 
Mohawky, Senecy a Cayugy na britskou stranu. Guy 
Johnson Mohawky přesunul do Oswega. Později byla 
další skupina Mohawků přesvědčována v Montrealu 
generálem Sirem Frederickem Haldimandem a 
generálním guvernérem Sirem Guyem Carletonem, aby 
se chopili zbraní za stranu koruny a bojovali pod 
vedením Johna Johnsona a Mohawka Josepha Branta s 
podporou plukovníka Johna Butlera a jeho syna, 
poručíka Waltera Butlera a jejich rangerů. Přesto 
alespoň po nějaký čas Mohawkové udrželi svou 
neutralitu; když však válka zachvátila jejich zemi a 
tamější neindiánské osídlení, příležitostně bojovali i 
Irokézové proti Irokézům. 
     
Joseph Brant, neboli Thayendanega se narodil v roce 
1742 nebo 1743 v kraji Ohia, kde často žily a lovily 
skupiny Irokézů. Jeho jméno znamená "dvě dřevěné 
hůlky svázané k sobě". Jeho rodiče pocházeli z 
mohawské vesnice Canajoharie na řece Mohawk. Jeho 
otec zemřel přirozenou smrtí během jeho pobytu v Ohiu. 
Po návratu do Canajoharie si jeho matka vzala 
indiánského vůdce zvaného Brant, jehož dědeček "Starý 
kouř" byl jedním z náčelníků, kteří v roce 1710 
navštívili Anglii. Joseph převzal po svém nevlastním 
otci příjmení Brant. Jeho starší nevlastní sestra Molly se 
stala třetí ženou Sira Williama Johnsona, bezpochyby to 
byla právě ona, kdo upozornil jejího manžela na svého 
bratra, potencionálního budoucího indiánského vůdce. 
Jako mladík byl Brant přítomný bitvám u Jezera Jiřího a 
Fort Niagary. Když mu bylo osmnáct, byl Johnsonem 
poslán do indiánské školy reverenda Eleazara 
Wheelocka v Connecticutu, kde se mu dostalo 
křesťanského vzdělání a výchovy. V listopadu 1775 byl 
Brant Guyem Johnsonem doprovázen do Londýna, kde 
mu král Jiří III. udělil hodnost kapitána. Byla to první z 
jeho dvou cest do Anglie. Po svém návratu se Joseph 

Brant stal postrachem amerických osad v New Yorku a 
Pennsylvánii; je spojován s krutostmi ve Wyomingu, 
Kingstonu, Pennsylvánii, Cherry Valley, Otsego County 
a New Yorku. Mohawkové pomáhali britskému vojsku 
v bitvách o Fort Stanwix a Oriskany. Nájezdy 
probritských Irokézů a loajalistů byly tak ničivé, že New 
York apeloval s žádostí o pomoc na Kontinentální 
kongres. V roce 1779 povolil generál Washington invazi 
do Iroquoie. Dvě armády pod vedením generálů 
Sullivana a Clintona zničily všechny nepřátelské 
indiánské vesnice podél řeky Genesee. Spálily ohromné 
množství potravin a zahnaly Senecy zpět do Fort 
Niagary. (John Weawer-člen Sullivanovy armády si 
zapsal toto:"Procházeli jsme irokézskou zemí, byl to 
nejlepší zemědělský kraj, jaký jsem kdy viděl. Ale pak 
jsme toho měli po krk. Po každé, když jsme přišli na 
kukuřičné pole, bylo nám z toho špatně, protože jsme 
museli všechno pálit. Káceli jsme zpočátku i ovocné 
stromy- jabloně, broskvoně, ale pak jich tam bylo tolik, 
že jsme ty poslední už nechávali. Kdejaký dům jsme 
spálili také. Někde to byly pěkné domy s dveřními rámy 
a zasklenými okny. Takové neměli ani naši hraničáři. 
Setník Bleecker vypočítal, že vojsko na svém tažení 
zničilo 160 000 měr obilí" .) Ještě následujícího jara 
Brant přepadával americké osídlení a pálil oneidské a 
tuscarorské vesnice, jako odplatu za jejich podporu 
Američanů. 
     
Když se válka obrátila proti Britům, navštívil Brant v 
roce 1779 Quebec, kde obdržel příslib, že v Kanadě se 
najde půda pro Indiány, kteří zůstali loajální koruně. Na 
konci války se se svými Mohawky přestěhoval na Grand 
River v Ontariu a za účelem získání pomoci pro 
strádající Irokéze se podruhé vypravil do Anglie. Poté 
Brant (nesporně ovlivněný Sirem Williamem 
Johnsonem) žil životem anglického šlechtice ve svém 
domě v Burlingtonu v Ontariu. Byl kritizován za převod 
půdy z Rezervace Šesti národů bělochům. V mnoha 
ohledech byl učencem; dohlížel novému vydání 
Modlitební knihy a žalmů v mohawském jazyce, do 
nichž dodal svůj vlastní překlad Evangelia Sv.Marka. 
Zemřel v roce 1807 a je pohřben v parku Mohawské 
kaple (postavené roku 1785) poblíž města, jež dnes nese 
jeho jméno, Brantfordu. V roce 1784 další skupina 
loajálních Mohawků pod vedením Johna Deserontyona, 
Aarona a Isaaca Hilla, opustila Mohawské údolí a našla 
svůj domov na břehu zátoky Quinte, dnes je zde 
rezervace Tyendinaga. 
     
Konfederace Šesti národů sehrála v bojích o Severní 
Ameriku v 18.století tak významnou roli, že se historici 
dnes shodují na tom, že pokud by se Liga postavila na 
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druhou stranu, v Americe by se dnes pravděpodobně 
mluvilo francouzsky. 
     
Potomci Irokézů mají dodnes bojovnou krev, což 
dokázaly jednotky irokézských dobrovolníků ve II. 
světové válce, i ve Vietnamu. 
  

 
 
Kajugové   
 
Kajugové museli opustit svou domovinu po válce 
Američanů o nezávislost na konci 18. století. V září 
1779 byly jejich vesnice vypáleny vojskem generála 
Sullivana, kterého vyslal proti Irokézům George 
Washington. Přestože se mnoho Kajugů pokusilo zůstat, 
většina z nich utekla a připojila se k jiným irokézským 
kmenům. Dnes žijí Kajugové ve třech hlavních 
komunitách: v Oklahomě se Seneky (kam byli nuceni 
odejít po ilegálních prodejích půdy ve 30. letech 19. 
století), v rezervaci Six Nations (Rezervace Šesti 
národů) v Kanadě (kam uteklo mnoho Irokézů všech 
kmenů po Sullivanově tažení) a společně se Seneky v 
rezervaci Cattaraugus ve státě New York. Jako jediní z 
Šesti národů tak nemají žádné vlastní území, ale žijí na 
území svých bratrských kmenů. 
 

 
 
 Catawba – Katawbové 
 
 
Historie kmene Katawba začíná na stejnojmenné řece 
Catawba River na severu Jižní Karolíny.  
 
Soudí se, že před příchodem Evropanů se kmen skládal 
ze dvou částí; ze samotných Katawbů a Iswů. Kmen 
tenkrát mohl čítat deset tisíc duší, ale britské sčítaní z 
roku 1692 dalo výsledek už jen pět tisíc. Dnes je 
Katawbů kolem dvanácti set a těší se zákonných práv, 
které si však museli tvrdě vydobýt.  
 
Název Katawba znamená „říční lidé“, ale do užívání 
vstoupil až po roce 1715. Sami si říkali Iyeye (lidé), 
anebo Nieye (opravdoví lidé). V ranných španělských 
záznamech najdeme jméno Iswa, hláskované jako Esaw, 
Isaw, Issa, anebo Ysa). V 17. století viržínští osadníci 
užívali název Usheree, nebo Ushery a Usi). Jiné názvy: 
Anitagua (Čerokís), Cuttawa, Oyadagahroene 
(Irokézové), Tadirighrone (Irokézové), a Tetes-Plattes 
(Francouzi).  
 
Svou řečí se Katawbové řadí do siouánské jazykové 
rodiny, ale je natolik odlišná od všech příbuzných 
jazyků, že jej učenci nemohli dlouhou dobu někam 
zařadit. Až nakonec, po roce 1800 usoudili, že to bude 
takto. Snad nejblíže se jejich řeč podobá jazyku lidí 
kmene Wokkon.  
 
Jak už jsme si řekli skládal se kmen původně ze dvou 
částí; Katawbů a Iswů. Věří se, že po roce 1760 se 
mohlo s tímto národem smísit až dvacet jiných 
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siouanský mluvících kmenů, kterým hrozil zánik. 
Původně měli mnoho vesnic, ale jenom několik jich 
zůstalo. V roce 1728 jich bylo už jenom šest, všechny na 
severním břehu Catawba River. 
 
Jaký je původ Katawbů a odkud vlastně přišli se toho 
moc neví. Když De Soto procházel v roce 1540 územím 
dnešní Karolíny, o žádných Katawbech se nezmiňuje. 
Pardo, který tudy cestoval v letech 1566-67 se setkal s 
Iswy, ale o Katawbech žádný záznam nepořídil. 
Archeologické nálezy dokazují, že siouánský mluvicí 
kmeny žili v Karolínách mnoho let před příchodem 
Evropanů a Katawbové určitě patřili mezi ně. Existuje 
však ještě jeden názor, že původně pocházejí ze severu, 
snad od horního toku Ohia, či dokonce z Kanady, ale 
byli vyhnání na jih Seneky během Bobří války. Pokud 
by byla táto teorie správná, přišli by do Karolíny někdy 
kolem roku 1650. Jejich jedinečný jazyk a trvalé 
nepřátelství s Irokézy by tomu nasvědčovalo. Zvyk 
zploštěním deformovat malým chlapcům lebky by 
dokazoval, že pocházejí od Ohia, protože tam byl tento 
obyčej zcela běžný. Každopádně můžeme s jistotou 
tvrdit, že Katawbové sídlí v Jižní Karolíně od roku 
1650. 
 
Žili ve vesnicích, kde si stavěli kůrou pokryté kruhové 
domy. Zvláště si dávali záležet na chrámech, ve kterých 
se pořádali veřejné shromáždění a náboženské obřady. 
Živili se zemědělstvím na kterém se podíleli jak ženy, 
tak i muži. Ve velké míře se rovněž věnovali lovu a 
rybolovu.  
 
Tradičními nepřáteli Katawbů krom Irokézů byli 
Čerokís, Šavani, Delawáři a několik algonkínských 
kmenů od Velkých jezer. Válečníci Katawbů dokázali 
svým vzezřením nahnat svým protivníkům hrůzu. 
Charakteristická byla pro ně skalpová kadeř ve tvaru 
koňského ocasu. Válečné malování se skládalo s 
černého obličeje a kolem očí si dělali bílé kruhy. 
Kombinace s plochými čely prý doopravdy vzbuzovala 
strach.  
 
Katawbové byli hrdí lidé, ale pro své nepřátelé velmi 
nebezpeční. Angličané v obou Karolínách si mohli 
gratulovat, že téměř okamžitě na počátku kolonizace, se 
stali Katawbové jejich loajálními přáteli a spojenci. 
Jejich oddanost zakolísala pouze v roce 1715, jinak 
vždy bojovali na straně Britů, jak proti jiným kmenům, 
tak proti jiným Evropanům. Pomáhali osadníkům 
vyhledávat uprchlé otroky a stalo se praxi, že v Jižní 
Karolíně byl každý nový otrok předveden před 
katawbského bojovníka namalovaného válečnými 

barvami, aby jej zastrašili před pokusem o útěk. Tyto 
služby Katawbů byli velmi ceněny. Už v roce 1720 
přijali Katawbové tolik osadnických zvyklostí, že krom 
náboženství zcela opustili tradiční způsob života. Ale 
nakonec vlivem mormonských kněží přijali v roce 1883 
náboženství Církve Ježíše Krista, Svatých posledních 
dnů (mormoni)  
 
Ale vraťme se ještě zpět do minulosti. Jak jsme si už 
řekli, první zmínka o Katawbech – Iswech pochází z let 
1566-67, kdy na ně narazil Španěl Pardo. V roce 1653 
navázali Katawbové kontakt s prvními osadníky 
přicházejícími z Virginie. Už tenkrát Katawbové válčili 
se svými jižními sousedy Čerokíji. Když v roce 1660 
prchali Šavanové před Irokézským tlakem do Jižní 
Karolíny, dostali od Čerokíjů povolení usadit se mezi 
nimi a Katawby, čímž jim prakticky sloužili jako 
ochrana před nepřátelskými nájezdy. Pochopitelně se 
časem vyvinulo nepřátelství i mezi Šavany a Katawby. 
Téměř ve stejnou dobu se poblíž Cumberland Basin 
usadili Yučiové. Katawbové bojovali i s nimi.  
 
Irokézové však na své Šavany nezapomněli a válečné 
tlupy Seneků, někdy doprovázené Delawary cestovali 
po „cestě bojovníků“, ze západního New Yorku dolů na 
jih podél Susquehanna River do Pensylvánie, přes 
výběžek Appalačských hor do Jižní Karolíny. Nájezdy 
proti Šavanům ovšem postihly i Katawby i jiné sousední 
kmeny. Katawbové si pochopitelně takové jednání 
nenechali líbit a často velmi urputně pronásledovali 
Seneky až do Pensylvánie. S takovým náhlým přívalem 
nepřátel Katawbové nepočítali a proto požádali své 
Britské spojence o pomoc, které se dočkali v podobě 
zbraní i lidí.  
 
Válečná sekera vykopána mezi Irokézy a Katawby byla 
krvavá téměř sto let. Jelikož byli oba kmeny britskými 
spojenci, velmoc velmi usilovala o to, aby mezi nimi 
zavládl mír. Po mnoha neleháních se jim podařilo 
přimět náčelníky obou stran k jednání. To se stalo v roce 
1706. Mocná liga Irokézů přistupoval k mírové dohodě 
tak, že považovala Katawby za nový podrobený kmen. 
Ti však byli příliš pyšní, aby se s něčím takovým smířili 
a navíc stále Irokézy nenáviděli. Mír padl a nájezdy 
započali znovu.  
 
Válčení Katawbů proti Yučiům a Šavanům bylo účinné, 
jelikož byli dobře vyzbrojeni. Yučie drželi v obklíčení v 
zálivu Confederation Creek. Šavany porazili v bojích v 
roce 1707 a vyhnali je ze země.  
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Katawbové byli ve válce velmi zaměstnání. Pomáhali 
kolonistům bojovat proti Francouzům v Mexickém 
zálivu. Útočili na Francouze v Mobile (1703) a o pět let 
později se spojili s Čerokíji a Alibami, aby společně 
bojovali proti francouzským obchodníkům v oblasti. 
Francouzi poštvali proti Katawbům alianci kmenů z 
okolí Detroitu, kteří čas od času podnikali na jih 
nájezdy.  
 
V roce 1711 se začalo válčit v Severní Karolíně. Tamní 
osadníci se cítili být přiliž utlačování místními 
Tuskarory, že proti nim povstali ve zbrani. Jelikož však 
byli přiliž slabí požádali o pomoc Jižní Karolínu. Ta 
vyslala na pomoc armádu o síle třiceti mužů milice a 
pěti set Katawbů a Yamasiů. Ti ve dvou bitvách 
Tuskarory porazili a zavládlo příměří. Další problém 
však nastal, když Severní Karolína odmítla zaplatit 
náklady za vojenské výdaje. Aby J. Karolína nebyla 
ztratná, prostřednictvím Katawbů nechala unést několik 
set Tuskarorů, které obratem prodali do otroctví. Je 
jasné, že z těchto důvodů nemělo příměří dlouhé trvaní. 
Následují rok přitáhla z jihu opět armáda, tentokrát 
silnější. Katawbů a Yamasiů bylo tisíc a drtivým 
útokem Tuskarory opět porazili. Mnoho vězňů bylo 
umučeno a čtyři sta lidí prodáno do otroctví. Během 
roku 1714 odešli Tuskarorové do New Yorku, kde se 
spojili s Oneidy a stali se šestým členem Ligy Irokézů. 
Nikdy nezapomněli, co jim Katawbové provedli a 
Irokézové měli další důvod proč „ploché hlavy“ trestat. 
Na druhé straně si ani Katawbové s Yamasii nenechali 
ujít příležitost vyrazit proti Tuskarorům. 
 
Jelikož Katawbové velmi úzce splynuli s britskými 
osadníky a přijímali jejich zvyky, často se stávalo, že se 
i zadlužovali. Obchodníci, kteří chtěli získat své peníze 
pak zadržovali ženy a děti dlužníků, které následně 
prodali do otroctví. Dluhy byli obvykle za kořalku. Z 
toho důvodu došlo poprvé k projevu nepřátelství mezi 
Katawby a osadníky. Katawbové se proti těmto 
praktikám vzbouřili, vyburcovali okolní kmeny a došlo 
k tzv. „válce Yamasiů“ (1715) Několik britských 
obchodních stanic bylo zpočátku dobyto a vypáleno, 
jenže osadníci vzpouru nemilosrdně a krutě potlačili. 
Mír byl uzavřen v roce 1717 a Katawbové opět věrně 
sloužili Britům. Jenže mnoho jiných menších kmenů, 
které se k povstání přidalo už natrvalo zmizelo ze světa. 
Ti, co přežili se smísili s Katawby.  
 
Navzdory tomu, že se ke Katawbům přidali zbytky 
zaniklých kmenů, jejich počet nadále klesal. V roce 
1728 po sedmdesáti letech válčení, alkoholismu a 
nemocí, jich bylo pouze čtrnáct set. Strašlivou ránu jim 

zasadila vlna neštovic (1738), která vyhubila polovičku 
kmene. Jakousi posilou byli Wyandoti z Ohia, kteří 
přišli a spojili se s kmenem v roce 1733.  
 
I přes úsilí anglických úřadu zastavit válku mezi 
Katawby a Irokézy, boje pokračovaly. Se špatnými 
následky pro Katawby, kterých v roce 1752 zůstalo 
pouhých sedm set z toho sto dvacet válečníků. Nakonec 
přece jen bylo dosaženo míru. Byl dojednán v Albany 
(1759), ale i tak Katawbům zůstal ještě jeden vážný 
nepřítel – Šavani.  
 
Zbytek válečníků byl využíván v britské armádě během 
Francouzsko – Indiánské války (1755- 63), coby 
zvědové, ale druhá vlna neštovic (1759-60) vyhubila 
další polovinu kmene. Národ zcela zpustl. Zůstalo už je 
šedesát válečníků, kteří ještě sloužili jako zvědové ve 
válce proti Čerokís (1760-61) a to bylo naposledy, co 
nějak vážně ovlivnili dějiny Severní Ameriky. Během 
roku 1758 opustili svou poslední vesnici v Severní 
Karolíně. Smlouvou uzavřenou v Pine Hill (1760) a 
Augustě (1763) jim bylo trvale přiděleno patnáct mil 
čtverečních v Jižní Karolíně u Catawba River.  
 
Zabitím posledního z významných náčelníku jménem 
Haiglar, během nájezdu Šavanů v roce 1763 bylo moc 
Katawbů navždy zlomena. 
 
Katawbové nejenže ztratili veškerou svou autoritu, ale 
ještě jim bylo zabíráno území, které trvale kmeni patřilo 
na základě smluv o kterých byla zmínka výše. V letech 
1761 a 1765 si mnoho osadníků jednoduše zabralo půdu 
patřící Katawbům. Ti protestovali na úřadech Jižní 
Karolíny, které sice reagovali a slíbili, že vše bude dáno 
do pořádku, ale nic se nestalo. Proto Katawbové během 
Americké revoluce sloužili jako zvědové na straně 
Američanů. Když britská armáda vstoupila do J. 
Karolíny , Katawbové prchli do Virginie a vrátili se až 
po bitvě u Guilford Court House (1781).  
 
Ale ani po revoluci úřady nereagovali na stížnosti 
kmene, proti nedovolenému záboru. Nakonec v roce 
1826 přežívalo v chudobě na jedné mílí čtvereční, sto 
deset Katawbů . 
 
V roce 1840 prodali svou zemi, ale zdá se, že smlouva 
neodpovídala tehdejším zákonům. Přesto odešli 
Katawbové do Severní Karolíny, kde jim byla však 
žádost o přidělení půdy zamítnuta. Nakonec přijali 
šlechetnou nabídku svých bývalých nepřátel Čerokís ke 
společnému soužití. V roce 1847 se opět pokusili vrátit 
do původního domova v Jižní Karolíně, kde jim zůstalo 
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stále ještě 600 akrů půdy. Nabídku odstěhovat se do 
Oklahomy k Čoktawům odmítli. Katawbové měli 
kupodivu svou účast i během občanské války, když 
podporovali stranu Severu.  
 
Sčítaní lidu z roku 1910 udalo počet Katawbů sto dvacet 
čtyři. Ačkoli už Jižní Karolíně mohli zůstat, federální 
statut kmene jim byl odmítnut. V roce 1962 už byl počet 
členů kmene o něco lepší – šest set. Pak se jich mnoho 
odstěhovalo do Oklahomy. Po roce 1973 Katawbové 
reorganizovali kmenovou radu a získali od Jižní 
Karolíny po dlouhých právních bitvách v roce 1994, 
statut federálního kmene.  
 

 
 
Kikap ůjci - Kickapoo - Kiwegapawa 
 
 Před příchodem Evropanů se výsostné území Kikapůjců 
rozprostíralo od severozápadu Ohia až do jižního 
Michiganu. Byla to země mezi jezery Erie a Michigan. 
Potom se různě stěhovali po celé Severní Americe, ale 
díky své přizpůsobivosti a odolnosti dokázali jakž takž 
ustát všechny útrapy.   
 
 Původní kmen nebyl nijak velký. Kikapůjců bylo snad 
jen kolem čtyř tisíc. Během 17 století, kdy žili Kikapůjci 
s mnoha jinými ve wisconsinském exilu a různě se 
stěhovali, nebylo o jejich počtu nic známo. Po roce 1817 
přijali mezi sebe Maskouteny a soudí se, že jich bylo 
dohromady kolem dvou tisíc. V roce 1825 jich agent 
americké vlády napočítal dva tisíce dvě sta. Sčítaní lidu 
z roku 1910 odhalilo, že v Kansasu žije dvě stě jedenáct 
a v Oklahomě třináct set padesát Kikapůjců. V Mexiku 
jich je asi čtyři sta.  
 
 Jméno Kikapů pochází z algonkínského slova 
Kiwegapawa - jehož význam je "ten, který se 
pohybuje". Jiná názvy podle národů: Auyax 
(Tonkawové), Hecahpo (Otové), Higabu (Omahové a 

Ponkové), Ikadu (Osedžové), Kicapoux, Outitchakouk a 
Quicapou (Francouzi), Ontarahronon a Tekapu 
(Huróni), Shakekahquah (Wičitové), Shigapo (Kiowa-
Apači) a Sikapu (Komančové).  
 
 Kikapůjci jsou součástí algonkínské jazykové rodiny. 
Jejich řeč je velmi podobna té kterou mluvili Lišky, 
Saukové, Maskouteni a Šavani.  
 
 Po roce 1765 se celý kmen rozdělil na dvě větve - 
Prérijní a Vermillionské Kikapůje. S původních názvu 
jejich vesnic se zachovali jenom tyto: Etnataek, 
Kickapougowi, a Kithlipecanuk.  
 
 Podle starých tradic Kikapůjci věřili, že v dávných 
dobách žili společně s Šavany jako jedná rodina, dokud 
je nerozdělila tlapa Velkého medvěda. Jazyková a 
kulturní příbuznost by to mohla opravdu dokazovat. 
Podle způsobu kmenů od Velkých jezer, žili v 
Kikapůjové ve stálých vesních a stěhovali se pouze v 
zimě a létě. Po žních pořádal kmen velký lov, při němž 
se kmen dělil do několika loveckých táborů. Byli to 
zruční zemědělci a lovci a jídelníček si doplňovali 
sběrem divokých plodů. Mnoho Američanů bylo 
překvapeno, jakými sou Kikapůjové zručnými 
hospodáři. Jako první kmen od Jezer se naučili i skvěle 
ovládat koně a brzy se stali stejně šikovní jako praví 
Indiáni Plání. Kmenové uspořádaní bylo patriarchální a 
náčelnictví bylo dědičné. Důležitou roli hráli sourozenci 
z matčiny strany, kteří se velkou měrou podíleli na 
výchově dětí svých příbuzných. Kikapůjci si velmi 
vážili svých tradic a zvyků, ale kvůli častému stěhování 
od mnoha věcí nakonec upustili. Ale pokud mohli, 
houževnatě si bránili to, co bylo jejich vlastní a vzdávali 
se vždycky mezi posledními. Tak si získali věčné 
jméno.  
 
 Už od samotného počátku Kikapůjci Evropanům příliš 
nedůvěřovali a jenom výjimečně jim dovolovali vstup 
do vesnic. Občas tam pouštěli obchodníky, ale 
misionáře nikdy. I v pozdějších letech přijalo 
křesťanství jen pár jedinců. Nejpevněji se svých tradic 
drželi Kikapůjci v Mexiku. Cizince přijímali do kmene 
jen velmi zřídka a proto patří Kikapůjové k 
nejčistokrevnějším indiánským národům Severní 
Ameriky. Většina z nich také hovoří rodným jazykem. 
A to vše zachovávají až do dnešní doby.  
 
 První vážné potíže řešili Kikapůjci během Bobří války, 
kdy museli čelit útočícím Tionontatům, Ottawům a 
Neutrálové, kteří hledali nová loviště bobrů. Poté přišli 
výbojní Irokézové a přinutili je k odchodu do 



 128

Wisconsinu, kde se potýkali s místními kmeny i 
západnějšími Dakoty. Ve Wisconsinu se v roce 1658 
poprvé setkali s Francouzi. Jezuité se marně pokoušeli 
Kikapůjce obrátit na „pravou víru.“  
 
 V roce 1701 pozval Antoine de la Mothe Cadillac 
mnohé kmeny, z Wisconsinu a okolí, aby se 
přestěhovali k Detroitu. Kikapůjci pozvání přijali také. 
Cadillac, ale nebyl vůbec dobrý vyjednávač a místo 
toho, aby Indiány ke spolupráci povzbuzoval, spíše je k 
tomu nutil. Vytvořil tak ovzduší rivality a konkurence, 
které vedlo k velmi napjaté atmosféře v okolí Detroitu a 
Fort Pontchartrain. Spory vedli až k První válce Lišek 
(1712-16) při niž zahynulo u Detroitu přes tisíc Lišek. 
Kikapůjci s Liškami spolupracovali a když se společně 
vrátili zpět do Wisconsinu mstili se tam na Francouzích 
a těm, co jim pomáhali. Mnozí francouzští spojenci 
žádali o pomoc, ale Francouzi ji nebyli  schopní až do 
roku 1715. Proti vesnicím Kikapůjců a Maskoutenů 
vytáhla armáda a oba kmeny raději požádali o mír. 
Lišky zůstali v boji osamocení, ale dokázali se ve svých 
pevnostech urputně bránit. Kikapůjci mohli pomáhat 
Liškám v boji proti Illinoiským Peoriům a to také 
udělali.   
 
 Jelikož dělali Lišky stále problémy, rozhodli se je 
Francouzi zničit jednou provždy. Vzplála Druhá válka 
Lišek (1728-37) a Kikapůjci společně s Maskouteny se 
postavili na stranu Lišek. Francouzi překvapivě rychle 
zaútočili na jejich vesnice  a zahnali je až k Mississippi. 
Později se při nějaké poradě Lišky s Kikapůjci 
nepohodli a uražené Lišky na cestě domů zabili pár 
Kikapůjů. Ti se přidali okamžitě na stranu Francouzů a 
v roce 1728 jim pomohli v Illinois obklíčit velkou 
společnost Lišek. Šest set Lišek tenkrát přišlo o život. 
Plán vyhladit Lišky se Francouzům skoro podařil, ale 
soucit Kikapůjů je před úplnou katastrofou zachránil. 
Když během roku 1736 vedli francouzskou armádu proti 
Liškám, záměrně ji zavedli do močálu a potom ji tam 
vodili ve velkých kruzích pořád dokola. Proti Liškám 
odmítli bojovat i jiné kmeny a bez jejich podpory 
Francouzi raději s Liškami uzavřeli mír 
 
 Později se Kikapůjci přestěhovali více na jih až k 
Milwaukee River v jižním Wisconsinu, ale kvůli častým 
nemocem, které kosili jejich sousedy raději odešli na 
severní hranice dnešních státu Illinois a Indiana. Tam 
měli výborné podmínky pro zemědělství a lov bizonů. 
Dokonce začali obchodovat s Angličany, ale ne přímo. 
Prostředníky jim dělali Miamiové. Občas kupčili i s 
Francouzi, ale to jenom ze zdvořilosti vůči svým 
spojencům. Ze stejných důvodů válčili i proti 

Čikasawům, ale v obchodě dávali přednost Angličanům, 
protože měli levnější a kvalitnější tovar 
 
 Ve roce 1765 se kmen rozdělil na dvě větve. Západní 
Prérijní žijící v severním Illinois, která více 
spolupracovala s Liškami a Sauky. Druhá větev, 
východní obývající severní Indianu, dostala název 
Vermillionské a byla úzce spjata s Miamii. Vermillionští 
bojovali během Francouzsko-indiánské války po boku 
Francouzů. Když dosáhli Britové nad Francouzi převahu 
jednali i s jejich vojenskými spojenci. Za Kikapůjce od 
Wabash opět jednali  Miamiové. Posléze povstal v roce 
1762 delawarský prorok Neolin a Kikapůjci jako praví 
zastánci starých zvyků naslouchali jeho hlasu. Přidali se 
k Pontiakovu povstání. Po porážce se museli 
Kikapůjové opět vrátit do Illinoi, ale ne všichni tak 
učinili. Zemi Illinois dostal na starosti Angličan George 
Croghan, kterého však Wabashi Kikapůjci přepadli a 
zajali. Jenže během přepadu zahynuli i tři Šavani, kteří 
mu dělali doprovod. To byl vážný problém. Šavani byli 
přátelé a tahle věc by je mohla vážně urazit. Proto 
Angličany požádali, aby se za ně u Šavanů omluvili a za 
tuto službu pak propustí rukojmí Croghana. Britové na 
návrh přistoupili a celá věc dopadla docela dobře.  
 
 Když Illinoiové zabili Pontiaka, povstala celá jeho 
bývala koalice proti nim. Tažení se účastnili i Kikapůjci, 
kteří se podíleli na obléhaní Peoriů na Starved Rock. 
Illinoiové válku prohráli a vítězové si zabrali jejich 
zemi. Kikapůjci si vybrali zemi mezi horními toky 
Vermillion a Wabashe.  
 
 Prérijní Kikapůjci se dále věnovali válce s Osedži. V 
roce 1763 se od hlavní části západní větvě oddělila 
jedna tlupa a usadila se poblíž dnešního St. Louis. Tam 
dále s Osedži bojovali dále a s pomoci příbuzných z 
Illinois zničili v roce 1800 celou vesnici Malých Osedžů  
a pobili jim padesát válečníků.   
 
 Po americké revoluci začali Dlouhé nože proudit do 
Ohia, Indiany a Kentucky. Indiáni sestavili v roce 1787 
proti Američanům velkou koalici, ke které se Kikapůjci 
připojili. Když diplomatická jednání selhala, přišla řada 
na zbraně. Válčilo se po celé hranici a válčilo se velmi 
krutě. Asi tři sta Kikapůjců se střetlo s Američany na 
Wabashi a způsobili jim vážné ztráty. Oplátkou přepadla 
kikapujské vesnice milice z Kentucky vedena Patrickem 
Brownem. Válka se rozšířila až do Illinois, kde 
Kikapůjci bojovali společně s Piankašawy. K povstání 
se začalo připojovat stále více kmenů, jejichž vedením 
se ujal Malá želva a po něm se i válka nakonec 
jmenovala (1790-94). I když nakonec Indiáni prohráli, 
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přesto Američany ve dvou bitvách na hlavu porazili. 
Prohra a kapitulační podmínky způsobili Kikapůjcům 
jisté psychické trauma. Tenkrát ze světové scény zmizeli 
Maskouteni, jejichž zbytky se sloučili právě s Kikapůjci.   
 
 S Tekumsehovým povstáním se v Kikapůjcích opět 
probudila ztracená válečnická hrdost. Tekumseha 
podporovali ve všech bitvách a byli to právě oni, kdo u 
Tippecanoe utrpěli nejtěžší ztráty, ale i tak zůstali věrní. 
S Tekumsehem válčili až do jeho smrti u Kanadské 
Temže.  
 
 Stále sílící americká moc přinutila většinu Kikapůjů k 
odchodu za Mississippi. Jejich morálka opět upadala a 
kmen se rozdělil do několika tlup žijících si vlastním 
způsobem. Ti, kteří zůstali v Illinoi stále přepadali 
americké osady, tak dlouho, dokud proti nim nezasáhla 
armáda. Vojáci vyhnali opět nějaké Kikapůje do 
Missouri, ale dvě stě těch nejhouževnatějších stále 
odolávalo na Mackinaw River. V roce 1832 tam ještě 
byli a dokonce bojovali ve Válce Černého jestřába v 
roce 1834. Pak je armáda  zahnala za Mississippi. 
Několik jednotlivců v Illinois ještě zůstalo.  
 
Mezi lety 1819 až 1824. bylo nejvíce Kikapůjců posláno 
do středního a jižního Missouri, kde museli válčit opět s 
Osedži. Potíže jim činili i američtí hraničáři, kteří se bez 
povolení usazovali v jejich zemi. Úřady s tím nic 
nedělali, tak se začali jednotlivé tlupy opět stěhovat. 
Jejich cílem se stala Oklahoma a Texas. V Missouri jich 
zůstal asi třetina. V tom čase už některé skupinky 
Kikapůjců žili v Texasu padesát let. V Texasu pomáhali 
Kikapůjové chránit Španěly před Apači a Komanči. Po 
zabráni Texasu Američany odešli mnozí Kikapůjci do 
severního Mexika na řeku Rio Grande. Ti, co zůstali v 
Texasu museli stále své životy bránit před místnými 
Američany, takže nakonec odešli do Oklahomy.  
 
 Kikapůjové z Missouri nakonec kvůli Osedžům a 
Američanům zemi opustili a požádali úřady o povolení 
usadit se v Kansasu. To jim bylo uděleno a obě strany 
podepsali patřičné smlouvy.  
 
 Sto Kikapůjců spolupracovalo s Američany ve Válce 
Seminolů, ale byla to opravdu jenom výjimka. Horší byl 
alkoholismus, ten způsobil mezi Kikapůjci vážné 
morální škody. Ale i tak se bránili vlivu amerických 
misionářů a náboženství „bílého muže“ ji bylo krajně 
nepříjemné. Ale i tak se stalo, že do svého původního 
vyznání nějaké prvky „křesťanství“ přijali a upravili 
podle vlastních představ. Ojedinělý pokus zavést ve 
světě Kikapůjců „křesťanství“, byl prorok Kenekuk 

(Keeannehuh), který vytvořil jakousi směsku starého a 
nového, ale následovalo jen pár příznivců.  
 
 Kikapůjci zdokonalili své jezdecké a lovecké umění na 
Pláních a stali se dokonalým prérijním kmenem. Své 
místo na slunci však museli hájit proti mnoha 
nepřátelům a při tom nezůstali sami, měli mnoho 
spojenců, včetně Komančů se kterými paradoxně válčili 
mexičtí Kikapůjci.   
 
 V roce 1852 odešla s Kansasu další část Kikapůjců. 
Úřady je donutili prodat většinu tamního území a 
přestěhovat se do Oklahomy. Jenže tam se všem 
nechtělo a proto raději odešli do Mexika. Doprovázeli je 
tam Potawatomiové a nějací floridští Indiáni. Z Mexika 
Kikapůjci rádi útočili proti Texasanům.   
 
 Během Občanské války, do niž se Kikapůjci nezapojili, 
prodali v Kansasu dalších 150 000 akrů půdy. Ti, co zde 
žili, tvrdě bojovali za svá práva až do roku 1948. stále tu 
ještě vlastní 19 200 akrů půdy. 
 
  Kikapůjci z Oklahomy pomáhali svým mexickým 
příbuzným v boji proti Texasanům dokud proti nim 
nezasáhla armáda. V roce 1873 překročil Ranald 
Mackenzie tajně se svojí jednotkou mexické hranice a 
mnoho Kikapůjů nemile překvapil. Mnoho z nich padlo 
a do zajetí bylo vzato pře čtyřicet žen a dětí. To nakonec 
přinutilo Kikapůje skončit z nájezdy a návratu do Států. 
Zpět se jich vrátilo asi osm set a většina z nich se 
usadila v Oklahomě. Ti, co zůstali v Mexiku, asi 
polovina, dostali od vlády přiděleno 17 000 akrů půdy v 
Santa Rosa Mountains of Coahuila. V roce 1876 k sobě 
vzali ještě nějaké Kwahadijské Komanče. Ve státech 
pracují jako námezdní dělníci až dodnes. Mají prakticky 
dvoje občanství, takže mohou volně cestovat přes 
hranice sem a tam. V Texasu byl úředně registrován 
Kickapoo Traditional Tribe of Texas v roce 1983.  
 
 Kikapůjcům v Oklahomě bylo přiděleno 22 000 akrů 
půdy blízko McLoud. Během roku 1891 došlo v 
Oklahomě díky pozemkovému zákonu k tolika 
machinacím a podvodům, že se polovina kmene 
rozhodla odejít zase do Mexika. Nyní v Oklahomě 
neexistuje žádná úředně registrovaná rezervace 
Kikapůjců, ale těm, co tu žijí stále patří ještě 6 200 akrů 
půdy.  
 
 Kansaští Kikapůjci, kterých je dnes asi pět set, si žijí 
poměrně spokojeně. Jejich kmenová vláda sídli ve městě 
Horton.   
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Maskouteni - Mascouten 
 
 Vesnice Maskoutenů se kdysi nacházely v 
jihozápadním dolním Michiganu. Tito lidé s oblibou 
válčili s Ottawy a Neutraly, ale v roce 1660 museli kvůli 
Irokézům své domovy opustit a připojili se k jiným 
uprchlíkům na cestě do Wisconsinu. Ve Wisconsinu 
panoval chaos a mnohé národy se ve společných 
vesnicích promíchaly. Tak se stávalo, že se rozpadala i 
kmenová identita. Maskouteni podle všeho dorazili do 
Wisconsinu ve dvou skupinách. Severní tlupa se 
společně s Wey usadila na jižním břehu jezera 
Winnebago, přesněji na Fox River Portage. Jižní tlupa 
se smísila s Liškami a Kikapůji na řece Milwaukee.  
 
 Počátkem roku 1680 se Severní tlupa společně s Wey 
posunula k jihu. Tito  Maskouteni se zprvu zdrželi na 
řece Ohio v jižním Illinois, ale přešli až k řece Wabash. 
Po zbytek 18. století byli členy sdružení wabašských 
kmenů - Maskoutenů, Weů, Piankašawů a 
Vermillionské tlupy Kikapůjů. Toto sdružení v podstatě 
tvořilo jeden kmen.  
 
 Jižní tlupa se v roce 1712 přestěhovala k 
francouzskému obchodnímu středisku, Detroit. Kdysi to 
byla vlastně jejich země, ale nyní se tu tísnilo příliš 
mnoho národů. Není divu, že ovzduší bylo více než 
napjaté. Stres vyvrcholil První válkou Lišek. Během 
bojů Jižní tlupa dost utrpěla, a tak se Maskouteni vrátili 
raději zpět do Illinois a Wisconsinu. V roce 1770 žili 
společně s prérijními tlupami Kikapůjů a Potawatomiů.  
 

 Odhaduje se, že Maskoutenů mohlo kdysi být kolem 
šesti tisíc, ale francouzské výpočty z roku 1670 udávají 
počet méně než dva tisíce. V následujících letech jejich 
počet dramaticky klesal. Když převzali po Francouzích 
nadvládu Britové, agent William Johnson se o 
Maskoutenech vůbec nezmiňuje. To bylo v roce 1764. 
Jiný britský důstojník ten rok, ale hlásil, že pět set 
Maskoutenů žije západně od jezera Michigan. Wabašští 
Maskouteni žili nepovšimnuti až do roku 1779. Tehdy 
jich bylo kolem osmi stovek a byli součástí Piankašawů 
a Vermillionské tlupy Kikapůjců.  Američané se v roce 
1813 a 1825 zmínili o Maskoutenech pouze v tom 
smyslu, že se smísili s Kikapůji.  
 
 Jak se sami Maskouteni nazývali ve svém rodném 
jazyce se nedochovala ani zmínka. Samotné slovo 
Maskouten pochází od Lišek a znamená ‚Malí prérijní 
lidé‘. Zde jsou ještě názvy v jiných formách: Mascoutin, 
Mathkoutench, Musketoon, Ontouagannha (Irokézové).  
 
 Nářečí Maskoutenů patřilo k těm od Velkých jezer, 
konkrétně skupina Wakashan. Podomně mluvili Lišky, 
Saukové a Kikapůjové.  
 
 Maskouteni byli tak nenápadný kmen, že si je Evropané 
často zaměňovali s Liškami, Kikapůji, či Wey. Bylo to 
tím, že se nijak výrazně neodlišovali od svých sousedů a 
ani v dějinách se nijak zvláště neprosadili. Dá se říci, že 
si žili svým tichým a nerušeným životem, nikým 
nepovšimnuti.  
 
 Maskouteni dříve v dolním Michiganu těsně sousedili s 
Potawatomii. Proto musí jméno ‚Malí prérijní lidé‘ 
pocházet až z pozdějších časů. Z období, kdy 
Maskouteni žili v severním Illinois. Žel dnes už nežije 
žádný s Maskoutenů, kdo by celou záhadu o jejich 
historii vysvětlil.  
 
 První Evropan, který na Maskouteny mohl narazit byl 
jezuita Jean Nicolet, který se zajímal o kmeny kolem 
jezera Michigan v roce 1638. O Maskoutenech se však 
nezmiňuje.  
 
 Když před rokem 1632 začali Francouzi poskytovat 
svým indiánským spojencům pušky, netušili jakým 
budoucím pohromám tak napomohli. Vlastnictví pušek, 
i když nebyly kdovíjak kvalitní, zvedlo jejich majitelům 
sebevědomí, a těm, co je neměli zase pěkně pokleslo. 
„Hromové“ zbraně zkrátka naháněli strach. Těmi 
„šťastnými“ majiteli pušek byli mezi jinými i Ottawové 
s Neutrály. Jezuité pracující mezi Huroni zaznamenali 
takovou událost: Ottawové s Neutraly vedli v roce 1641 
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válku proti Assistaerononům. Assistaerononové byli 
„Lidé Ohně“, tak nazývali Huroni své jižní sousedy, ale 
dodnes se přesně neví, kdo to vlastně byl. Mohli to být s 
velkou pravděpodobností Maskouteni. Umístění 
přepadené vesnice tomu také nasvědčuje. Zpráva dále 
uvádí: Deset dnů obléhalo dva tisíce Ottawů a Neutralů 
vesnici Assistaerononů. Když byla obrana prolomena, 
vítězové se k poraženým chovali více než krutě. Osm set 
žen a dětí bylo vzato do zajetí. Někteří z nich byli 
adoptování, ostatní umučeni. Sedmdesát válečníků bylo 
upáleno u kůlu smrti. Staří lidé trpěli nejvíce, byli 
oslepeni a pak propuštěni do lesů, bez doprovodu a 
jídla.  
 
 Podobný osud nakonec potkal z rukou Irokézů téměř 
všechny algonkíny od Jezer. Algonkíni prchali na západ 
a mezi nimi i zbylí Maskouteni. V roce 1655 ustupovali 
podél jižního břehu jezera Michigan a pokusili se usadit 
v  jihovýchodním Wisconsinu. Místní Winnebagové 
jim, ale dali najevo, že nejsou vítání, a proto ustoupili až 
za Mississippi, kde konečně našli útočiště mezi Wey 
(Miami) a Kikapůji.  
 
 Samotní Winnebagové museli zakrátko čelit velkému 
tlaku. Válčili s Irokézy, Liškami a nakonec s Illinoii, ale 
nebyli úspěšní. Nakonec nedokázali čelit ani 
uprchlickým kmenům, takže byli rádi, když se k nim v 
roce 1658 přidali nějací Maskouteni. Jenže i tak se 
museli kvůli Irokézům přestěhovat dál na jih od jezera 
Winnebago.  
 
 Irokézové napadli v roce 1665 vesnici Maskoutenů-
Weů poblíž Fox Portage a zahnali je do vnitrozemí, 
blíže  k Maskoutenům  a Kikapůjům u Mississippi v 
jihozápadním Wisconsinu. Kvůli Dakotům nebylo 
bezpečně ani zde. Když konečně v roce 1667 uzavřeli 
Irokézové s Francouzi mír, uprchlíci si mohli 
oddechnout. Severní Maskouteni a Weové se vrátili k 
Fort Portage. Jižní Maskouteni s Kikapůji zůstali na 
Mississippi. Francouzi měli nyní přístup k Jezerům a 
mohli s místními čile obchodovat. S Maskouteny 
navázal kontakt pan Perot na Fox Portage.  
 
 Následující rok navštívil stejnou vesnici jezuita Claude-
Jean Allouez a jako první Evropan vůbec identifikoval 
Maskouteny. Allouez si byl jistý, že Maskouteni jsou 
onen záhadný kmen z dolního Michiganu, který Huroni 
nazývali Assistaeronony - Ohňoví lidé. Allouez se 
pokusil Maskouteny navštívit ještě několikrát, ale oni jej 
mezi neviděli rádi. Stejně jako Weové a Kikapůjci 
pokládali misionáře za čaroděje. Zato s obchodníky se 

stýkali a kožešinový byznys po roce 1667 v Green Bay 
jen vzkvétal.  
 
 Mnohé národy ve Wisconsinu zakládaly z obraných 
účelů smíšené vesnice, jenže díky tomu  ztrácely svou 
kmenovou identitu, kterou v době míru jen ztěží 
obnovovali. Některé menší kmeny se ztratili úplně, jako 
třeba Kitčigameové, Asseguni, Munduové a Noquetové. 
Ti se pravděpodobně ztratili mezi Maskouteny.  
 
 V roce 1673 se od Maskoutenů oddělili Weové a odešli 
na jih k Chicagu. Mascouteni si založili vlastní vesnici 
na Melleoki (Milwaukee) River. Navzdory odloučení 
udržovali obě skupiny Maskoutenů trvaly kontakt 
prostřednictvím francouzských obchodníků v La Baye.  
 
 Jenže obchod sebou přinesl i negativní stránku věci, a 
to konkurenční třenice. Ty se nevyhnuly ani 
Maskoutenům. Ti se dostali do křížku s Illinoii. Celá 
věc je o to pikantnější, že za to mohli sami Francouzi. 
Ona totiž mezi jejich obchodníky nepanovala žádná 
vřelá spolupráce, ale těžká konkurence. Když se pokusil 
Robert LaSalle v roce1679 obchodovat s Illinoii, 
obchodníci z Green Bay mu v tom chtěli zabránit, a to 
tím, že proti němu poštvali Maskouteny a Miamie. Ti 
mu měli zabránit v cestě do Illinois. Náčelník 
Maskoutenů Manso, chtěl dokonce o pomoc požádat 
Irokéze.  
 
 Takový nápad se Maskoutenům brzo vrátil na hlavu. 
Obchod a spousta nepřátel upoutala pozornost Irokézů. 
Ti nakonec proti Illinoiům vytáhli a přizvali k sobě i 
Miamie, ke kterým se připojili zase Maskouteni. V roce 
1682 se spolupráce Miamiů a Irokézů zhroutila, což se 
týkalo i Maskoutenů. Ve stejný rok Irokézové poprvé 
zaútočili na vesnici Maskoutenů poblíž Chicaga. 
Následující rok udeřili Irokézové podruhé a tentokrát 
zahubili šedesát lidí. Maskouteni se chtě nechtě stali 
součástí Francouzské aliance.  
 
 Algonkíni museli neustále čelit Irokézům, a ti se 
rozhodli v roce 1684 napadnout Fort St. Louis, ale 
narazili na tuhý odpor. Kolem pevnosti tábořilo mnoho 
kmenů, které se spojili k jednotné obraně. Byli mezi 
nimi i Maskouteni.  
 
 Francouzi v roce 1685 postavili Fort St. Nicolas u 
Prairie Du Chien a Fort St. Antoine u jezera Pepin, aby 
mohli obchodovat s Dakoty. Jižní Maskouteni, 
Kikapůjci a Lišky to pokládali za zradu. Nejenže začali 
bojovat proti Dakotům, ale postavili se i proti 
obchodníkům, protože Dakotům dodávali zbraně. 
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Několik francouzských obchodníků bylo zabito a 
okradeno. Maskouteni chtěli zabít i samotného Perota. 
Chtěli ho okrást a pak upálit, ale v poslední chvíli jej 
zachránili Kikapůjci. Maskouteni od Chicaga 
následovali v roce 1695  Wey a odešli na jih do západní 
Indiány. Do roka byli decimováni neštovicemi a 
Čikasawy. Maskouteni se posunuli na sever do údolí 
Wabashe. Tam utvořili spojenectví s Wey a Piankašawy 
a stali se známí jako wabašské kmeny. Malárie v roce 
1710 opět jejich populaci značně oslabila.  
 
 Ve stejném roce přijali Maskouteni společně i s jinými 
pozváni pána Cadillaca a přestěhovali se k Detroitu. 
Kolem města bylo nahuštěno mnoho národů, ale ještě 
před Bobří válkou patřilo toto území Maskoutenům a 
Liškám. Podle toho se k ostatním i chovali. 
Potawatomiové, Huroni a Ottawové žádali Francouze, 
aby Lišky a Maskouteny od Detroitu vykázali, ale 
Frantíci to ignorovali. Stěžovatelé nakonec zaútočili a 
Maskouteni prchli  k Liškám a společně se připravili k 
válce. Začala Válka lišek (1712-16). Maskouteni, Lišky 
a Kikapůjci byli obleženi Hurony, Ottawy, Potawatomii 
a Mississaugy. Ve velké bitvě padlo přes tisíc 
Maskoutenů Lišek a Maskoutenů. Maskouteni a 
Kikapůjci prchli na západ k příbuzným ve Wisconsinu. 
Odtud podnikali po tři léta odvetné nájezdy k Detroitu. 
V roce 1715 proti nim vytáhli Francouzi a 
Potawatomiové a opět je porazili. Francouzi s nimi 
později uzavřeli mír a Lišky zůstali osamoceny. Když 
válka Lišek skončila, přemluvili Lišky Maskouteny, aby 
s nimi bojovali proti Illinoiům. Illiniům přišli na pomoc 
Francouzi, kteří už měli Lišek plné zuby a rozhodli se je 
vyhubit. Navíc se kvůli nějakým neshodám pohádali 
Lišky s Maskouteny a Kikapůji s Liškami dokonce 
zabili i nějaké Maskouteny. Potom už Francouzům 
nedalo žádanou práci, aby Maskouteny dostali na svou 
stranu. Maskouteni společně s Kikapůji byli u toho, 
když ve velké bitvě v severním Illinois byli v roce 1730 
Lišky téměř vyhubeny.  
 
 V roce 1746 se Maskouteni spojili s Potawatomii, 
Menomineei a Odžibweji, aby přes protesty Francouzů 
vyhnali Peorie z jižního Wisconsinu. Mezi lety 1751 až 
1754 zabrali spojenci i území Peoriů v severním Illinois. 
Během roku 1751 postihly Maskouteny neštovice a 
zredukovali wisconsinskou skupinu na tři sta lidí.  
 
 Wabašští Maskouteni mezitím podstoupili podobnou 
ztrátu kmenové identity a integrovali se mezi okolní 
kmeny. Jako příklad muže sloužit táto příhoda. V roce 
1750 se vydali náčelníci Maskoutenů a Kikapůjů do Fort 
de Chartres a žádali velitele pevnosti, aby z vězení 

propustil náčelníka Piankašawů, Vlka. Francouzi se 
žádosti trochu divili. Normálně by měli o Vlka žádat 
Miamiové, ale neznali tu skutečnost, že otec Vlka byl 
Kikapů a matka Maskouten. Francouzi tomu nakonec 
naštěstí porozuměli a prosbě vyhověli. Vlk byl 
Francouzům velmi vděčný a zasadil se o to, aby kmeny 
od Wabashe byli Francii loajální.  
 
 Maskouteni Francouzům pomáhali ve Francouzsko-
Indiánské válce hlavně tím, že se účastnili nájezdů proti 
Čikasawům. Jinak převážně obchodovali ve Fort 
Ouiatenon (Lafayetta) v Indianě, a to až do pádu 
Quebecu v roce 1759. Následující rok pevnost obsadili 
Britové a obchodovalo se dále. Roku 1762 postihlo 
Údolí Ohia velké sucho a následný hladomor. Díky 
tomu, že Lord Amherst omezil dodávky zboží pro 
Indiány, začala být situace v regionu dost napjatá. V 
roce 1762 měl za úkol wabašské kmeny uklidnit 
Thomas Hutchins. Indiáni po něm hlavně požadovali 
zásoby, ale ty jim Angličan nemohl poskytnout. Tohle 
vše se odehrálo během Neolinova kázání o starých 
dobrých mravech a následného Pontiakova povstání.  
 
 Maskouteni se podíleli na dobytí Fort Ouiatenon a její 
britské zajatce vzali pod svou ochranu Weové a 
Piankašawové. Jinak se na válce nijak zvláště 
nepodíleli, ale také se ani nevzdali. Pontiak podepsal 
mír v roce 1765, ale Maskouteni, Kikapůjci, 
Piankašawové a Weové navštívili Fort de Chartres, aby  
požádali o zbraně a střelivo s tím, že budou dále 
bojovat. Pierre de Villiers, poslední francouzský velitel 
v Illinois jim zdvořile poděkoval za předešlé služby, ale 
jejich nabídku odmítnul. Weové, Piankašawové a 
Miamiové tady nakonec zvolili mír, ale Maskouteni s 
Kikapůji zůstali ve válce. V roce 1765 se vypravil do 
Illinois v doprovodů Šavanů britský vyjednávač 
plukovník George Croghan, který měl s Francouzi 
sjednat kapitulaci. V červnu dorazila jeho výprava k ústí 
řeky Wabash, ale tam na něj číhala válečná společnost 
osmdesáti Maskoutenů a Kikapůjů. Samotný Croghan 
byl zajat, ale většina z jeho doprovodu padla, včetně 
dvou šavanských sačemů. Tahle věc dost naštvala 
Miamie, Wey, a Piankašawy, protože zrovna s 
Angličany jednali o mírů a navíc tu byli pobiti šavanští 
náčelníci a válečnici. Šavani chtěli pochopitelně tuto 
urážku smít krví. Nakonec byli Maskouteni s Kikapůji 
donuceni Croghana propustit a požádat jej, aby s Šavany 
vyjednal podmínky o odškodnění. Croghan nakonec 
úspěšně dokončil svou misi a v roce 1766 jednal s 
wabašskýmy kmeny, včetně Maskoutenů a Kikapůjů.  
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 Poslední úřední zmínka o Maskoutenech z Wisconsinu, 
pochází z roku 1768. Předpokládá se, že později zcela 
splynuli s prérijními Kikapůjci, nebo Potawatomii v 
severním Illinois. Pokud by to byla pravda, pak by se 
mohli podílet na Pontiakově zabití a rozprášení 
posledních zbytků konfederace Illiniů.  
 
 Maskouteni od Wabash si zatím žili poměrně klidně. 
Nezapojovali se do válek o Ohio Valley a odmítli i podíl 
na Válce lorda Dunmora, do které je zvali Šavani s 
Mingy. Zůstali také neutrální když Američané bojovali 
za nezávislost (1775-83), ale to jen z počátku. V roce 
1778 přitáhl do Illinois George Rogers Clark a jeho dvě 
stě mužů virginské milice. Clark si podrobil místní 
britské posádky a území zabral ve prospěch Spojených 
států. Kdyby Clark, zapřísáhly Indiánobijce více 
naslouchal wabašskýmy kmenům, mohl by přijmout 
jejich nabídku pomoci při tažení na Detroit. Jenže ten si 
je naopak svým arogantním jednáním tak znepřátelil, že 
se raději přiklonili na stranu Britů. Spojenectví 
Angličanů a wabašských kmenů bylo potvrzeno v roce 
1778. Maskouteni zůstali britskými spojenci po zbytek 
války. Po válce se připojili k velké Západní alianci, 
která nechtěla Američanům dovolit překročit Ohio. 
Bojovalo se od roku 1786 až do příchodu kentucké 
milice pod vedením plukovníka Johna Hardina. Ten vzal 
roku 1791 wabašské vesnice útokem a odvedl odtud 
padesát dva žen a dětí. Využil je jako rukojmí a přinutil 
Indiány podepsat smlouvu. Od roku 1792 nebyli 
wabašské kmeny součásti Západní aliance.  
 
 Smlouvu v Putnamu podepsalo třicet jedna sačemů, z 
toho dva Maskouteni. Pokud je známo, byla to jediná 
smlouva, kterou kdy Maskouteni se Spojenými státy 
uzavřeli. Od té doby jsou zmínky o Maskoutenech jen 
sporadické. Patří mezi ně informace o tom, že 
Maskouteni přijímali každoroční dary od španělské 
vlády od roku 1788 až do roku 1792 kdy Španělsko 
prodalo Louisianu Američanům. Pak se Američané 
zmiňují o Maskoutenech pouze ve dvou případech. Ten 
první je z roku 1813 a týká se toho, že Maskouteni jsou 
součásti národa Kikapůjů. Druhý záznam je stejný a 
pochází z roku 1825. A pak …už jen ticho.  
 
                                                                                               
 
 
 
  
 

 
                                                                                      
Miamiové 
 
Když se francouzští misionáři nejprve se setkali s 
Miamiem v polovině 17. století, žili kolem břehů jez. 
Lakea Michigan. Miami se tam údajně pohyboval kvůli 
tlaku od Irokézů.Brzy si francouzští průzkumníci všimli 
mnoha lingvistických a kulturních podobností mezi 
Miami skupinami a Illiniwek. V tomto okamžiku, hlavní 
rozdělení Miamia byla: 
Atchakangouen (také Atchatchakangouen nebo větší 
Miami) 
Kilatika 
Mengkonkia (Mengakonia) 
Pepikokia 
Piankeshaw (Newcalenous) 
Wea (Ouiatenon) 
 
V r.1696, Comte de Frontenac jmenoval Jeana Baptistea 
Bissot, Sieur de Vincennes jako velitele francouzských 
základen v Indianě. Tady se stal dobrými přáteli s 
Miamii, usazoval se nejprve u St. Joseph River, a, v r. 
1704, zakládal malou obchodní stanici a pevnost u 
Kekionga, den daru Fort Wayne, v Indianě. 
 
Eventuální vítězství Britů ve francouzské válce vedli ke 
zvýšené britské přítomnosti v tradičních Miami 
oblastech. 
Koncem století, domorodé divize proti angličanům byli: 
Řeka úhoře 
Miami 
Piankeshaw 
Wea 
 
Dvě skupiny byly silně maskovány u některých Illini 
kmenů, a byli později spojeni s nimi pro administrativní 
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účely. Skupina řeka Úhoře udržovala poněkud oddělený 
stav.  
 

 
 
Mohawkové 
 
Johannes Megapolensis: Krátká zpráva 
 o mohawských indiánech 
 
Místní kraj (oblast horního toku řeky Hudson a dolního 
toku řeky Mohavk - pozn. M. S.) je jako Německo. 
Země je pěkná, úrodná ve všem co člověk potřebuje, s 
výjimkou oblečení, plátna, sukna, punčoch, bot atd., toto 
všechno je zde vzácné. ... (Na s. 168-171 následuje 
podrobný popis země a přírody, přeložena je jen jedna 
pasáž - pozn. M. S.) 
 
Rok předtím, než jsem sem připlul (1641), zde bylo 
tolik krocanů a jelenů, že se přicházeli krmit až do 
zahrad u domů a ohrad pro prasata. Indiáni je chytali v 
takovém množství, že jelen byl pak prodáván 
Nizozemcům za bochník chleba nebo za nůž či dokonce 
za tabákovou dýmku; ale dnes člověk musí zaplatit za 
dobrého jelena šest nebo sedm guilderů (stříbrná či zlatá 
mince – pozn. M. S.) 
 
V této zemi jsou dva druhy obyvatel: první křesťané – 
přinejmenším takzvaní; druzí Indiáni. O křesťanech 
nebudu říkat nic, mým záměrem je mluvit jen o 
Indiánech. Těch jsou také dva druhy: zaprvé 
Mahakinbas (Mahakobaas), kteří sami sebe nazývají 

Kajingahaga (Mohavkové – pozn. editora); za druhé 
Mahakans, jinak zvaní Agotzagena (Mohykáni – pozn. 
editora). Oba tyto národy mluví rozdílnými jazyky, jež 
mezi sebou nemají žádnou příbuznost, jako holandština 
a latina. Tito lidé spolu dříve vedli velkou válku (1624?-
28 – pozn. M. S.), ale Mohykáni byli nakonec Mohavky 
podmaněni, došlo k uzavření míru a poražení jsou 
zavázáni přinášet každoročně tribut vítězům. My žijeme 
mezi oběma těmito národy Indiánů a když k nám oni 
přicházejí z jejich země, nebo my jdeme k nim, dávají 
nám všemi způsoby najevo své přátelství. Hlavním 
národem ze všech divochů, s nimiž máme kontakty, jsou 
Mohavkové, kterým všichni ostatní Indiáni okolo nás 
odvádějí tribut. Tento národ má velmi obtížný jazyk a 
mě stálo velké úsilí se ho naučit tak, abych jím byl 
schopen plynule mluvit a kázat. Není zde žádný křesťan, 
jenž by jejich jazyku perfektně rozuměl. Ti, kteří zde 
žili dlouho, umí používat jakýsi druh žargonu 
dostačující na to, aby mohli obchodovat, ale nechápou 
základy tohoto jazyka. Pracuji na slovníku mohavštiny, 
a když jsem mezi nimi, ptám se jich, jak různé věci 
nazývají. Ale jelikož jsou velmi hloupí, často nemohou 
pochopit, co po nich chci. Navíc, když mi to řeknou, 
jeden mi to řekne v infinitivu, jiný v oznamovacím 
způsobu, jeden v první osobě, druhý v druhé, jeden v 
přítomném času, jiný v minulém. Já pak někdy stojím a 
koukám, ale nejsem schopen to dát na papír. Jelikož 
mají skloňování i časování a používají augmenty 
(předpony při tvoření minulého času - pozn. M. S.) jako 
Řekové, jsem pak tak zoufalý, že se nemůžu 
rozhodnout, co mám dělat a není zde nikdo, kdo by mi 
řekl, jak to je správně … Když jsem poprvé zjistil, že 
vyslovují svá slova tak různě, zeptal jsem se komisaře 
společnosti (Bastiaen Jansen Krol, který žil ve Fort 
Orange většinu času od roku 1626 – pozn. editora), co to 
znamená. Odpověděl mi, že neví, ale myslí si, že každé 
dva až tři roky si mění jazyk. Oponoval jsem mu, že se 
nemůže stát, aby si celý národ měnil jazyk podle 
jednoho vzoru. Ačkoli s nimi byl v kontaktu dvacet let, 
nemohl mi nabídnout žádnou pomoc. 
 
Indiáni v této zemi jsou jako naši Nizozemci zjevem i 
postavou; někteří z nich mají pěkně formovaná těla a 
údy. Všichni mají černé vlasy a oči, ale jejich kůže je 
žlutá. V létě chodí nazí, jen své privátní partie mají 
zakryté hadrem. Děti do deseti, dvanácti a někdy až 
čtrnácti let věku chodí zcela nahé. V zimě si kolem sebe 
jednoduše ovinou kůži z jelena, medvěda či pantera 
(pumy - pozn. M. S.), nebo si vezmou nějakou bobří, 
vydří, kočičí, mývalí, kuní, norkovou, veverčí či 
nějakou takovou kožešinu, kterých je v této zemi 
spousta a sešijí jich několik dohromady… Nebo si koupí 
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od nás Nizozemců dva a půl lokte (cca 1,2 metru – 
pozn. M. S.) vlněné látky (duffel) a tu si pak jednoduše 
přehodí přes sebe jako by byla roztržená, nesešívají ji a 
odejdou s ní pryč. Stále se prohlížejí a považují se za 
velmi krásné. Sami si dělají punčochy (legíny – pozn. 
M. S.) a také boty s jelení kůže, anebo vezmou listy z 
kukuřice spletou je dohromady a používají je jako boty. 
Ženy i muži chodí s  nezakrytou hlavou. Ženy si 
nechávají narůst velmi dlouhé vlasy, občas si je svazují 
a nechávají je viset na záda. Muži nosí dlouhý pramen 
vlasů splývající dolů, někteří na jednu, jiní na obě strany 
hlavy. Na vrcholu svých hlav mají pruh z vlasů táhnoucí 
se zepředu až na krk o šířce asi tři prsty. Ten si zkracují 
dokud není tak dva až tři prsty dlouhý a stojí jim nahoru 
jako kohoutí hřebínek, nebo prasečí štětiny. Na obou 
stranách tohoto kohoutího hřebínku si veškeré vlasy 
zkracují, kromě již zmíněných pramenů. Na těch 
vyholených místech si nechávají také malé lokny, 
takové jaké jsou na košťatech a takto jsou pěkně 
vyzdobeni. 
 
Malují si rovněž své tváře červeně, modře atd., takže 
vypadají jako sám ďábel. Své hlavy si natírají 
medvědím sádlem, které si všichni nosí pro tento s 
sebou účel v malém košíku. Říkají, že to dělají proto, 
aby jim lépe rostly vlasy a jako preventivní opatření 
proti vším. Pokud cestují berou si s sebou svou kukuřici, 
kotlík, dřevěnou mísu a lžíci. Toto si zabalí a pověsí na 
záda. Kdykoli jsou hladoví, ihned rozdělají oheň a vaří. 
Umějí udělat oheň třením dvou kousků dřeva o sebe a to 
velmi rychle. 
 
Obecně nežijí v manželství, a když někteří z nich mají 
ženy, manželství nepokračuje, pokud to jedné ze stran 
nepřijde přínosné. A tak se rozvedou a každý si vezme 
jiného partnera. Znal jsem takové, kteří se rozešli a 
potom žili dlouhou dobu s někým jiným, ale ty pak zase 
opustili, našli si svého bývalého partnera a znovu se dali 
dohromady. I když třeba mají manželky, nerezignují na 
smilnění a pokud se mohou vyspat se ženou jiného 
muže považují to za bravurní kousek. Ženy se velmi 
náruživě oddávají děvkaření. Jsou ochotné se vyspat s 
mužem za jeden, dva či tři šilinky (1 holandský šilink = 
12 centů – pozn. editora) a naši Nizozemci je velmi 
vyhledávají. 
 
Ženy, když odrodí, jdou okamžitě pryč a ačkoli je třeba 
velká zima, umyjou sebe a dítě v řece či ve sněhu. Ani si 
nelehnou, ale stále chodí (neboť jak říkají, kdyby si 
lehly tak brzy umřou). Musejí sekat dřevo, cestovat 
mnoho kilometrů s dítětem, zkrátka ony chodí, stojí, 
pracují, jako kdyby nesměly ležet a není vidět, že by 

kvůli tomu utrpěly nějakou újmu. Někdy se pokoušíme 
přesvědčit naše ženy, aby takto také „lehaly“ a že 
způsob, jakým se „lehá“ v Holandsku je pouze plýtvání 
časem. Muži mají nad svými konkubínami velkou moc. 
Když například udělají něco, co je nepotěší a vzbudí 
jejich hněv, vezmou sekeru a praští je do hlavy, takže je 
problém uzavřen. Ženy mají povinnost připravit pole, 
sekat, sázet a dělat vlastně vše. Muži nedělají nic, jen 
loví, rybaří a válčí. Ke svým nepřátelům jsou během 
války velmi krutí. Zajatcům vytrhávají nehty, uřezávají 
články prstů a někdy celé prsty. Poté jsou donuceni před 
nimi zpívat a tancovat úplně nazí. Nakonec své zajatce 
opékají na pomalém ohni několik dní a potom je snědí. 
Obyčejní lidé jedí končetiny, zadek a trup, náčelníci 
hlavu a srdce. 
 
Naši Mohavkové vedou velké války proti kanadským 
Indiánům na řece svatého Vavřince a přivádějí mnoho 
zajatců, mezi nimiž jsou někdy křesťanští Francouzi. 
Minulý rok přivedli tři Francouze, přičemž jeden z nich 
byl jezuita (toto se stalo 2. srpna 1642, jezuita, jehož 
život ušetřili, byl otec Isaac Jogues. Jeho zajetí trvalo až 
do srpna 1643 – pozn. editora). Jednoho z nich zabili, 
ale jezuitu (jehož levý palec uřízli a všechny nehty a 
některé články prstů vyrvali) propustili a poslali ho z 
našeho území jachtou do Francie. Děti mezi desátým a 
dvanáctým rokem nechávají naživu a rovněž všechny 
ženy, které zajmou, pokud nejsou velmi staré, potom je 
také zabijí. Ačkoli jsou velmi krutí ke svým nepřátelům, 
k nám se chovají velmi přátelsky a my z nich vůbec 
nemáme strach. Chodíme s nimi do lesa, setkáváme se 
navzájem, někdy i jednu či dvě hodiny cesty daleko od 
nejbližšího domu a je to jako bychom se potkali s 
křesťany. Také s námi spí v našich pokojích před našimi 
postelemi. Jednou jich vedle mé postele spalo osm, 
neboť je jejich zvykem spát jen tak na holé zemi a mít 
pod hlavou jen kámen či kus dřeva. Večer chodí spát 
velmi brzy, krátce po večeři, ale ráno vstávají před 
svítáním. Jsou velmi zanedbaní a špinaví, nemyjí si ani 
ruce ani obličej, ale nechávají vše na své žluté kůži a 
vypadají jako prasata. Jejich chleba tvoří indiánské obilí 
(kukuřice) rozdrcené na kousky mezi dvěma kameny. Z 
toho pak udělají placku a pečou jí ve žhavém popelu. 
Jejich dalším jídlem je zvěřina, krocani, zajíci, medvědi, 
divoké kočky, jejich vlastní psi, atd. Ryby vaří hned, jak 
je vyndají z vody, aniž by je čistili. Také vnitřnosti z 
jelena s veškerým jejich obsahem, občas uvaří. Pokud 
jsou střeva příliš tuhá, vezmou jeden konec do pusy a 
druhý do ruky pak to roztrhnou a snědí. Tak to obvykle 
dělají s masem, neboť si ukrojí malý kus, položí ho do 
ohně na tak dlouho, jak trvá cesta z domova do kostela a 
pak je to hotové. Když do toho potom kousnou, 
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vytryskne krev všude okolo jejich pusy. Někdy také 
vezmou kus medvědího tuku velký jako dvě pěsti a 
snědí ho jen tak bez chleba či čehokoli jiného. Je 
normální, že nemají žádné vousy; ani jeden ze sta nemá 
okolo pusy vousy. 
 
Mají o sobě od přírody velmi vysoké mínění. Říkají Ihy 
Othkon („Já jsem ďábel“), což má znamenat, že jsou 
nadřazeným národem. Když sebe a své lidi vychvalují, 
například poté, co jim sdělíme že jsou mistři v chytání 
jelenů, či v něčem jiném, oni říkají: Tkoschs ko, 
aguweechon Kajingahaga kouaane Jountuckcha Othkon, 
což znamená „Vskutku všichni Mohavkové jsou velmi 
mazaní ďáblové“. Své domy si dělají z kůry stromů, 
velmi uzavřené a teplé, a uprostřed nich rozdělávají 
oheň. Z kůry stromů rovněž dělají kánoe neboli malé 
čluny, které uvezou čtyři, pět nebo šest osob. Jindy 
vydlabávají stromy a používají je jako čluny, přičemž 
některé jsou velmi velké. Několikrát jsem seděl a plul s 
deseti, dvanácti či čtrnácti lidmi v jednom takovém 
vydlabaném kmeni. V naší osadě (Rensselaerswyck – 
pozn. editora) máme dřevěnou kánoi, získanou od 
Indiánů, která lehce uveze 200 schepelů (asi 600 litrů - 
pozn. M. S.) zrní. Jejich válečnými zbraněmi byly dříve 
luk a šípy, spolu s kamennou sekerou či palicí, ale nyní 
od nás získali pušky, meče, železné sekery a palice. 
Jejich peníze sestávají z jistých malých kostiček 
vyráběných z mušlí či lastur, jež se dají nalézt na pláži 
(wampumy – pozn. M. S.). Ty pak uprostřed proděraví a 
navlékají na nit nebo z nich dělají pásy široké jako ruka 
či širší a věší si je na krk nebo okolo těla. V uších mají 
několik děr a do nich si rovněž dávají nějaké 
(wampumy). Cení si těchto kostiček stejně jako většina 
křesťanů zlata, stříbra nebo perel. Nemají ale rádi naše 
peníze, nehodnotí je více než železo. Jednou jsem 
ukázal jednomu z jejich náčelníků stříbrný tolar. On se 
mě zeptal, jakou to má mezi křesťany cenu. Když jsem 
mu to řekl, strašně se nám smál a říkal, že jsme blázni, 
když si takto ceníme kus kovu. Pokud by měl on takový 
peníz, hodil by ho do řeky. Své mrtvé umisťují vztyčené 
do jam a nepokládají je na zem. Potom do hrobu hodí 
nějaké stromky a dřevo nebo ho uzavřou palisádou. 
Mají určený čas, kdy chodí chytat ryby, medvědy, 
pantery (pumy), bobry a úhoře. Na jaře chytají velké 
množství placek (druh ryby - pozn. M. S.) a mihulí, 
které jsou zde neuvěřitelně velké. Položí je na kůru 
stromů, vystaví je slunci a důkladně je vysuší. Potom je 
dají do vaků (notasten), které splétají z konopí, jenž zde 
divoce roste. Takto ryby nechávají až do zimy. Když je 
jejich kukuřice zralá, vyndají ji z klasů, otevřou hluboké 
jámy a uskladní ji v nich přes zimu. Umějí rovněž udělat 
rybářské sítě a když chtějí pomocí těchto sítí rybařit, jde 

jich deset nebo dvanáct dohromady a pomáhají si 
navzájem, přičemž síť je jejich společným vlastnictvím. 
 
Náboženství je pro ně zcela cizí, ačkoli mají 
Tharonhijouaagona (jinak zvaného též 
Athzoockuatoriaho) jakéhosi ducha, kterého si považují 
jako Boha. Nicméně mu neslouží ani mu neobětují. 
Uctívají a dary obětují ďáblu jménem Otskon neboli 
Aireskuoni. Pokud nemají štěstí ve válce, chytí 
medvěda, rozřežou ho na kousky, opečou, nabídnou 
svému Aireskuonimu a říkají přitom zhruba následující: 
„Oh! velký a mocný Aireskuoni, přiznáváme, že jsme tě 
urazili, neboť jsme nezabili a nesnědli naše zajaté 
nepřátele; odpusť nám to. Slibujeme, že zabijeme a 
sníme všechny zajatce, jež příště získáme, stejně tak jak 
jsme zabili a nyní sníme tohoto medvěda.“ Také, když 
je počasí velmi horké a najednou přijde chladivý vítr, 
oni křičí Asoronusi, asoronusi, Otskon awoouhsi 
reinnuha, což znamená „Děkuji ti ďáble, děkuji ti malý 
strýčku!“ Pokud jsou nemocní či mají nějaké bolesti v 
končetinách a já se jich zeptám, co je trápí, říkají, že 
ďábel sedí v jejich těle, nebo na bolestivých místech a 
kouše je tam. Připisují ďáblu i různé nehody, jež se jim 
stanou. Kromě toho, ale žádné náboženství nemají. 
Když se modlíme posmívají se nám. Někteří z nich tím 
zcela pohrdají, jiní jsou zase překvapení, jestliže jim 
řekneme, co děláme při modlení. Když sloužíme mši, 
někdy se jí deset či dvanáct z nich zúčastní, každý má v 
ústech dlouhou tabákovou dýmku vlastní výroby, a 
chvíli stojí, dívají se a poté se mě zeptají, co to dělám a 
co chci, když tam sám stojím a říkám tolik slov, přičemž 
nikdo další nesmí mluvit. Vysvětluji jim, že nabádám 
křesťany, aby nekradli, nebyli chlípní, neopíjeli se, 
nevraždili a že oni by tyhle věci také neměli dělat. 
Říkám jim, že mám v úmyslu kázat jim to samé za 
nějakou dobu a docházet za nimi do jejich země a jejich 
opevnění (tři dny cesty odtud dále do vnitrozemí) až 
budu dobře umět jejich jazyk. Na to mi oni odpovídají, 
že dělám dobře, když učím křesťany, ale okamžitě 
dodávají Diatennon jawij Assirioni, hagiouisk, to 
znamená „Proč tolik křesťanů dělá takové věci?“ 
Nazývají nás Assirioni, tj. výrobci oblečení, nebo 
Charistooni, tj. výrobci železa, neboť naši lidé jim jako 
první přinesli oblečení a železo. 
 
Pokud je v domě menstruující žena, oni do něj nevstoupí 
a ani s ní nejedí. Žádná žena se nesmí dotknout jejich 
ok, do nichž chytají jeleny. Tvrdí, že jelen to může 
ucítit. 
 
Jednoho dne přišla do našeho domu stařena a řekla mým 
lidem, že její předkové jí vyprávěli, že 
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„Tharonhijojagon, tedy Bůh, šel jednou na procházku se 
svým bratrem, došlo mezi nimi k hádce a Bůh svého 
bratra zabil.“ Mám za to, že tato bajka má svůj původ v 
Kainovi a Ábelovi. Mají směšnou teorii ohledně 
Stvoření. Myslí si, že těhotná žena spadla z nebe a želva 
(želv je zde hodně a jsou velké, dvě až čtyři stopy 
dlouhé, některé s dvěma hlavami, velmi zlomyslné a 
náchylné ke kousání) vzala onu těhotnou ženu na svá 
záda, neboť všechno bylo pokryté vodou. A jak ta žena 
seděla na želvě, šátrala rukama ve vodě a vyškrábala 
nějakou zemi. Tak se stalo, že se země dostala nad 
vodu. Myslí si, že existuje více světů než jeden a my 
jsme podle nich přišli z jiného světa. 
 
Mohavští Indiáni jsou rozděleni do tří kmenů (klanů - 
pozn. M. S.), jež nazývají Ochkari, Anaware, Oknaho, 
to znamená Medvěd, Želva a Vlk. Želva je z nich 
největší a nejvýznamnější. Chvástají se, že jsou 
nejstaršími potomky výše zmíněné ženy. Postavili si 
palisádovou pevnost, kterou nazývají hrad Asserué. Ti z 
Medvěda jsou druzí nejvýznamnější a jejich hrad se 
nazývá Banagiro (Kanagiro - pozn. editora). Poslední 
jsou jejich potomci a jejich hrad se jmenuje 
Thenondiogo. Každý z těchto indiánských kmenů nosí 
zvíře, po němž je pojmenován (jako erb na zástavě), 
když jde do války proti svým nepřátelům, jako znamení 
své statečnosti. Nedávno za mnou přišel jeden z jejich 
náčelníků a podaroval mě medvědem, vydrou a nějakým 
oblečením, jež ukradl Francouzům, což jsem musel 
přijmout jako projev přátelství. Když otevřel svou 
brašnu, měl v ní vysušenou medvědí hlavu s 
rozšklebenými zuby. Zeptal jsem se ho, co to znamená? 
Odpověděl, že si jí připevnil na levé rameno vedle své 
hlavy, a potom z něj byl ďábel, jenž se nemusí o nic 
starat a ničeho se obávat. 
 
Jejich vláda spočívá na nejstarších, nejchytřejších, 
nejvýmluvnějších a nejbojovnějších mužích. Ti společně 
rozhodují a mladí bojovní muži to potom vykonávají. 
Ale jestliže obyčejní lidé s rozhodnutím nesouhlasí, je to 
ponecháno na posouzení davu. Náčelníci jsou mezi nimi 
obecně nejchudší, protože místo toho, aby si brali od 
obyčejných lidí jak je zvykem mezi křesťany, jsou 
naopak zavázáni lidem dávat. Zvláště pokud je někdo 
zabit ve válce, dají množství darů příbuzným mrtvého. 
Pokud přivedou nějaké zajatce nabídnou je rodině, ze 
které byl někdo zabit a zajatec je pak adoptován rodinou 
na místo mrtvého. Neexistuje zde trest za vraždu a jiná 
darebáctví, ale každý je svým vlastním mstitelem. 
Přátelé zemřelého se mstí na vrahovi, dokud není 
nastolen mír pomocí darů příbuzenstvu. Ale ačkoli jsou 
tak krutí a žijí bez jakýchkoli zákonů či trestání 

pachatelů zla, nedochází zde ani k polovině zločinů a 
vražd ve srovnání s křesťany. Často s údivem uvažuji o 
všech vraždách spáchaných v Otčině (Nizozemí - pozn. 
M. S.) i přes veškeré rázné zákony a tvrdé tresty. Tito 
Indiáni, ačkoli žijí bez zákonů nebo bez strachu z trestu, 
nezabíjejí (či jen velmi zřídka) lidi, pokud se to nestane 
ve velkém hněvu nebo v boji jeden na jednoho. Proto se 
pohybujeme zcela bezstarostně mezi Indiány a 
setkáváme se v lese hodiny chůze daleko bez toho, aby 
někomu bylo ublíženo.  
 
  
 
Poznámka o autorovi: 
 
Johannes Megapolensis (řecko-latinská forma jména 
Grootstede) se narodil asi roku 1603 nebo 1604 v 
severním Holandsku. Předtím, než odplul do Nového 
Nizozemí, kázal třináct let na území Nizozemska. Do 
kolonie dorazil v srpnu 1642 i se svojí ženou a čtyřmi 
dětmi. Vykonával funkci duchovního placeného 
Západoindickou společností. První tři roky měl plat tisíc 
florinů, další tři roky dvanáct set. Získal si velkou 
důvěru patrona kolonie, možná větší než kdokoli jiný. 
Žil v osadě Rensselaerswyck na východním břehu řeky 
Hudson (naproti dnešní Albany). Když mu v roce 1649 
skončila smlouva, chystal se odplout zpět do Evropy, ale 
byl přemluven, aby zůstal a sloužil v Novém 
Amsterdamu. Zemřel roku 1669 v kolonii nedávno 
obsazené Angličany a přejmenované na New York. 
Výše přeložený pamflet vyšel poprvé v Alkmaaru v roce 
1644. 
 
  
 
Johannes Megapolensis, Krátká zpráva o mohavských 
Indiánech (v originále: Een kort Ontwerp vande 
Mahakvese Indianen, anglicky: A Short Account of the 
Mohawk Indians) 1644, in: Narratives of New 
Netherland, 1609-1664, James F. Jameson (editor), New 
York 1909, s. 168-180. Jedná se o jeden z vůbec prvních 
komplexnějších popisů některého z irokézských kmenů. 
 
 Krátká zpráva o mohavských Indiánech, jejich zemi, 
jazyku, vzhledu, oblékání, náboženství a vládě, takto 
napsal a nedávno, 26. srpna 1644, poslal z Nového 
Nizozemí Johannes Megapolensis mladší, tamní kazatel. 
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Mohykáni - Mahican 
 
 Hranice původní domoviny Mohykánů tvořilo na 
severu údolí řeky Hudson, Catskill Mountains a jižní 
hranici zase jezero Champlain. Na západě ji 
ohraničovala Schoharie River a na východě hřebeny 
Berkshire Mountains a Green Mountains.   
 
 Mohykáni byli poměrně velký a mocný kmen. Říká se, 
že v roce 1600 jich mohlo být tak kolem třiceti pěti tisíc. 
Žel v roce 1672 byl jejich počet jen jeden tisíc. Rok 
1796 byl velmi kritický a Stockbridge Mohykánů bylo 
pouhých tři sta. Tito „poslední Mohykáni“ žili z Oneidy 
a Brothertony v severní části státu New York. K tomuto 
malému počtu můžeme ještě připočíst Mohykány žijící s 
Wyandoty a Delawary v Ohiu. Je možné, že jich bylo 
kolem šesti stovek. Sčítání lidu z roku 1910 událo šest 
set Stockbridgeů a Brothertonů v severním Wisconsinu. 
Tři roky po ratifikaci Indian Reorganization Act  (1934) 
získali Stockbridgeové statut kmene. Dnes je jich 
registrováno kolem patnácti set žijících v rezervaci 
blízko Green Bay ve Wisconsinu. Žije tam také 
sedmnáct set Brothertonů bez kmenového statutu v 
rezervaci na východním břehu Winnebago. 
 
 Mohykánům se také říká Mahicani, což je správně, ale 
nesmí se zaměňovat s Mohegany (což se mi před časem 
stalo). Mohegani jsou jiný národ,příbuzný Pequotům. 
Mohykáni si sami říkali „Muhhekunneuw" - "Lidé 
veliké řeky." Tenhle název byl pro Holanďany příliš 
složitý, proto jim začali říkat „Manhigan“ a z toho 
vznikl dnešní Mohykán. Manhigan je mohykánský 
výraz pro vlka, který patřil mezi jejich významný totem. 
Střídavě se také používalo: Maeykan, Mahigan, 
Mahikander, Mahinganak, Maikan a Mawhickon. V 
pozdějších letech se nejvíce ujal anglický Mohykán. 
Francouzi jim říkali Loup (Vlci), jenže Francouzi tak 
říkali mnoha jiným algonkinským kmenům od Sv. 
Vavřince. Jiné varianty jména: Akochakaneh 

(Irokézové), Hikanagi (Šavani), Monekunnuk, 
Mourigan (Francouzi), Nhikana (Šavani), Orunges, 
Canoe Indians, River Indians, Stockbridge, Tonotaenrat 
a Uragees. 
 
 Mohykáni se řadí do algonkínské jazykové rodiny, 
nářečím příbuzní Munsee a Unami Delawarům. 
Východní větev kmene měla podobný dialekt jako 
Wampanoagové, Massachusetsové a Nausetové. 
 
 Mohykáni se dělili na tyto podkmeny: Mohykány, 
Mečkentowoony, Wawyačtonokony, Westenhuky a 
Wiekagjoky.  
 
 Když v roce 1826 psal James Fenimore Cooper svého 
„Posledního Mohykána“, netušil jaký zmatek tím 
napáchá. Na jedné straně sice Mohykány proslavil, ale 
na druhé je také pohřbil. Mnoho lidí si mysli, že tento 
kmen vymřel, nebo jsou zmateni ohledně Moheganů. 
Mnoho Američanů nemá ani tušení, že Mohykáni jsou 
stále velice živí a bydlí pod jiným jménem ve 
Wisconsinu.  
 
 Kulturně se podobali Mohykáni mnoha jiným lesním 
kmenům v oblasti. Politický se dělili do pěti podkmenů 
žijících ve čtyřiceti vesnicích. Vesnice byli řízeny 
dědičnými sačemy, které ale do úřadu schvalovala rada 
náčelníku jednotlivých rodů. Mohykáni měli tři rody: 
Medvědy, Vlky a Želvy. Válečníci tvořili jakousi elitu 
národa. Rada sačemů se scházela k poradám ve vesnici 
Shodac, východně od dnešní Albany. Rozhodnutí rady 
bylo akceptováno celým kmenem. V době války převzal 
autoritu válečný náčelník, který mohl uplatňovat práva 
diktátora.  
 
 Vesnice stavěli Mohykáni na vyvýšených místech. Byly 
dobře opevněné a dosti velké. Zpravidla je tvořilo 
dvacet až třicet dlouhých domů. Kolem vesnic byla pole 
osazená kukuřicí, tykvemi a fazolemi. Ryby měli 
Mohykáni také velmi v oblibě. Maso si pořizovali 
lovem a v zimě se kmen rozděloval do různých 
loveckých tlup, ale jinak trávili zimní měsíce společně 
ve vesnicích. Mohykáni dokázali zpracovávat měď, 
kterou získávali od Velkých jezer. Vyráběli z nich 
ozdoby a hroty šípů. Když začali obchodovat s 
Holanďany, opustili své tradiční zbraně a rychle si 
osvojili pušky, se kterými se naučili dobře zacházet.  
 
 Evropané si ještě v sedmnáctém století mysleli, že 
objevili západní cestu do Číny. Z toho důvodu vyplul 
Henry Hudson ve službách Holandské východoindické 
společnosti proti proudu stejnojmenné řeky, aby onu 
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mýtickou zkratku do Asie vypátral. To bylo v září roku 
1609 a na své pouti se setkali s Wappingery. Ti se ale 
chovali nepřátelsky, tak raději pluli dál. Nakonec 
narazili na mělčinu poblíž jedné mohykánský vesnice. 
Mohykáni byli přátelští a měli velkou chuť obchodovat. 
Hudson vyčerpal všechno své zboží a do Holandska se 
vracel s lodí napěchovanou cennými kožešinami. 
Chlupaté zboží sem začalo lákat více holandských 
obchodníků. Ti první sem dorazili roku 1610. Jejich 
příchod způsobil v oblasti obrovskou nestabilitu. Smrt 
zde šířili nejen evropské epidemie, ale touha po zisku a 
zbraních.  
 
 Podél toku Sv. Vavřince se kvůli kožešinám bojovalo 
už nějakou dobu a nyní se problém týkat i Mohykánů. 
Irokézští Mohawkové nutně potřebovali s Holanďany 
obchodovat kvůli puškám, ale v cestě měli území 
Mohykánů. Vztahy mezi oběma národy nebyly zřejmě 
ty nejlepší. Svou roli v tom mohli hrát nějaké staré 
křivdy, ale také to, že Mohykáni měli dobrý přístup ke 
kmenům, které vyráběli vampumové pásy, což v té době 
byla pro Indiány cenná obchodní komodita. Tak či onak 
Mohykáni odmítli Mohawkům přístup k Holanďanům a 
začala válka.  
 
 Holandští obchodníci zpočátku navštěvovali Ameriku 
jen na „otočku.“ Připluli, naplnili lodě kožešinami a 
zase zmizeli. Ale obchod byl tak výnosný, že se v roce 
1613 rozhodli vystavět na Hudsonu obchodní středisko. 
Pro větší úspěch zprostředkovali obchodníci mezi 
Mohykány a Mohawky příměří a z toho důvodu 
vystavěli Fort Nassau na Castle Island (1614). Pevnost 
mohli navštěvovat oba kmeny, ale celý objekt byl 
postaven na nevhodném záplavovém území. Holanďané 
nakonec v roce 1617 pevnost opustili a válka mezi 
Mohykány a Mohawky začala nanovo. Samotní 
Holanďané nadržovali spíše Mohykánům, ale nechtěli 
ztratit ani přízeň Mohawků, kteří jim sloužili jako 
prodloužena ruka proti Munseeům a Susquehannokům. 
Holanďané tedy v roce 1618 zprostředkovali nový mír a 
vystavěli nový Fort Nassau, tentokrát na vhodnějším 
místě. Mohawkové měli k pevnosti neomezený přístup, 
ale museli za to Mohykánům dobře platit. Byla to věc, 
se kterou se smiřovali jen těžce, ale i tak trval mír 
celých šest let. V roce 1621 začali Nizozemci 
kolonizovat Ameriku. Kolonizace byla pro Holanďany 
druhořadá, přednější byl obchod s kůžemi. Prvních třicet 
rodin se usadilo poblíž pevnosti Nassau, na místě 
kterému začali říkat Maeykan - tedy domov Mohykánů. 
Založili i nové obchodní středisko Fort Orange na 
západním břehu řeky Hudson. Po čtrnácti letech 
neustálého lovu začali bobří s krajiny mizet.   Jejich 

loviště byla vyčerpána a Holanďané požádali Mohykáni, 
aby jim zprostředkovali obchod s Algonkíny a 
Montagnaisy z údolí řeky Sv. Vavřince. Mohawkové 
tento obchod tolerovali šest let, ale potom, v roce 1624 
na Mohykány zaútočili. Aby Holanďané ochránili 
byznys, opět se pokusili sjednat příměří, ale marně. 
Válka trvala další čtyři roky. Jelikož měli Holanďané s 
Mohykány velmi dobré vztahy (docházelo i k 
společným sňatkům), nabídl velitel pevnosti Orange 
Krieckbeck, svým spojencům vojenskou pomoc (1626). 
Jejich válečná společnost byla však ze zálohy přepadena 
a Krieckbeck společně z jeho třemi lidmi v potyčce 
padl. Mohawkové své velké vítězství oslavili tím, že si z 
jednoho mrtvého uvařili slavnostní jídlo. Guvernér 
Pieter Minuit nijak po pomstě netoužil a spíše vydal 
rozkaz k vyklizení osad Fort Orange, Fort Amsterodam 
a na ostrově Manhattan. Mohykáni byli v roce 1628 
poraženi a hned na to opustili své vesnice na západním 
břehu Hudsonu. Holanďané přijali výsledek války 
pragmaticky a za své dominantní spojence přijali 
Mohawky. Mohykáni museli Irokézům odvádět 
každoroční tribut ve formě wampumů. Holanďané  si už 
dříve všimli, že wampumy jsou v regionu ceněným 
zbožím a zaměřili se na to. Wampumy získávali od 
Pequotů a platili jimi za kožišiny. Těch bylo ale stále 
nedostatek.  
 
 V roce 1635 se Holanďané rozhodli posílit své osídleni 
v Americe. Holandský zákon vyžadoval, aby každá 
půda, kterou od Indiánů získají, byla řádně koupena a 
potvrzena smlouvou. Mohykáni jim prodali dost 
pozemku kolem obou břehů řeky Hudsonu. Mohykáni 
byli spokojeni, protože mohli s Holanďany dále 
obchodovat, a také se v jejich přítomnosti cítili 
bezpečněji. 
 
 Evropské mocnosti v honbě za ziskem zásobovali své 
indiánské spojence množstvím pušek. Mezi nejlépe 
vyzbrojené kmeny patřili Mohykáni s Mohawky. Během 
roku 1634 řádilo v údolí Hudsonu spousta infekčních 
nemoci, které napáchaly nedozírné škody. Mohykáni s 
Mohawky utrpěli rovněž vážné ztráty, a aby je dokázali 
nějak nahradit rozhodli se k vzájemné spolupráci. Po 
létech válčení si Mohykáni s Mohawky vytvořili 
vzájemný respekt a měli v úctě válečnické umění svých 
kolegů. Zvláště se to prokázalo během války se Sokokii 
a Montagnaisy v roce 1642. Navzdory vojenským 
úspěchům však měli nedostatek kožešin a ty nové 
získávali je s velkými obtížemi. A Holanďané stále 
disponovali těmi žádoucími wampumy! 
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 Mohykáni s Mohawky si chtěli přilepšit válkou a 
uzurpováním sousedů. Zatímco Mohawkové soužili 
Munsee Delawary, Mohykáni se soustředili na 
Wappingery. Během zimy 1642-43 vyrazilo osmdesát 
silně vyzbrojených Mohykánů proti vesnici 
Wecquaesgeeků, blízko dnešního Yonkers, aby tam 
vybrali tribut. Při napadení vesnice padlo sedmnáct 
wecquaesgeeckých bojovníků a mnoho jejich žen a dětí 
bylo vzato do zajetí. Wecquaesgeekové utíkali na jih, 
kde se mysleli, že najdou ochranu u Holanďanů. Po dva 
týdny setrvávali ve vesnicích Hakensaků a Tappanů. 
Kvůli nedávné válce byli ale Wecquaesgeekové pro 
Holanďany nezvanými hosty. Když se Holanďané 
dozvěděli, že na Long Islandu navštívil vesnici Metoaků 
náčelník Narragansettů, Miontonimo doprovázený stem 
bojovníků, poněkud znervózněli. A měli proč, náčelník 
chtěl zbuntovat válku proti Mohykánům v Connecticut. 
Guvernér Kieft dal rozkaz, aby byli pro výstrahu 
potrestání Wecquaesgeekové, a tak se i stalo. V noci. 
25. února 1643 přepadli Holanďané spící vesnici 
Wecquaesgeeků a nikoho nešetřili. Krveprolití se stalo 
známo jako Pavonijský masakr, během něhož padlo 
kolem sto deseti lidí. Masakr měl nakonec opačný 
výsledek a vedl k velkému povstání proti Holanďanům - 
Válce Wappingerů, nebo též  Válce guvernéra Kiefta  
(1642-45). Do války se zapojilo nejméně dvacet 
okolních národů a kdyby nebylo Mohykánů a 
Mohawků, vedlo by se Nizozemcům jistě velmi zle. 
Kieft s nimi ještě ve Fort Orange uzavřel smlouvu 
přátelství, a to se mu vyplatilo. Pouhá přítomnost 
Mohykánů a Mohawků stačila k tomu, aby drželi 
rebelanty z dosahu. Kieft pak nabídl 25 000 
holandských stříbrných, aby najal sto padesát 
anglických ozbrojenců a vyrazil proti Indiánům. Bylo to 
smutné tažení, při kterém přišlo o život bezmála dva a 
půl tisíce lidí. Wappingerové nakonec museli prosit 
Mohykány, aby jim s Holanďany sjednali mír. 
Mohykáni souhlasili a za tuto službu si nechali dobře 
platit každoročním tributem ve formě wampumů. 
Společně s Mohawky se tak staly pány nad obchodem s 
tímto ceněným zbožím.  
 
 Válečné úspěchy Irokézů na řece Sv. Vavřince a u Jezer 
dost polekaly jižnější kmeny, včetně Mohykánů. Navíc 
byli Mohykáni podráždění o to více, že po nich 
Mohawkové začali žádat „daň ze zisku“ z tributu, který 
jim dávali Wappingerové.  
 
 Mohykáni se rozhodli, že proti svým spojencům, 
Mohawkům vykopou válečnou sekeru a napadli vesnice 
Mohawků a Oneidů v Nové Anglii. V regionu se válčilo 
ještě na mnoha jiných místech a proto se Holanďané 

rozhodli sjednat mezi Mohykány a Mohawky znovu 
mír. Holanďané měli vážné potíže s jinými Indiány a 
oba válečnické kmeny potřebovali opět využít. Když 
začala první Válka Esopů (1659-60), sloužili Mohykáni 
s Mohawky, jako zprostředkovatelé míru a jako jeho 
ručitelé. Ale jak mohli ručit za jiné, když nezvládli sebe. 
Mohawkové se totiž nechtěli smířit s myšlenkou, že 
Mohykáni uzavřeli nějaké obchody s Algonkíny, 
Montagnaisy a Sokokii a došlo zase na nože. 
Mohawkové udeřili roku 1662 a dva roky se bojovalo na 
Wanton Island a Red Hooku. Mohykáni začali opouštět 
údolí Hudsonu, včetně hlavního města Shodac. Boje se 
táhly až do sedmdesátého druhého roku. Mohykáni 
zapálili svůj poradní oheň ve vesnici Westenhuck na 
horním toku Housatonic River v západním 
Massachusetts. 
 
 V září 1664 přebrali vůdčí úlohu v regionu Angličané. 
Po Holanďanech převzali veškeré závazky, včetně 
spolupráce s Mohykány. Mohykánům se nepodařilo na 
Angličany udělat takový dojem, z jakého se mohli těšit 
u Holanďanů. Neustály tlak Mohawků je donutil uzavřít 
spojenectví s Pokumtuky, Pennakuky a Sokokii, ale 
nebyla to dobrá volba. Všechny tři národy měli dost 
starostí s jinými irokézskými kmeny a sami museli své 
domovy v Nové Anglii opustit. Jedinou opozicí proti 
Lize zůstali už jenom Mohykáni, ale i ti museli dále 
opouštět své pozice. V roce 1669 to bylo údolí 
Housatonic v západním Massachusetts a přestože do 
svého kmene začlenili nějaké Wappingery a 
Mattabeseky, zůstalo jich méně než tisíc.  
 
 Francouzi se snažili mezi Mohykány a Mohawky 
sjednat v roce 1670 mír, ale marně. To, co se nepodařilo 
jim, udělali v roce 1672 Britové. Mohykáni souhlasili, 
aby veškeré jejich závazky vůči Evropanům převzala 
Liga (1675) a Mohykáni se stali prvním členem projektu 
Covenant Chain. Mohykáni ve službách Ligy bojovali 
proti národům ve Virginii a Karolinách. Svými úspěchy 
si v Radě Ligy získali docela slušnou reputaci, takže si v 
roce 1692 dovolili vzít pod svou ochranu Šavany z Jižní 
Karoliny. Šavani se nastěhovali k Munsee Delawarům v 
severovýchodní Pensylvánii a Irokézové Mohykánům 
takovou drzost vyčetli, protože s Šavany byli ve věčném 
nepřátelství. Během zimy 1676 poskytli Mohykáni azyl 
asi ještě dvě stě padesáti uprchlíkům ve vesnici 
Schaghticoke na Hudsonu. Počet Mohykánu stoupl na 
víc než tisíc.  
 
 Přesto měli Mohykáni mnoho starosti s hájením své 
země, před osadníky Nové Anglie a New Yorku. 
Osídlování horního toku Housatonic River začalo krátce 
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po Válce krále Filipa. V údolí Hudsonu prodali 
Mohykáni své pozemky v roce 1680 a o sedm roků 
později prodali ještě více. V letech 1683 a 85 prodali 
parcely v Connecticut. Hodně půdy si osadníci zabrali, 
aniž by se s nějakými smlouvami vůbec obtěžovali. 
Neštovice z roku 1690 snížili populaci Mohykánů na 
osm set osob. Během Války krále Williama se proti 
Mohykánům opět postavili Mohawkové (1693). 
Guvernér New Yorku také verboval, co nejvíce 
Mohykánů, Wappingerů a Munseeů do této války, aby 
zabránil Francouzům vpádu z Kanady. V této válce 
ztratili Mohawkové asi polovinu válečníků, Mohykánů a 
Wappingerů se domů nevrátili dvě třetiny.  
 
 V druhém roce Války královny Anny (1701-13), byl 
během návštěvy v Albany zraněn čtyřmi svobodnými 
černochy náčelník Mohykánů Minichque. Rozezlení 
Mohykáni hrozili odchodem na francouzskou stranu a 
vyděšení Angličané dělali vše proto, aby Minichqueho 
vyléčili, žel marně. Za normálních okolností si úřady s 
vraždami domorodých lidí hlavu nelámali, ale tenkrát se 
páky pohnuli rychle a vrahové byli okamžitě potrestání. 
Mohykáni zůstali na straně Britů a v roce 1711 pluli 
společně s Irokézy na Quebec. Jenže lodi, které je měli 
dopravit do zátoky Sv. Vavřince ztroskotaly a pohřbili 
sebou osm set čtyřicet lidí.  
 
 Ze ztrátou své země, ztráceli Mohykáni i svou jednotu. 
Nejvíce jich odešlo v roce 1740 z údolí Hudsonu. 
Někteří odešli  v roce 1665 do Ohia, kde se věnovali 
lovu bobrů. V roce 1680 se dvě tlupy Mohykánů usadili 
mezi Miamii na horní Kankakee v severním Indianě. 
Tyto tlupy žili v Indianě ještě v roce 1721. Tehdy 
Mohykáni z New Yorku požádali Francouze, zda by se 
mohli do Ohia přestěhovat i oni, ale byli odmítnuti. 
Bylo to v době, kdy Francouzi bojovali s Liškami a 
Mohykáni Lišky občas podpořili, proto to odmítnutí. V 
roce 1750 Mohykáni na Kankakee zmizeli, předpokládá 
se, že se sloučili s Miamii.  
 
 Do západního Massachusetts začalo vstupovat, čím dál 
tím více kolonistů. Mohykáni prodali další půdu na 
Housatonic. Kontrakt uzavřel sačem Konkapot. A cena 
za pozemky? Tři sudy ovocného vína a nějaký rum. 
Mohykánům zůstalo ještě trocha pozemků v 
Massachusetts a na řece Housatonic, mezi Sheffieldem 
(Skatekook) a Stockbridgem (Wnahkutook). 
 
 Kvůli kolonistům bylo i pro tento zbytek Mohykánů 
málo místa. Navíc se přidal problém alkoholismu. 
Sačem Keepedo (známý později jako Mohykán 
Abraham) opustil se svými lidmi v roce 1730 

Massachusetts a odešel do údolí Wyomingu k Unami a 
Munsee Delawarům v severní Pensylvánii. Když díky 
podvodu přišli Delawarové o tuto zemi, odešli do Ohia a 
Mohykáni je následovali. Jedna tlupa se usadila poblíž 
Wyandotů na horní Sandusky v severozápadním Ohiu. 
Ti se v roce 1763 přidali k Pontiakově povstání. 
Následující rok, jejich vesnici Mahican John's vypálil 
plukovník John Bradstreet. Táto tlupa si udržovala 
samostatnost až do roku 1793, pak se sloučili s 
Delawary.  
 
 Na Housatonic River zůstalo pouhých čtyři sta 
Mohykánů žijících ve vesnici Wnahkutook, která byla 
posledním oficiálním hlavním městem Mohykánů. 
Spousta z nich po roce 1707 přijala ‚křesťanství‘. 
Hlavní zásluhu na tom měl John Sargeant, který ve 
Stockbridge vystavěl misii. V této stanici se scházeli 
Mohykáni, Potikové, Munseeové, Wappingerové a jiní. 
Ačkoli tam početně převládali, jejich kmenová totožnost 
se stále více mlžila až nakonec zanikla ve společenství 
zvaném Stockbridge. Většina Stockbridgeů zanechala 
svého tradičního života, včetně svých domů. Chodívali 
do kostela a dětí posílali do britských škol. Od svých 
bílých sousedů se krom barvy kůže už ničím nelišili. Ale 
ani to pro ně nebylo před chamtivými kolonisty 
ochranou.  
 
 Moravští bratři nebyli v očích kolonistů také, kdovíjak 
oblíbení. Ti po roce 1740 usilovně mezi Mohykány 
sloužili. V Shekomeko (Pine Plains, New York) 
postavili v roce 1749 misii, ale musela být brzy zavřená, 
protože si britští kolonisté mysleli, že slouží v zájmu 
Francouzů. Moravští bratři se setkali s větší toleranci až 
v Pennsylvanii, proto tam u Freidenshuttenu a 
Gnadenhuttenu zřídili nové misie pro Mohykány i 
Delawary. Jeden z prvních konvertitů byl sačem 
Keepedo, přejmenovaný na Abrahama. Během 
Pontiakovy války musely být zavřeny i tyto misie. 
Všichni odešli do západního Ohia a založili tam v roce 
1772 misie stejných jmen. Mohykán Abraham a 
devadesát jeho pokojných křesťanů bylo v březnu 1782 
povražděno americkou milicí.  
 
 Mezitím Mohykáni Stockbridgeové poskytovali 
neocenitelné válečnické služby pro obranu britských 
kolonií. Tvořili posádku pevnosti Fort Dummer 
(Vermont) a chránili kolonie v západní Nové Anglii, 
proti Abenakiům (1724-27). Sloužili také jako britští 
zvědové během Války krále George (1744-48). Ale ani 
tím si nevysloužili vděk bílých sousedů, kteří k ním byli 
stále více nepřátelští. Mohykáni obstáli i provokaci, 
když osadníci zabili jednoho z nich. Zůstali klidní i 



 142

poté, co soud vraha odsoudil více než symbolicky 
(1753). Během Francouzsko-indiánské války přišla v 
srpnu 1755 do kolonii válečná společnost Schaghtiokeů 
z St. Francois a odvedla své lidi zpět do Kanady. 
Britové si mysleli, že všichni Indiáni jsou proti nim, a 
tak když se někteří Schaghtikokeové vrátili, osadníci je 
zabili poblíž Stockbridge. Ani to neodradilo čtyřicet pět 
Stockbridgeů, aby se přidalo k harcovníkům Roberta 
Rogerse v roce 1756.  
 
 A opět se Stockbridgeové nedočkali vděku. Cítili, že 
jsou v Nové Anglii více než neoblíbení. Většina 
Stockbridgeů své pozemky prodali a přijali pozvání od 
Oneidů (1756) v severním New Yorku. Konkapot a 
několik rodin ještě v Massachusetts zůstalo. 
Stockbridgeové v New Yorku se brzy smísili z 
posledními Wappingery a Munsee z dolního Hudsonu, 
kteří s Oneidy žili ze stejného důvodu. Po pádu Quebecu 
(září 1759) se do západního Massachusetts vřítila nová 
vlna osadníků. Konkapot byl přinucen prodat další 
parcely. Během Americké revoluce vlastnili Mohykáni 
v Massachusetts méně než 1 200 akrů půdy. Krom 
země, kterou jim poskytli Oneidové, to bylo vše, co jim 
po létech věrné služby Holanďanům a Angličanům 
zbylo. 
 
 Mohykáni a Wappingerové na Hudsonu museli čelit 
novému přílivu samozvaných britských nájemníků. 
Indiáni se je pokoušeli vyhnat a když hrozilo, že dojde 
ke krveprolití, zasáhla armáda. Masakru sice zabránila, 
ale vetřelci zůstávali na zabraných pozemcích. Když se 
dále nic nedělo, rozhodl se náčelník Wappingerů, Daniel 
Nimham, navštívil velikou Británii. Tam se jeho 
protestům dostalo příznivého slyšení. Takto povzbuzen 
se vrátil v roce 1762 do New Yorku a celou věc 
předložil trestním orgánům. Po dlouholetém čekání se 
dočkali akorát Americké revoluce.  
 
 Zprvu Mohykáni a Wappingerové (teď vlastně jeden 
kmen) posílali ostatním kmenům wampumové pásy z 
výzvou k neutralitě, ale sami se nakonec nechali 
přemluvit ke spolupráci s Američany. Stockbridgeové 
byli jedni z mála domorodých kmenů, stojících po boku 
Američanů. Podíleli se na obléhaní Bostonu a bitvy na 
Bunker Hill. Byli také na White Plains a mnozí sloužili 
jako zvědové v armádě Horatia Gatese u Saratogy. 
Bojovali i v bitvě u Benningtonu a na Barren Hill (1777, 
1778). Nimham padl v bitvě u Kingsbridge v srpnu  
1778.  
 
 Za svou službu Američanům dostali Stockbridgeové 
půdu u Vermontu, ale museli zato zaplatit strašnou 

cenu! Více než polovina mužské populace se z války 
nevrátila.  
 
 Vděčnost Američanů nebyla zas tak veliká, aby 
Mohykánům nabídli občanství. Bez něj se jim, nyní už v 
bílé Americe žilo těžko. Zbylí Stockbridgeové opustili 
západní Massachusetts a odešli v roce 1786 do New 
Yorku. V roce 1802 přijalo společenství Stockbridgeů v 
rezervaci Oneidů, několik stovek křesťanských 
Brothertonů z Connecticut. Pouze několik ojedinělých 
mohykánských rodin zůstalo a žilo podél Hudsonu. 
Stockbridgeové dále poskytovali Američanům své 
služby. V roce 1793 se nabídli, že se ujmou nevděčné a 
nebezpečné role zprostředkovatelů s válčícími kmeny v 
Ohiu. Předešlí američtí vyjednavači byli Indiáni zabiti. 
Stockbridgeové svůj úkol splnili dobře a Hendricka 
Aupamuta dovedli bezpečně v srpnu roku 1793 tam i 
zpět. Podařilo se to i díky tomu, že měli mezi tamními 
Miamii a Delawary své příbuzné.  
 
 Stockbridgeové a Brothertoni také sloužili v americké 
armádě během války 1812. 
 
 Ani vlastenecká služba, či přechod na křesťanství 
nezabránila americkým pozemkovým spekulantům, aby 
je dále nepřipravovali o další a další parcely. Jejich 
pozemky se scvrkly na minimum. Proto se rozhodla 
jedna třetina Stockbridgeů pod vedením Johna 
Metoxina, přijmout nabídku z roku 1808 od příbuzných 
mezi Delawary a Miami, odstěhovat se k nim. V roce 
1818 odešli do Indiany na White River, ale to neměli 
tušení, že mezitím museli Delawarové svou zemi prodat 
a odejít do Mississippi a Missouri. Někteří 
Stockbridgeové pokračovali v cestě až do Wisconsinu, 
ale mnoho jich zůstalo v Indianě a spojili se s Munsee 
Delawary. Tato smíšená společnost žila v Indianě až do 
roku 1834, kdy se opět sešla s hlavním tělem kmene. 
Zbývající Stockbridgeové v New York prodali zbytek 
pozemků v roce 1822 a souhlasili, že odejdou společně 
Brothertony a Oneidy do Wisconsinu.  
 
 Po smlouvě podepsané v roce 1831 se Stockbridgeové a 
Brothertoni usadili na východním břehu jezera 
Winnebago. Vláda je ale nutila aby se odstěhovali do 
Oklahomy a Kansasu. Jedna tlupa se o to skutečně v 
roce 1839 pokusila, ale po mnoha útrapách a strastech 
života na jižních prériích se raději vrátili zpět do 
Wisconsinu. Stockbridgeové se tenkrát rozhodli, že 
stěhování už mají dost a Wisconsin přijmou jako trvalý 
domov. Ovšem vláda na ně stále vyvíjela tlak, že pokud 
se zřeknou kmenového vlastnictví půdy, získají na 
oplátku americké občanství. Byl to vychytralý tah, se 
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kterým Brothertoni naneštěstí souhlasili. Smlouva byla 
podepsána v roce 1856. Stockbridgeové, Brothertoni a 
Munseeové získali nových 40 000 akrů rezervační půdy 
na západ od Green Bay. Vládě se podařilo tuto rezervaci 
okleštit o dalších 24 000 akrů půdy (šikovné právní 
kličky, nové zákony a neplacení daní). S 
reorganizovanou kmenovou vládou a na svých 16 000 
akrech půdy žijí ‚Poslední Mohykáni‘ ve Wisconsinu až 
do dnes.  
 
 

 
 
Odžibvejové 
 
Další prorok řekl: "Střezte se, jestli rasa s bílou kůží 
přijde s tváří smrti. Buďte opatrní, protože tvář bratrství 
a tvář smrti jsou velmi podobné. Přijdou-li se zbraněmi 
... běda vám. Přijdou-li v utrpení... mohou vás oklamat. 
Jejich srdce budou možná naplněna touhou po 
bohatsvích této země. Jsou-li opravdu vašimi bratry, ať 
vám to dokážou. Neudělujte jim plnou důvěru. Že jejich 
tvář je tváří smrti, zjistíte, když v řekách poteče jed a 
ryby přestanou být k jídlu. Podle těchto mnoha věcí je 
poznáte." 
 
Proroctví Sedmi Ohňů 
   
Na ohromných rozlohách severu Spojených Států a jihu 
Kanady, v zemi hlubokých lesů a jezer napájených 
nesčetnými vodními toky sídlil roztroušený národ 
Prvních Lidí. Jejich sousedi jim říkali Odžibva, což je 
slovo z jejich vlastního jazyka a znamená "svraštit". 
 
Původ tohoto názvu, pod nímž vešli ve všeobecnou 
známost, se obvykle odvozuje z nabíraného švu, jakým 
vepředu sešívali své mokasíny. Tentýž kmen je znám 
rovněž pod jménem Čipeva, což je pouze zkomolená 

americká varianta. Pokud se tyto dva názvy nepovažují 
za synonymní, je tak činěno pro odlišení východní 
(Odžibva) a západní (Čipeva) části jednotného kmene.  
 
V souvislosti s druhým názvem je třeba zmínit se o 
nezřídka se vyskytujícím omylu, v němž mají prsty 
patrně překladatelé, a totiž ztotožňování Čipevajů 
(Odžibvejů) s kmenem Čipevajan, sídlícím v západní 
Kanadě. Čipevajané, kteří bohužel měli k 
severozápadním Odžibvejům geograficky příliš blízko 
na to, aby tento omyl mohl být vyvrácen pouhým 
nahlédnutím do mapy, byli ve skutečnosti s Odžibveji 
příbuzní asi tolik jako Apači, žijící na pomezí Mexika a 
USA. Zatímco kmen Odžibva je součástí algonkianské 
jazykové skupiny, Čipevajané (stejně jako jejich jižní 
bratranci Apačové) patří k jazykové skupině athabasské 
(nazývané též Na-dené). Výraz Čipevajan je 
zkomoleninou kríjského "vičip vaján", "špičatá 
kožešina". Kríové (rovněž algonkiansky hovořící) je tak 
nazývali podle kožešinových přehozů seříznutých 
vepředu i vzadu do špičky.  
 
Odžibvejský název pro svůj vlastní kmen je Anišinábe, 
"První Člověk" (s koncovkou -k pro množné číslo). 
Stejný název měli pro sebe i členové příbuzných kmenů 
Otava a Potavatomí. Podle ústní tradice Anišinábek 
tvořily tyto tři kmeny kdysi konfederaci Tří Ohňů.  
 
Ještě dnes žije většina Odžibvejů na území, jež osídlili 
jejich předkové před příchodem Evropanů, jeho plocha 
se však drasticky zúžila. Původní domovina Odžibvejů 
byla ohromná - sahala od severních okrajů plání k 
jihovýchodním břehům velkých jezer. V Kanadě se 
rozkládala od středního Saskatchewanu k jižnímu 
Ontariu a ve Spojených Státech zahrnovala severní okraj 
Severní Dakoty, severní Minnesoty a Wisconsinu, 
většinu Michiganu a část severního Ohia. Odžibvejové 
pokládali svou zemi za dar Velkého Ducha všem 
členům jejich kmene. Žili v ní, milovali ji a bránili ji 
před každým, kdo se je pokoušel vyhnat.  
 
V dnešní době se podle územních podmínek, v nichž 
žijí, rozlišují čtyři hlavní skupiny Odžibvejů: prérijní, 
severní, jihovýchodní a jihozápadní, zvaní též 
Čipevajové.  
 
Prérijní Odžibvejové žijí v Saskatchewanu, západní 
Manitobě, Severní Dakotě a v Montaně. Tato skupina 
původně lesních lidí s příchodem do otevřených zemí 
přejala mnohé obyčeje ostatních prérijních Indiánů. 
Většina z nich se dnes věnuje farmaření. Mnozí žijí v 
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rezervačních komunitách a někteří se přestěhovali do 
města Winnipeg.  
 
Severní Odžibvejové žijí ve vzdálených lesích mezi 
Velkými Jezery a Hudsonovým Zálivem, v území, které 
rovněž obývají Kríové. Tamější směs dvou kmenů je 
označována výrazem "Odži-krí". Od nejranějších dob 
byli Odžibvejové žijící v tomto území životně závislí na 
lovu. Žili odděleně v malých rodinných klanech, protože 
kraj nemohl uživit velkou skupinu lidí pohromadě. 
Někteří z nich se dosud živí lovem a kožešinami. Jiní 
jsou v současnosti průvodci nebo pracují v dřevním 
průmyslu a mnozí ze severního Ontaria vlastní obchodní 
korporace.  
 
Jihovýchodní Odžibvejové se často mísili s příbuznými 
kmeny Ottawů a Potawatomíů. Někteří z těchto 
Odžibvejů byli spolu s ostatními Michiganskými a 
Ohijskými Indiány vytlačeni armádou USA a přesídleni 
do rezervací v Kansasu. Nicméně velké množství 
Odžibvejů zůstalo na horním poloostrově 
Michiganského Jezera (?), jakož i menší rezervace ve 
středním Michiganu. ...  
 
V Minnesotě, Wisconsinu a horním Michiganu pobývají 
jihozápadní Odžibvejové nazývaní Čipevaji. Jejich 
tradiční způsob života se skládal z lovu, chytání do 
pastí, rybaření, sběru divoké rýže a výroby javorového 
cukru. Ještě dnes si v těch místech někteří Odžibvejové 
těmito činnostmi vydělávají na živobytí. Čipevajové ze 
Spojených Států tvoří mezi Odžibveji nejpočetnější 
skupinu s nejlépe organizovanou komunitou a 
kmenovým životem. Většina žije v rezervacích v severní 
Minnesotě a ve Wisconsinu a ve městech Milwaukee, 
Minneapolis, St.Paul a Duluth.  
 
Jak již bylo řečeno, podle ústních tradic Anišinabe byly 
kmeny Odžibva, Potawatomí a Ottawa kdysi spojeny 
těsným svazem zvaným Tři Ohně Anišinabe. 
Odžibvejové též říkají, že pocházejí ze severovýchodu, 
od břehů velkého moře. Pravděpodobně je to blízko ústí 
Řeky Sv. Vavřince. Když dosáhli míst, jež se dnes 
nazývají Mackinackou úžinou a kde se téměř slévá 
jezero Hurónské s Michiganským a s Hořejším, tři větve 
jednoho kmene se rozdělily. Tato tradice byla poprvé 
písemně zaznamenána v angličtině v 50. letech 19. stol. 
Williamem W. Warrenem, odžibvejským historikem, 
jemuž to řekli starci tak, jak zase jim to řekli jejich 
otcové.  
 
V první polovině 17. stol. vstoupili francouzští 
objevitelé a misionáři do země Odžibvejů a zapsali 

první nejasné historické údaje. Podali zprávu o 
Indiánech žijících u vodopádů řeky Sv. Marie (fr. "Sault 
Ste.. Marie"), skrz niž vody Hořejšího Jezera proudí do 
jezera Hurónského. Francouzi je nazývali "Saulteurs" - 
Lidé od Vodopádů. Většina odžibvejských tlup žijících 
v té oblasti čas od času navštěvovala řeku Sv. Marie, 
aby tam rybařili a současně se setkali s přáteli a 
příbuznými. Toto místo, jež bylo jejich shromaždištěm, 
se brzy stalo též obchodním střediskem, kde se evropské 
zboží vyměňovalo za kůže.  
 
Přestože je málo známo z toho, co se událo v těchto 
letech raného kontaktu Francouzů s Indiány z horních 
Velkých Jezer, střípky příběhu, jež jsou k dispozici, 
vypovídají o postupném spojování dosud oddělených, 
volně sdružených skupin Odžibvejů. Vesnice Sault Ste.. 
Marie rostla a stávala se místem setkání a centrem 
společných obřadů, zatímco vůdci nezávislých tlup stále 
častěji postupovali jednotně ve vztahu k Francouzům i 
ostatním. Jednota byla potřebná, protože pro Odžibveje 
již začínala doba velkých změn.  
 
Obchod, válka a migrace probíhající v letech 1650-1680 
hodně ovlivnily domovinu a způsob života Odžibvejů. 
Kožešinový obchod s Evropou uvedl do jejich životů 
nové nástroje a zbraně, stejně jako alkohol. Důvěra 
získaná v toto cizí zboží nutila Odžibveje trávit stále 
více času a energie opatřováním a přípravou kožešin 
potřebných pro tento nový způsob obchodu. Mnohé 
další činnosti - hrnčířství, košíkářství, zdobení ostny, 
práce s březovou kůrou - byly rychle vytlačeny. 
Tradiční životní rovnováha se změnila, celé tlupy se 
začaly živit převážně vyměňováním kožešin za zboží 
bílého muže.  
 
Obchodní soupeření mezi Francouzi, Holanďany a 
později Brity vedlo tyto národy ke spojenectví s 
různými indiánskými skupinami z východního pobřeží. 
Evropská cena kůží klesala a kmeny potřebovaly nová, 
větší loviště. To vedlo k válkám, které bílí spojenci 
jednotlivých kmenů jen podporovali. Účinky těchto 
událostí zasahovaly daleko do nitra Severní Ameriky a 
plně se týkaly Odžibvejů.  
 
Jakmile Irokézové roku 1650 porazili své tradiční 
hurónské nepřátele, obrátili pozornost na další sousední 
kmeny, jakými byli např. Ottawové. V následujících 
letech prchli Ottawové spolu s některými přeživšími 
Huróny na poloostrov Green Bay na západním břehu 
Michiganského Jezera. Tam se spojili s Potawatomíi, 
Sauky, Foxy a Menominíi, vesměs z jižního Michiganu, 
kteří se sem též uchýlili před útoky Irokézů. V té době 



 145

napadli Irokézové rovněž nejvýchodnější Odžibveje, 
Amikwa a Nipissing, a donutili tyto tlupy prchnout na 
sever a na západ. Déle než 15 let pak tito Odžibvejové 
žili na východním břehu jezera Nipigon, pravidelně 
posílajíce válečníky proti Irokézům na jih a na východ. 
Když byl roku 1667 obnoven mír, většina 
Nipissingských Odžibvejů (to je ovšem omyl: 
Nipissingové byli ve skutečnosti samostatným kmenem. 
Pozn. překl.) se vrátila do svých domovů.  
 
Amikwové a Missisaugové se spojili se svými 
odžibvejskými soukmenovci v Sault Ste.. Marie, a stalo 
se to roku 1653, kdy se irokézským dobyvatelům 
dostalo první vážné porážky. Ozbrojeni tradičními kyji a 
luky, tito Odžibvejové zlikvidovali oddíl Irokézů 
vybavených ocelovými noži, tomahavky a mušketami. 
Roku 1662 se Odžibvejové z jižního břehu Hořejšího 
Jezera utkali s velkou skupinou Irokézů poblíž Sault 
Ste.. Marie a vyhnali je ze své země.  
 
Tato léta obchodu, války a migrací zničila některé 
kmeny, odžibvejská vzájemnost však jimi byla posílena. 
Od té doby se francouzští spisovatelé zřídka zmiňují o 
oddělených tlupách. V zimě sice malé skupinky stále 
lovily pro sebe, ujal se však zvyk vracet se v létě do 
velkých vesnic za účelem bezpečí, obchodu a 
náboženských shromáždění.  
 
Rozvrácení tradičního způsobu života, stěhování 
velkých indiánských skupin a stále rostoucí nadšení pro 
evropské zbraně a nástroje pozvedlo význam obchodu v 
životě Odžibvejů. Kmeny žijící na západě, Dakotové, 
Assiniboini a Kríové, dychtily po dalších puškách, 
nožích a jiném zboží, jež činilo sousední východní 
kmeny tak mocnými. Francouzi rychle využili jejich 
ochotu platit za tyto předměty vysoké ceny v kůžích. Na 
jaře roku 1679 přemluvil francouzský obchodník Daniel 
du Luth odžibvejské vůdce na Sault Ste.. Marie k 
uspořádání porady s Dakoty ze západního konce 
Hořejšího Jezera. Odžibvejové uzavřeli s Dakoty 
spojenectví, v němž Dakotové ponechali Odžibvejům 
právo lovit na východním okraji své země výměnou za 
přivedení francouzských obchodníků a francouzského 
zboží. Tato úmluva si pak uchovala platnost déle než 50 
let. Během tohoto období se Odžibvejové rozšířili dále 
na západ přes Severní Wisconsin podél břehů Hořejšího 
Jezera a vybudovali velikou osadu na ostrově Madeline 
v ústí zálivu Chequameogon. Rovněž Francouzi v těch 
místech roku 1693 založili pevnost a obchodní stanici 
La pointe.  
 

Tato vesnice časem nahradila odžibvejské shromaždiště 
u Sault Ste.. Marie. V Chequameogonu se Odžibvejům 
patrně žilo lépe než tomu bylo dřív. Kožešin bylo 
mnoho, mezi blízkými ostrovy se dobře rybařilo, dařilo 
se kukuřici a dýním, na jezerech a v potocích rostla 
divoká rýže. Když Francouzi opustili obchodní stanici v 
La Pointe, Dakotům nezůstala jiná možnost, jak získat 
evropské zboží, než přes své nové odžibvejské sousedy.  
 
V zimě byly menší vesnice podél jezerního pobřeží od 
Fond du Lac na východ až k zálivu Keweenaw 
opouštěny a lovecké tlupy cestovaly na jih hluboko do 
lesů Wisconsinu. Ale vždy v létě Odžibvejové z celé 
oblasti i od pobřeží Hořejšího Jezera přicházeli do 
Chequamegonu za obřady Midewiwin (Velké 
Medicíny). Tato náboženská shromáždění 
odžibvejského národa se konala ve velkém domě, jenž 
prý stál ve vesnici na ostrově Madeline.  
 
Stejný druh přesunů odžibvejských tlup západním 
směrem probíhal mezitím na severním břehu Hořejšího 
Jezera. Roku 1683 postavil Du Luth jednu stanici (Fort 
La Tourette) na jezeře Nipigon a jinou v Ontariu (Fort 
Kaministiquia) poblíž dnešního zálivu Thunder Bay. 
Odžibvejové zde prosperovali jakožto prostředníci 
obchodu mezi Francouzi a kmeny ležícími dál na 
západě. Byli to především Kríové a Assiniboini - oba 
kmeny byly ve válce s Dakoty. Severní Odžibvejové 
byli těsně svázáni s Kríi, proto stáli na jejich straně v 
probíhajícím střetu s Dakoty. Naopak Odžibvejové z 
blízkosti ostrova Madeline byli tou dobou ještě spojenci 
Dakotů a občas se k nim připojovali na výpravách proti 
těmto nepřátelům ze severu. Většina Odžibvejů však 
byla neutrální a mohla bezpečně cestovat mezi válčícími 
kmeny, v oblasti, jež zahrnovala řetězec jezer a potoků 
začínající západně od Hořejšího Jezera a vedoucí podél 
současné státní hranice. Vznikaly nové odžibvejské 
vesnice, u Grand Portage, u jezera Saganaga, u 
Deštivého Jezera (Rainy Lake) a jinde.  
 
Současně s přesouváním Odžibvejů od Hořejšího Jezera 
na západ se jiné části kmene stěhovaly na jih. Přestože 
válka s Irokézy měla trvat do roku 1700, tou dobou se 
již mince obrátila a irokézské tlupy přestaly ohrožovat 
lid horních (?) Velkých Jezer, včetně Odžibvejů. Země 
na jihu a východě, kde dříve žili Huróni a Ottawové, 
lákaly svou opuštěností. V prvních letech 18. stol. je 
obsadili Odžibvejové skupiny Missisauga. Po několika 
následných potyčkách uzavřeli mír s Irokézy a brzo se 
rozšířili po území mezi jezery Hurónským a Erie, kde je 
dnes jižní Ontario. V těch letech se Odžibvejové rovněž 
přesunuli do dnešního horního Ohia.  
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Roku 1712 byl zrušen mír mezi Francouzi a Liščími 
Indiány (Fox). Foxové byli sice algonkinským kmenem 
a do té doby nebyli nepřáteli Odžibvejů, v té době však 
oba kmeny soupeřily o loviště v severním Wisconsinu. 
Nově vzniklé tlupy Odžibvejů poblíž zálivu Green Bay 
u řeky Chippewa pronikly na jih od svých domovů 
podél západního břehu Hořejšího Jezera do lovišť (a 
"pastišť") Foxů. Proto celkem ochotně souhlasili s 
napadením Foxů, k němuž je Francouzi jakožto své 
spojence nabádali. Po mnoha bitvách byli Foxové 
definitivně rozdrceni v bitvě s Francouzi ve středním 
Illinoisu. Zbylí Foxové prchli na jih k blízkým 
příbuzným Saukům. Tím byla otevřena cesta pro další 
usidlování Odžibvejů v severním Wisconsinu a 
severovýchodní Minnesotě. Stálé osady tam však bylo 
možno založit až několik let poté, neboť záhy vyvstala 
nová hrozba ze západu.  
 
Roku 1736 byl zlomen dlouhotrvající mír mezi 
Odžibveji a Dakoty. Toho času totiž Francouzští 
obchodníci pronikli na severozápad od Hořejšího Jezera 
až k řece Winnipeg a uzavřeli pevné přátelství s Kríi a 
Assiniboiny - trpkými nepřáteli Dakotů. Ve snaze 
přerušit přísun pušek k nepříteli zabili Dakotové 
skupinu Francouzů a Kríů na ostrově v Jezeře Lesů. 
Odžibvejové si vyložili tento útok na své spojence jako 
vyhlášení války. Přestože Dakotové o několik let 
později uzavřeli s Francouzi mír, nepřátelství mezi 
Dakoty a Odžibveji skončilo až s přesunem obou kmenů 
do rezervací.  
 
Navzdory ostré rivalitě se oba kmeny navzájem 
respektovaly. Půlstoletí míru zanechalo stopy na obou 
stranách: západní Odžibvejové se od Dakotů naučili 
lovit bizony a oplátkou naučili východní Dakoty vyrábět 
kánoe z březové kůry. Dakotové rovněž převzali od 
Odžibvejů některé obřady Midewiwin. Obzvláště v 
údolí St. Croix se kmeny silně promísily, vznikla mnohá 
smíšená manželství. V těch místech představoval 
příchod války bolestné trhání rodin i celých vesnic. 
Tlupy z této oblasti pak uzavíraly příměří častěji a 
držely jej déle než kdekoli jinde. Krevní svazky sahaly 
až k vůdcům obou kmenů. První známý dakotský 
náčelník Wabasha byl polovičním bratrem věhlasného 
odžibvejského náčelníka zvaného Ma-mong-e-se-da, 
jenž po mnoho let vedl lid od Chequamegonu.  
 
V letech 1740-1760 se Odžibvejové utkali s Dakoty ve 
třech rozhodujících bitvách, ve kterých je porazili a 
zatlačili až k Mississippi. Snad nejdůležitější z těchto 
bitev se odehrála na jihozápadním břehu jezera u Mille 

Lac, blízko dnešního Vinelandu, kde Odžibvejové 
vypudili Dakoty z velké vesnice zvané Izatys. Říká se, 
že byla kmenovým centrem východních (Santee) 
Dakotů. Dakotové z ní prchli po třech dnech krutého 
boje. Tuto bitvu většina historiků zařazuje mezi léta 
1745 a 1750. Jiná bitva proběhla ve Wisconsinu u ústí 
řeky St. Croix na místě, kde dnes stojí Prescott. Úspěch 
v těchto dvou bitvách zajistil v borových lesech 
severního Wisconsinu bezpečí před útokem nepřítele a 
brzy poté vznikly u Lac Court Oreilles a Lac du 
Flambeau stálé odžibvejské vesnice.  
 
   
 
Třetí závažná bitva tohoto období otevřela Odžibvejům 
cestu do kraje kolem pramenů Mississippi v severní 
Minnesotě. Odehrála se na Velkém Písečném Jezeře 
(Big Sandy Lake) u západního konce Savanna Portage, 
jež bylo od dávných dob hlavní dopravní stezkou z 
Hořejšího Jezera k horní Mississippi. Odžibvejské síly 
(sebrané i z východu až po Sault Ste.. Marie) napadly 
vesnici Dakotů a, slovy Williama W. Warrena, "položily 
oheň" na tento kmen. Vůdcem výpravy byl Bi-aus-wah, 
proslulý odžibvejský válečný náčelník, jehož otec byl 
zabit Foxy a jenž žil ve vesnici Fond du Lac. Bi-aus-
wah pak zavedl své lidi na západ, aby zapálil 
odžibvejské poradní ohně u Velkého Písečného Jezera. 
Tato nová osada a bohatá loviště kolem ní přivábila 
Odžibveje z horního i dolního břehu Hořejšího Jezera.  
 
Dakotové žijící u jezer Winnibigoshish, Cassova a 
Pijavčího (Leech Lake) byli teď tísněni nepřáteli ze tří 
stran. Odžibvejové přicházeli k Mississippi z jihu od 
Velkého Písečného Jezera a ze severu od Deštivého 
Jezera. Ze západu šli Kríové a Assiniboini spolu s 
nemnoha Odžibveji žijícími až u Červené Řeky. Po 
nějaké době, někdy v 60. letech 18. století, opustili 
Dakotové svou poslední pevnost na ostrovech Pijavčího 
Jezera. Tamější tlupy (byla to pravděpodobně skupina 
zvaná Sisseton) odtáhly k Červené Řece a k řece 
Minnesota, kde se nyní stýkají hranice států Minnesota, 
Severní Dakota a Jižní Dakota. Dakotové mohli 
odolávat déle, ale jejich odchod měl i jiné důvody. V 
polovině 18. stol. se severní pláně začínaly hemžit stády 
koní, což měnilo způsob života místních lidí. Západní 
Dakotové tehdy již přijali svobodný, hrdý způsob života 
jízdních lovců bizonů, jejichž stáda křižovala prérie. 
Mnozí však zůstali v údolích řek Minnesoty a 
Mississippi a jejich nájezdy nadále ponechávaly 
Odžibveje od horní Mississippi v nebezpečí.  
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Po jisté době založili odvážní lidé z různých 
odžibvejských tlup několik osad v oblasti Pijavčího 
Jezera. Mnohé zkazky vyprávějí o tom, kdy a jak tito 
lidé získali označení "Tlupa drancýřů", bezpochyby 
však prosluli bojovností a odvahou. Těchto vlastností 
jim ostatně bylo potřeba, neboť východní Dakotové 
učinili několik odhodlaných pokusů získat zpět alespoň 
část ztracených území. Při jedné takové výpravě, jež se 
patrně konala někdy v 70. letech, napadli odžibvejské 
vesnice v okolí Leech Lake, Cass Lake a u Sandy Lake, 
ale byli poraženi oddílem Odžibvejů, který je přepadl u 
ústí Řeky Vraního Křídla, když pádlovali po proudu 
Mississippi. Kolem roku 1780 nebo o něco později se 
Dakotové spojili se Sauky a Foxy, aby se ještě jednou 
pokusili vyhnat Odžibveje z údolí Chippewy a St. Croix. 
U vodopádů řeky St. Croix se proti nim postavily nějaké 
tři stovky Odžibvejů (pod vedením náčelníka jménem 
Wáb-o-džíg z tlupy Chequamegon) - a s konečnou 
platností je porazily!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Potawatomiové 
 
Potawatomi byli indiáni z horní Mississippi. Jsou členy 
Algonquian rodiny. V Potawatomi jazyce, jejich jméno 
znamená “obránce ohně”. 
 

Potawatomi byli členy aliance s Ojibwe a Ottawa, 
nazvaný Council tří ohňů. V radě tří ohňů, Potawatomi 
byl považován za “nejmladšího bratra”. 
 
Historie 
 
O Potawatomi se nejprve zmínili francouzké záznamy. 
Během válek Beavera, oni uprchli do oblasti kolem 
Baya zelené zátoky, aby únikli útokům Irokézů,k 
neutrálnímu národu. 
 
Potawatomijští válečníci mělii důležitou roli v 
Tecumsehově konfederaci a účastnili se v Tecumsehovy 
války,války r. 1812 a Peoria války, ačkoli jejich 
oddanost se měnila opakovaně mezi angličany a 
Američany. 
 
Skupina Pottawattamies se nalézala blízko Ft. Dearborn, 
v současném umístění Chicaga. Ve válce 1812 část 
tohoto kmenu zmasakrovala osadníky. Pottawattamijský 
náčelník  Sauganash, nebo Billy Caldwell jak ho 
osadníci nazývali, chtěl předejít masakru.  
 
Skupiny 
 
Kraj lesa Potawatomi komunita, Wisconsin 
Válečný jezerní kmen umístěný v Dorrovi, Michigan v 
Allegan kraji, Michigan 
Hannahville indiánská komunita, Michigan 
Lovci jelenů - první národ, Ontario, Kanada 
Nottawaseppi – Huronský podkmen Potawatomijů, 
umístěný v kraji Calhouna, Michigan 
Pokagon kmen, Michigan a Indiana 
Préirijní kmeny Potawatomiů, Kansas 
Kettle kmeny, Ontario, Kanada 
Walpole ostrovní skupina; osidlují ostrov mezi 
Spojenými státy a Kanadou 
 
Potawatomi nejprve žili v oblasti Michigan, pak se 
stěhoval se do severního Wisconsinu a nakonec se 
usadil v severní Indianě a v centrálním Illinois.   
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Powhatanové 
 
 Náčelník Powhatanů se jmenoval Werowocomoco. 
 
Mluvili Algonquianským jazykem, a žili na území 
dnešní Virginie,kde se v té době uskutečnila první 
setkání s Angličany. 
 
 
Powhatanové měli velkou osadu Wahunsunacock.  
 
Ve Wahunsunacocku se vytvořila silná říši tím, že si 
podmanily velkou část Virginie,  
 
Historie 
 
Originálních šest kmenů aliance v Wahunsunacocku - 
Powhatanské konfederaci bylo: Powhatanové praví, 
Arrohatecks, Appamattucks, Pamunkeys, Mattaponis, a 
Chiskiacks.  
 
V 1607, když přišel anglický voják a propagoval 
spojenectví - John Smith,byl zajat Opchanacanoughem, 
mladším bratrem náčelníka Powhatanů. Podle výpovědí 
Smitha se do něj zamilovala Pocahontas, powhatanská 
dcera, jejich vztahu ale bránil její otec. 
 
V roce 1609  kmen zaútočil a zabil mnoho obyvatelů 
Jamestownu. Obyvatelé se bránili, ale bylo jich 20 
zabito. 
 

Nicméně, zanedlouho zemřel  náčelník  a Pocahontas na 
nemoc. Náčelník umřel ve Virginii, ale Pocahontas 
umřela v Anglii (?) Zatím, anglie pokračovala  do 
Powhatanského území. Po Wahunsunacockově smrti, 
jeho mladší bratr Opitchapam se stal náčelníkem, 
následovaný jejich mladším bratrem Opechancanough, 
který v r.1622 a 1644 pokoušel se vypudit angličany z 
jejich území. Tyto pokusy doznaly silné odvety od 
anglie, nakonec skončily zničením kmenu. 
 
Charakteristiky 
 
Powhatanové žili východně od vodopádu Tidewater - 
Virginie. Jejich domy byly vyrobeny z tyčí, mechů a 
kůry a živili se primárně pěstováním obilí, obzvláště 
kukuřice, ale také nějakým rybařením a lovem. Vesnice 
sestávaly z množství příbuzných rodin organizovaných 
v kmenech, které byly vedeny králem nebo královnou, 
který byl příbuzný 
Nejvyššího náčelníka  a člen jeho rady. 
 
 
 
 
 

  
  
Seminolové 
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Seminolové (Seminole), Odštěpenci či Uprchlíci, 
vlastním jménem Ikaniúksalgi, Lidé z poloostrova, 
vznikli smíšením Kríků a řady dalších, dnes již 
zaniklých kmenů z Georgie a Floridy. Jako Seminolové 
začali být známí teprve kolem roku 1775. Základem 
budoucího kmene se stala část Dolních Kríků, hlavně 
skupiny Oconee a Mikasuki, které se po zničení 
Apalačíů postupně stěhovaly na floridský poloostrov. K 
nim se během let přidávali Yamaseejové, Yučiové, 
Timucuové, Kalusové a uprchlí černošští otroci. Po roce 
1814 se kmen definitivně zformoval, když se k němu po 
prohrané válce s Američany připojili někteří Horní 
Kríkové. Mezi léty 1812-1858 se Seminolové celkem 
čtyřikrát střetli s Američany a i když utrpěli velké ztráty, 
nikdy nebyli úplně poraženi a podrobeni. Většina kmene 
se do roku 1858 vystěhovala do Indiánského teritoria, 
několik malých tlup však na Floridě zůstalo; dnes čítá 
jejich populace asi 2000 osob. Oklahomských Seminolů 
je 8000, další malá skupinka, tvořená převážně 
černochy, žije v mexickém státě Coahuila, poblíž 
pohraničního města Piedras Negras. Mexičtí 
Seminolové byli jedni z posledních "nebezpečných" 
severoamerických Indiánů. Od podzimu 1850, kdy je 
jejich náčelník, veterán 2. seminolské války, slavný 
Coacoochee, Divoká kočka (1810-57), odvedl do 
Mexika, až do 70. let 19. století, napadali ve spojení s 
Kikapuy, Lipany, Tonkawy a Meskalery osadníky v 
jihozápadním Texasu. 
 
 

 
 
Tuscarorové 
 
Na podzim 1711 povstali v Severní Karolíně 
Tuskarorové. 
 

Původně spíše mírumilovný, bezelstný a pracovitý 
národ si od bělochů dlouho nechal líbit jejich nepoctivé, 
surové a proradné jednání. Kolonisté vnikali bez 
dovolení do tuskarorských lovišť, nestydatě Indiány 
podváděli při obchodování, dělali z jejich žen děvky, 
zakazovali jim lovit v blízkosti svých polí a plantáží - 
když připadli na rudé lovce, sebrali jim úlovek i zbraň - 
a co bylo nejhorší, unášeli jejich mladé ženy a muže, 
které pak v Pensylvánii a jinde prodávali do otroctví. 
Eskalaci násilí ze strany Tuskarorů však spustil vedle již 
jmenovaných důvodů především věrolomný čin jejich 
dlouholetého přítele a znalce jejich obyčejů a historie 
Johna Lawsona, zastávajícího v Severní Karolíně úřad 
hlavního zeměměřiče. Lehkomyslný geometr vykázal 
baronu Christopheru von Graffenriedovi, vůdci 
švýcarských a německých vystěhovalců, k osídlení 
velkou část indiánského území při řece Trent, a tvrdil 
mu, že se jedná o půdu nikým neobývanou a nikomu 
nepatřící, čímž ovšem lhal. Obě strany budoucího 
konfliktu tak byly uvedeny v tragický omyl. Kolonisté 
neměli ani potuchy, že okupují cizí půdu, a 
Tuskarorové, kteří přirozeně nevěděli, jak se věci mají, 
považovali vetřelce za sprosté lupiče. Nicméně znali 
toho, kdo je za přidělování pozemků osadníkům 
odpovědný. 
 
Začátkem září 1711 zajali Lawsona a barona a odsoudili 
je k pomalé ukrutné smrti. Zeměměřič, který přišel na 
řadu jako první, mučednického kůlu neušel, 
Graffenriedovi se vedlo podstatně lépe. Dokázal totiž 
rudochy přesvědčit, že v otázce jejich kmenové půdy 
byl podveden, stejně jako oni. Tuskarorští sachemové 
jeho obhajobu uznali a nechali si od něho za obsazená 
loviště dodatečně zaplatit. Podle smlouvy, kterou se 
svým vězněm uzavřeli, měl každý z náčelníků 
tehdejších deseti tuskarorských vesnic dostat kazajku, 
po dvou soudcích rumu a střelného prachu a další 
drobnosti, speciální dárky měl navíc obdržet hlavní 
náčelník kmene. Když Graffenried připustil, že jeho lidé 
zabrali tuskarorskou půdu neoprávněně, omluvil se za 
to, a přislíbil, že jeho lidé nebudou bez vědomí a 
souhlasu Indiánů rozšiřovat plochu svých pozemků, byl 
propuštěn na svobodu. To, co zprvu vyhlíželo 
beznadějně, dopadlo pro něho v rámci možností 
nakonec dobře, kromě pochroumaných nervů a menší 
finanční újmy se mu vlastně nic nestalo. Jeho krajané 
vyšli ze střetnutí s domorodci podstatně hůře. 
 
22. září se k bělošskému osídlení na řekách Pamlico a 
Trent přihnala velká síla krvelačných Tuskarorů a jejich 
spojenců. Nemilosrdní útočníci povraždili kolem 130 
průkopníků, z nichž dobrá polovina pocházela z 
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Graffenriedovy kolonie. Baron se s Indiány dohodl 
pozdě, povstání se připravovalo dlouho předem a 
některé akce nešlo odvolat. 
 
Zakrátko se ukázalo, že severokarolínští osadníci 
Tuskarory vlastními silami nezvládnou. Požádali proto o 
pomoc své sousedy v Jižní Karolíně. Ti jim ochotně 
vyhověli, neboť indiánská rebelie znepokojovala i je. 
Počátkem roku 1712 pronikl do země Tuskarorů 
plukovník John Barnwell s početným oddílem tvořeným 
převážně bojovníky ze spřátelených kmenů - bílých 
mužů bylo v jeho armádě pomálu, snad třicet. Během 
cesty mnoho Barnwellových Indiánů, kterým se 
nechtělo nastavovat kůži za bledé tváře, dezertovalo, ale 
stále jich zůstávalo dost na to, aby se mohli utkat s 
Tuskarory. Koncem ledna se Barnwellovi podařilo 
dobýt Narhantas, hlavní město nepřítele, ačkoliv při tom 
ztratil poměrně velký počet svých lidí. Podobně 
plukovník uspěl i u dalších tuskarorských osad. 
 
Drtivá porážka přiměla Tuskarory zasednout k mírovým 
rozhovorům a vražedný konflikt mohl být v dohledné 
době ukončen, kdyby se Barnwell nedopustil velké 
podlosti. Vítěz od Narhantes očekával, že se mu veličiny 
Severní Karolíny vrhnou k nohám a zahrnou ho poctami 
a cennými dary. To se k jeho zklamání nestalo. Zhrzený 
hrdina se rozhodl, že se odmění sám. Během fingované 
mírové schůzky zajal nějaké příslušníky poražené strany 
a později je na trzích s otroky zpeněžil. Plukovníkova 
svévolná akce zhatila vše, čeho kolonisté ve válce 
dosáhli. Tuskarorové už o míru nechtěli ani slyšet a 
vrátili se ke svému partyzánskému pojetí boje. Čestná 
smrt na válečné stezce jim připadala lepší než 
celoživotní ponižující poddanství. Celý rok obtěžovali 
osadníky tu drobnějšími, tu většími útoky. Vláda 
kolonie musela znovu s prosíkem do Jižní Karolíny. A 
opět nalezla pochopení. Velením nové "záchranné" 
výpravy byl jmenován plukovník James Moore. S 
necelým tisícem Indiánů a několika desítkami bělochů 
postupoval k vesnici náčelníka Hencocka, který byl 
považován za hlavní osobu celého povstání. Cestou 
narazila Moorova armáda na velkou tuskarorskou osadu 
Neohoroka. Tu plukovník nechtěl a ani nemohl nechat 
bez povšimnutí a proto vydal rozkaz k útoku. 
 
Mezi 20. a 23. březnem 1713 tak proběhla před 
palisádami Neohoroky nejkrvavější bitva tuskarorských 
dějin. Obránci vesnice statečně odráželi jeden útok za 
druhým, dokud nepadla většina bojovníků, dříve se 
nepříteli nepoddali. V dopise adresovaném 
představitelům Severní Karolíny Moore píše, že jeho 
muži zabili v tomto vyčerpávajícím zápase celkem 550 

nepřátel, 400 dalších zajali a sami ztratili 160 mrtvých a 
raněných. Počet pobitých nepřátel plukovník ovšem 
silně přehnal, v čemž se ostatně nelišil od jakéhokoliv 
jiného důstojníka bojujícího s Indiány: ve skutečnosti 
zahynulo v bitvě jen 192 obyvatel Neohoroky; ostatní 
Moorem udaná čísla jsou víceméně správná. 
 
Ztráta tolika členů kmene v jediném střetnutí Tuskarory 
zcela ochromila. Odbojný náčelník Hencock a jeho 
věrní uprchli na sever, do země Irokézů, svých 
příbuzných (Tuskarorové náleželi do irokézské jazykové 
skupiny). Mírnější část kmene vedená náčelníkem 
Tomem Bluntem podepsala s vítěznými Angličany 
novou mírovou dohodu. 
 
***** 
 
Tuskarorové, Sběrači konopí, irokézsky mluvící svaz tří 
příbuzných kmenů, byli původně samostatný národ, 
který až do počátku 18. století žili na území dnešní 
Severní Karolíny, přibližně při řekách Pamplico, 
Roanoke, Neuse a Taw. Po tvrdé porážce v roce 1713 se 
větší část kmene začala přemísťovat k severu a 
pokoušela se vstoupit do spolku irokézských kmenů při 
Velkých jezerech. Po dvou neúspěšných pokusech 
(jednání komplikovali Angličané z New Yorku a 
Pensylvánie, kteří problematický kmen nechtěli mít za 
sousedy, a proto podmazali Onondagy, aby vstup 
Tuskarorů vetovali) v letech 1713 a 1715 byli 
tuskarorští vystěhovalci za členy konfederace konečně 
přijati 6. září 1722. Dostali sice "své" území u řek 
Juniata a Susquehanna v Pensylvánii, ale až do konce 
18. století, kdy jim Senekové a Robert Morris darovali 
poblíž Niagarských vodopádů pozemky o rozloze tří 
čtverečních mil, se rozděleni do několika skupin 
potulovali po různých lokalitách v Pensylvánii a New 
Yorku. V době války za nezávislost, v níž podporovali 
americké osadníky, byli pronásledováni probritskými 
Irokézy, kteří vypálili jejich vesnice a pole.  
 
Severokarolínští Tuskarorové zůstali ve své staré zemi 
až do počátku 19. století, kdy po zhruba dvouletém 
vyjednávání prodali zbytky své půdy za necelých 14000 
dolarů a přestěhovali se k příbuzným v New Yorku 
(některé tlupy odešly na sever už dříve, např. v roce 
1766). 
 
Před válkami s karolínskými osadníky bylo Tuskarorů 
5-6000, dnes jich je sotva pětina; asi polovina kmene 
žije v New Yorku, ostatek v Kanadě. 
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Šavani - Shawnee - Shawun 
 
 „Do naších srdcí nikdy nevstoupil strach ze smrti. Tak 
jsme žili! Neměli jsme potíže s náboženstvím. 
Respektovali jsme jiné a oni si vážili nás. Láska a dobrý 
způsob života okrášlí i ostatní věci ve vašem bytí. 
Přemýšlet, jak co nejlépe využít svůj čas proto, abyste 
mohli sloužit svým lidem. Na den, kdy přijde konec se 
připravit důstojně, mít svou píseň smrti. Vždy se 
pozdravit, nebo si promluvit s přítelem. Pozdravit 
cizince na osamělém místě. Mít v úctě lidí, ale neplazit 
se před nimi. Ráno poděkovat za jídlo a radost ze života. 
Jestliže nevidíš zač děkovat, chyba je v tobě. 
Nezneužívej nic a nikoho. I moudrý, který by tak jednal 
se promění v blázna a je obrán o ducha vidění. Když 
přijde čas konce, nebýt jako ti, jejichž srdce se naplní 
strachem ze smrti, takže pláčou a prosí o trochu času 
navíc. Zazpívej svou píseň smrti jako hrdina, který se 
vrací domů“ 
 
                                                                                     
Tekumseh - Šavan 
 
 Prapůvodním domovem Šavanů bylo Ohio Valley, ze 
kterého museli kvůli Irokézům odejít. Kolem roku 1660 
byli rozptýlení na území dnešních států, Jižní Karolina, 
Tennessee, východní Pennsylvanie a jižní Illinois. Po 
roce 1730 se většina kmene opět sešla v Ohiu. Tam o 
své domovy tvrdě bojovali až do chvíle, kdy je 
Američané zatlačili do Missouri a Kansasu. Po občanské 
válce se natrvalo usadili v Oklahomě.  

 
 Odhaduje se, že Šavanů mohlo být před rozptýlením tak 
deset tisíc. Počátkem osmnáctého století byl jejich počet 
kolem šesti tisíc. První přesný součet je až z roku 1825. 
Tehdy se zjistilo, že v Missouri žije čtrnáct set, v 
Louisianě sto deset a v Ohiu osm set Šavanů. Několik 
stovek jich ještě žilo na pláních Texasu. Dnešní 
populace čítá čtrnáct tisíc osob.  
 
 Název Šavan, Shawnee, či Šóní, pochází z 
algonkínského slova ‚shawun‘ (shawunogi) a znamená 
‚jižní‘, tak jim totiž říkali Kikapůjci žijící severně. Sami 
dávali přednost ekvivalentu Shawano, nebo někdy 
Shawanoe a Shawanese. Osadníci z jižní karoliny je 
nazývali Savannah, nebo ještě Savannuca.  
 
 Šavani, jak už z předchozího vyplývá byli součástí 
algonkínské jazykové rodiny a hovořili podobně jako 
Lišky, Saukové, Maskouteni a Kikapůjci.  
 
 Národ tvořilo pět rodových skupin: Čilikotové 
(Chillicothe), Hathawekelové (Hathawekela), 
Thawikilové (Thaawikila), Kispokové (Kispoko), 
Mequačakové (Mequachake) a Piquové (Piqua).  
 
 Kulturně jsou Šavani spjati s Kikapůji a Delawary. 
Delawary pokládali za své předky, 'Dědečky‘. S 
Kikapůji měli společnou ústní tradici. Kikapůjci věřili, 
že s Šavany, kdysi tvořili jeden národ. Určit místo, kde 
kmeny původně žili se ale nepodařilo. Ztráta mateřské 
země přiřkla Šavanům pověst kočovníků. Přesto měli 
Šavani silnou soudružnost, ale jejich kmenové politické 
uspořádaní bylo už slabší. Během putování si jednotlivé 
rody a tlupy, vytvořili každý svůj vlastní styl autonomie. 
Nakonec, když se opět sjednocený kmen sešel v Ohiu, 
byl tu prostor pro reorganizaci a upevnění náčelnických 
pozic. Tak jako u Delawarů se náčelnický titul předával 
dědičně a byl doživotní. Válečné náčelníky volili v době 
války na základě zkušeností a autority. Šavani si také 
převzali nějaké kulturní zvyklosti od Kríků a Čerokís. V 
létě obývali stále vesnice tvořené dlouhými kůrovými 
domy. Uprostřed vesnice zpravidla stával velký 
společenský dům, který sloužil i k náboženským 
účelům. Během zimy se kmen rozdělil do jednotlivých 
rodinných loveckých táborů. Šavani byli závislí na 
zemědělství a ve svých obřadech to dávali patřičně 
najevo. Pořádali slavnosti: ,Tanec skákajícího chleba', 
pro čas setí, ,Tanec zelené kukuřice', pro čas zrání a 
,Tanec chleba', pro čas žně.  
 
 Mezi významné předáky národa patřil Tekumseh, 
Cornstalk, Černá ryba, Černé kopyto a Modrý kabát.  
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 Jak žili Šavani v ‚před exilové‘ době nevíme zhola nic. 
Snad jenom to, že rádi válčili proti Eriům a Neutralům. 
Během Bobří války pak z Ohia nedobrovolně odešli a 
rozdělili se do několika skupin. Dvě z nich putovali do 
východního Tennessee k Čerokíům. Čillikotové a 
Kispokové postavili své chaty v Cumberland Basin, kde 
pomáhali Čerokís v boji proti Čikasawům. 
Hathawekelové se usadili na řece Savannah (kterou 
Britové nazvali právě po nich) v Jižní Karolině a i zde 
se hodili Čerokíům v boji proti Katawbům.  
 
 Další dvě skupiny Šavanů se vydali opačným směrem. 
Piquové se přestěhovali v roce 1677 k Delawarů na 
Pequa Creek a Susquehanna v jižní Pennsylvanii.  
Irokézové to ještě snesli. Občas docházelo k nějakým 
incidentům mezi Piqui a kolonisty podél Gunpowder 
River.  
 
 Poslední skupina Šavanů ustoupila na západ do Illinois, 
kde je Francouzi nazývali  Chaskpové (Chaouesnon). V 
roce 1683 jejich počet dosahoval k třem tisícům. Usadili 
se blízko francouzského obchodního střediska Fort St. 
Louis nad řekou Illinois. Kvůli Irokézům tam úzce 
spolupracovali s Miamii a občas i s Illinoii.  
 
 Celých sedmdesát let bylo Ohio Valley téměř 
neobydleno. Zvěř se tam mohla nerušeně a pěkně 
množit. Lovit do Ohio Valley chodili pouze Irokézové, 
ale malé lovecké tlupy Šavanů se sem pravidelně 
vydávali také. Ani během svého vyhnanství se svých 
práv na údolí nechtěli vzdát.  
 
 Prozatím žili jako problémoví hosté na územích svých 
dobrodinců. Problémoví proto, že všude kam se hnuli, 
následovali je Irokézové. Na jejich nájezdy samozřejmě 
dopláceli i hostitelské kmeny.  Kvůli tomu Šavany ze 
své země vyhnali Illinoiové. Šavani tedy v roce 1689 
odešli k příbuzným do Tennessee, ale na Illinie 
nezapomněli a často se připomínali válečnými výpady.  
 
 Ne všichni odešli do Cumberland Basin v Tennessee. 
Jedna tlupa se připojila v Marylandu k Munsee 
Delawarům a Mohykánům (1692). 'Dědečkové' 
přesvědčili Šavany, aby společně odešli do východní 
Pennsylvanie. Mohykáni a Munseeové byli součásti 
irokézského projektu Covenant Chain, ale přítomnost 
Šavanů Irokézům vadila. Mohykáni uplatnili v Lize svůj 
mocný vliv a přítomnost Šavanů obhájili.  
 
 Šavanové žijící v Jižní Karolíně vedli s Angličany čilý 
obchod. Vynikali zvláště ve zpracovávaní jeleních kůží. 

Své výrobky prodávali za whisky a zbraně. Jenže 
Angličanů v Karolině přibývalo a šavanská vesnice 
Westo jim stála v cestě. Angličané využili jako 
argument k útoku na Westo falešnou informaci o tom, 
že zde Šavani provozují kanibalismus. Armáda 
anglických dobrovolníků srovnala Westo se zemí. 
Zajatci byli prodání do otroctví a  vztahy mezi Šavany a 
Miči Malsy (Dlouhé nože) navždy ochladly.  
 
 Šavani žili v Karolině do doby, dokud neutrpěli od 
Katawbů zdrcující porážku. Někteří z Hathawekelů 
odešli k příbuzným do Pennsylvanie. Jiní, společně s 
Kríky našli domovy v Alabamě, nejprve na 
Chattahoochee a později v Tallapoose. A zbylá tlupa 
odešla k Šavanům do Tennessee. Šavani Katawbům 
neodpustili a pokud to šlo, podnikali proti ním nájezdy.   
 
  V Tennessee měli Čerokíové společně se Šavany 
neustále trable s Irokézy, proto zde byli uprchlíci z 
Cumberland Basin vítaní. Bojovali i proti Čikasawům.  
 
 Žel během zimy 1692 z neznámého důvodu zaútočili 
Šavanové na jednu z čerokíjských vesnic, jejíž válečníci 
byli zrovna na lovu. Navíc Šavani začali obchodovat s 
Francouzi. V tomto bodu měli proti sobě troje nepřátelé, 
Brity, Čerokís a Čikasawy. V roce 1715 uštědřili 
Šavanům těžkou porážku a ti museli z Tennessee odejít. 
Několik jich odešlo k Šavanům v Alabamě, ale nejvíce 
jich odešlo do Kentucky - Země  Temných a krvavých 
údolí. 
 
 Z nějakých podvodných důvodů museli  Delawarové v 
roce 1737 opustit domovy v Lehigh Valley  v 
Pennsylvanii a s nimi šli i Šavani. Nějaký čas žili s 
Delawary ve Wyoming a Susquehanna Valley, ale ne 
nadlouho. Další podvody ze strany Angličanů a Irokézů 
je přinutili odejit do západní Pennsylvanie. Až na 
Wyandoty a Mingy v tomto regionu nikdo nežil. 
Mingové proti tomu nic neměli a dokonce s Šavany 
zakládali společné vesnice. Do Pennsylvanie začalo 
přicházet stále více Šavanů a Delawarů.  
 
 A tak se skoro po stoletém odloučení se Šavani opět 
společně setkali v domovské zemi. Sice je zde občas 
navštívili válečníci Čikasawů, ale jinak měli Šavani čas 
dát se dohromady. Nejvíce jejich vesnic bylo založeno 
mezi řekami Allegheny a Scioto.  
 
V roce 1740 si na Ohio „vzpomněli“ hnedka tři 
mocnosti najednou. Irokézové, Angličani a Francouzi, 
ale nějakou dobu byl ještě klid, takže mohli sílit a 
reorganizovat se. Vesnice Šavanů, Delawarů a Mingů se 
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táhly od Sandusky River až k toku Ohia. Je možné, že 
zde žilo až deset tisíc lidí.  
 
 Mezitím se snažili Ohio získat Francouzi, ale díky 
neochotě místních kmenů se jim to nepodařilo. Kvůli 
tomu dovolili našinci Angličanům postavit v Ohiu Ford 
Pitt, aby Francouzům bránil v dalších drzostech. Pak se 
ujali iniciativy Angličané a manipulovali s Irokézy tak, 
aby získali Ohio pro sebe. Irokézové jim ustupovali a 
ohijské kmeny to pokládali za zradu, ale do třenic mezi 
Francouzi a Brity se moc nemíchali. Šavani se spíše 
soustředili na své indiánské nepřátele. Sačem Pride 
zorganizoval válečnou výpravu proti Katawbům, ale 
během tažení by zajat Angličany a uvězněn. V žaláři 
později zemřel. Příbuzní pro svého náčelníka velmi 
truchlili a svůj zármutek zmirňovali útoky proti 
hraničářům v Severní Karolíně.  
 
 Po Braddockově katastrofě v roce 1755 začala většina 
kolonistů mít k Indiánům velkou nenávist a právě v této 
době vyslali Šavani s Delawary do Philadelphie 
delegaci, s cílem vyřešit všechny pozemkové tahanice. 
Ve městě byli všichni zajati a oběšeni. Šavani vykopali 
válečnou sekeru a na hranicích Pennsylvanie, Virginie a 
Marylandu zahynulo kolem dvou a půl tisíc osadníků. 
Nebyl to jenom jejich boj! O Ohio válčilo ještě mnoho 
jiných. Ale i tak na Katawby nezapomněli a během 
jednoho nájezdu jim zabili významného náčelníka 
Haiglara 
 
 Válčení trvalo až do doby, kdy bylo s východními 
Delawary uzavřeno příměří.  (1758). Pennsylvanie se 
vzdala nároku na zemí západně od Appalačských hor a 
novinka se rychle donesla Šavanům, Delawarům a 
Mingům v Ohiu. Ti pak nedělali žedné potíže, když 
Britové obsadili v listopadu Fort Duquesne a vyhnali z 
ní Francouze. V červenci Šavani a Delawarové uzavřeli 
s Brity mír a ukončili boje na hranicích. Když padl 
Quebec a Francie kapitulovala, (1760) válka v Severní 
Americe načas ustala. Ohijské kmeny měli v zajetí asi 
šest set padesát býlích osadníků. K výměně zajatců mělo 
dojít na Muskingum River v roce 1761, ale asi polovina 
bílých zajatců odmítla návrat do „civilizace“ a nechali 
se raději Indiány adoptovat. Britové vybudovali místo 
Fort Duquesne vlastní pevnost Fort Pitt, což pokládali 
Šavani a Delawarové za porušení mírové dohody.  
 
 Během Pontiakova postání se Šavani s Delawary 
podíleli na obléhaní právě Fort Pittu. Věnovali se i 
hraničářům. Ve válce padlo asi šest set osadníků. 
Nakonec byli Šavani společně s Delawary a Mingy 

poraženi v dvoudenní bitvě u Bushy Run a blokáda Pittu 
byla zrušena.  
 
 Povstání přece jen mělo nějaký užitek. Metropolitní 
úřady z Londýna vydali zákaz překračovat Appalačské 
hory, ale hraničářům se takové omezení nelíbilo. 
Koloniálním společnostem se podařilo s Irokézy 
vyjednat odstoupeni Ohia (1768 Fort Stanwix), ale 
ohijské kmeny se s tím nehodlali smířit, přesto už bylo v 
roce 1774 za horami až padesát tisíc hraničářů. Spousta 
z nich měla zkušenosti v boji s Indiány a jejich metody 
byly surové a nemilosrdné.  
 
 V Kentucky zabili Šavani v roce 1773 Jamese Boona, 
který byl na lovu jelenů. Byl to syn legendárního otce 
Daniela. Napětí mezi oběma stranami začínalo nabírat 
bodu varu. Ironií osudu je, že málem došlo k občanské 
válce mezi koloniemi, které se přeli o vlastnictví Ohia. 
Jejich střetu zabránila jenom válka s Indiány. U 
Kanawhy napadli Indiáni ozbrojeny doprovod 
zeměměřické výpravy. Na druhé straně Michael Cresap 
a jeho milice přepadla obchodní výpravu Šavanů u 
Wheelingu. Opuštěný Fort Pitt, byl znovu obsazen 
vojáky.  
 
 Následující měsíc napadli Miči Malsové pokojnou 
skupinu Mingů na Yellow Creek (Stuebenville, Ohio). 
Mezi oběťmi byla i Loganova šavanská žena a hlavní 
válečný sačem Mingů. O několik dnů později byli 
zavraždění ještě jiní Loganovi příbuzní, jeho bratr a 
těhotná sestra. Cornstalk zůstal zdrženlivý, ale Logan 
vykopal válečnou sekeru. Sebral ve Wakatomice 
dostatečně silný oddíl a vyrazil na hranice. Na 
Muskingum River zůstalo třináct krutě pobitých 
osadníků. Logan se pokusil kolonistům vysvětlit proč 
tak jednal, přesto byla válka na spadnutí. Guvernér 
Virginie John Dunmore začal posiloval pevnosti, vojsko 
a milici. Pak vytáhli na Ohio.  
 
 Tou dobou byli Šavani citelně oslabeni, protože se část 
kmene se odstěhovala do Missouri a kmeny od Detroitu 
volání k válce nevyslyšeli. Válčit se nechtělo ani 
Delawarům. Pomocnou ruku nabídli pouze Mingové.  
 
 Dunmorová milice při svém tažení zničila Wakatomicu 
a pět dalších vesnic. V říjnu se shromáždila na místě 
zvaném Point Pleasant (Západní Virginie), aby 
přeskupila své sily na další tažení. Zde je nečekaně 
napadl Cornstalk se třemi sty válečníky. Bitva to byla 
dlouhá a tvrdá. Na obou stranách padlo mnoho mužů, 
ale nakonec musel ustoupit Cornstalk. O měsíc později 
musel podepsat kapitulaci a odstoupení dalších území. 
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Hathawekelové opustili Ohio. Kolonistům se otevřelo 
také Kentucky  a v březnu roku 1775 zde byla založena 
první osada Harrodstown. Hned na to založil Daniel 
Boon osadu Boonesborough. O měsíc podějí vzplála 
Americká revoluce.  
 
 Cornstalk své slovo dodržel, ale nemohl mluvit za 
všechny tlupy. Někteří bojovníci naslouchali 
popichování britských agentů a nechali se přemluvit k 
válce s Američany. Šavani společně s Čikamaugy 
(Čerokís) táhli Kentucky a napadali vše americké. 
Britové Indiány odměňovali nejen zbraněmi, kořalkou, 
ale i penězi za americké skalpy. Kentucky se proměnilo 
v krvavé údolí. Ani jedna strana si nebrala ve válce 
servítky. V červenci 1776, byli blízko Boonesboroughu 
zajatí nějací Boonovi přátelé a jeho čtrnáctiletá dcera. 
Boonovi se podařilo po třídenní honičce své přátele a 
dceru zachránit. Cornstalk se ještě roku 1777 pokusil ve 
Fort Randolph (Point Pleasant) Američany před 
válečníky varovat, ale byl zatčen a později i se svým 
synem zabit. Na jeho místo hlavního sačema nastoupil 
Blackfish - Černá ryba - zatrpklý nepřítel všeho 
amerického. Ten Cornstalkovu smrt pomstil 
důraznějšími nájezdy podél hranice Kentucky a 
Pennsylvanie.  
 
 V září zaútočilo čtyři sta Šavanů, Mingů a Wyandotů 
na Fort Henry (Wheeling). Polovina ze čtyřiceti dvou 
členné posádky padla, a možná by jich zahynulo ještě 
více, kdyby jim nepřišla na pomoc posádka sousední, už 
vypálené osady. V únoru 1778 táhl Ohiem generál 
Edward Hand vypaloval pokojné vesnice Delawarů. 
Jeho kampaň si vysloužila přezdívku "Tažení proti 
squaw". Hand rezignoval a místo něj nastoupil na místo 
generál McIntosh. 
 
 Na stranu Šavanů se přidal bývalý anglický zvěd Simon 
Girty, zvaný Great Renegade (Velký odpadlík) Stal se 
náčelníkem a patřil mezi nejsurovější nepřátelé  
Dlouhých nožů.  
 
 V květnu zaútočil Černá ryba, Poloviční král a tři sta 
Šavanů s Wyandoty na Fort Randolph. Chtěli tam 
pomstít Cornstalka. Po několikadenním obléhání se 
začali někteří válečnici ,nudit' a proto odešli po proudu 
Kanawhy vypalovat osady Greenbrier. Mezitím se 
podařilo válečníkům Černé ryby zatknout samotného 
Daniela Boona. Bonn strávil nějaký čas v britském 
zajetí, ale pak si jej Šavani „vyzvedli“ a Černá ryba ho 
adoptoval za syna. Boonovi se nakonec podařilo 
uprchnout zpět do Boonesborough. V záři k osadě 

přitáhli Šavani a obléhali ji devět dní. Černá ryba přes 
hradby Boonovi spílal do nevděčníků. 
 
 Simon Girty vedl v zimě proti pevnosti Fort Laurens 
Mingy. O měsíc později zabil osmnáct vojáků přímo 
před hradbami. Samotnou pevnost obléhali až do 
března, dokud jim nepřišla na pomoc posádka z Pittu.  
 
 Kentucká milice nezůstala za Indiány pozadu. Tři sta 
mužů vedl podél Ohia John Bowmen, až narazil na Old 
Chillicothe, který vypálil. V bitce byl zabit Černá ryba a 
Šavani ustoupili na Mad River.  
 
 Dlouhé nože Indiány k smrti nenáviděli, a tak ani 
nepřijali mír, který jim Šavani nabídli. Bojem unavení 
Kispokové, Piquové, Čillikotové a Mequačakové raději 
odešli do španělské Louisiany. Zbylí Indiáni dále útočili 
podél hranice a za sebou nechávali jen popel, mučení a 
smrt.  
 
 Američané proti nim vyslali starého „Indiánobíjce“ 
Clarka. Ten vzal útokem šavanskou vesnici na Mad 
River a odvedl odtud jen šest zajatců. Ostatní padli. I tak 
se říká, že to byl doposud jeho největší skutek 
milosrdenství. Začarovaný kruh krutostí pokračoval 
nepřetržitě celý rok 1781. Na jaře vypálil Daniel 
Brodhead hlavní město Delawarů, Coshocton. Ženy a 
děti odvedl do zajetí. Muži byli pobiti. V červnu se 
novém Chillicothe setkala válečná rada sačemů, a to už 
v Ohiu neexistoval žádný neutrální kmen 
 
 Simon Girty se osobně účastnil upálení plukovníka 
Williama Crawforda (osobní přítel G. Washingtona), 
kterého chytili Wyandoti a předali jej Delawarům. V 
srpnu vedl Girty Šavany opět do Kentucky, tentokrát na 
Bryans Station. Milice se ho snažila pronásledovat, ale 
on si na ně na Licking River počkal, a na místě zvaném 
Blue Lick jich tam pobil šedesát mužů, včetně dalšího 
Boonova syna Izraele. Mingové vypálili Hannastown v 
Pennsylvanii a dalších tři sta bojovníku vedlo útok proti 
Fort Henry.  Následující měsíc podnikl Clark zdrcující 
útok. Měl sebou tisíc sto střelců na koních. V bitvě na 
Miami River porazil Šavany a spálil jim šest vesnic, 
včetně nového Chillicothe. 
 
 V roce 1783 se opět ohijské kmeny spojili v koalici a 
poradní oheň byl zažehnut v šavanské vesnici 
Wakatomica. V roce 1787 ji ale Američané vypálili a 
Rada se musela dále scházet v Brownstownu 
(Sindathon), vesnici Wyandotů, jižně od Detroitu. 
Americká vláda šla na věc od lesa a začala s Indiány 
jednat individuelně,  s náčelníky a jejich tlupami zvlášť. 
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Tak se jim podařilo získat souhlas na to, že novou 
hranici bude tvořit řeka Muskingum. Jenže ne všichni 
sačemové souhlasili. Za Šavany podepsal po nemalém 
zastrašování Molunthy (Mequachake), ale Černý had a 
ostatní byli připravení bojovat.  
 
 V listopadu se k alianci přidali i Čikamaugové a 
napadáni hranic pokračovalo. Jednotlivé skupiny 
Mingů, Čikamaugů a Šavanů terorizovaly během jara a 
léta celé Kentucky. Američané odpověděli vypálením 
šavanské vesnice Mequachake na Mad River. Šavani se 
zase stěhovali. Tentokrát na sever k Miami River. V 
prosinci aliance jednala s guvernérem Clairem ve Fort 
Harmar o podmínkách míru. Jednalo se v podstatě o to 
samé, kudy povede hranice. Někteří chtěli aby hranici 
tvořila řeka Muskingum, ale Šavani chtěli Miami a 
Wabash, takže se k ničemu nakonec nedobrali. Nová 
jednání ve Fort Harmaru bylo pro Američany 
úspěšnější, zástupci Indiánů souhlasili, že hranicí bude 
Muskingum, ale schůze se neúčastnila tak polovina 
členů aliance. Jenže tou dobou řádila na Wabashi 
americká milice, takže po míru byla stejně  veta.  
 
 Šavani se přidali k Válce Malé želvy a vedli si proti 
Dlouhým nožům dobře. V říjnu 1790 zničili armádu 
plukovníka Josiaha Harmara a o rok později dopadl ještě 
hůř Arthur St.Clair. Ten v bitvě přišel o šest set mužů, 
což byla největší porážka Americké armády ve válkách 
s Indiány.   
 
 Ale Američané se nevzdávají tak snadno a na přímý 
rozkaz prezidenta Washingtona vtrhl do Ohia "Šílený 
Anthony“ Wayne. Wayne vycvičil své muže tak, aby 
bojovali hraničářským způsobem, který je pro místní 
pralesy tím nejúčinnějším. Poté podnikl mohutným 
zátah proti vesnicím na Wabashi. Tam zajal mnoho žen 
a dětí, které mu měli sloužit jako rukojmí. Šavani ještě 
zaútočili na Fort Recovery, ale tou dobou měli 
Američané v moci celou Maumee River a všechny 
vesnice ležící podél ni. Malá želva začal uvažovat o 
kapitulaci, ale Šavan Modrým kabát mu to rozmluvil. 
Aliance bojovala dál. Následná bitva Fallen Timbers o 
týden později rozhodla celou válku. Sedm set válečníků 
se bilo statečně, ale nakonec museli ustoupit k britské 
pevnosti Fort Miami, kde jim byla slíbená pomoc. Brány 
však zůstali zavřené.  Wayne se další tři dny věnoval 
ničení vesnic a zásob v širokém okolí. V říjnu zničil 
další vesnice Miamiů na horním Wabashi a nakonec 
nechal postavil Fort Wayne jako symbol americké 
nadvlády nad regionem. Pak se vrátil do Fort Greenville 
a čekal. Nakonec aliance kapitulovala a byly podepsány 
smlouvy. Šavani se museli vzdát země na Velké Miami 

a část se jich přestěhovala na horní tok řeky Auglaize. 
Jiní se spojili s Delawary na White River ve 
středovýchodní Indianě. Jenže podpisu smluv se 
neúčastnil jeden mladý náčelník, se kterým Američané 
nepočítali a který měli mezi Indiány stále větší slovo - 
totiž Tekumseh.  
 
 Když se v roce 1774 Hathawekelové stěhovali na 
Upper Creek v severní Alabamě, byla mezi nimi i 
Tekumsehova matka, tou dobou už vdova. Její manžel 
padl u Point Pleasant a ona sama zemřela v Alabamě. 
Výchovy jejich dvou synů se ujala teta Tekumpease. 
Mezi lety 1773 až 1779 se opět velké skupiny Šavanů 
stěhovali, tentokrát do jihovýchodního Missouri. Šli tam 
na pozvání Španělů, kteří tam chtěli nalákat i Delawary. 
Španělský guvernér jim tam nabídl dvacet pět mil 
čtverečních půdy u mysu Girardeau. Nabídku přijali i 
Hathawekelové z Alabamy.  
 
 V roce 1800 byli už všichni Hathawekelové, Kispokové 
a Piquové v Missouri. Čilikotové a Mequačakové zůstali 
v Ohiu. V Missouri se Šavani věnovali kradení koní, za 
kterými si chodili k Osedžům a museli řešit problémy i s 
Kaskaskii. Nezapomněli na dávné spory a nedovolovali 
Šavanům cestovat přes jejich území, aby mohli 
navštěvovat příbuzné v Ohiu. Bránili jim také v lovu. 
Nakonec došlo k otevřené válce. To se psal rok 1802, 
když Šavani napadli velkou loveckou výpravu 
Kaskaskiů a mnoho z nich pobili. Kaskaskiové byli 
porážkou tak oslabeni, že už dále neměli moc bránit 
Šavanům v průchodu přes jižní Illinois.  
 
 Jinak se aliance ohijských kmenů rozpadla a celková 
demoralizace místních národu nabírala na obrátkách. 
Mohl za to alkohol a celková frustrace z americké 
rozpínavosti. Modrý kabát se v roce 1801 pokusil znovu 
Šavany sjednotit, ale jeho vliv už byl nepatrný. Modrý 
kabát rezignoval a na jeho místo nastoupil Černé kopyto 
- Mequachake. Černé kopyto byl na rozdíl od Modrého 
kabátů mírovým sagamorem, takže se snažil s 
Američany vycházet jak nejlépe to šlo, i když je neměl 
vůbec rád.  
 
 Mezitím Tekumseh založil poblíž pevnosti Fort 
Greenville vesnici, která měla být jakýmsi vzdorem vůči 
americké expanzi. Celkově se podle dochovaného 
svědectví choval vůči Američané přátelsky a 
kultivovaně. Někdo říká, že až šarmantně, ale 
každopádně otevřeně prosazoval, že už dále nedovolí 
kolonistům zabírat indiánskou půdu.  
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 V roce 1805 prošel jeden Šavan jménem Lalawethika 
(Rachot) procesem duchovního obrození. Přestal s pitím 
a začal kázat o své vizy. Přejmenoval se na 
Tenskwatawů (Otevřené dveře) a podobně jako jeho 
předchůdce Neolin začal povzbuzovat k návratu ke 
starým hodnotám. Byla to v podstatě náboženská 
podpora Tekumsehovi myšlenky, nedovolit 
Američanům dále rozkrádat indiánskou půdu. Zatímco 
Šavanové sledovali Lalawethikovou proměnu s úžasem, 
jemu se mezitím podařilo získat mnoho příznivců z 
jiných kmenů. Žel temným rysem jeho náboženství bylo 
potíráni čarodějnictví, kterého nafoukaný Tenskwatawa 
využil k odstranění svých konkurentů. Tak se stalo, že 
na jaře roku 1806 nechal upálit ve vesnici Delawarů 
několik pokřtěných Indiánů. Podobně se choval i ve 
vesnici Wyandotů. Toto násilné chování způsobilo, že 
nebyl mezi Delawary a Wyandoty dále vítán. Svou 
prestiž znovu obnovil předpověděný zatměním slunce (o 
kterém se dozvěděl od bílých lidí). Tekumseh dodal 
novému náboženství politický prvek, kterým chtěl 
všechny Indiány spojit k společnému boji proti Miči 
Malsům. Tekumseh měl přirozenou autoritu a uměl si 
vytvořit respekt. Byl statečný bojovník a zároveň 
vynikal v řečnickém umění. Tekumseh věřil, a také 
propagoval, že žádný náčelník ani tlupa nemá právo 
prodávat kmenovou půdu. V roce 1808 získal podporu 
od Britů z Kanady a vystoupil proti Černému kopytu, 
Malé želvě a ostatním mírovým náčelníkům, kteří 
spolupracovali s Američany.  
 
 Tenskwatawa v roce 1808 opustil Greenville a se 
svolením Kikapůjů a Potawatomiů založil na 
Tippecanoe Creek novou vesnici, tzv. Prorokovo město. 
V srpnu navštívil Tenskwatawa guvernéra teritoria 
Indiana, Williama Henryho Harrisona ve městě 
Vincennes. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, ale 
Harrison se nemohl ubránit jistému podezření. Vyslal do 
Prorokova města zvědy a ti mu potvrdili že se v 
indiánské vesnici shromáždilo asi tři tisíce bojovníků. 
Harrison se rozhodl, že Tekumsehovy plány musí, co 
nejdříve zhatit. Okamžitě informoval Kongres o velkých 
válečných aktivitách Indiánů v teritoriu a požádal o 
finanční podporu. Roku 1808 uzavřel smlouvu s 
Delawary, Miamii, Kaskaskii a Potawatomii ve Fort 
Wayne, ve které se kmeny zřekli třech milionu akrů 
půdy. Tekumseha to velmi rozčílilo a vyhrožoval, že 
zabije všechny náčelníky, kteří se na tom podíleli. Příští 
měsíc nechal skutečně popravit Koženého rta, náčelníka 
Wyandotů a hlavního aktéra prodeje půdy. Poté nechal 
Tekumseh dopravit do Prorokova města staré symboly 
válečné aliance západních kmenu - wampumový pás a 
dýmku. Tekumseh se také osobně setkal s Harrisonem, 

ale schůzka málem dopadla tragicky. Oba muži se totiž 
tak pohádali, že došlo skoro na nože.  Opět se sešli v 
létě 1811 a oběma bylo jasné, že válka je nevyhnutelná.  
 
 Tekumseh pak vyrazil na jih, aby získal ke spolupráci 
Čoktawy, Čikasawy,  Kríky a Čerokís. Předtím ještě 
Tenskwatawu důrazně varoval, aby se nenechal 
Američany vyprovokovat k válce. Jenže více nedočkaví 
byli Potawatomiové, kteří sotva Tekumseh opustil Ohio, 
zaútočili na hraničářské osady v Illinois. To nahrálo 
Harrisonovy do karet. Okamžitě shromáždil ve 
Vincennes asi tisíc mužů pravidelné armády a milice a 
vyrazil k Tippecanoe. Během tažení vystavěl na místě, 
kde dnes leží Terre Haute pevnost Fort Harrison a v 
listopadu dorazil k Tippecanoe. Své ležení rozbil naproti 
Prorokovu městu. Tenskwatawa, který se rozhodl ješitně 
ignorovat pokyny svého bratra, dal příkaz k útoku. 
Bojovníkům slíbil pomoc Velkého ducha ve formě 
nezranitelnosti. Následující bitva sice skončila relativně 
nerozhodně. Na straně Američanů padlo šedesát dva 
mužů a sto šedesát dva jich bylo zraněno, ale ze 
strategického hlediska to bylo pro Indiány fiasko. 
Bojovníci opustili Prorokovo město a Harrison jej 
nechal podpálit. Demoralizování Indiáni už pak neměli 
chuť dále s Američany válčit. Letité Tekumsehovo dílo 
bylo v troskách. Rozezlení Winnebagové zajali 
Tenskwatawu a hodlali jej zabít. Na Tekumsehovo 
přemlouvání ho nakonec propustili.  
 
 Mladý náčelník se svého cíle nevzdal. Když začala 
Anglo-Americká válka přidal se asi s tisícovkou 
bojovníků na stranu Britů. Koho k boji nepřesvědčil byli 
jeho vlastní - Šavani, Delawaři a Wyandoti. Naopak, pár 
se jich přidalo dokonce k Američanům.     
 
 Tekumseh se velkou měrou podílel na obsazení 
Detroitu, který se vzdal bez boje. Tekumsehovi se to 
podařilo pouze s osmi stovkami válečníků a třemi sty 
Kanaďany. Vítězství pomohlo Tekumsehovi, aby k 
válce nalákal více válečníků. A tak se stalo. Opět vzpláli 
pohraniční pevnosti a osady. V srpnu zemřel Malá 
želva. Tenskwatawa neúspěšně obléhal Fort Harrison. 
Tamní padesátičlenné posádce velel Zechary Tailor. 
Harrison se stal velitelem severozápadní armády a 
okamžitě jednal. Zahnal Tenskwatawovi muže zpět do 
Kanady a počátkem roku 1818 vystavěl Fort Feree na 
horní Sandusky. Pak přiměl Delawary aby se 
přestěhovali do šavanských vesnic Piqua a Auglaize v 
Ohiu. Byl to taktický tah, protože nyní stal Fort Feree v 
cestě všem Indiánům z Ohia, kteří by se chtěli přidat k 
Tekumsehovi. Harrisonovi spěchala na pomoc ještě 
milice z Kentucky, která si žádnou šarvátku nenechala 
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ujít. Devět set mužů pod vedením Jamese Winchestera 
však padlo na řece Raisin v jihovýchodním Michiganu 
do indiánské léčky. Tři sta jich na místě zaplatilo 
životem, zbytek mužů padlo do zajetí. Žel léta nenávisti 
mezi těmito Miči malsy a Indiány si tentokrát vybrala 
svou nejkrutější daň. Zajatci byli nemilosrdně vražděni, 
a to dokonce před zraky klidně přihlížejících britských 
důstojníků. Kdyby nebylo osobního Tekumsehova 
zásahu, nepřežil by nikdo. Tekumseh Angličanům zle 
vyčetl jejich zbabělý přístup a neschopnost zabránit 
vzniklému násilí.  
 
 Navzdory porážce na Raisin River zůstal Harrison 
chladnokrevný a dále posiloval svůj týl. V únoru 
vystavěl pevnost na Maumee, Fort Meigs, což se v 
budoucnu prokázalo jako užitečné. Ale Tekumseh také 
nezahálel. Vyrazil do Indiany, aby tam povolal více 
bojovníků. Jeho indiánská armáda nyní čítala dva tisíce 
válečníků. V květnu se spojil s novým britským 
velitelem, plukovníkem Henrym Proctorem, se kterým 
zaútočil na nový Fort Meigs, ale Američané odolali a 
mnoho bojovníků se nechalo neúspěchem odradit a šli 
domů. Proctor se pokusil na Meigs zaútočit opět v 
červenci, a zase marně. V srpnu, po námořním vítězství 
Američana Olivera Perryho na jezeru Erie vyrazil 
Harrison se sedmitisícovou armádou do protiútoku. 
Proctor nechal zásobit Fort Malden v Ontariu. Ten měl 
sloužit jako základna pro Tekumsehovi válečníky a 
jejich rodiny.  
 
 Proctor byl stejný zbabělec jako předešlý americký 
velitel Detroitu William Hull. Když zjistil, že se k 
Detroitu blíží armáda, vzdal se ho bez boje. Ani se 
nenamáhal vzkázat do Fort Maldenu, co se stalo. 
Tekumseh popsal Proctora jako "tučný psí ocas, který se 
hrdě nosí nad zády, ale když k něčemu dojde, stáhne se 
mezi nohy a uteče." Harrison sledoval Proctora 
východně napříč Horní Kanadou a Tekumseh dělal co 
mohl aby britský ústup kryl. Britové se nakonec 
postavili Američanům čelem na Kanadské Temži blízko 
dnešního Moraviantown. Jenže sotva bitva započala, 
Proctor a jeho vojsko z boje ustoupilo a šest set 
Tekumsehových bojovníků čelilo armádě samo. Toho 
dne, šestého října 1813 zemřel také Tekumseh a s ním i 
jeho sen o jednotném státě všech Indiánů. Zemřel tak, 
jak žil, v skromném válečnickém oděvu, mezi svými 
bojovníky. 
 
 Tenskwatawa zůstal v Kanadě, ale většina jeho 
následovníků odešla zpět do Ohia. V roce 1823 se 
guvernér Michiganu Lewis Cass snažil Tenskwatawu 
přesvědčit, aby se vrátil zpět a pomohl mu přemluvit 

Černé kopyto, aby se vzdal zbývajícího šavanského 
území v Ohiu. Nakonec přece v roce 1826 opustilo Ohio 
asi dvě stě Šavanů. Jejich dvouletá cesta do Kansasu 
bylo plná utrpení a hladu. Když v roce 1836 zemřel 
Tenskwatawa, byl tak nenáviděn jako byl jeho bratr 
milován.  
 
 Dávno předtím, v roce 1815, několik stovek Šavanů a 
Delawarů z Missouri opustilo Spojené státy a 
přestěhovali se do španělského Texasu. Byli tam vřelé 
vítání, protože pomáhali Španělům bránit Texas před 
americkými přistěhovalci. Stalí se známí jako Absentee 
Šavani. Španělé ze stejného důvodu pozvali také 
Čerokíe. Po válce za nezávislost v roce 1836 se stal 
Texas součásti Mexika, ale Mexičané neměli Indiány v 
lásce, a tak vyhnali Šavany i Čerokís zpět do Oklahomy. 
To se stalo v roce 1839. Delawarové se v Texasu drželi 
až do roku 1859, pak museli odejít také.  
 
 Po Anglo-Americké válce jednali Američané s Indiány 
ve Fort Meigs (1817) o odstoupení zbytků půdy v Ohiu 
a Šavani, Delawaři a Wyandoti souhlasili, že zbývající 
kmenové území vymění za rezervace.  
 
 Šavani z Missouri se také dočkali změn. Roku 1821 se 
Missouri připojilo k členským státům Unie. Dříve byli 
místní Šavani pod ochranou španělské koruny, ale 
nynější vláda nehodlala jejich práva akceptovat, tudíž 
byli navrženy nové smlouvy. V listopadu souhlasilo 
čtrnáct set Šavanů s odchodem do Kansasu. Jako 
kompenzaci za výdaje na stěhování dostali od vlády 15 
000 dolarů, ale z toho celých jedenáct tisíc uvízlo za 
nehty vykutálených spekulantů. Tito Šavani měli také 
zákaz, stýkat se ze svými příbuznými z Ohia. Byli to 
taktéž první východní algonkíni, kteří si zvykli na život 
v prériích. Novým podmínkám se akorát nechtěla 
podvolit tlupa Černého Boba. Ten se s některými 
příbuznými z Ohia spojil a společně odešli do 
Arkansasu. To se vůbec nelíbilo vládě, která se je za 
každou cenu snažila odtud dostat. Nepomohli ani 
úplatky, ale vojenská hrozba zabrala. Pak se tedy 
přestěhovali do Olathe v Kansasu (1833).  
 
 Stárnoucí Černé kopyto usiloval, aby jeho tlupa mohla 
zůstat v Ohiu, ale tlak Američanů sílil, zvláště po 
odsouhlasení zákona Indian Removal Act (1830). 
Senekové s odchodem souhlasili jako první. V únoru 
1831 dorazili do Oklahomy, usadili vedle západních 
Čerokiů a založili z místními Šavany smíšenou vesnici. 
Další Senekové a Šavani odešli v červenci a po smrti 
Černého kopyta odešlo zbylých čtyři sta Šavanů od 
Wapaughkonetta a Hog Creek. Ti dostali půdu v 
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Kansasu. Osmdesát válečníků se dalo najmou do 
armády ve Válce Seminolů.  
 
 Kmen byl roztříštěn a bylo obtížné zvolit jednotnou 
kmenovou radu. Svou roli hrály mocenské zájmy 
jednotlivých rodů, ale nově vzniklé kulturní bariéry. 
Většina Šavanů totiž přijala křesťanství a s tím se 
nemohli vyrovnat tradicionalisté.  
 
 V roce 1845 se hodně tradicionalistů s Kansasu 
rozhodlo připojit se k Absenteeům v Oklahomě. 
Dohromady jich bylo asi osm set a rychle se 
přizpůsobili životů na tamní prérii. Byli to šikovní 
zemědělci a mnohdy byli úspěšnější než američtí 
farmáři.  
 
 V roce 1854 se v Kansasu a Nebrasce začala stavět 
železnice a sní začalo přibývat i osadníků. Proto vláda 
odkoupila všechny šavanské rezervace o rozloze 1 600 
000 akrů a vyplatila jim za to 80 000 dolarů. Pak jim 
nabídla nových 200 000 akrů, ale to už neměla být 
kmenová půda, nýbrž měla být rozdělena po parcelách 
jednotlivcům. 
 
 Během občanské války pak Šavanové přišli o další 
pozemky. Šavani se přidali na stranu Severu a bojovali 
proti Indiánům sympatizujícími s Jihem. V roce 1862 
společně s Delawary skoro vyhubili kmen Tonkawů a 
pak se obrátili proti Komančům, kterým způsobili také 
velké ztráty. Ale samotní Šavani v Kansasu byli také 
napadáni. Tlupa Černého Boba stála na straně jihu a 
napadala kmeny v Kansasu. Pak se stal Kansas roku 
1861 součástí Unie a vláda odtud chtěla vystěhovat 
všechny Indiány. Po válce se tomuto rozhodnutí chtěli 
Šavani bránit soudní cestou a nakonec spor vyhráli, 
jenže život v Kansasu byl tak těžký, že nakonec přece 
jen odešli do Oklahomy.  
 
 Tak se nakonec všichni Šavani sešli v Indiánském 
Teritoriu Oklahoma. Dnes se dělí na Východní a Věrné 
Šavany, a to je vše, co můžeme říci.  
 

                                                                                                       
 
Čerokí - Čerokíové - Cherokees  
 
 Pravlast kmene Čerokí byla opravdu rozlehlá. 
Zahrnovala jižní Appalačské hory, včetně západní části 
Jižní i Severní Karolíny. Dále sever Georgie a Alabamy, 
jihozápadní Virginii a Cumberland Basin v Tennessee. 
Kmen si dělal nároky i na Kentucky. Dnes jsou 
rozptýleni po celých Státech s největší koncentrací ve 
východní Oklahomě. V Severní Karolíně žijí tzv. 
Východní Čerokís a v Missouri Severní Čerokís. Další 
skupiny si našli domovy v Alabamě, Arkansasu a 
Georgii.  
 
 Epidemie, které postihly jihovýchodní část dnešních 
Spojených států v roce 1540 vyhubily alespoň 75% 
původních obyvatel. Kolik obětí to stálo Čerokíe není 
známo. Konkrétnější údaj o stavu populace pochází z 
roku 1674 a udává padesát tisíc duší. Další vlny neštovic 
(1729, 1738 a 1753) připravily kmen o polovinu lidí a 
tento stav zůstal téměř beze změny, až do nuceného 
stěhování do Oklahomy (1830). Občanská válka zmařila 
životy čtvrtiny kmene. Sčítání lidu z roku 1900 bylo již 
příznivější. Tehdy bylo napočítáno 308 132 Čerokís, z 
toho 15 000 čistokrevných. 95 435 jich žije ve východní 
Oklahomě, zatímco 10 114 v Severní Karolíně. Nyní 
jsou Čerokíové nejpočetnější skupinou Původních 
Američanů v USA.  
 
 Název Čerokí, pochází od Kríků – Chelokee a znamená 
„Lidé jiného jazyka“. Ve vlastním řeči si říkali 
Aniyunwiya, nebo Anniyaya - "Nejdůležitější lidé", 
anebo také Keetoowah, Anikituaghi, Anikituhwagi. 
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Ačkoli dnes příslušníci kmene název Čerokí akceptují, 
mnoho jich dává přednost výrazu Tsalagi - Tsalagihi 
Ayili.  
 
 Jiná užívaná jména: Allegheny, Allegewi, Talligewi 
(Delawarové), Baniatho (Arapahové), Caaxi, Cayaki 
(Osedžové a Kansové), Chalaque (Španělé), Chilukki 
(Psi lidé – Čoktawové a Čikasawové), Entarironnen 
(Horští lidé - Huróni), Gatohua (Kríkové), Kittuwa, 
Katowa (Algonkíni), Matera, Manteran (Vycházející z 
podzemí - Katawbové), Nation du Chien (Francouzi), 
Ochietarironnon (Wyandoti), Oyatageronon, Oyaudah, 
Uwatayoronon (Jeskynní lidé -Irokézové), Shanaki 
(Kaddové), Shannakiak (Lišky), Tcaike (Tonkawové), a 
Tcerokieco (Wičitové). 
 
 Čerokíové patří do irokánské jazykové rodiny, ale 
přesto se jejich řeč od ostatních irokánských kmenů dost 
liší. Podle nářečí se kmen dělil na tři skupiny (od 
východu na západ), a to Horní, Střední a Horské. K 
dalším podkmenům patřili: Atali, Čikamaugové, Etali, 
Onnontioggové a Qualiaové. Dnes jsou Federálně 
uznány tyto tři: Cherokee Nation of Oklahoma, United 
Keetoowah Band Cherokee Indians (Oklahoma) a East 
Band Cherokee Indians (Severní Karolina). Echota 
Cherokee jsou uznávaní pouze stavem Alabama. 
 
 Říká se, že před příchodem Evropanů se museli 
Čerokíové přestěhovat do jižních Appalačských hor po 
marné válce s Irokézy a Delawary. V tradičních 
pamětech Delawarů skutečně nějaké zmínky o této 
události jsou, ale Irokézové si na nic takového 
nepamatují. A navíc by bylo jen těžko představitelné, že 
by se tak mocný kmen, jako byli Čerokíové, nechal ze 
severu vypudit. Také odlišnost jejich jazyka dokazuje, 
že své domovy na jihovýchodě obývali dlouho před 
příchodem Evropanů.  
 
 Národ se od nepaměti zabýval zemědělstvím. Čerokíům 
patřilo asi dvě stě velkých a opevněných vesnic. Taková 
vesnice měla asi 30 až 60 domů plus jeden velký – 
poradní. Domy bývaly obvykle zapuštěné do země a 
jejich konstrukci tvořilo spletené proutí „omítnuté“ 
blátem. Později stavěli sruby s jedním vchodem a 
kouřovodem v kůrové střeše. Poradní domy stály na 
moundech, které byly pozůstatkem po 
mississippianských kulturách. Poradní domy se užívali 
jako společenské objekty ve kterých probíhali kmenové 
porady a náboženské obřady. Udržoval se v nich 
posvátný oheň.  
 

 Podobně jako i jiné irokézské národy byli Čerokíové 
uspořádaní matriarchálně, a to v sedmi rodech vedených 
matkou. Je ale pravda, že úloha ženy zde nedosáhla 
takové důležitosti jako u Ligy Irokézů v New Yorku. 
Svými zvyky se Čerokíové podobali nejvíce Kríkům, 
včetně pořádaní Slavnosti zelené kukuřice. Jejich 
zemědělství bylo založeno na tzv. „Třech sestrách“ – 
kukuřici, fazolích a dýních. Samozřejmě také lovili a 
sbírali divoce rostoucí plodiny.  
 
 Vesnice fungovali nezávisle na sobě, celý kmen se 
scházel akorát ke společným slavnostem, nebo k válce. 
Náčelníci kmene se dělili na „bílé“ – mírové a 
„červené“ – válečné. 
 
 Později dosáhli Čerokís z pohledu západní civilizace 
pozoruhodných úspěchů. Během devatenáctého století si 
vytvořili kmenovou vládu a psaný zákoník. Založili 
vlastní trestní orgány a školy. Jedinečný byl vznik 
vlastního psaného jazyka na kterém se podílel převážně 
Sequoyah (George Gist) v roce1821. Tento jazyk se 
skládal z 86 znaků a začas byla k nemalé závisti 
amerických sousedů převážná část kmene gramotná. 
Čerokíové začali v únoru roku 1828 vydávat vlastní 
noviny – Cherokees Phoenix. Dva představitelé národa 
se dostali dokonce i do senátu (Robert Owen a Will 
Rogers) V našem pojetí vzdělanosti dosáhli Čerokíové 
vysoké úrovně, největší mezi Domorodými Američany.  
 
 První Evropané, kteří přišli do styku s Čerokíi byli 
Španělé. Pod vedením pána Parda prozkoumali oblast a 
v malém měřítku se věnovali dolování. S Čerokíi 
přicházeli do styku jenom ojediněle. Změna nastala 
kolem roku 1609 osídlováním Virginie. Oddělený život 
ve vnitřních horách začali od roku 1629 narušovat 
angličtí obchodníci, kteří přes Appalačské hory 
postupovali na západ. Po založení karolínských kolonií 
byl kontakt s Evropany ještě intenzivnější. Virginský 
obchodník Abraham Wood se pokosil s Čerokíi uzavřít 
monopol na obchod s kůžemi a proto za nimi poslal své 
lidi, Jamese Needhama a Gabriela Artura. Poslal je do 
hlavního města Čerokís, Echoty (1673), aby zde 
podepsali patřičné smlouvy. Čerokíové však dali 
přednost jeho karolínským konkurentům, se kterými se 
setkali na Savannah River. Proto všechny jejich 
nastřádané kůže a zajatí indiánští otroci mířili výhradně 
do Jižní Karolíny. Tak začalo v jejich životě docházet k 
pomalým změnám. Vůdčí úlohu v kmeni už nezastávali 
kněží, ale válečníci a z válečníků se stávali komerční 
lovci.  
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Rostoucí závislost na anglickém zboží je přinutila 
spolupracovat s Brity i ve vojenské oblasti. Bojovali s 
Francouzi i Španěly. V roce 1673 napadli španělské 
kolonie na Floridě a bojovali se svými domorodými 
sousedy v obou Karolínách. Konkurenční boj o lovecká 
území a obchod s Evropany přinesl do oblasti velkou 
nestabilitu. Začali mezi sebou bojovat i ti, kteří předtím 
spolu žili v míru. V roce 1680 už měla většina kmenů 
střelné zbraně. Čerokíové bojovali s Katawby na 
východě, s Kríky a Čoktawy na jihu. Na západě s 
Čikasawy a na východě s Holanďany. Během Bobří 
války s Ligou Irokézů. 
 
 V roce 1660 přitáhly na jih velké skupiny Šavanů. 
Čerokí je přivítali a nabídli jim území na hranicích mezi 
Čikasawy a Katawby. Sledovali tím jeden cíl - Šavani 
budou nárazníkem mezi nimi a nepřáteli. Ovšem táto 
taktika měla i své stinné stránky - Irokéze, kteří se za 
Šavany pouštěli až na jih a při této příležitosti napadali i 
Čerokíe. Šavanové, se však za poskytnutý azyl nepěkně 
odvděčili. V touze po zisku podnikli jednoho dne, roku 
1692 útok na vesnici svých hostitelů. Využili 
nepřítomností válečníků, kteří byli na zimním lovu a 
zajali koho mohli. Vězně chtěli prodat Angličanům za 
otroky. Tato zrada zničila důvěru v Šavany.  
 
 Někteří z Angličanů si začali uvědomovat jaké neblahé 
následky obchod s domorodými otroky má a usilovali o 
jeho omezení. Věděli, že rivalita mezi kmeny má 
neblahé následky vůči jejich zájmům, a proto se pokusili 
znepřátelené strany usmířit. Uzavřít mír mezi Čerokís a 
Irokézy se jim podařilo v roce 1706. Pak se smířili i s 
Katawby (1708), se kterými pak válčili proti 
Francouzům a jejich obchodním stanicím na jihu v 
Mobile. Asi tři sta Čerokíů bojovalo v armádě Jamese 
Moora proti Tuskarorům (1713). Někteří z Čerokíů se 
však postavili proti Britům, a to během povstání 
Yamasiů v Karolínách (1715). Spojenectví s Británií 
bylo upevněno dodávkou kvalitních pušek a střeliva, 
výměnou za věrnost. Přesto mír mezi nimi a Irokézy 
nevydržel dlouho. Čerokíové odmítali plnit autoritářské 
požadavky Irokézů a válka začala nanovo.  
 
 Zapomenuta nebyla ani zrada Šavanů z roku 1692. 
Čerokíové podnikli kroky k tomu, aby se hostů zbavili. 
Spojili se s Čikasawy a v roce 1715 Šavany v bitvě na 
Cumberland Basin porazili. Spolupráce Čerokís s 
Čikasawy neušla pozornosti Francouzů a jejich 
algonkinských spojenců na sever od řeky Ohio. Začala 
dlouho trvající válka mezi těmito znepřátelenými 
stranami.  
 

 V letech 1738 a 1753 postihly kmen epidemie neštovic, 
které vyhladily téměř polovinu národa. Tenkrát zemřelo 
i mnoho medicinmanů, kteří se starali nejen o duchovní 
život, ale také se zabývali léčením atd. Stabilita kmene 
byla vážně narušena.  
 
 Druhé spojenectví s Čikasawy (1745) mělo za následek 
vyhnání zbytku Šavanů za Ohio a porážku Čoktawů 
(1750). 
 
 I když Čerokíové dovolili Britům na základě smlouvy z 
roku 1721 usazovat se v Karolínách, nesli rychlost s 
jakou noví osadníci zabírali půdu těžce. Někteří z 
Čerokís začali spolupracovat s Francouzy. Přispěla k 
tomu výstavba obchodní pevnosti Toulouse blízko 
Montgomery v Alabamě. Francouzi navštívili i Horské 
Čerokíe na řece Cumberland, blízko hranic s Ohiem. 
Ale i tak bylo pro Francouze stále nebezpečné cestovat 
po řece Tennessee kvůli Čikasawům. Všechny obchody 
uzavřené s Francouzy se uskutečňovaly v naturáliích, 
ale francouzské zboží nedosahovalo takové kvality jako 
to britské a navíc bylo dražší. Britové také během Války 
krále Jiřího využili námořní převahy a blokovali přísun 
zboží do Kanady.  
 
 Pro Brity bylo velmi důležité udržet si náklonnost 
Čerokíů. Jako prvního pověřila královská vláda k 
jednání plukovníka George Chickena. Po něm se úkolu 
zhostil Sir Alexander Cuming. Ten navštívil vesnice 
Čerokíů a přesvědčoval je o výhodách spolupráce s jeho 
vlastí. Někteří vybraní Čerokíové se zúčastnili v 
Cumingově doprovodu audience u krále George II. 
Nakonec se vypracovala a podepsala smlouva 
(Charleston 1743) která smířila Čerokíe s Katawby, ale 
byla v ní dohodnuta výlučná obchodní exkluzivita s 
britskou Korunou. O dva roky později uzavřeli 
Čerokíové mír s Wyandoty, významnými 
francouzskými spojenci. Podle všeho byli Čerokíové 
rozhodnuti plnit svou dohodu s Angličany věrně, ale i 
tak dovolili Francouzům postavit nějaké obchodní 
stanice na domácím území. Britové pak začali 
pochybovat o jejich loajalitě.  
 
 Čerokíové byli skutečně nervózní, protože přicházeli o 
stále více území. Tyto ztráty se snažili kompenzovat tak, 
že zabírali zemi sousedů. Konkrétně se jednalo o 
lovecké území v Georgii, které doposud užívali s Kríky. 
Nyní jej chtěli jen pro sebe. Došlo k válce (1752-55) a 
rozhodující bitvu u Taliwy (1755) vyhráli Čerokíové. 
Snad kvůli tomuto úspěchu se rozhodli podpořit britské 
kolonie ve Francouzsko-Indiánské válce (1755-63), ale 
v skrytu duše stále fandili Francouzům. Vše měla 
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napravit nová smlouva, ale jednání o ní dopadlo 
neúspěšně. Mohl za to incident ke kterému došlo během 
tažení Virgiňanů proti Šavanům v Ohiu. Angličané na 
výpravu pozvali i Čerokíe, ale z nějakého důvodu své 
průvodce zradili a pobili. Padlých Čerokíů bylo asi sto.  
 
 Zatímco se někteří náčelníci snažili konflikt urovnat, 
jiní válečníci se mstili na osamělých osadách a jejich 
obyvatelích. Britové si mysleli, že za to mohou 
francouzské intriky a ne podlé jednání Virgiňanů. 
Guvernér Jižní Karolíny rychle shromáždil armádu 
dobrovolníků v počtu tisíc sto mužů a vyrazil proti 
Dolním Čerokís. Náčelnici se ještě pokusili o jednání, 
ale všichni vyslanci byli zatčeni. Dva z nich obvinili z 
vraždy a popravili. Zbylých dvacet devět bylo vzato do 
vazby ve Fort George. Spokojený guvernér Littelton pak 
s armádou odtáhl, ale Čerokíové byli plní hněvu. Sotva 
armáda dosáhla Charlestonu, vypukla Válka Čerokíů 
(1760-62). A započala s vášní vlastní Indiánům, kterým 
bylo takhle ukřivděno. Byla napadena osada Long 
Canes a její obyvatelé pobyti. Bojovnici rozprášili 
jednotku milice u Broad River a v únoru roku 1760 
zaútočili na Fort George, ze kterého chtěli osvobodit 
náčelníky. Během přepadu padl velitel pevnosti a jeho 
nástupce nechal okamžitě rukojmí popravit. Pevnost 
nakonec odolala.  
 
 Guvernér Littelton požádal spěšně o pomoc vrchního 
velitele britských vojsk v Severní Americe, lorda 
Jeffreyho Amhersta, který byl znám svým pohrdáním 
Indiány. Britská armáda měla po porážce francouzských 
vojsk volné ruce a mohla uvolnit tisíc dvě stě mužů z 
řad Horalů a Královských pluků. Pod vedením 
plukovníka Montgomeryho táhla armáda do válečné 
zóny s příkazem nebrat žádné zajatce, krom žen a 
malých dětí. I když se podařilo Britům vypálit několik 
opuštěných vesnic, válka se pro ně nevyvíjela příliš 
dobře. Armáda byla během postupu do hlubšího území 
nepřítele ze zálohy napadena a utrpěla vážné ztráty. Po 
dlouhém obležení padla pevnost Loudon ve východním 
Tennessee a její posádka byla pobita. V roce 1761 byl 
neúspěšný Montgomery vystřídán plukovníkem 
Jamesem Grantem. Ten ignoroval pokus Čerokíů uzavřít 
mír a s využitím zvědů z řad Katawbů postupoval se 
svou posílenou armádou (2 600 mužů) územím 
nepřítele. Vedl totální válku ve které vypálil patnáct 
vesnic a zničil veškeré zimní zásoby potravin. Hlad je 
stejně hrozný nepřítel jako dobře vyzbrojena armáda a 
proto Čerokíové kapitulovali. Smlouva byla podepsána 
v J. Karolíně a kmen v ní podstoupil většinu svého 
území v Karolínách ve prospěch kolonií. Druhá smlouva 
podepsaná ve Virginii (listopad 1763) zavázala Čerokíe 

ke slibu neúčastnit se Pontiakova povstání. Ten rok 
postihla kmen další vlna zhoubných neštovic.  
 
 Čerokíové měli nějaký čas z Pontiakova povstání 
užitek, a to díky královskému zákazu osidlovat západní 
svahy Appalačských hor. Koloniím se tento příkaz 
nelíbil, a tak sami jednali s Irokézy o možnosti přístupu 
do západních teritorií. Irokézové byli velkorysí a 
povolení dali, i když se to vždy netýkalo jejich území. 
Jednalo se o Západní Virginii, Východní Tennessee a 
Kentucky.  
 
 A tak vše začalo nanovo. Bílí osadníci postupovali 
horami na západ a zabírali nová a nová území, které 
naopak Čerokíové ztráceli. A jako i předtím ztráty 
nahrazovali záborem půdy sousedů. Jenže tentokrát 
šlápli vedle. Čikasawové, na jejichž území si udělali 
zálusk si to nenechali líbit. Čikasawové byli sveřepí 
válečnici a proti Čerokíům vykopali válečnou sekeru. Po 
jedenácti létech sporadické války byli Čerokíové 
definitivně poraženi v bitvě u Chickasaw Oldfields 
(1769). Čerokíové se vzdali a začali se poohlížet po 
novém spojenectví, které by jim dalo sílu čelit 
kolonizaci. Společně s Kríky oslovili kmeny z Ohia. 
Tam, ale probíhala Válka Lorda Dunmora, na které 
Čerokíové odmítli účast, protože se nejednalo o jejich 
věc.  
 
 Ještě než vypukla americká revoluce, donutili britské 
úřady Čerokíe k prodeji dalších území. V touze uchránit 
své domovy souhlasili s tím, že prodají zemí ve které 
sice nežijí, ale od nepaměti v ní loví. Jednalo se o Zemi 
temných a krvavých údolí - Kentucky.  
 
 I když je jasné, že všechny smlouvy, které se týkaly 
prodeje půdy na západ od Appalačských hor byly podle 
britských zákonů neplatné, využili je později Američané 
k ospravedlnění záboru právě těchto zemí. Šavani, kteří 
si na Kentucky dělali také nárok, neměli šanci. Stejně 
jako před časem Irokézové, se ani Čerokíové netrápili s 
otázkou, kam vlastně Šavani půjdou. Ti, ale zůstali a 
bojovali s Američany dalších čtyřicet let.  
 
 Čerokíové si dobře uvědomovali, že prodej Kentucky 
sebou přinese problémy. Říká se, že jeden z náčelníků si 
tenkrát při podepisování smlouvy vzal stranou Daniela 
Boona a řekl mu: „tuto zemi jsme vám prodali, ale 
myslím, že budete mít hodně potíží, když se tam 
pokusíte žít“.  
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 Ale zdaleka ne všichni Čerokís souhlasili s odprodejem 
půdy. Tlupy Cui Kanacinů a Čikamaugů pokračovali v 
odboji dále napadali osady.  
 
 Během Americké revoluce se někteří Čerokíové přidali 
k Mohawkům, Šavanům a Ottawům k válce proti 
Američanům, ale většina zůstala neutrální. 
Čikamaugové bojovali také proti Američanům, ale po 
boku Ottawů a Šavanů. Britové jim dodávali zbraně a 
střelivo a poskytovali odměnu za každý americký skalp. 
V červenci roku 1776 zaútočilo sedm set Čikamaugů na 
dvě americké pevnosti v Severní Karolíně. Byly to 
pevnosti Eaton’s Station a Watauga, které sice útoku 
odolali, ale válečné nadšení Čikamaugů podnítilo k 
činnosti i jiné Čerokíe. Podnikli řadu útoků podél toku 
Upper Creek ve státech Alabama a Tennessee.  
 
 Hraničáři začali formovat milici, která by měla chránit 
osady a mstít se. Jenže milice nerozlišovala mezi 
neutrálními a bojovými Čerokís a snadnější pro ní bylo 
přepadávat vesnice těch pokojných. V zabíjení se nebral 
ohled ani na pohlaví, ani na věk. Během září Američané 
zničili více než 36 vesnic. Neschopní dále čelit 
takovému tlaku požádali Čerokíové v roce 1777 o mír. 
Smlouvy uzavřené v DeWitt's Corner (květen) a na 
Long Island (nebo Holston – červenec), byly podepsány 
takřka před hlavněmi zbraní. Pro kmen to opět 
znamenalo ztrátu území, tentokrát většinu z toho, co 
zbylo v Karolínách. Ačkoli to přineslo mír na dobu dvou 
let, Čikamaugové zůstali vůči Američanům stále 
nepřátelští a obnovili svojí válku nájezdy na osady v 
Tennessee, Alabamě a Kentucky. Bojovníci postupovali 
pozvolna na sever až do roku 1790, pak se spojili s 
Šavany v Ohiu. Když vypukla válka Malé želvy (1790-
94) a Indiáni z počátku vyhrávali, vrátila se většina 
Čikamaugů zpět na jih, kde se usadili ve středním 
Tennessee na březích stejnojmenné řeky a také v 
severním Arkansasu. Zde měli neoficiální podporu 
španělských úřadů z Floridy a Louisiany vést boj proti 
Američanům. V Nashville byl mimochodem zabit jeden 
mladý spekulant s půdou, přítel člověka jménem 
Andrew Jackson, které ho to ovlivnilo na celý život.  
 
 Postup Američanů do středního Tennessee a severního 
Arkansasu pomalu, ale jistě pokračoval a s ním 
pokračovalo i násilí, které bylo na hranicích už 
samozřejmostí. Milice dva roky urputně bojovala hlavně 
s Čikamaugy dokud zcela nezlomila jejich morální a 
bojeschopné sebevědomí. Po porážce Indiánů u Fallen 
Timbers se vrátili z Ohia zbytky tamních Čikamaugů.  
 

 Mezitím začali jednat Španělé s americkou vládou na 
diplomatické úrovni, což znamenalo, že skončili se svou 
podporou Čerokíů.  
 
 Po prohrané bitvě u Muscle Shoals Čerokíové 
rezignovali. Uvědomili si, že Američany nikdy 
nezastaví a začali odcházet na západ,ke svým 
příbuzným Keetoowahům. Kompletní odchod většiny 
Čerokís byl dokončen roku 1799 a to byl i konec války.  
 
 Keetoowahové byli původně malou tlupou, která byla 
kdysi přátelsky nakloněna Francouzům, ale po válce 
přešli kolem roku 1763 do severního Arkansasu a 
jihovýchodního Missouri. Španělé, kteří nárokovali táto 
území je srdečně přivítali. Po Americké revoluci se 
spojili s příchozími pro – britskými Čerokíi (1782) Když 
nakonec přišli i Čikamaugové stali se vážnou hrozbou 
hlavně pro tamní Osedže. Válka mezi oběma kmeny se 
stal všední záležitosti.  
 
 Američané pak koupili od Francouzů ohromné území 
Louisiany. Byla podepsána smlouva v Turkey Town 
(1817), která obsahovala dohodu o prodeji půdy v 
Tennessee, výměnou za území v severozápadním 
Arkansasu. Tak se Západní Čerokíové usadili na jednom 
místě a dosáhli počtu asi šesti tisíc. Osedžové proti 
jejich přítomnosti protestovali. Kvůli tomu vláda 
nechala v oblasti vystavět Fort Smith (1817) a Fort 
Gibson (1824) které měly udržovat v zemi pořádek. 
Nakonec se sem začali zase stěhovat Američané. V roce 
1828 se rozhodli Západní Čerokíové, že odejdou do 
Oklahomy. K dojednání nových hranic došlo v roce 
1833, ale platnost nabyly až v roce 1835 po souhlasů 
Osedžů.  
 
 Jak jsme si už řekli, byl zábor půdy, kterou od Čerokíů 
získali Angličané a Američané vždy „řádně právně“ 
ošetřen. Poslední smlouvu, díky níž přišli Čerokíové o 
10 000 000 akrů, doprovázelo násilí. Za Čerokí podepsal 
náčelník Kahnungdatlageh (Ten, kdo se prochází na 
vrcholcích hor) v roce 1806 u města Doublehead 
(Chuquilatague), ale kmen jej označil za zrádce, 
hodného jenom smrti. Po něm se stal vrchním 
náčelníkem míšenec John Ross (Guwisguwi - Modré 
oči), který pro národ udělal opravdu mnoho. Ze všech 
sil se snažil bránit dalším prodejům půdy a byl to on, 
kdo kmen pozvedl i kulturně. Sjednotil Čerokís v 
Arkansasu a právě během jeho vlády byla zvolena 
kmenová rada se sídlem v Echotě, která zavedla onen 
psaný zákoník kmene.  
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 Mnoho Čerokíů se stalo úspěšnými farmáři, kteří si 
postavili pohodlné domy a stali se o úrodná pole a velká 
stáda dobytka. Sequoyah vytvořil psanou formu jazyka a 
jako by přes noc, se mnoho Čerokíů stalo gramotnými. 
Vydávali se čerokíjské noviny, ustanovil se čerokíjský 
soudní dvůr a postavili čerokíjské školy.  
 
 Toto je soupis majetku kterým během roku 1826 
Čerokíové disponovali: 22 000 kusů dobytka, 7 600 
koní, 46 000 prasat, 2 500 ovcí, 762 tkalcovských stavů, 
2 488 kolovrátků, 172 nákladních vozů, 2 942 pluhů, 10 
pil, 31 mlýnů, 62 kovářských dílen, 8 strojů na 
zpracování bavlny, 18 škol, 18 převozů a žel i 1560 
černošských otroků. Samotný John Ross si nechal za 10 
000 dolarů postavit dům, který mu navrhl architekt z 
Philadelphie. Dá se říci, že v mnoha ohledech Čerokíové 
předehnali své „civilizované“ sousedy – Američany.  
 
 Ačkoli byli Východní Čerokíové zatím nezávislí, cítili 
stále větší potřebu přiblížit se Američanům. Odmítli 
účast na Tekumsehově povstání a neúčastnili se ani 
války, kterou vedl proti Američanům Krík jménem 
Rudá hůlka. Naopak Američanům pomohli Rudou hůlku 
v bitvě u Horseshoe Band (1814) porazit. Američanům 
tehdy velel Andrew Jackson, kterému dokonce jeden 
Čerokí zachránil život. Zdá se však, že si na to Jackson 
v budoucnu ani nevzpomněl, nebo nechtěl vzpomenout. 
Po válce totiž Jackson po Krících a dokonce i Čerokís 
vyžadoval další odstoupení půdy. Zmatení a roztrpčeni 
Čerokíové nakonec souhlasili. Smlouvy byly podepsány 
v letech 1816 a 1817. 
 
Od té doby se vláda Čerokís proti dalším odprodejům 
tvrdě bránila, ale měli smůlu. Formálně národ spadal 
pod federální vládu státu Georgia, jehož Kongres v roce 
1822 navrhl prodat další zemi za cenu 30 000 dolarů. 
Kmenová rada to odmítla a pod hrozbou trestu smrti 
zakázalo prodávat půdu i jednotlivcům.  
 
 Prezidentské volby roku 1828 naneštěstí vyhrál Andrew 
Jackson, což Indiánům nevěstili nic moc dobrého. 
Zvláště pro Čerokís, kteří Jacksonovi leželi v žaludku už 
dlouho. Navíc bylo v jejich zemi, v severní Georgii 
objeveno zlato, za kterým se hrnuli davy zlatokopů. V 
ten čas začal Jackson  tvrdě prosazovat návrh Thomase 
Jeffersona, a to - přesídlit všechny Indiány na západ od 
Mississippi. Někteří senátoři zákon odmítli, ale byli 
přehlasování. Jackson také odmítnul uznat smlouvy, 
které zaručovaly nedotknutelnost čerokíjského majetku. 
Veřejné míněni souhlasilo s vládou a hraničáři vtrhli do 
země Indiánu, kde kradli, pálili a někdy i zabíjeli. John 

Ross se rozhodl bránit národ právní cestou, ale většina 
jeho soukmenovců by raději bojovala.  
 
 Kupodivu Ross u soudu obstál a to dokonce dvakrát u 
Nejvyššího. Byly to případy: Cherokee vs. Georgie 
(1831) a Worcester vs. Georgia (1832). Žel bylo to k 
ničemu, Jacksonovi reakce byla taková - „tak ať si to 
prosadí“. Ve státech Georgie a Tennessee začala 
hrůzovláda. Indiáni byli zatýkání, vraždění a jejich 
majetek rozkradli. Ross byl uvězněn a vydavatelství 
Phoenixu bylo vypáleno v květnu 1834. Misie 
Moravských, která se starala o čerokíjskou školu byla 
zavřena a budovy obsadila milice. Když se Ross dostal 
na svobodu, okamžitě cestoval do Washingtonu, aby si 
stěžoval přímo u prezidenta. Ten jej však nechtěl ani 
vidět. Vláda se obrátila na Rosseho odpůrce, majora 
Ridgee, jeho syna Johna a synovce Eliase Boudinota 
(Buck Oowatie), bývalého vydavatele Phoenixu, aby s 
nimi jednala o budoucnosti Čerokís. Samotný Ross byl 
vynechán. Naděje národa začala pohasínat. Nová 
smlouva podepsána v prosinci roku 1835 v Echotě, 
obsahovala dohodu o prodeji veškeré čerokíjské půdy za 
5 000 000 dolarů a milion akrů půdy v Oklahomě. 
Odchod se měl uskutečnit do dvou let.  
 
 Smlouva dostala název Treaty Party (Ridgites), ale 
jenom tři sta padesát ze sedmnácti tisíc Čerokíů s ní 
souhlasilo. Ti, co souhlasili odešli i se svými rodinami 
raději rychle do Oklahomy. Bylo jich asi dva tisíce. 
Zbytek se snažil proti podvodné smlouvě protestovat 
formou petice, kterou podepsalo asi šestnáct tisíc lidí a 
byla poslána do Washingtonu. V Senátu došlo k vůli ní 
k prudkému sporu, ale tvrdý Jackson prosadil 
nekompromisně své. Pro Čerokís nastal Soudny den. 
Ross se ještě během dalších dvou let snažil politickými 
cestami vše napravit, však marně. Lhůta vypršela v 
květnu 1838. Do země Čerokíů přitáhla sedmitisícová 
armáda (vlastně kompletní americké vojsko) pod 
vedením Winfielda Scotta. Tak tohle byla odměna za to, 
že si Čerokís zvolili „Cestu bílého muže“ – vyhnání z 
domovů před hlavněmi pušek. Tak začala 
Nunadautsun't, neboli „Cesta, kdy jsme plakali“. Do 
dějin se zapsala jako „Slzavá stezka“.  
 
 Lidé byli nahnáni za palisády Rattlesnake Springs 
blízko Chattanoogy v takovém spěchu, že si sebou vzali 
jenom ten nejnutnější majetek. Nahuštění v malých a 
nezdravých prostorách začali brzy podléhat nemocem. 
Spalničky, černý kašel a úplavice si toho léta vybíraly 
krutou daň. V srpnu měla proběhnout přeprava přes 
Tennessee River, ale sucho způsobilo takový nedostatek 
vody, že nebylo možné použít lodě. Armáda je znovu 
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nahnala do Rattlesnake Springs. Ross požádal vládu o 
povolení, aby si alespoň dopravu mohli organizovat 
sami. Vláda žádosti vyhověla koncem října, ale než se 
rozhodnutí dostalo k samotným Čerokíům byla už zima. 
Několik velkých skupin se rozhodlo vyrazit. Putovali 
bez přiměřených zásob a oblečení, za zády s armádou 
nutící je do spěchu. Navíc vojáci jen nečinně přihlíželi, 
když Američané rozkrádali z toho mála majetku, co 
Čerokíům zbyl. Dvě třetiny poutníků se muselo na 
měsíc nouzově utábořit bez jakéhokoliv zajištění na ledu 
zamrzlé Mississippi v jižním Illinois. Přes čtyři tisíce 
osob, včetně ženy Johna Rosse během cesty zemřelo. 
Mnoha těla zůstala ležet prostě vedle silnice.  
 
 Nemnoha Čerokíům se podařilo deportaci vyhnout. 
Díky prozatímní smlouvě z let 1817 a 1819 mohli 
Qualiaové vedení náčelníkem Yonaguskem zůstat v 
Severní Karolíně. Měli americké státní občanství a 
vlastnili nějaké pozemky. Jelikož už nebyli formálně 
Čerokíi, mohli zůstat.  
 
 Několik stovek rebelů uteklo do hor. Armáda je honila 
a jiní Čerokís jim sloužili jako stopaři. Tsali a jeho dva 
synové byli dopadeni a popravení nedlouho poté, co 
zabili vojáka, který je pronásledoval. V roce 1842 
armáda honby zanechala a uprchlíci měli klid. Oficiální 
povolení k jejich pobytu jim Kongres udělil roku 1848. 
V současností žije v horách Severní Karoliny kolem 
osmi tisíc Východních Čerokí. Echota Cherokee Tribe v 
Alabamě je skupina čerokíjských velkostatkářů, které 
uchránila smlouva z let 1817 a 1819.  
 
 Čerokíové na Stezce slz nebyli jediní, kdo byli násilně 
nahnání do Oklahomy. V roce 1807, ještě před tím než 
došlo Louisiana Purchase, pozvala španělská vláda do 
Texasu mnoho Indiánů, mezi nimi i Čerokís, aby je 
chránili před americkými hraničáři. Čerokís se usadili v 
Lost Prairie (1819), ale vláda Sama Houstona v roce 
1835 rozhodla, že tam nemají co dělat. K deportaci 
došlo v červenci roku1839. Tři texaské pluky zaútočili 
na Chief Bowl, město Čerokíů a hnali lidi přes Red 
River až do Oklahomy.  
 
 Když Čerokíové z východu dorazili do Oklahomy 
setkali se tam s Čerokíi, tzv. Starousedlíky. Těch v 
Oklahomě žilo kolem šesti tisíc a přišli sem z Arkansasu 
a Texasu někdy v roce 1828. Sami se dokázali ubránili 
Osedžům, Kiowům, Wičitům a Komančům. 
Zachovávali tradiční vládu složenou ze třech náčelníků, 
kteří dodržovali starodávné zákony. A nyní sem přišlo 
mnoho tisíc nováčku (Novousedlíků) s podivnými 
manýry. S vypracovaným vládním systémem, soudním 

dvorem a psaným zákoníkem. Navíc byli nově příchozí 
rozdělení na dvě frakce: následovníky Ridgeho a 
stoupence Johna Rosse.  
 
 K potížím došlo zanedlouho. Major Ridge, John Ridge 
a Elias Boudinot byli úkladně zavražděni. Do opozice 
proti Rossemu se postavil Stand Watie, Boudinotův 
bratr a Ridgeho synovec. Hádali se i Novousedlíci se 
Starousedlíky, kteří se nechtěli přizpůsobit novým 
vládním způsobům. Nejednota mezi lidmi panovala 
několik let.  
 
 Situace byla tak zlá, že Kongres uvažoval o tom, že by 
Čerokís nechal rozdělit na dva samostatné národy. To 
Čerokíe pohnulo k tomu, aby zanechali sporů a 
sjednotili se. Od té doby figurují jako Cherokee Nation, 
který podepsal se Spojenými Státy řádnou smlouvu 
(1846). Rány způsobené nuceným stěhováním se nikdy 
pořádně nezahojili, ale i tak se Čerokíům načas opět 
dařilo. Začali zase farmařit a žít prostě, tak jak to uměli. 
Pak vypukla Občanská válka Američanů. Starousedlíci 
se o ní moc nestarali, ale John Ross sympatizoval s 
Jihem, ale jelikož nechtěl rozdělovat kmen, nabídku 
bojovat v jižní armádě odmítnul. Když během léta 1861 
odtáhla z Oklahomy armáda Severu, okamžitě zde 
napochodovali jednotky Jihu. Na tomto základě se 
Čerokíové rozhodli, že se od Unie odtrhnou. V srpnu 
roku 1861 podepsali v domě Johna Rosse v Park Hill se 
zástupci Konfederace patřičné dokumenty. Pak se 
Čerokíové zapojili do bojů. 
 
 Většina Američanů nemá vůbec tušení, jakým 
způsobem byli Indiáni do války zapojeni. Také neví, že 
svou občanskou válku kvůli tomu vedli mezi sebou i 
Indiáni. Mezi Čerokís to byla válka bratra proti bratru. 
Tři tisíce Novousedlíků válčilo na straně Jihu a tisíc 
Starousedlíků na straně Severu. V Severní Karolíně se v 
podstatě každý bojeschopný Čerokí hlásil k jednotkám 
Jihu. Vznikly tyto čerokíjské vojenské sbory: First 
Cherokee Mounted Rifles (First Arkansas Cherokee); 
First Cherokee Mounted Volunteer (Watie's Regiment, 
Cherokee Mounted Volunteers); Second Regiment, 
Cherokee Mounted Rifles, Arkansas; First Regiment, 
Cherokee Mounted Riflemen; First Squadron, Cherokee 
Mounted Volunteers (Holt's Squadron); Second 
Cherokee Mounted Volunteers (Second 
Regiment,Cherokee Mounted Rifles or Riflemen)a 
Cherokee Regiment (Special Service).  
 
 V listopadu 1861 Čerokíové, Čikasawové a Čoktawové, 
společně s Texaskou jízdou vedenou plukovníkem 
Douglasem Cooperem napadli Kríky, bojující v řadách 
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Unie, kteří zrovna ustupovali do Kansasu. V první bitvě 
trvající tři dny, padlo přes sedm set Kríků. Po dalších 
dvou útocích už Čerokíové odmítali pokračovat v boji a 
odešli.  
 
 Po porážce jižanské armády u Pea Ridge se John Ross 
vzdál a zbytek války strávil dobrovolně ve Philadelphii. 
Jeho jednotka Drew Mounted Rifle byla rozpuštěna, ale 
jiní Čerokíové, včetně Watieho bojovali dál. Stand 
Watie se stal generálem čerokíjských oddílů. Obsadil 
hlavní město Čerokíů Tahlequah a vypálil Rosseho dům. 
To rozvášnilo Rosseho stoupence a vzájemná 
nevraživost trvala ještě několik let po válce. V samotné 
válce přišli Čerokís o třetinu lidí, globálně to byli větši 
ztráty než utrpěli Američané. Stand Watie byl poslední 
generál jižní armády, který složil zbraně.  
 
 Vláda Spojených státu na účast Čerokíů ve válce 
„nezapomněla“ a za jejich pomoc Konfederaci jim 
zkonfiskovala mnoho území. John Ross zemřel v roce 
1866, po něm už nebyl nikdo tak zkušený, kdo by mohl 
Čerokíe právně chránit. Na jejich pozemcích byla 
postavena železnice, na jejich půdě se usadili nově 
příchozí kmeny a Američané. S železnicí dorazilo do 
Oklahomy mnoho psanců a desperátů, kteří se nejvíce 
skrývali mezi Čerokíi. Čerokíové svou půdu poskytovali 
i nájemným zemědělcům. V roce 1880 bylo v 
Indiánském Teritoriu už více Američanů, než Indiánů.  
 
 V roce 1885 prosadil senátor Henry Dawes 
(Massachusetts) zákon o vyvlastnění indiánské půdy, 
která měla být zpřístupněna civilizaci a pokroku. 
Kongres odhlasoval zákon General Alloment Act 
(1887), který připravil Indiány o dvě třetiny zbývající 
půdy. Pět civilizovaných kmenů Oklahomy, včetně 
Čerokíů bylo ze zákona vyňato, ale i tak na ně úřady 
vyvíjeli tlak, aby se ke smlouvě přidali.  
 
 Během osmdesátých let byl přes Oklahomu hnán 
dobytek po Chisholm Trail z Texasu do Kansasu. 
Čerokíové měli z tohoto podniku docela slušný příjem, 
jelikož kovbojové hnali stáda přes jejich pozemky. 
Jenže v roce 1890 rozhodl komisař pro indiánské 
záležitosti tuto činnost za nezákonnou. Čerokíové byli 
nuceni prodat další půdu.  
 
 Vláda prosadila další zákon – Curtis Act (1901), který 
byl dalším právním dokumentem, který dál umožnil 
zákonně rozkrást zemi Indiánů. Byli také rozpuštěny 
kmenové vlády.  
 

 Čerokíům zůstalo jedno procento z toho, co kdysi 
vlastnili. V roce 1901 se stali americkými občany s 
právem volit.  
 
 Pokus Pěti Národů o založení vlastního státu v 
Oklahomě byl vládou zamítnut. Cherokee Nation byl 
úředně rozpuštěn 3. března 1906. Následující rok se 
Oklahoma stala čtyřicátým šestým státem Spojených 
států. Roku 1948 došlo k reorganizaci ve správním 
vedení Čerokíů a v roce 1961 vysoudili na vládě 15 000 
000 dolarů odškodného.  
 
Vaše příspěvky udržují Wikipedii v chodu! 
Cherokee 
 
Jako Cherokee (ah-ni-yv-wi-ya v jejich vlastním jazyce) 
jsou označováni příslušníci indiánského kmene Severní 
Ameriky, kterým se podařilo vybudovat rozvinutou 
společnost s bohatými tradicemi, vlastním písmem a 
jedinečnou kulturou. Vývoj společnosti, která je 
charakteristická svojí vysokou úrovní ve srovnání s 
četnými sousedními kmeny byl fatálně ovlivněn 
příchodem bílého obyvatelstva. 
  
Národní vlajka "Cherokee Nation" 
  
Vlajka Východní skupiny, čili "Eastern Band of 
Cherokee Indians" 
  
Vlajka Západní skupiny, čili "United Keetoowah Band 
of Cherokee Indians" 
 
 
Pravěké osidlování amerického kontinentu 
 
Dlouhá cesta původních amerických kmenů započala v 
hlubokých sibiřských lesích před 30 - 40 tisíci lety. 
Tehdejší obyvatelé asijského kontinentu se živili 
převážně sběrem plodů a bobulí v letním období. Svůj 
jídelníček obohacovali lovem mamutů a pravěkých 
bizonů. Typickým domovem těchto lidí byla přístřeší, 
zhotovená z kůží ulovené zvěře. Systém lovu byl plně 
synchronizován s přírodou. Pravěcí lidé doslova 
migrovali v souladu s pohybem jejich kořisti, z níž brali 
pouze co bylo nutné pro jejich vlastní spotřebu. Nejvíce 
používaným nástrojem lovu v tomto období byl oštěp a 
kámen. 
 
Takový způsob života neumožňoval usidlování na 
jednom místě a vyžadoval neustálý pohyb obyvatelstva, 
které bylo v podstatě bez přestání na cestě za potravou. 
V té době ještě mohly tyto kmeny přejít suchou nohou z 
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východní Asie na Aljašku, protože oba kontinenty byly 
spojeny ledovým masivem. Právě touto cestou se při 
lovu zvěře přesunuly četné kmeny na území Ameriky, 
aby se o mnoho generací později staly těmi, které dnes 
nazýváme Indiány. 
 
Pohyb původního sibiřského obyvatelstva tímto směrem 
probíhal v dlouhodobém časovém rozsahu a omezil se, 
avšak zcela neustal, až v době, kdy se začala vytvářet 
Beringova úžina. 
 
Kmeny, které se takto bez nejmenšího tušení ocitly v 
„novém světě“, se začaly rychle rozšiřovat na jih a 
západ Ameriky a v rámci této expanze zažívaly období 
nebývalé prosperity. Ve srovnání se způsobem života v 
Asii, nabízela nová teritoria hojnost zvěřiny a mnohem 
příznivější klimatické podmínky. Již nebylo pravdou, že 
přežijí pouze nejsilnější, kteří uspějí v každodenní 
honbě za potravou a následná populační expanze ještě 
urychlila další osidlování. V souladu s populačním 
růstem se kmeny naučily zdokonalovat také předměty 
denní potřeby. Vyráběly kvalitnější oblečení, lepší 
přístřeší, která poskytovala ochranu v zimních obdobích. 
Klíčový význam v zásobování potravou měly ženy, 
které se postupně naučily sběru místních plodin a 
bobulí, dostupných v blízkosti tábořišť. Technika lovu 
se také začíná zdokonalovat a muži ve větší míře 
využívají přírodních pastí a součinnosti při lovení zvěře. 
První kmeny, které přicházely z Asie do Severní 
Ameriky, nalézaly rozsáhlá loviště zejména na západní 
části kontinentu, kde se před jejich příchodem nacházelo 
rozlehlé vnitrozemské jezero, nyní rozsáhlé rovinné 
pláně s ideálními podmínkami pro pastvu. Postupem 
času se ovšem i tento zdroj potravy stával 
nedostačujícím pro stále narůstající počet kočovných 
obyvatel. Takto se některé kmeny specializovaly na sběr 
plodů a bobulí, jiné časem zdokonalovaly např. způsob 
rybolovu. 
 
Tak se dostali přes Velké planiny až na jih Severní 
Ameriky předkové Aztéků a Máyů, kteří konečně 
nalezli prostředí, ve kterém nebylo třeba všechen čas 
věnovat honbě za potravou a byli schopni rozvíjet další 
oblasti lidské činnosti. Důkazem jejich snažení je 
rozvinutá kultura. 
 
Mezníky v pravěkém vývoji kmene 
 
Pro kmen Cherokee nastal významný posun v období 
kolem 5000 let př. n. l. kdy se poprvé objevuje 
používání luku, zhotoveného ze zvířecích šlach 
napnutých na prohnutém kusu dřeva. Tento vynález 

dnešní potomci kmene Cherokee prezentují jako druhý 
nejvýznamnější krok v životě jejich raných předků, po 
začátku využívání ohně. Tato nová zbraň umožňovala 
lovení zvěře z bezpečné vzdálenosti a hlavně s podstatně 
vyšší spolehlivostí, než dříve používaný oštěp a kámen. 
Dalším významným objevem byla možnost využívání 
sladkovodních mušlí jako potravy. Ty se nacházely v 
hojném množství v prostředí amerických vodních toků. 
 
O dalších ca. 1500 let později došlo k dalšímu 
významnému objevu, první keramice. Nejranější 
keramické předměty byly nahrubo vymodelovány z jílu 
a používány ženami při sběru plodů a vaření. Postupem 
času se objevuje umělecká činnost spojená s těmito 
předměty, takže dnes mohou archeologové s vysokou 
mírou jistoty určit, jaký kmen vyráběl jaké nádoby a 
tudíž v jakém regionu a jakým způsobem žil. 
 
V této době kmeny pořád ještě kočovaly za potravou, 
avšak v průběhu roku se vracely na jednotlivá tábořiště 
tak, že většinou každé obývaly po určitou dobu jednou 
do roka. Ženy přinášely nasbírané plody a bobule do 
tábořišť a postupem času docházelo k tomu, že ze 
zbylých semínek nespotřebované potravy začínaly v 
bezprostředním okolí tábořišť vyrůstat hledané rostliny. 
Tato skutečnost byla opět ženami v průběhu mnoha 
generací vypozorována a lidé si začínali uvědomovat 
význam existence hledaných rostlin v blízkosti svých 
obydlí. Postupně začali semínka okolo tábořišť 
ponechávat cíleně a v průběhu dlouhého, pomalého 
procesu poznali, co je potřeba pro zvýšení 
pravděpodobnosti jejich vzrůstu. Poznali, že je třeba 
kypřit půdu a z největších semínek vzrůstají 
nejkvalitnější rostliny. Tímto způsobem docházelo také 
zcela přirozeně k prvnímu šlechtění obilí, které se ze své 
travnaté podoby časem vyvíjelo směrem ke kultivované 
rostlině s klasy. To vše znamenalo zvýšení životních 
jistot, protože obilí, které bylo možno uskladnit v již 
dostupných nádobách, bylo schopné pokrýt nutriční 
potřebu obyvatel po většinu roku a závislost na lovu 
zvěře postupně klesala. V souvislosti s tím postupně 
klesala potřeba stěhování z místa na místo. 
 
V této fázi, kdy potřeba zajišťování potravy byla již z 
podstatné části trvale pokryta, začínali lidé svoji energii 
upínat jinými směry. Zdokonalují se způsoby stavby 
příbytků, které nabízí větší bezpečnost a ochranu v 
zimních měsících. Zároveň se zvyšuje i potřeba nástrojů 
a zbraní pro ochranu před okolními kmeny. 
 
Charakter osad 
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Většina osad v jihovýchodní části Severní Ameriky byla 
situována v bezprostřední blízkosti větších vodních 
toků, zejména pak na soutoku s menšími řekami. 
Významnější z nich byly obehnány silnými palisádami. 
Jednotlivé pilíře palisád byly proplétány keři a révou, 
aby se tak zvýšila jejich neprostupnost a hradba byla 
opatřena vstupní branou, která byla buďto zavíratelná, 
nebo se jednalo o snadno hájitelný volný průchod. 
Domy ve vesnicích byly stavěny ze svislých dřevěných 
pilířů, rovněž propletených pruty a révou, zeď byla 
dokončena nanesením silné vrstvy hlíny z obou stran. 
Střechy byly tvořeny z trávy a rákosu, upevněné na 
kopulovité konstrukci zhotovené z propletených prutů. 
Ohniště na vaření byla zpočátku venku, mimo obydlí, 
později byla zakomponována do střední části domu, s 
otvorem na unikání kouře ve střeše. 
 
Ženy už se nevěnovaly sběru v širokém okolí tábořišť, 
svůj čas trávily obděláváním pozemků. Každá žena se 
starala o svoji parcelu. Dcery od raného věku provázely 
svoje matky při této práci a učily se tak pěstovat, plít, 
šlechtit a sklízet kukuřici, zeleninu a další plodiny. 
Starší dcery dědily parcely po svých matkách, nebo 
zakládaly vlastní. V prvopočátku bylo ke kypření půdy 
zřejmě používáno zašpičatělých dřevěných kůlů, později 
se vyvíjejí motyky, rýče a jiné nástroje. Muži se 
zemědělství věnovali pouze okrajově, jejich hlavní 
činností zůstává lov a výroba nástrojů. 
 
U kmenů, které rozvinuly zemědělství v této době 
pozorujeme obrovský rozvoj a nebývalý populační růst. 
Původní malé vesnice se překotně rozšiřují a vznikají 
první města s permanentními domy, sklady potravin, 
veřejnými shromaždištěmi a společenskými prostory. 
Nabízí podstatně vyšší úroveň ochrany nejen před 
povětrnostními vlivy, ale hlavně před sousedními 
nepřátelskými kmeny. Muži objevili způsob výroby 
kánoí, což ještě zefektivnilo rybolov. Rapidně se snižuje 
úmrtnost mladých lovců a válečníků, kteří již nebyli 
nuceni pokládat životy při hazardním lovu. Nastupují 
generace, které hojně dorůstají do silných válečníků a 
starých rádců, kteří jsou schopni předávat životní 
znalosti a zkušenosti dalším potomkům. 
 
Takovou životní úroveň byly schopny rozvinout kmeny 
na více místech Severní Ameriky, za předpokladu, že 
životní prostředí lidem nabízelo dostatečné zdroje pro 
zemědělství. Oproti tomu v méně úrodných oblastech, 
jako je Středozápad a Severozápad, byly kmeny nuceny 
zachovat kočovný systém života, díky nutnosti lovit. 
Často rozvinuly komplexní sociální struktury, ovšem v 

praktickém způsobu života se moc nelišily od 
původních příchozích z Asie. 
 
Kmen Cherokee byl jedním z Jihovýchodních 
indiánských kmenů, které žily v rozvinutém, 
komplexním systému v době, kdy první bílí 
přistěhovalci vstoupili na břehy Ameriky. Cherokee žili 
v domech, zhotovovali kvalitní oblečení, vyráběli 
keramiku a hlavně byly organizováni ve vyspělém 
systému kmenové konfederace. 
 
 
První písemné zmínky a raný kontakt s bílým 
obyvatelstvem 
 
Zřejmě první písemné reference o kmenu Cherokee byly 
nalezeny v dopisech jednoho z mužů cestovatele a 
objevitele řeky Mississippi Hernanda de Sota. Popisuje 
je, jako domorodý kmen, žijící na území dnešní Jižní 
Karolíny Není přesně známo, jakou cestou se do tohoto 
teritoria dostali, ale všeobecně se domníváme, že byli 
součástí Iroquoianských lidí, kteří migrovali od západu, 
resp. severozápadu ca. 3500 let před příchodem bílého 
obyvatelstva. Do této doby dokázali dokonale 
přizpůsobit svůj život místním přírodním podmínkám. 
 
Přirozeně, první cestovatelé, kteří přišli do kontaktu s 
místním původním obyvatelstvem se nezabývali 
detailním studiem, či rozbory jejich kultur. Většinou 
pouze pozorovali a zaznamenali vnější projevy jejich 
chování a nerozebírali jeho příčiny. Tím pádem jako 
jediný způsob poznání původních amerických obyvatel 
této doby zůstává studium nalezených předmětů, či 
detailnější zprávy pozdějších cestovatelů. 
 
V době, kdy byly zaznamenávány první informace o 
kmenu Cherokee, jednalo se o poměrně rozvinutou 
kulturu, kterou pravděpodobně předčily pouze 
civilizované jihozápadní kultury Mayů a Aztéků. 
 
 
Charakter a způsob života kmene 
 
Sociální struktura kmene měla rodový charakter. 
Celkem existovalo sedm různých rodů, v rámci kterých 
byli všichni členové pokládáni za pokrevní bratry, či 
sestry a byli vázáni ctí chránit ostatní členy rodu před 
vnějším nebezpečím. Každý rod byl v kmenové radě 
reprezentován svým rádcem. 
 
Rody Cherokee 
Bird 
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Paint 
Deer 
Wolf 
Blue 
Long Hair 
Wild Potato 
 
Náčelník kmene byl zvolen z jednoho z těchto kmenů a 
jeho úřad nebyl dědičný. V podstatě existovali náčelníci 
dva, a to jeden pro období míru, jiný pro období války. 
 
Způsob předávání generačního odkazu 
 
Výchova dětí byla v režii žen, u mladých chlapců však 
jen do určité doby, kdy začali být trénováni svými 
staršími mužskými příbuznými v dovednostech 
stopování, lukostřelby a sebeobrany. Existovala určitá 
skupina úkonů a požadovaných výkonů, kterých měli 
mladí hoši dosáhnout. Pakliže splnili požadované cíle, 
byli považováni za dospělé a jako symbol 
plnohodnotného válečníka obdrželi orlí pero, které 
nosili coby součást svého oděvu po celý zbytek svého 
života. 
 
Existovaly však výjimky. Některé děti se většinou na 
přání svých rodičů stávaly kněžími, či šamany. Takové 
děti byly v raném věku vyčleněny ze společnosti 
ostatních vrstevníků a jejich staří předchůdci jim 
postupně předávali svoje znalosti a dovednosti. 
 
Způsob, jakým vyrůstali noví šamani vyžadoval celkové 
odevzdání již od útlého věku. Děti trávily v podstatě 
všechen svůj čas ve společnosti starých šamanů a 
musely naslouchat všem jejich debatám, stejně tak jako 
vyslechnout veškerá vyprávění z dávných časů, 
odkazovaná v šamanských kruzích z generace na 
generaci. Na cestě za šamanstvím musely děti postoupit 
nespočet úkolů a cvičení, jak fyzického, tak 
psychického charakteru, která vlastně nikdy neustala. 
Byly systematicky učeny využívání léčivých bylin a 
pořádání očistných rituálů. Velice důležitým úkolem 
bylo si kolem sebe sama neustále udržovat oblak 
tajemna, čili odstup od ostatních členů rodu, či kmene, 
kteří byli vychováváni v úctě a pokoře vůči těmto 
jedincům. Jejich znalosti a dovednosti byly ostatním 
nepřístupné a zapovězené a málokdo by si dovolil tuto 
bariéru překračovat. 
 
Živobytí šamana bylo sice postaveno na základě objemu 
provedených služeb, čili ... existovaly určité ceny za 
uzdravování, provádění rituálů apod., ale hlavním 
přínosem této činnosti bylo výsostní postavení ve 

společnosti a všeobecná úcta v souvislosti s myšlenkou, 
že válečníci a náčelníci přicházejí a odcházejí, kdežto 
šaman zůstává… 
 
 
Úloha žen 
 
Největšího uznání se mohlo ženě v této společnosti 
dostat prohlášením za kněžku. K dosažení tohoto statutu 
bylo však třeba vykonat skutek, který byl uznán jako 
hrdinský a svým charakterem významně přispívající 
životu kmene a jeho lidu. Taková žena se těšila četným 
privilegiím. Zasedala v radě, spolu s ostatními radními a 
často měla privilegium rozhodovat nad životem, či smrtí 
vězňů a zajatců. 
 
V životě lidu Cherokee měly ženy ovšem tradičně silnou 
pozici. Dá se říci, že jejich slovo bylo uznáváno stejně 
jako slovo mužů, a to nejenom v radě. Celkově ve všech 
kmenových, či rodových záležitostech ženy ovlivňovaly 
směr dění a nebyly považovány za majetek, či otroky, 
jak tomu bylo v případě četných sousedních, podstatně 
méně vyvinutých kmenů. Úloha žen ve výchově dětí, 
výrobě oblečení, zajišťování živobytí ze zemědělské 
produkce a mnoha dalších důležitých oblastech byla 
všeobecně uznávána a ceněna. Ženy dokonce pomáhaly 
při stavbě domů. 
 
Ženy se také účastnily téměř všech společenských 
událostí a v řadě z nich hrály ústřední roli. 
 
Dá se říci, že vyjma lovu zvěře, bylo získávání a 
distribuce potravin v ženských rukách. Nemluvě o 
výchově dětí, ženy hrály velice významnou úlohu ve 
společnosti a tato úloha byla všeobecně uznávána. 
 
Dnes je jisté, že právě tento přístup ke společenské 
úloze žen významně přispěl k rychlému rozvoji a 
vysoké úrovni celé komunity. 
 
Významnou každoroční událostí byly Slavnosti ohně, 
které symbolizovaly konec starého a začátek nového 
roku. V tomto období byly uhašeny ohně ve všech 
domácnostech a ohniště důkladně vyčištěna. 
Následovala ceremonie, které se účastnili zástupci všech 
sedmi rodů a na jejím konci byl zažehnut nový oheň na 
znamení nadcházejícího roku. Z tohoto ohně byla 
posléze nově zapálena všechna ohniště. 
 
U příležitosti těchto oslav, byly pořádány hry, zvané v 
jazyce Cherokee: „Malá válka“. Jednalo se v podstatě o 
hru dnes u nás známou jako Lacrosse, která v je ve svém 
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původním indiánském prostředí charakteristická jak 
svojí brutalitou, tak popularitou. Hráčům je v tomto 
kontestu vlastně dovoleno vše, aby dopravili míček 
velikosti vlašského ořechu do skórovacího pole 
protivníka. Snad jediné, co není dovoleno, je zvedat 
míček ze země, či přemisťovat v rámci hracího pole 
rukou. K tomuto účelu slouží hrací pálky, zaopatřené na 
jednom konci košíčkem, který umožňuje uchycení 
míčku. Běžnou praxí v této hře bylo zvednutý míček 
umístit do pusy, aby obě ruce byly volné k obraně, či 
útoku. Tato hra byla často využívána i jako prostředek k 
řešení reálných sporů mezi skupinami, rody, či dokonce 
kmeny semi-mírovou cestou. V takovém případě se jí 
mohlo účastnit až stovky hráčů a trvala několik dnů. 
Lehká a těžší zranění nebyla výjimečná. V případě 
tradiční hry u příležitosti Slavností ohně, zvítězil tým, 
který dosáhl jako první dvaceti bodů a tím vybojoval 
všechny sázky realizované před začátkem utkání. 
 
Významným obdobím byla také doba sázení a sklizně, 
obě provázené slavnostmi a ceremoniemi. Přípravy na 
tyto slavnosti byly často stejně mystické, jako slavnosti 
samy. 
 
Mýty 
 
Legenda kmene Cherokee vypráví, že na počátku žili 
lidé, spolu se všemi ostatními živými bytostmi na 
nebeské skále, jež se vznášela nad zemským povrchem. 
V té době byla země od jednoho konce k druhému 
tvořena nedozírným oceánem. Nikde, mimo nebeskou 
skálu, nebylo pevniny. V těch dobách také všichni živí 
tvorové hovořili stejným jazykem až do doby, kdy toho 
člověk začal zneužívat a Nejvyšší ho potrestal tím, že 
omezil jeho jazyk jen na jeho druh. Zvířata, hmyz, ptáci 
a další tvorové se na nebeské skále množili a za čas 
nebylo pro všechny dost místa. Hrozilo, že některé 
druhy budou se skály svrženy a zahynou v nekonečném 
oceánu. Proto byla svolána všeobecná rada, kde každý 
živý druh měl svého zástupce. 
 
Podle usnesení tohoto shromáždění se jako první vydala 
na povrch země vodoměrka, s úkolem zjistit, zda není 
na zemi suché místo pro život. Po dlouhé cestě z 
nebeské skály na povrch, hledala pevninu ve všech 
směrech, ale neuspěla. Potopila se tedy pod hladinu a 
vynesla s sebou část podmořského bahna. To začalo na 
hladině narůstat a šířit se, ale bylo pořád moc vlhké 
nato, aby tam mohly sestoupit některé druhy a žít. 
 
Po návratu na Nebeskou skálu zpravila radu o svém 
počínání. Pořád se však všichni na jediném suchém 

místě tlačili a nebezpečí svržení jim nepřestalo hrozit. 
Tak se na stejnou cestu vydalo káně. Podle něj byla 
vodoměrka moc malá nato, aby prozkoumala celý 
povrch vodou zalité země a ze svojí výšky prý uvidí 
více . Sletělo tak nad zem a vznášelo se nad jejím 
bahnitým a vodním povrchem. Po dlouhém čase hledání 
ho přemohla únava a začalo padat na bahnitou zem. V 
místech, kde jeho křídla pronikla hluboko do bahna 
později vznikla údolí, tam kde se otiskla jeho prsa 
vyrostly hory. 
 
Tak se narodily Velké kouřové hory, které byly vůbec 
prvními horami, a proto začaly také jako první vysychat. 
Když byly natolik suché, aby mohly hostit život, začali 
se do nich přesidlovat tvorové z Nebeské hory. 
 
Velké Kouřové hory, čili Great Smokey Mountains, jsou 
tradičním domovem lidu Cherokee. 
 
 
Po příchodu bílého obyvatelstva se život indiánských 
kmenů začíná postupně komplikovat a později 
dramaticky měnit. První přistěhovalci, kteří osidlovali 
regiony severoamerického kontinentu, nebyli vůči 
původnímu obyvatelstvu vyloženě nepřátelští. Díky 
tomu, že tvořili podstatnou menšinu a v novém prostředí 
se teprve aklimatizovali, zakládali své ranče s respektem 
k místním indiánům. Postupem času se však neustávající 
přistěhovalecké vlny postaraly o masivní nárůst počtu 
bílých a tím také o neustálé zvyšování potřeby půdy. 
Pozdější přistěhovalci se již nedívali na původní 
obyvatelstvo s respektem, ale jako na „barbarské“ 
kmeny, na které není třeba brát ohled při svých 
územních expanzích. Usidlovali se tak na indiánské 
půdě, kterou prohlašovali za vlastní a dramaticky ji 
měnili. Indiáni neměli potřebu osobně vlastnit rozsáhlá 
množství půdy, jejich způsob života to nevyžadoval. Co 
však potřebovali, byla zvěř a možnost volného pohybu 
po krajině. Znečištěné řeky od osad a měst bílých, ploty 
a hranice jejich rančů, či jejich způsob života, který 
nerespektoval tradiční přírodní zdroje se postupem času 
staly vážným problémem, který si Indiáni nemohli 
dovolit neřešit. 
 
Původně se snažili oslovit zástupce jednotlivých kolonií 
a dohodnout se na určitých hranicích, za které se bílé 
obyvatelstvo nebude více rozpínat. Bohužel neustálý 
přísun a populační nárůst místních novousedlíků spolu s 
ignorantským přístupem vůči domácímu obyvatelstvu 
tyto dohody neustále narušovaly, či zcela 
znemožňovaly. 
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Za této situace byly indiánské kmeny nuceny 
přistupovat k bílým stejně, jako dříve k okolním 
nepřátelským kmenům. Indiánské války, které byly 
důsledkem této situace byly nebývale kruté a bezcitné. 
Na jedné straně bylo původní obyvatelstvo, které 
bojovalo o možnost holého přežití, na straně druhé bílí 
přistěhovalci, kteří svého protivníka považovali za 
méněcenného a tím způsobem se k němu také chovali. 
 
 
Vývoj osidlování 
 
Od prvního kontaktu s bílými, kdy cestovatel de Soto 
procházel zeměmi Cherokee, nedošlo k dalšímu 
bližšímu setkání obou skupin po dalších ca. 100 let. 
Krajem cestovaly pouze málo početné skupiny 
španělských dobrodruhů, kteří však nezakládaly trvalá 
osídlení. Stejně tak španělské snahy o těžbu v 
okrajových částech těchto teritorií nebyly úspěšné a 
nevytvořili podmínky pro trvalá usídlení. 
 
K prvnímu zaznamenanému kontaktu s britskými 
usedlíky došlo v souvislosti se snahou Britů dislokovat 
kmen Powhatin, žijící v okolí James River Falls. Poté co 
se Angličanům podařilo po dlouhém období bojů kmen 
vytlačit z jejich vesnice, obsadili ji bojovníci Cherokee, 
aniž by Britové stačili zajistit pozice. S touto situací byli 
pochopitelně krajně nespokojeni. Přizvali si proto kolem 
sta bojovníků kmene Pamunky. (V běžné praxi se 
Britové, či jiné národnosti novousedlíků při svých 
válečných taženích proti Indiánům rády spojovaly s 
některými ze znepřátelených indiánských kmenů, aby 
tak usnadnili svůj vojenský postup. Tato technika byla 
velice účinná) Spojené síly Britů a Pamunky však 
utrpěly těžkou porážku a byly nuceny žádat o uzavření 
míru. 
 
První známé trvalé anglické osídlení na území dnešní 
Jižní Karolíny vzniklo v roce 1670 a první zaznamenaná 
písemná dohoda se zástupci kmene Cherokee se 
uskutečnila roku 1684. Počátek sedmnáctého století 
provázely pravidelné šarvátky mezi oběma rasami. 
Guvernér Jižní Karolíny byl obviňován ze zajímání a 
zotročování indiánských obyvatel i v období míru. Na 
druhou stranu se ale poměrně často skupiny bojovníků 
Cherokee přidávaly k Angličanům, aby je podpořily ve 
válčení s nepřátelskými kmeny. Tímto způsobem byl 
koncem roku 1713 z teritoria zcela vytlačen kmen 
Tuscarora. O dva roky později se Cherokee odmítli 
připojit do spiknutí kmene Yamassee, které vyústilo v 
krvavý masakr bílých. Toto odmítnutí posloužilo jako 
záminka pro kmen Creeků, aby napadli vesnice 

Cherokee. Tak začala postupná destrukce, která trvala 
zhruba dalších sto let a na jejím konci byla skoro 
kompletně zničena veškerá města Cherokee. 
 
V období od roku 1700 do 1763 byly jednotlivé kmeny 
v regionu zataženy do koloniálních rozporů mezi 
Španěly, Angličany a Francouzi a často sloužily jako 
politická zástava pro zajištění zájmů té které koloniální 
mocnosti. 
 
Přístupy různých koloniálních mocností 
 
Existoval velký rozdíl v přístupu přistěhovalců z těchto 
různých zemí vůči domácímu obyvatelstvu. Hlavně 
Francouzi byli mnohem družnější a sňatky napříč 
etnickými skupinami nebyly výjimkou. Příslušníci takto 
vzniklých rodin si stále uvědomovali svoji příslušnost k 
Francii, které byli oddáni, ale uznávali a respektovali 
také původní indiánské tradice a způsob života. Toto lze 
u Angličanů sledovat zcela výjimečně. Na Indiány 
shlíželi shora jako na méněcennou rasu a uznávali jejich 
požadavky pouze, pokud je k tomu donutily okolnosti. 
V průběhu několika generací se vztahy mezi oběma 
etniky (Angličané versus Cherokee) dále vyhrocovaly, 
hlavně díky přímému kontaktu s Hraničáři, obyvateli 
okrajových regionů, kteří se vzájemně s původním 
obyvatelstvem doslova nenáviděli a nenechali si 
uniknout příležitost jejich pozice dále oslabovat. Na 
sklonku roku 1773 byly třemi různými dohodami 
Cherokee zbaveni v podstatě celého svého původního 
rozsáhlého loveckého teritoria. Expanze bílých usedlíků 
je však před sebou dále postupně vytlačovala s takovou 
rychlostí, že většina územních dohod byla bílými 
porušena, ještě než stačily vstoupit v platnost. 
 
 
V době vypuknutí Americké Války za nezávislost byli 
indiáni pevně sjednoceni proti Hraničářům. Pro 
indiánské kmeny byla jedinou uznávanou autoritou 
vláda Velké Británie a byli si dobře vědomi toho, že od 
zástupců kolonií nemohou očekávat nic dobrého. V 
druhé polovině roku 1776 začali Indiáni spolu s 
Konzervativci postupně brutálně napadat bílé hraniční 
osady v Jižní Karolíně a Georgii. 
 
Americké kolonie si uvědomovaly nebezpečí těchto 
trvalých útoků a nemožnost dlouhodobě udržet všechny 
příhraniční posty. Rozhodly se mu předejít spojením 
vojenských sil Jižní Karolíny, Severní Karolíny, 
Virginie a Georgie. Armáda pod velením Generála 
Griffitha Rutherforda o síle 2.400 mužů překročila Blue 
Ridge Mountains a udeřila přímo v srdci Cherokee, kteří 
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nebyli schopni takové koncentrované síle vzdorovat. Po 
připojení sil plukovníka Andrew Williamse byli 
zdecimováni Cherokee na území Georgie a Severní 
Karolíny. Mezitím se vojenské síly Virginie pod 
vedením plukovníka Williama Christiana spojily se 
zálohou Severní Karolíny a muži z posádek na postech v 
Tennessee. Tyto spojené síly postupovaly proti 
Indiánům a Konzervativcům, které konfrontovaly na 
řece French Broad River. Nedošlo k bitvě většího 
rozsahu, protože se Indiáni stáhli před tak obrovským 
nátlakem a bojiště opustili. Umožnili tím však 
Revoluční Armádě volný průchod svými sídlišti, které 
byly následně zničeny a obyvatelům se podařilo pouze 
zachránit holý život útěkem. V tomto vojenském tažení 
si Cherokee uvědomili marnost svých snah o vojenské 
řešení situace. Vydali delegaci svých zástupců s prosbou 
o uzavření míru. 
 
Vyjednávací pozice však byla pro Cherokee více než 
špatná. Důsledkem toho se museli podřídit podmínkám 
stanoveným koloniemi. 
Ztratili všechno svoje území v Jižní Karolíně a v 
Tennessee 
Museli se podrobit dohledu agentů, tehdejších zbrojních 
inspektorů, kteří kontrolovali život kmene, zda nemá 
nepřátelské tendence. 
 
Mnozí tyto podmínky neunesli a opustili své domovy, 
aby časem vytvořili exilové bojovnické oddíly. Pod 
vedením náčelníka Dragging Canoe podnikali brutální 
výpady vůči bílým usedlíkům. Byli poraženi a jejich 
nová sídla zničena o 3 roky později. 
 
Poslední naděje na zlepšení situace padla roku 1780 s 
porážkou Britských královských sil koloniemi po bitvě 
u Kings Mountain a Cherokee byli vydáni na milost či 
nemilost amerických Hraničářů. 
 
 
Sequoyah je považován za jednoho z největších 
myslitelů a morálních rádců kmene Cherokee. 
Pravděpodobně se jedná o jediného člověka, který sám 
vynalezl ucelenou koncepci písma, aniž by před tím 
uměl číst, či psát v jakémkoli jiném jazyce. 
 
Narodil se ze smíšeného manželství, matka pocházela z 
kmene Cherokee a jeho otec byl slavný scout a voják 
Nathaniel Gist. Byl vychován jako řadový člen 
společnosti k základním indiánským dovednostem. 
 
V pozdější době se zúčastnil řady významných bitev, 
mj. po boku dalšího významného člena kmene, 

Janalusky. Později se uplatnil hlavně ve vyjednávání s 
bílými přistěhovalci a kmenové politice. Byl signatářem 
významných územních smluv. 
 
Jeho největším přínosem je však vynález písma 
Cherokee. Inspirovala ho bezesporu dovednost bílých, 
písemně zaznamenávat historické události a příběhy. 
Toto bylo v indiánských kruzích považováno za výsadu 
bílých, a proto byly jeho snahy o vynalezení vlastního 
kmenového písma neustálým terčem kritiky, jak ze 
strany jeho přátel a rodiny, tak i kmenových autorit. Do 
této doby však veškeré vědomosti byly v rámci kmene 
předávány ústním podáním a Sequoyah si uvědomoval, 
jakým způsobem by se zvýšila úroveň a znalosti 
obyvatel, kdyby bylo možné vše zaznamenávat a 
předávat dalším generacím v písemné formě, jak to 
viděl u bílých. 
 
I přesto, že byl terčem posměchu a útoků (i ze strany 
svojí ženy, která dokonce jednou spálila veškeré 
fragmenty jeho poznámek, zaznamenané na tenké kůře), 
vytrval ve svém snažení po dobu několika let. Je třeba si 
uvědomit, že tyto snahy ovládnout umění bílých byly 
některými autoritami považovány za rouhačské, 
předurčující zhoubu celého kmene, a proto nejen 
Sequoyah, ale celá jeho rodina byly v určitém období 
vystaveny nepřátelským reakcím společnosti. 
 
Ani po technické stránce to neměl lehké. Nejdříve se 
snažil vynalézt specifický symbol pro každé jednotlivé 
slovo jazyka Cherokee. Poté, co jich vytvořil enormní 
množství, začal zjišťovat, že není možné si takový 
objem symbolů zapamatovat. Vydal se tedy cestou 
vytváření symbolů pro jednotlivé věty, ale i tato se 
zakrátko ukázala jako nesprávná kvůli nesčetnému 
množství způsobů, jak věty tvořit. V poslední fázi začal 
poslouchat rytmu a jednotlivým zvukům, které se v 
jazyce objevovaly. Pro každý zvuk pak navrhl symbol. 
Problémem, kterému zde musel čelit byla vzájemná 
podobnost jednotlivých znaků a dlouho nevěděl, jak ho 
překonat, až se mu do ruky dostala část anglických 
novin. I když nedokázal jednotlivá anglická písmena 
identifikovat, použil jejich podobu, kterou spojil se 
svými předchozími náčrty a vytvořil tak snadno 
zapamatovatelné písmo, zachycující zvukovou podstatu 
jazyka Cherokee. 
 
Jeho konečná abeceda se skládala z 86ti symbolů, 
reprezentujících všechny zvuky aplikované v řeči 
Cherokee. Po představení tohoto písma byla zjištěna 
jeho bezchybná funkčnost a snadná zapamatovatelnost. 
Někteří členové byli schopni naučit se číst a psát během 
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několika dnů a tyto znalosti dále předávali. Zájem o 
učení číst a psát byl obrovský. Roku 1825 přeložil 
David Brown, učenec kmene Bibli do jazyka Cherokee 
a roku 1828 se misionáři pro východní oblast Cherokee, 
Dr. Samuelu Worcesterovi podařilo získat tiskařský 
stroj. Tak se zrodily celokmenové noviny The Phoenix, 
které vycházely jak v anglickém, tak v jazyce Cherokee. 
 
 
Vystěhovalecké vlny 
 
V tomto období, kdy kmen na jedné straně rozvíjí 
vlastní písmo, však již narůstá na straně druhé nátlak 
bílých osadníků na další územní expanze. Územní 
dohoda z roku 1816 umožňuje, či spíše nabádá Indiány 
Cherokee k vystěhování do indiánských teritorií v 
Arkansasu. Tj. dále na západ. Najdou se skupiny, které 
tak učiní a Sequoyah se svým přítelem, náčelníkem 
Johnem Jolly je doprovází, aby se o dva roky později 
vrátil do Alabamy a snažil se přesvědčit další skupiny k 
témuž. V té době byl již schopen předat korespondenci 
východních Indiánů západním, čímž význam písma ještě 
narůstá. 
 
Snahy o přesun Indiánů Cherokee byly v této době 
významně ovlivněny nalezením zlata v okolí jejich 
původních sídlišť. Tento fakt fatálně ovlivnil budoucí 
osud celého kmene a stál za vznikem rozsáhlé honby za 
zlatem. 
 
Od roku 1828 se mohli Cherokee nejdříve dobrovolně 
přesouvat ještě dále na západ, na území dnešní 
Oklahomy, podle dohody podepsané budoucím 
presidentem Andrew Jacksonem a zástupci určitých 
kmenových frakcí. 
 
V nových sídlištích se postupně vytvořila nová vládní 
struktura a kmen začíná opět pomalu prosperovat. 
Zdaleka však ne všichni Cherokee opustili své původní 
domovy a vydali se dobrovolně na cestu do Arkansasu, 
či dále do Oklahomy. Nové přistěhovalecké vlny 
dokonce vyvolávaly rozpory mezi dřívějšími a později 
příchozími. Zde se opět uplatnila Sequoyahova politická 
zručnost, kdy dokázal jednotlivé frakce smiřovat. Právě 
určité kmenové skupiny, které zůstaly ve svých 
původních domovech a odolávaly z posledních sil 
nátlaku, byly předmětem Sequoyahova zájmu. Již v 
pokročilém věku se spolu s osmi věrnými přáteli vydal 
na cestu za zbytky Cherokee, žijících původně v Mexiku 
a Texasu, aby je přesvědčil k přesídlení do Arkansasu. 
Na cestu vedoucí přes četná nepřátelská území se vydal 
v létě 1842, a nikdy se z ní již nevrátil. Historie této 

cesty je o hladu, ztracených koních, nemoci, smrti a 
pohřbení v neoznačeném hrobě v cizí zemi. Jeho životní 
cesta je však pozoruhodně pestrá:" Z místa svého rodiště 
na úpatí Velkých Kouřových Hor v Tennessee do 
Alabamy, dále do Arkansasu, odtud do Oklahomy, dále 
při svých cestách za vyjednáváním do Hlavního Města 
Washingtonu, zpět do Arkansasu a nakonec za zbytky 
členů kmene do Mexika a Texasu. Dodnes je historicky 
nejuznávanějším členem kmene Cherokee. 
 
 
Původní teritorium, části Severní Karolíny, Jižní 
Karolíny, Tennessee. 
 
Za období posledních ca. 100 let předcházejících 
osudnému roku 1838 ztratili Cherokee v četných 
územních dohodách s bílými obyvateli naprostou 
většinu svého původního území. Jenom malá část jich 
zbyla v teritoriích, která se nyní, jako poslední, stala 
předmětem zájmu přistěhovalců. 
 
Vztahy mezi Indiány a Hraničáři byly vyhroceny snad 
jako nikdy dříve v historii. Navíc fakt, že Indiáni byli na 
straně britských vojenských sil v Americké válce za 
nezávislost 1775 - 1783 jim na popularitě nepřidala ani 
u zástupců bývalých kolonií. Proto během celého tohoto 
stoletého období docházelo pravidelně k porušování 
federálních smluv zástupci jednotlivých států. Kmenoví 
náčelníci, či mluvčí se snažili po celou tuto dobu s 
vládou Spojených Států Amerických vyjednat rozumná 
příměří, ale v případě stálého porušování těchto smluv 
bílými v konkrétních indiánských regionech bylo jejich 
snažení z dlouhodobého pohledu marné. Obzvláště v 
Georgii se Indiáni setkávali s obzvláště hrubým 
přístupem a prakticky jim v soudních přích nebyla 
uznávána žádná práva. 
 
[editovat] 
Politické pozadí a kampaň proti nucenému odsunu 
 
Andrew Jackson (15.03.1767 - 08.06.1845), který byl v 
letech 1829 - 1837 prezidentem Spojených Států a sám 
bývalým Hraničářem, sehrál významnou roli v zasazení 
poslední rány Indiánům kmene Cherokee. Paradoxem je, 
že v jedné z bitev, kdy se Cherokee a Jackson ocitli na 
stejné straně, byl jeho život zachráněn bojovníkem 
Cherokee Janaluskou. Později zástupci kmene, kteří se 
snažili zvrátit jeho rozhodnutí ke konečnému násilnému 
vysídlení a odsunu všech obyvatel do Oklahomy, 
neuspěli ani naléháním na tuto skutečnost. Jackson tento 
fakt nevyvrátil, dal však jasně najevo, že své postoje 
nezmění. 
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Právní rámec pro odsun byl stanoven Dohodou z Nové 
Echoty, podepsané 29.12.1835 vládou Spojených Států 
Amerických a zástupci frakce keme Cherokee, vedené 
Majorem Ridgem, jeho synem Johnem Ridgem a jeho 
dvěma synovci. 
 
Tato frakce je známa jako „Ridge Party“, či „Treaty 
Party“ a v jednání s Andrew Jacksonem byla už od roku 
1828. Jejich přístup spočíval v tom, že se snažili předejít 
násilnému vyhrocení situace a chtěli ustoupit tlaku 
bílých za pokud možno co nejpřijatelnějších podmínek. 
 
Oproti nim se většina kmene Cherokee pod vedením 
náčelníka Johna Rosse s tímto přístupem neztotožňuje a 
vynakládá veškerou možnou snahu na udržení svých 
původních území. 
 
 
Předmětem dohody bylo celkové odsunutí Indiánů do 
pro ně vymezených teritorií v Oklahomě a vyplacení 
odstupného 5 milionů amerických dolarů jako náhradu 
škod vzniklých Indiánům ztrátou svých východních 
teritorií a nákladů spojených s přesunem. I když tato 
dohoda byla ratifikována a vykonána Spojenými Státy, 
nebyla nikdy podepsána a schválena skutečnými 
zástupci kmene Cherokee. V této době byl 
právoplatným zvoleným vůdcem Cherokee náčelník 
John Ross. Ten odmítl přistoupit na podmínky dohody a 
odmítl přijmout peněžní náhradu. Shromáždil petici s 
15.000 podpisy Cherokee proti této dohodě a jasně se 
vyjádřil, že byla podepsána kmenovými příslušníky, 
kteří neměli právo jednat za celý kmen a je z oficiálního 
pohledu Cherokee neplatná. 
 
Jackosnův nástupce, současný president Martin Van 
Buren (05.12.1782 – 24.07.1862), který zastával úřad v 
letech 1837 - 1841 petici neuznal a pověřil generála 
Winfielda Scotta vykonáním dohody. 
 
Přestože v Kongresu Spojených Států Amerických byly 
iniciovány četné debaty na podporu územních práv 
Indiánů, nebyla tato kampaň dost silná nato, aby 
zamezila odsunutí, stanovenému na 26. květen 1838. 
 
Nepomohlo ani to, že se na této kauze pro podporu 
Indiánů osobně podílely uznávané a vlivné osobnosti 
jako Henry Clay, Daniel Webster, či Davy Crockett. 
Jejich snahy ztroskotaly 10. května 1838, kdy generál 
Winfield Scott vydal příkaz k nucenému odsunu. Podle 
něj měli být všichni Cherokee žijící ve zbytcích jejich 

původních východních teritorií násilně koncentrováni do 
sběrných táborů a deportováni na západ. 
 
Cesta slz, čili "The Trail of Tears" 
 
V jazyce Cherokee Nunna daul Isunyi — „cesta, na 
které jsme plakali“ referuje o největší tragédii v historii 
kmene, při které došlo k usmrcení více než 4.000 
obyvatel, ztrátě veškerého majetku a do značné míry i 
cti a vlastní identity. 
 
Až do 23. května 1838 se mohli Cherokee dobrovolně 
vystěhovat ze svých původních domovů a vydat se na 
cestu do teritorií určených vládou. Ti, kteří tak neučinili 
byli předmětem akce, započaté 26. května 1838. Toho 
dne začal generál Winfield Scott s armádou o síle 7.000 
mužů násilně shromažďovat Cherokee do sběrných 
táborů. Akce začala v Georgii, dále postupovala v 
Tennessee, Severní Karolíně a Alabamě. 
 
Předmětem armádního odsunu v první vlně bylo na 
17.000 lidí, spolu s ca. 2.000 černými otroky, 
vlastněnými bohatými členy kmene. (Nejen písmo, ale i 
další koloniální zvyklosti včetně otrokářství a 
plantážnictví si některé skupiny Cherokee osvojily po 
vzoru bílých. Díky tomu byli Cherokee považováni za 
jeden z pěti civilizovaných kmenů) 
 
První ztráty na životech se projevily již ve sběrných 
táborech, kdy špatná psychická situace, nedostatek 
ošacení i jídla stály mnohé životy. Potraviny byly sice 
vojáky poskytovány všem deportovaným, ale nebraly 
ohled na jejich tradiční způsob stravování, takže 
způsobovaly průjmy a četná onemocnění, kterým spolu 
s psychickým a fyzickým vyčerpáním podléhaly 
zejména děti a staří. Také díky rychlému provedení 
odsunu nechali za sebou Indiáni veškerý svůj majetek, 
často i potřebné oblečení, či boty. Toto se potom 
projevuje hlavně v zimních měsících, kdy se množí 
úmrtí na zápal plic a podchlazení. Takovou smrtí 
zemřela i manželka náčelníka Johna Rosse. 
 
Celá cesta do Oklahomy byla dlouhá 1.900 km a 
většinou probíhala pěšky, místy kombinovaná s vozy s 
koňským spřežením, či lodí. 
 
Pro nelidské podmínky a šíření epidemií ve sběrných 
táborech byla generálu Scottovi předána petiční prosba 
o pozdržení procesu odsunutí s ohledem na počasí. Té 
bylo vyhověno a mezitím i John Ross uznal konečnou 
porážku. Podařilo se mu přesvědčit vládní zástupce o 
převedení dalších odsunů pod dohled Koncilu Cherokee 
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. Tak se zbytek, asi 11.000 lidí vydal na cestu v ca. 13 
skupinách ve vlastní režii kmene. I přesto, že se v tomto 
případě značně zlepšily podmínky, mnozí podlehli 
nemocem a celkovému vyčerpání. 
 
 
Celkový počet obětí není přesně známý. Americký 
doktor a misionář, Elisu Butler, který absolvoval cestu s 
jednou skupinou odhadl ztráty na 2.000 lidí v kempech a 
2.000 v průběhu cesty. Toto číslo je dodnes nejvíce 
citovaným. Existují však také pozdější vědecké 
demografické studie, které se pohybují od 2.000 do 
8.000 mrtvých. 
 
 
Následný vývoj, současnost 
 
Novým domovem Cherokee se stal Tahlequah v 
Oklahomě. Na vůdce Ridge Party a signatáře Echotské 
Dohody, která umožnila tento odsun, Majora Ridge, 
jeho syna Johna Ridge byl spáchán atentát. 
 
Později se národ znovu vzpamatovává a dnes je 
nejpočetnější skupinou amerických Indiánů na území 
USA. 
 
Republikánský senátor za Kansas, Sam Brownback 
předložil senátu v roce 2004 návrh na učinění 
omluvného aktu za křivdy spáchané na původních 
obyvatelích Ameriky. Tento zatím nebyl projednán. 
 
[editovat] 
Východní skupina, čili "Eastern Band of Cherokee 
Indians" 
 
Asi tisícovce Indiánů se podařilo vyhnout odsunu a žili 
v horách, dokud nenašli způsob soužití s bílými 
obyvateli. Jiní, kteří žili na soukromých pozemcích 
nebyli předmětem odsunu. Cherokee sice sami nesměli 
vlastnit půdu, ale v některých řídkých případech mohli 
využít přátelských vztahů s bílými, kteří jim vypomohli. 
Tak se skupině asi 400 lidí podařilo zůstat na území 
Velkých Kouřových Hor na pozemcích bílého majitele 
Villiama Hollanda Thomase, který byl jako dítě indiány 
adoptován. Tento realitní obchodník skupoval pozemky 
a nechával na nich Indiány svobodně žít a opět rozvíjet 
svoji společnost, dokud se nestal senátorem a nebyl 
schopen iniciovat schválení zákona o uznání amerického 
občanství pro Cherokee. V době kdy se tak stalo byl 
ovšem značně zadlužen a v době jeho úmrtí nebyly 
majetkové poměry k půdě Cherokee, která stále zněla na 
jeho jméno, zcela dořešeny. Proto se tyto pozemky staly 

předmětem zájmu jeho věřitelů a měly být prodány na 
pokrytí dluhů. Cherokee vyslali delegaci do 
Washingtonu s žádostí vyjmutí těchto teritorií z prodeje 
a o jejich převedení na jejich obyvatele. Této žádosti 
bylo vyhověno a tak vznikla dnešní Cherokee Indiánská 
Rezervace, čili Qualla Boundary 
 
 
 
Dnes provozují Východní Cherokee jednu střední a pět 
základních škol. Většina dětí je navštěvuje, ale 
docházka do nich není povinná v případě, že dítě (či 
jeho rodiče) zvolí (většinou z praktických důvodů 
dojíždění) americkou školu. 
 

 
 
Čikasawové - Chickasaw 
 
 
 Kdybychom se ohlédli zpět do minulosti, asi do roku 
1300, zjistili bychom, že od Red River Valley přicházejí 
dávní Čikasawové. Přepravují se přes Mississippi a 
následně  se usazují na tzv. Chickasaw Old Field na 
březích řeky Tennessee. Už tradičně se soudí, že táto 
stará osídlení na východ od Otce vod se nacházela 
západně od Huntsville v Alabamě. Ačkoliv na tomto 
místě vždy od té doby žili nějací Čikasawové v 
pozdějších letech (1700) odešli mnozí k řece Tombigbee 
v severovýchodním Mississippi. Tohle místo se stalo na 
dlouhou dobu jejich mateřskou zemí, novým Chickasaw 
Old Field. Nějací Čikasawové se rovněž usadili v 
západním Tennessee a Kentucky, západně od rozvodí 
řek Cumberland a Tennessee včetně Chickasaw Bluffs, 
který je na dohled od řeky Mississippi u Memphisu. 
Jedna skupina kmene se na základě pozvání odstěhovala 
v roce 1723 do Jižní Karoliny a usadili se na břehu 
Savannah River blízko Augusty v Georgii. Zde zůstali 
až do roku 1783, než museli neceně ze země odejít. Táto 
východní část kmene rovněž žila několik let společně s 
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Kríky ve východní Alabamě, posléze se ale opět spojili 
z hlavní části kmene v severním  Mississippi. 
 
 Když v roce 1830 vešel v platnost Indian Removal Act, 
opustili Čikasawové své domovy v Mississippi a odešli 
do Indiánského Teritoria v Oklahomě (1832). Na tomto 
místě se jim vůbec nedařilo najít vhodné místo k 
založení nového domova, a tak se toulali až do roku 
1837, kdy si od Čoktawů v jihovýchodní části Teritoria 
pronajali nějaké pozemky. Ale soužití obou kmenů 
přinášelo jenom problémy. Tak v roce 1854 sebrali 
Čikasawové svůj majetek a nanovo hledali místo, kde 
by se usadili. To konečně našli ve střední části Nations. 
Tam zůstali až do roku 1906, kdy se Oklahoma stala 
státem Unie. Poté mnoho Čoktawů odešlo, nebo se 
smísili s obyvateli země. Dvanáct tisíc příslušníků 
kmene však dodnes žije poblíž Ady, kde rovněž sídlí 
kmenová rada.  
 
 Podle toho jak velmi si je podobná řeč Čikasawů a 
Čoktawů, se soudí že oba kmeny byli kdysi jedním 
celkem, a to ještě v době kdy žili na západ od 
Mississippi. Později jak putovali na východ se rozdělili 
a každý kmen si šel svou vlastní cestou. Nakonec se z 
nich stali načas i nepřátelé.  
 
 Odhaduje se, že před příchodem Evropanů (1540) mohl 
mít kmen až 15 000 obyvatel. Nemoci zavlečené sem 
výpravou De Sota si v zemi vyžádaly značné oběti, ale 
díky tomu, že Čikasawové měli svá obydlí v malých a 
rozptýlených vesnicích a navíc postavených v odlehlých 
oblastech, je epidemie postihly méně než jejich sousedy.  
V roce 1693 odhadoval Francouz Tonti jejich počet na 
10 000 a později, (1702) Iberville tento počet potvrdil. 
Během těch roků bojovali Čikasawové neustále nejen se 
svými domorodými sousedy, ale i s Francouzy. Podle 
toho se odvíjel i počet členů kmene. Právě díky válkám 
trpěl kmen většími ztrátami nežli z důvodu nemocí, 
které řádili více na východě. Navíc se Čikasawům dařilo 
doplňovat stav obyvatelstva příjímáním nových členů z 
již vymírajících kmenů Natčezů, Čakčiumů, Tapousů, 
Ibitoupů a Nappissů (Napochi). Zároveň jak zde 
přicházelo mnoho skotských obchodníků z Charlestonu 
- Toriů, často se stávalo, že si ti příchozí brali místní 
ženy za manželky a měli s nimi děti.  Těmto dětem 
běloši říkali „breeds“.  
 
Sčítaní lidu z roku 1837 – udalo 4 914 obyvatel plus 1 
156 černých otroků.  V roce 1904 – 4 204 a nynější stav 
je téměř 35 000 sečtených Čikasawů.  
 

 Původní význam slova Čikasawa není znám. Jméno dle 
všeho pochází z pradávné čikasawské pověsti o dvou 
bratrech Chiscovi a Chactovi jejíž potomci se stali 
Čikasawy a Čoktawy. Podle jiné verze název pochází od 
Čoktawů a znamená „oni odjeli nedávno“, ale to je 
velmi nepravděpodobné.  
 
 Jiné názvy jaké používali v té době ostatní kmeny a 
Evropané: Ani-tsiksu (Čerokís), Flat Heads (Angličané), 
Kasahaunu (Yučiové), Tchaktchan (Arapahové), 
Tchikasa (Kríkové), Tcikasa (Kansové), Tetes Plates 
(Francouzi), Tikaja (Quapawové), Tsikace (Osedžové). 
 
 Čikasawové se řadí do muskogeanské jazykové rodiny 
a velmi dobře si rozuměli s Čoktawy, jejíž jazyk byl 
téměř stejný.  
 
 V dávné minulosti se kmen nikdy nedělil na nějaké 
skupiny, rody, či tlupy.  Stále vystupovali jako celek. 
Změna nastala až po usídlení se v Oklahomě, kde se 
kmen rozdělil na tyto tři části jenž dostali jména podle 
svých náčelníků: McGilvery, Sealy, a Tishomingo.  
 
 Toto jsou názvy vesnic Čikasawů: Ackia (Akia, Old 
Town), Alaoute, Amalahta, Apeony (Apeonne), 
Apilefaplimengo, Ashukhuma, Ayebisto, Chatelaw, 
Chesafaliah, Chinica, Chopoussa, Chucalissa (Big 
Town, Chocolissa, Chokkillissa, Chukwillissa), 
Chukafalaya (Choquafaliah, Long Town, Old Pontotoc, 
Tchoukafala), Chula, Coppertown, Couiloussa, 
Etoukouma, Falatchao, Gouytola, Hummalala, 
Hussinkoma (Red Grains), Hykehah, Latcha Hoa Run, 
Ogoula-Tchetoka, Onthaba-atchosa, Ooeasa (Wiaca – 
někde na Upper Creek), Oucahata, Oucthambolo, 
Outanquatle, Phalachehs, Pontotoc, Shatara, Shiokaya 
(Stand-by-it), Tanyachilca, Taposa, Thanbolo, 
Teshatulla (Post Oak Grove, Post Oak Town, 
Techatulla), Tokshish (McIntoshville), Tuckahaw, 
Tuskawillao, Tuskaroilloe, and Yaneka. 
 
 Čikasawové hráli velmi významnou roli v jihovýchodní 
části severoamerického kontinentu.  
 
 Čikasawové byli hrozivý válečnicí, kteří neměli 
slitování. Ti kdo s nimi vedli válku později velmi 
litovali – pokud přežili. Během válek evropských 
mocností přispěli významně k vítězství Britů nad 
Francií, tak jako žádný jiný kmen. Mluvilo se o nich 
jako o neporazitelných. Evropané jim říkali „Spartané 
Dolní Mississippi“. Britští obchodníci z Karolín se 
velmi rychle snažili být v přízni tohoto kmene a za tím 
účelem je velmi hojně zásobovali střelnými zbraněmi. 
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Usilovali aby se za žádných okolností nespřátelili s 
Francouzi a jejich domorodými spojenci. A tak 
Čikasawové způsobovali Francouzům skutečně velké 
potíže a těžce ochromovali jejich obchod.  
 
 Způsob jakým stavěli Čikasawové svá města byl na 
rozdíl od okolních kmenů atypický. Táhly se podél řek 
10 až 15 mil a do šíře měli až 4 míle. To je vlastně 
chránilo před infekcemi, které jinak dělali paseku mezi 
těmi kmeny, které stavěli své domy blízko sebe. 
Čikasawové až do osmnáctého století udržovali sedm 
měst a navzdory tomu jak byly jednotlivé domy 
roztroušeny, mělo každé město opevněnou tvrz a 
obřadní rotundu. Během války se kmen stahoval do 
speciálních pevností postavených na obtížně dostupných 
pahorcích.  
 
 Co se týče moundů, kterých bylo v okolí hojně a 
kterým říkali Čikasawové „pupky“,  tak s těmi neměli 
nic společného. Stály zde dříve než sem kmen dorazil.  
 
 Každá větší rodina vlastnila dva domy. Jeden letní a 
druhý na zimu. Letní domy byly pravoúhlé. Měly 
štítovou střechu, krytý vchod a terasu. Naproti tomu 
byly zimní domy kruhové a napůl zapuštěné do země. 
Kostra se skládala s pleteného proutí vymazaného 
blátem. Stavby to byly kvalitní a teplé, které jim 
záviděli i evropští obchodníci, hledající zde snadný zisk. 
Ale později počátkem devatenáctého století už opouštěli 
staré zvyky a stavěli si sruby jako američtí hraničáři.  
 
 Čikasawové byli lovci a válečnici, zemědělci až na 
druhém místě. Byli vyšší než lidé z okolních kmenů – 
neví se proč. Muži se zásadně věnovali lovu a 
zemědělství a starost o otroky přenechali ženám.  
 
Co se týče módy,  dávali Čikasawové na první místo 
kůži z jelenů. Z ní vyráběli bederní roušky pro muže a 
krátké jednoduché šaty si vyráběli ženy. S téhož 
materiálu vyráběli vysoké mokasíny, které výborně 
chránili nohy ve vysokém porostu. V zimním chladném 
počasí se zahalovali do bizoních plášťů. Tak jako bylo 
zvykem a ctí pro lakotské válečníky nosit peřovou 
čelenku, u Čikasawů bylo poctou nosit plášť vyrobený z 
labutího chmýří.  
 
 Vlasy nosili příslušnici kmene dlouhé a v době války si 
muži specielně upravovali chocholky, jako skalpovací 
kadeř. Válečné malování se různilo podle rodů. Podobně 
jako někteří jejich sousedé zplošťovali nemluvňatům 
deformací čela. Proto jim Francouzi říkali Tetes-Plattes 
– Ploché hlavy, ale problém byl v tom, že takto nazývali 

rovněž Čoktawy a Katawby. Potom nebylo zcela jasné o 
které kmeny se jednalo v jejich historických zápisech. 
 
 Jednotlivé rody a vesnice Čikasawů byly na sobě 
politicky nezávislé. Žily svým vlastním životem. 
Výjimkou byla doba války, to se kmen sjednotil a 
společně vedl boj. Každá vesnice měla svého minky – 
náčelníky. Předsedal jim nejvyšší minko – tento titul byl 
dědičný z rodové linie tzv. milované rodiny. Mezi 
jihovýchodními kmeny bylo běžným zvykem, že 
nejvyšší náčelník v radě nikdy nemluvil, ale měl svého 
„mluvčího“ tishu minko.  Společnost rodů měla od 
sedmi do patnácti totemů. Čikasawové byli 
matriarchální společností. Vstupovat do manželství 
směli pouze partneři, kteří pocházeli z různých rodů. 
Sňatky mezi příslušníky stejného klanu byly tabu. 
Manželství bývalo převážně monogamní, ale občas se 
stalo, že měl muž více žen, sester první ženy.  Manželé 
hráli ve výchově svých dětí pouze malou roli. O děti se 
starala matka a její bratr (strýc). Strýc byl zodpovědný 
za výchovu a výcvik malých chlapců. Cizoložství, 
zvláště u žen se v kmeni silně odsuzovalo a dívka, která 
měla nemanželské dítě byla hanbou celé rodině. Žena, 
která ovdověla, čekala zpravidla čtyři roky než mohla 
znovu vdát. Pro muže podobné omezení pravděpodobně 
neexistovalo.  
 
 Čikasawové věřili v Nejvyššího Stvořitele a na dobré či 
zlé duchy. Také věřili v posmrtný život. Na rozdíl od 
mnoha jiných kmenů své mrtvé pohřbívali čelem k 
západu.  
 
 Pro své zdraví si vyráběli „ černý nápoj“ (vyvolával 
zvracení a průjem), který používali pro očistu těla.  
 
 Jejich oblíbeným sportem byla jistá míčová hra, dosti 
kontaktní a surová, která se provozovala každé léto. 
Byla to celodenní záležitost, které se účastnili stovky 
hráčů.   
 
 Před příchodem Evropanů se Čikasawové dopravovali 
převážně pěšky, nebo používali kánoe. První koně 
získali od Šavanů v Bledsoe’s Lick, někdy v půli 
osmnáctého století. táto zvířata jim sloužila v první řadě 
k dopravě jeleních kůží do britského Charlestonu. Sami 
později vyšlechtili plemeno tzv. Čikasawského koně, 
který byl znám svou vytrvalostí a trpělivostí. Pro 
válečné účely se jim kůň ale nehodil jelikož krajina byla 
hustě zalesněná, cestovali válečnici pěšky, nebo na 
kánoích, což bylo rychlejší.  
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 Čikasawové byli znamenití plavci a žádná řeka pro ně 
nebyla překážkou. Rovněž byli rychlí a vytrvalí běžci.  
 
Bojový výcvik chlapců započal prakticky od narození, 
když dítě zabalili do kůže s pumy. Co se týče samotného 
výcviku, byl srovnatelný s výcvikem dnešních elitních 
jednotek. Typické pro ně byly malé (30 – 50 mužů) 
válečné skupiny, které byly schopné rychle a tiše 
překvapit nepřítele. Do války nebyli válečníci nikdy 
nuceni, na válečnou stesku vstupovali dobrovolně. 
Pokud se ovšem jednalo o obranu vlastních domovů, 
bojovali všichni bez výjimky. Jejich překvapivé útoky 
byli pro ně tak typické, že je vlastně všichni čekali. 
Čikasawové věřili, že duch mrtvého válečníka 
navštěvuje své příbuzné tak dlouho dokud nebude 
pomstěn. Krom Britů měli ještě několik spojenců, ale o 
to více nepřátel mezi něž střídavě patřili: Kríkové, 
Kaddové, Čerokís, Illinoisové, Potawatomiové , 
Miamiové, Irokézové, Wyandoti , Ottawové, Kikapůjci, 
Mobilové, Menominiové, Šavani, Osedžové,  
Čoktawové, Čakčiumové, Ofové, Čitimačové,  
Houmové, Yučiové, Tunikové a Quapawové. V podstatě 
každý kdo žil v okolí i dále. Nadělali spoustu problému 
jak Francouzům, tak i Španělům a během revoluce i 
Američanům.  
 
 Vraťme se však ještě k historii kmene. Podle vlastní 
tradice přišli na jihovýchod někde ze západu za řekou 
Mississippi. Když se vydali na cestu, tak každou noc 
zarazil kněz do země speciální hůl, která měla určit směr 
jejich putování. Na druhý den ráno byl tyč vždy 
nakloněna určitým směrem podle kterého kmen putoval. 
Tyč ukazovala stále východní směr. Tak překročili 
Mississippi až dorazili k řece Tennessee k místu, které 
je dnes známo jako Huntsville v Alabamě.  Zde zůstal 
tyč stát zpříma a pro kmen to bylo znamení, že mají 
zůstat.  
 
 Není jisté kdy se to stalo, ale když sem dorazila 
výprava Hernanda De Sota v prosinci roku 1540, bylo 
zřejmé, že zde kmen již nějakou dobu pobýval.  
 
 Španělé si ještě léčili zranění z bitvy, kterou svedli s 
Mobily. Psychicky na tom nebyli moc dobře, jelikož je 
překvapila zuřivost s jakou se setkali u domorodých 
válečníků. Navíc neobjevili žádné zlato po kterém tak 
toužili. Depresi umocnila vzpoura v mužstvu a následné 
dezerce.  
 
 Ještě donedávna postupovali De Sotovi muži 
sebevědomě krajinou a podrobovali si jeden kmen za 
druhým. A teď tohle! Netušili, co je čeká na východní 

straně Mississippi – Čikasawové. Déšť šípů zasypal 
španělské vojáky tak prudce, že museli velet k ústupu. 
Naneštěstí se jim podařilo později získat několik 
rukojmích z řad Čikasawů, které použili k vymáhání 
svých požadavků. V prvé řadě, to bylo jídlo, které jim 
pak kmen neochotně poskytoval. Rodina a kmenová 
pouta však byla prvořadá. Situaci zhoršila nadcházející 
zima. Španělé si vybudovali zimní tábor a bylo zřejmé, 
že se odtud jen tak brzy nevzdálí.  Neklidné příměří 
bylo vrtkavé a Čikasawové stále hledali způsob jak se 
vetřelců zbavit. Nabídli se, že by Španělům pomohli 
vyřešit potíže s kmenem Čakčiumů, kteří se rozhodli 
neplatit tribut. De Soto s tímto návrhem souhlasil a 
sestavil jednotku třiceti kavaleristů a osmdesáti pěšáků, 
kteří se měli úkolu ujmout. Takto neopatrně De Soto 
rozdrobil své síly. Vojsko však našlo město Čakčiumů 
prázdné. V předtuše, že se jedná o past, se výprava 
rychle vrátila zpět do tábora. Zbytek zimy už pak 
proběhl bez vážnějších incidentů.  
 
 Někteří Čikasawové, kteří navštívili tábor Evropanů 
mělo možnost okusit pečené vepřové (armáda chovala 
docela velké stádo vepřů, co by železnou zásobu), a to 
jim moc chutnalo. Někteří bojovníci neviděli nic 
špatného na tom , že si nějaké vepře přivlastní pro sebe, 
ale v očích dobyvatelů to byl těžký zločin.  Tři zloději 
byli chyceni a dva s nich popravení. Třetí byl poslán 
zpět domů bez rukou, které mu byly odseknuty.  Navíc 
Španělé vyrabovali jedno ze sousedních měst. Náčelníci 
byli stále ještě trpěliví a čekali na dobrovolný odchod 
Španělů. K němu mělo dojít v březnu. Španělé si chtěli 
na kmeni před odchodem vynutit dvě stě mladých žen, 
které chtěli využít jako nosičky a ještě pro „jiné účely“. 
Minkové vzkázali, že odpověď přijde v blízké 
budoucnosti.  
 
 A jak Čikasawové řekli, tak udělali. Ještě téže noci 
podnikli překvapivý útok s prudkostí jim vlastní. 
Založili řadu požárů a v řadách Španělů způsobili 
značnou paniku. Samotný De Soto unikl smrti jenom o 
vlásek v okamžiku, kdy se sním utrhlo koňské sedlo a 
on spadl na zem. Čikasawové se ráno vytratili stejně tiše 
a rychle jako kouř ze spálenišť. Španělé počítali ztráty. 
Byly značné. Dvanáct mužů padlo. Ztratili padesát sedm 
koní a čtyři sta jejich drahocenných vepřů. Nejhůře nesli 
ztrátu proviantu, oblečení a zbraní. Výprava byla před 
zhroucením. Přes to vše, ale neztratili kuráž, která pro 
tehdejší conquistadory byla příznačná. I když na ně 
Indiáni opět pravidelně útočili, shromáždili, co jim 
zbylo a systematicky začali ustupovat. Zoufalí a téměř 
nazí dorazili k opuštěné vesnici Čikasawů, kde narychlo 
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zřídili provizorní kovárnu, kde mohli opravit výstroj a 
výzbroj. Poté co nejrychleji zemi Čikasawů opustili.  
 
Pozdější španělské výpravy se velmi důsledně 
čikasawskému území vyhýbali. Dalších sto třicet let 
trvalo, než se kmen zkontaktoval s dalšími Evropany. 
Tentokrát to byli Francouzi. První výprava  pánů 
Jacquese Marquetta a Louise Jolieta, kteří zkoumali 
povodí  Mississippi v roce 1673 se vlastně s lidmi 
kmene Čikasawů nesetkala. Jelikož bylo v  Evropě 
známo s jakými potížemi se musel potýkat De Soto, 
postupovali velmi obezřetně.  Byl to až Le Salle s 
Henrim Tontim, kteří poblíž Memphisu v roce 1682 
potkali skutečné a živé Čikasawy. Museli se v osadě 
Indiánů poněkud pozdržet kvůli onemocnění samotného 
La Salleho. Navíc se v okolních lesích ztratil jeden ze 
členů výpravy,  Pierre Prudehomme. Zatímco jej 
společně s domorodci hledali, měli ostatní členové čas 
ke stavbě malé pevnosti pojmenované po zatoulaném 
Francouzi - Fort Prudehomme. Základna měla fungovat 
jako zásobovací stanice pro postup dalších Francouzů 
směrem na jih.  Prudehomme byl konečně po deseti 
dnech nalezen vyhublý na kost, ale živý. Po jeho 
zotavení odcestovala výprava směrem k Mexickému 
zálivu. Když se sem La Salle opět vrátil v dubnu 
následného roku, vybral si za místo pobytu protilehlý 
břeh řeky, na území kmene Quapawů (nepřátel 
Čikasawů) 
 
 To bylo vše, co se tehdy mezi Francouzi a Čikasawy 
odehrálo. Jiné už to bylo s Angličany. V roce 1670 sem 
přicestovalo sto padesát osadníků a vybudovalo město 
Charleston u ústi řeky Ashley. Nová kolonie měla trojí 
účel: 1. zabránit postupu Španělům z jihu Floridy 
nahoru na sever. 2. založení nových plantáží a za 3. 
rozvinout obchod s okolními kmeny. Problémem bylo 
nedostatek levných pracovních sil pro nově vzniklé 
farmy. Navíc museli noví osadníci čelit konkurenci 
obchodníků s Virginie, kteří díky spolupráci s Čerokíi a 
jinými siouanskýmy kmeny ovládali trh s domorodými 
otroky. Karolíňané se museli porozhlédnout jinde, více 
na západ, ale tam byli Francouzi. Určitou výhodu jim 
poskytovala válka Irokézů na severu u Velkých jezer, 
která Francouze plně zaměstnávala. Taktéž La Sallův 
neúspěch založit kolonii v Texasu otevíral Karolíňanům 
prostor ovládnout povodí Mississippi. V roce 1685 
založil Henry Woodward stálou osadu na Upper Creek v 
severní Alabamě. Své dva lidi poslal k Čikasawům s 
cílem navázat obchodní styky. Během roku 1698 se 
návštěvy britských obchodníků staly ve vesnicích 
Čikasawů běžnou záležitostí. Thomas Welch založil jiný 
post u Jean Couture a Francouzi museli tak zanechat 

obchodu s Quapawy na Arkansasu a opustit Arkansas 
Point.  
 
 Přestože mohli Francouzi více využít La Salleho záboru 
z roku 1682 a vehementněji prosazovat svůj vliv na jihu, 
jejich pozornost se soustřeďovala na Velká jezera. 
Mluvíme o trhu s bobřími kožešinami. I když této 
komodity nebylo nikdy dost jejich činnost na jihu se 
vlastně do té doby omezila pouze na Arkansas Point u 
Quapawů.  
 
 O to více se o jih zajímali Britové, kteří chtěli bohatnou 
nejen na kožešinách, ale rovněž na plantážích a obchodu 
s otroky, kteří měli na plantážích pracovat. Čikasawové 
rychle vytušili, že by na tomhle podniku mohli také 
vydělat svůj podíl, žel na úkor svých domorodých 
sousedů. Do té doby samotní Čikasawové nebyli 
kolonizaci ohrožení, nebáli se ztráty svých domovů a 
tak se nabídli, že za zbraně budou opatřovat, to co 
Angličané požadují – otroky. Pro kolonisty to bylo 
skutečně výhodné, nebezpečnou práci – „lov“ – dělali 
Čikasawové a oni samotní se starali o dopravu –„živý 
náklad“ – mohl sám chodit. Vše bylo snadné.  
 
 Mezitím vypukla na severu válka krále Williama 
(1698), střet mezi Francii a Britanii, střet mezi 
Algonkíny od Velkých jezer a Irokézy. I když Francie 
utrpěla nějaké ztráty a výhody na trhu s kožešinami, 
přesto zůstali na tomto poli obchodu stále jedničkou. 
Když si rovněž poddaní Ludvíka XIV uvědomili, že jim 
na jihu operují Britové, rozhodli se tam upevnit svojí 
autoritu. Začalo to vyhláškou vydanou biskupem 
Quebecu, že v Louisianě je třeba založit katolické misie. 
Z toho důvodu byli do údolí Mississippi vyslání jezuité 
Francis Joliet de Montigny a Antoine Davion s tímto 
posláním.  
 
 Davion navštívil několik čikasawských vesnic, ale 
všude se setkal s chladným přijetím. Jak sám vysvětlil 
bylo to tím, že byl kmen pod vlivem britských 
protestantů. Mimochodem Britové hájili otrokářství tím, 
že to byl způsob jak chránit domorodce před 
katolictvím. Ačkoli obě strany hlásali, že jejich činnost 
byla čistě duchovní, je jasné, že se jednalo hlavně o 
politické a obchodní zájmy. Čikasawové terorizovali 
každý kmen v regionu a Francouzská přítomnost jim 
byla nepřejemná. O to více, že Davion založil u Tuniků 
misijní stanici. Tunikové byli totiž oblíbeným cílem 
čikasawských raidů.  
 
 Francie a Španělsko byli za „normálních“ okolnosti 
také soky na poli Nového světa. Proto se museli 
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Marquette a Joliet ihned vrátit když zjistili, že se ve 
vesnici Quapawů nachází španělské zboží (1673). La 
Salleho snaha zabránit vojenskému postupu Španělů 
založením kolonie v Texasu se nezdařila. Přesto když 
vypukla válka královny Anny (1701-13) stali se ze 
Španělů a Francouzů spojenci. Bylo to podivné 
spojenectví, ale přece. Španělům se podařilo vystavět 
tvrz Pensacola (1698) na obranu jejich držav, a 
Francouzi v čele s  Pierrem Le Moyne d'Iberville 
založili Fort Maurepas u Biloxi v Mississippi. 
 
 To bylo od Francouzů předvídavé, jelikož hned v září 
následujícího roku se na Mississippi objevila Britská 
loď. Francouzi na ni narazili celých sedmdesát mil od 
jejího ústi. Sveřepý kapitán jménem Lewis Bond dal 
ihned najevo, jaký záměr hodlá Britská koruna v 
regionu prosadit. Nebylo to nic víc než plán založit zde 
kolonie. Iberville nechal okamžitě vybudovat čtyřicet 
mil od ústí řeky novou pevnost Fort Mississippi, která 
měla bránit pronikání britských plavidel proti proudu. 
Od roku 1702 se hlavní základna Francouzů přemístila 
do Fort St. Louis v Mobile Bay, kde setrvala až do 
vybudování  New Orleans v roce 1718. Přesto byla 
francouzská vojenská přítomnost v oblasti slabá. Když 
britští otrokářští obchodníci s Jižní Karolíny společně s 
Yamaseey a Kríky vyprovokovali válku se Španěly ze 
severní Floridy; Francouzi jim mohli poskytnout jen 
pramalou podporu. Snad jen poskytli azyl nějakým 
Apalačíjským uprchlíkům. Naproti tomu získali Britové 
tisíce domorodých otroků, které odvedli na trh do 
Charlestonu.  
 
 Francouzi měli na rozdíl od Britů k domorodým 
kmenům jiný přístup. Nešlo jim o zotročování, ale spíše 
o obchod a kůže. Tohoto rozdílu si Indiáni pochopitelně 
všimli a Francouze vítali o to více, když si uvědomili, že 
od nich mohou získat zbraně tak důležité pro obranu 
před Čikasawy. Jenže možnosti Francouzů byly v tomto 
ohledu omezené. Svým partnerům mohli poskytnout 
všeho všudy pouze 50 až 100 pušek. To bylo proti 800, 
které vlastnili jenom Čikasawové málo. Iberville nijak 
zvlášť netoužil potom, aby se na jihovýchodě stalo to co 
před léty u Velkých jezer, kdy vypukla Bobří válka 
(1630-1700) vedena touhou po zisku kůži a zbraní, 
vedena s vášní tak typickou válečníkům Severní 
Ameriky. Iberville proto povolal Henriho de Tontiho, 
aby se pokusil navázat s Čikasawy přátelský vztah a tak 
je odlákat od Britů. Tonti skutečně vesnice Čikasawů 
navštívil a připomínal jim jak se přátelsky setkali před 
léty s krajanem La Sallem. Následně pozval všechny 
významné minky kmene, aby se setkali s Ibervillem k 

velké poradě. Přizvání byli i náčelníci jiných kmenů. To 
se stalo na jaře v Mobile roku 1702. 
 
 Čikasawové pozvání od Ibervilleho přijali. Problém byl 
ovšem v tom, že do Mobile se mohli dostat jedině přes 
území Čoktawů, kteří jim rozhodně nebyli přátelsky 
nakloněni. Čikasawové jim totiž během svých 
loupeživých nájezdu zabili přes dva tisíce lidí a stejný 
počet odvedli do otroctví. Je nabíledni, že Čoktawové 
Čikasawy nenáviděli.  
 
 Jiná možnost byla jít do Mobile oklikou přes Upper 
Creek v Alabamě, ale to také nebyla bezpečná cesta. 
Tonti pochopitelně toužil po tom, aby se náčelnici 
dostavili co nejrychleji, proto usiloval u Čoktawů 
sjednat příměří pro průchod čikasawské delegace. Jenže 
zrovna v té době narazili jeho zvědové na velkou 
čikasawskou válečnou výpravu připravenou útočit na 
čoktawské vesnice. Nová doba sebou přinesla i změnu v 
zavedených starých kmenových způsobech. Komerční 
ovzduší mezi Indiány způsobilo i to, že jedna část 
kmene nevěděla, co dělá druhá.  
 
 Nakonec Tonti musel osobně doprovodit Čikasawy do 
Mobile, aby mohlo dojit k jednání.  Iberville poskytnul 
před poradou Indiánům obvyklé dary, ale posléze je 
varoval, že jestliže budou nadále s Brity spolupracovat 
ztratí svou zemi. Nakonec jim pohrozil, že Francouzi 
proti nim vyzbrojí jiné kmeny, ale pokud s nimi budou 
spolupracovat získají jejich zboží za výhodné ceny.  
 
 Tahle nabídka byla pro Čikasawy lákavá, a tak ji přijali. 
Francouzi vyslali do jejich misionáře St. Michela v 
doprovodu čtrnáctiletého chlapce, který se měl údajně 
učit řeči Čikasawů, ale skutečnost byla taková, že zde 
setrvával kvůli dozoru nad obchody.  
 
 Takové jednání si ovšem Britové nenechali líbit. 
Karolínští obchodníci snížili ceny a zdvojnásobili své 
návštěvy u kmene. Získali rovněž na svojí stranu 
Alibamy z horní části toku Upper Creek, kteří vylákali 
nějaké neopatrné Francouze z Mobile a zabili je. Přesto 
vše se většina Čikasawských předáků snažila dodržovat 
své slovo ujednané s Francouzi, ale Britská intervence 
způsobila, že se kmen rozdělil na dvě frakce. Pro britští 
Čikasawové obnovili své otrokářské výpravy a křehký 
mír se rozpadl. Čoktawové byli značně rozezlení a 
vyzvali Ibervilleho aby něco podnikl. Ten chtěl věci 
skutečně urovnat, ale než mohl něco udělat zemřel na 
následky žluté horečky.  
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 Po něm se ujal záležitosti v jihovýchodní oblasti jeho 
bratr Jean Baptiste Le Moyne d' Bienville, muž na 
pravém místě, který neměl od slov daleko k činům. Na 
čikasawské zrádné jednání odpověděl rázně. Když 
Čoktawové oznámili ztrátu dalších čtyři sta padesáti lidí, 
okamžitě je začal tajně vyzbrojovat. O dlouhém utajení 
nemůže být samozřejmě řeč. Obvykle totiž čikasawské 
nájezdníky uvítaly šípy, ale nyní se jednalo o kulky a 
odněkud je museli Čoktawové dostávat. 
 
 V té době byla poptávka na trhu s otroky stále veliká, a 
tak se začali Britové poohlížet po novém zdroji a tím yly 
jejich spojenecké kmeny. Od roku 1711 začali unášet 
ženy a děti těch válečníků, kteří měli u obchodníků 
nějaké dluhy. To vedlo až k povstání Tuskarorů, které 
mělo za následek smrt dvou seti severo karolínských 
osadníků.  Virgiňané pomoc severní Karolíně odmítli, 
ale z Jižní Karolíny přispěchala na pomoc dvou set 
členná armáda doprovázená stovkami Yamaseeů. 
Povstání bylo potlačeno. James Moore nepoučen z 
předešlých událostí prodal čtyři stovky zajatých 
Tuskarorů, aby vykompenzoval náklady na válečné 
akce.  
 
 O čtyři roky později se stalo něco podobného. 
Tentokrát se vzbouřili Yamaseeové, kteří do té doby 
Britům věrně sloužili a přiváděli jim ze španělské 
Floridy množství otroků z řad domorodých kmenů. Ale 
chamtiví karolínští obchodníci, tak jako v případě 
Tuskarorů začali yamaseejským dlužníkům zotročovat 
rodiny. Odezvou pak byla válka Yamaseeů (1715-17), 
která se velmi rychle rozšířila na jiné siouanský mluvící 
kmeny v okolí Piedmontu. Přidali se též Kríkové a 
rovněž nějací Čerokís. Čerokíové se však do bojů moc 
nezapojili. Navíc když je chtěli Kríkové požádali o 
pomoc byla jejich delegace napadena a pobita. 
Vzájemná nevraživost mezi Čerokís a Kríky pak trvala 
dlouhá léta. Čerokíové se pak spojili Čikasawy a 
vyhledali Šavany v Cumberland Basin v Tennessee kde 
došlo k nějakým střetům s Brity. Yamaseeové, kteří 
válku přežili prchali směrem na jih. Navzdory tomu, že 
se v předešlých časech podíleli na vyhlazování 
floridských kmenů, byli Španěly přivítání vlídně. A tak 
Britové paradoxně obvinili Španělskou i Francouzskou 
korunu s podněcování nepokojů v koloniích aniž by si 
sami připustili hlavní vinu – lov otroků mezi 
domorodými obyvateli. 
 
 Válka Yamaseeů úředně skončila  v roce 1717, ale 
obchody se opět rozjely až v 1722. jenže obchod s 
otroky nebyl už pro Čikasawy tak snadnou záležitosti 
jako před tím. Kmeny vyzbrojené francouzskými 

zbraněmi se dokázali mnohem účinněji bránit, a tak 
nadšení pro tento druh „podnikání“ mezi Čikasawy 
ochladlo. Dokonce i nebojovní Kaddové ze západní 
Louisiany se dokázali před nimi ubránit. Čikasawům 
nebylo zrovna nejlépe. Byli obklopeni samými 
nepřátelsky naladěnými kmeny a ty s kterými se ještě 
donedávna přátelili se k nim chovali chladně. Dokonce 
ani Britové se k ním nechovali kdoví jak.  
 
 Mezitím se nejdůležitější obchodní komoditou v 
regionu stala jelení kůže. Byla po ní velká poptávka, 
jelikož hovězí stáda dobytka zdecimovala epidemie a 
kůži bylo na trhu nedostatek. Začal hon na vysokou. 
Porážení zvěře na jihovýchodě se podobalo tomu, co se 
o sto padesát let později dělo na Velkých Pláních 
Západu při vybíjení Bizonů. Když zvěře ubývalo, lovci 
po ni pátrali na územích cizích kmenů. A byl tu nový 
problém.  
 
 Ze zcela zřejmých důvodů nemohli Angličané 
pokračovat během války Yamaseeů ve své obchodní 
politice. Dalo by se očekávat, že toho plně využijí 
Francouzi ve svůj prospěch, ale ti nebyli tak schopní a 
akční jako jejich britská konkurence. V roce 1710 
obdržel Antoine Crozat královskou listinu, která jej 
opravňovala kolonizovat Louisianu a rok později byl 
pověřen jeho přítel Antoine de La Mothe Cadillac, k 
tomu aby v Mobile vystřídal v úřadu guvernéra pána 
Bienville. Ti dva se neměli vůbec rádi  a následkem 
toho francouzská společnost v Louisianě rozdělila do 
dvou táborů. O Cadillacovi můžeme říci, že byl 
zakladatelem obchodního střediska Detroit (1701), ale 
politiku, kterou uplatňoval vůči kmenům nemůžeme 
pokládat za nejlepší. Nesl osobní vinu za válku Lišek 
(1712-16 a 1728-36), která zavinila vnitřní boje mezi 
algonkínskýmy kmeny od Velkých jezer.  
 
 Cadillac se dopustil i několika chyb na jihu. Především 
to byl přístup k místním kmenům, který značně ochladl. 
V roce  1713 dal příkaz aby byli zotročování všichni 
britští spojenci včetně Čikasawů. Když cestoval do 
Illinois (1715) odmítnul Cadillac  zastavit a vykonat 
obřad vykouření dýmky míru Natčezy, nejmocnějším 
kmenem na dolním toku řeky. Byl to nejen hrubý 
společenský omyl a krajní urážka kmene, ale znamenalo 
to i ztrátu velmi důležitého spojence. Navíc drsné 
chování francouzských obchodníků na řece 
vystupňovalo nevraživost Natčezů až k přepadávání a 
vraždám. Cadillacovi nezbývalo nic jiného než požádat 
Bienvilleho o pomoc. Ten v Mobile seskupil malou 
armádu a pochodoval směrem k vesnicím Natčezů. 
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Naštěstí se potkal s mírovou delegací stejnojmenného 
kmene, která opět přicházela s nabídkou míru. 
 
 Aby Bienville mohl potrestat ty, kteří byli zodpovědní 
za vraždy obchodníku, vzal několik rukojmí dokud 
nebudou viníci vydání. Když dosáhl svého vrátil se zpět 
do Mobile. Navzdory tomu všemu povolili Natčezové 
na svém území vybudování pevnosti Fort Rosalie 
(1716). Během války s Yamaseey zažádali Francouzi 
Čikasawy aby přestali spolupracovat s Angličany, ale 
jako obvykle nebyla táto žádost vyslyšena. Bienville 
posléze zorganizoval přepadávání britských obchodníků 
na čikasawském území. K tomuto účelu využil služeb 
čoktawských válečníků, kteří se zaměřili na Trader’s 
Path, stesku obchodníků, která vedla divočinou z 
Charlestonu na západ do Augusty a Coosa River. 
Vyhnula se francouzským državám a pokračovala podél 
řeky Tennessee do Muscle Shoals a dál k vesnicím 
Čikasawů.  Za tuto „práci“ dostávali Čoktawové 
zaplaceno zbožím, ale rovněž dostávali odměnu za 
každý nepřátelský skalp, který doručili do Mobile.   
 
 Bienville chtěl touto taktikou zastrašit jejich 
čikasawské spojence, aby rozvázali s Brity veškeré 
obchodní kontakty. Jenže výsledek tohoto plánu byl 
zcela opačný, než jaký Bienville očekával. Čikasawům 
se tento způsob politiky nezamlouval, proto se zatvrdily 
a s Angličany obchodovali o to více. V roce 1720 
dokonce zabili ve své vesnici nějaké francouzské 
obchodníky, z důvodu údajného špehéřství. Smrt 
obchodníku dala podnět k tzv. „Tiché válce“, kterou sice 
začali vést Francouzi, ale používali v ní ruce Čoktawů. 
Boje byly zaměřeny na Stesku obchodníků a 
přepadávání těch, co po ní cestovali. Ihned v proti reakci 
vstoupili do války Čikasawové (první válka Čikasawů 
1720-25). Francouzi okamžitě začali své Čoktawy 
důkladněji vyzbrojovat a vyslali je proti vesnicím 
nepřátel, proti kterým ovšem neměli žádnou šanci na 
dobytí. Boje pro Francouze nepřinesly téměř žádnou 
výhodu, krom nějakých nepřátelských ztrát na Stezce 
obchodníků. Spíše naopak, jelikož Čikasawové začali s 
tvrdými protiútoky na vesnice Čoktawů a francouzské 
kolonie podél řeky Yazoo podařilo se jim dokonce 
přerušit francouzské dopravní spojení mezi Kanadou a 
Louisianou na řece Mississippi (1723). Tímto taktickým 
řezem přerušili jak zásobování, tak i komunikaci severu 
s jihem, což se prokázalo jako velmi strategické. 
Zarputilí Čikasawové rovněž chtěli potrestat všechny 
francouzské spojence a vedli tzv. „hrdelní diplomacii“.  
 
 Později začali britští obchodníci, kteří mezitím získali v 
regionu obchodní převahu, mimo jiné i tím, že 

poskytovali levnější a kvalitnější zboží, naléhat na 
Čikasawy, aby s Čoktawy uzavřeli mír (1724). 
Čoktawové unavení válkou a také s lákavou vyhlídkou 
získat lepší obchodní podmínky s nabídkou souhlasili. 
Francouzi tak ztratili svého nejsilnějšího partnera v 
oblasti, ale nic jiného se nedalo dělat. V roce 1725 
nastal na Stezce obchodníků a kolem dolní Mississippi 
nejistý mír.  
 
 Uprostřed tohoto dění přijalo čtyřicet čikasawských 
rodin ze Squirrel King nabídku opustit Mississippi a 
usadit se na Savannah River. Účelem pozvání byla 
strategie Angličanů chránit tamější obchodní stanice 
před útoky pro-francouzských spojenců od řeky Ohio. 
Před tím vykonávali cenné služby pro britskou armádu 
jako zvědové proti Španělům na Floridě během války 
Jenkinse Eara (1739-48). Odměnou jím měly být právě 
pozemky na Savannah River poblíž Augusty  Georgii. 
Tam zůstali až do roku 1783, kdy byla jejich půda v 
Georgii zabavena a oni měli odejít hájit britskou 
Pensacolu před  španělskými útoky. Po krátkém čase 
stráveném na Upper Creek jich v roce 1786 většina 
odešla na severní  Mississippi. 
 
 Vraťme se ještě trochu zpět v čase do doby, kdy napětí 
mezi Francouzi a Čikasawy nebylo tak vyostřené. Do 
doby kdy John Law skotský finančník a ředitel 
francouzské státní banky se rozhodl soustředit své 
finanční zájmy právě do Louisiany. Sehnat investory 
toužící po rychlém zbohatnutí nebyl pro něj zvláštní 
problém. Mezi členy francouzské šlechty jich bylo 
dostatek. Posléze když se plán začal uskutečňovat 
dorazilo k břehům Yazoo River kolem tisíce nových 
osadníků, kteří neměli žádné zkušenosti s domorodými 
obyvateli. Osadníci sebou přivezli rovněž pět set 
černých otroků, kteří měli vykonávat těžkou 
zemědělskou práci. 
 
 Francouzi byli pověstní tím, že dokázali poměrně dobře 
vycházet s indiánskými kmeny a to z toho důvodu, že se 
nechovali příliš rasisticky, nabízeli dobré obchodní 
podmínky a většině případu nezabírali půdu patřící 
domorodcům. Indiáni s nimi také rádi spolupracovali, 
proto i tentokrát byli na řece Yazoo vítaní. Navíc, 
jelikož tu hrozilo stále nebezpečí čikasawských 
otrokářských nájezdů, počítali s Francouzi jako s 
ochránci. Jenže pokud se jednalo o klasickou kolonizaci 
území, jako v tomto případě, chovali se Francouzi stejně 
necitelně jako Britové, či Španělé.  
 
 Problémy nastaly, když jeden z francouzských vojáků 
zabil ve Fort Rosalie nějakého starého Natcheze kvůli 



 182

údajnému dluhu. Tento skutek velmi rozhněval příbuzné 
zabitého, kteří pochopitelně toužili pomstít  mrtvého. 
Následkem toho vypukla První vlka Natčezů. Rozumní 
lidé typu Bienvilleho chtěli věc urovnat smírem, ale 
podřízení Johna Lawa zorganizovali trestnou výpravu, 
která vypálila jednu s natčezských vesnic a  zajali 
místního náčelníka jako rukojmí.  
 
 Francouzi s Natčezy už předtím nikdy moc 
nevycházeli, ale nyní to bylo mnohem horší. Mezi těmi 
mnoha nepřáteli, proti kterým Čikasawové vedli válku 
byli Natčezové jedni z mála jejich přátel. Proto 
okamžitě využili situace k tomu, aby Natčeze podpořili 
v boji proti Francii. Pokládali to za adekvátní vzhledem 
k tomu, že Francouzi proti Čikasawům vyzbrojovali 
Čoktawy. Velitel Fort Rosalie, Sieur de Chepart vyzval 
Natčeze aby opustili vesnici s posvátným moundem, aby 
zde mohli založit plantáž. Odpověď přišla v listopadu  
1729, kdy vzbouření Natčezové napadli dvě stě padesát 
Francouzů ve Fort Rosalie a Fort Pierre severně. 
Povstání nabylo časem na surovosti. Ti, co nebyli zabiti, 
byli mučeni, to se týkalo žen i dětí, krom asi tří stovek, 
kteří byli odvedení do zajetí. Černí otroci dostali 
svobodu, ale byli povzbuzení, aby se k povstání přidali.  
 
 Reakce francouzů byla tvrdá. Tentokrát se jejich 
politika velmi přiblížila k etnické genocidě. Nebylo to 
však poprvé. Podobné vyhlazovací represe uskutečnili 
už na severu během války Lišek, kteří s nimi vedli 
mnohaletou válku na Velkých jezerech (1728-37). V 
prvé řadě zabránili černochům, aby se ke spoře přidali a 
naopak skupinu těchto otroků vyslali proti pokojné 
vesnicí malého mírumilovného národa Čawašů, který 
sídlil na jih od New Orleans a s Natčezy neměl 
prakticky nic společného. Potom shromáždili armádu 
podporovanou patnácti sty Čoktawy a Tuniky, která 
vytáhla proti Natčezům. Ti se stáhli do opevnění s tak 
silnými zdmi, proti kterým neobstály ani francouzské 
kanóny. Tehdy vzniklo podezření, že za celým 
povstáním možná stojí britské zájmy. To ještě utvrdili 
posměšky a narážky zevnitř obležené pevnosti, že brzy 
přijdou Čikasawové a Angličané, kteří je zničí. Žádná 
armáda nakonec nedorazila, ale na druhou stranu se ani 
Francouzům nepodařilo překonat hradby pevnosti. V 
nestřeženém čase se podařilo Natčezům z pevnosti 
proklouznout a rozptýlit se. Před pomstou však neunikli. 
Jednu část uprchlíků zadrželi a pobili Čoktawové s 
Čakčiumy a osvobodili francouzské ženy, děti a otroky. 
Hlavní část kmene Natčez hledala úkryt na jednom z 
ostrovů Mississippi, ale byli Francouzi obklíčení a 
nemilosrdně obstřelování dokud nebyli téměř všichni 
vyhubeni. Další, poměrně velká část kmene byla 

zadržena Kaddy poblíž Natchitoches v Louisianě a čekal 
je stejný osud jako jejich příbuzné. Několik Natčezů 
bylo shromážděno v zajateckém táboře poblíž New 
Orleans a posléze byli deportování na Haiti a St. 
Dominik. Jenom opravdu málo lidí se zachránilo a 
nalezlo azyl mezi Kríky a Čerokís. Zdaleka největšímu 
počtu lidí (1000 z toho 200 válečníků) se podařilo 
prchnout k Čikasawům. 
 
 Persekucí se nevyhnul ani kmen Yazoo, který při 
povstání spolupracoval s Natčezy. Byl nemilosrdně 
vyhlazen.  
 
 Čikasawové mezi sebou nátčezské uprchlíky srdečně 
přivítali. Dokázali ocenit jejich boj proti společnému 
nepříteli. Francouzi se o většinu uprchlíků nezajímali, 
ale ta tlupa, kterou přijali Čikasawové jim byla trnem v 
patě. Francouzský guvernér Etienne Perier, který byl 
iniciátorem krvavé války proti Liškám v Illinois (léto 
1730) přikázal Čikasawům, aby vydali uprchlíky a 
rovněž okamžitě přerušili obchod s Angličany. Pro 
zdůraznění svého příkazu nechal ve vesnici Čoktawů 
upálit tři čikasawské zajatce. Čoktawům se takové 
jednání příliš nezamlouvalo, jelikož měli své zkušenosti 
s Čikasawy a rovněž by s Angličany také rádi 
obchodovali. Proto odmítli nabídku být součástí velké 
pro-francouzské indiánské aliance tvořené kmeny od 
řeky Wabash – Wey, Piankašawy a Kikapůjci; kmeny 
od Detroitu – Illinoi, Wyandoty, Ottawy, Odžibweji a 
Potawatomii.  
 
 Francouzi brzy poznali, co to znamená mít proti sobě 
Čikasawy. Nepodobalo se to vůbec válce s Natčezy. 
Vesnice Čikasawů neleželi na rovinách kolem 
Mississippi, ale v kopcovité krajině, která navíc byla 
značně vzdálená. Své pevnosti stavěli na vrcholcích 
kopců, tak aby byly jen ztěží napadnutelné. Pevnosti 
byly postaveny tak důkladně, že je nebylo možné dobýt 
ani tehdejšími moderními zbraněmi.  
 
 Francouzům se už nepodařilo přesvědčit Čoktawy, aby 
s Čikasawy vedli válku, tak alespoň přiměli své severní 
spojence od Wabash River, aby občas Čikasawy 
napadli. To nebyl dobrý nápad, jelikož si Čikasawové 
také věci nenechali líbit, podnikli řadu odvetných úderů, 
které způsobili kmenům v Illinois a Indianě vážné 
ztráty. Zároveň střídavě Čikasawové útočili i na 
Čoktawy. Později jak jim, tak i jiným kmenům nabídli 
mír. V roce 1733 se opravdu severní Čoktawové 
rozhodli této nabídky využít. Následující rok 
následovala ona blokáda francouzské obchodní trasy ze 
severu o které už jsme se zmínili výše. 
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 Táto blokáda Francouze přivedla k opravdové zuřivosti, 
a to byl důvod proč se rozhodli opět uplatnit politiku 
genocidy. Usmyslili se, že s Čikasawy naloží stejně jako 
před tím s Liškami a Natčezy. Z toho důvodu byly 
vytvořeny dvě armády (1736), které měly vést 
koordinovaný útok na mateřskou zemi Čikasawů. 
Severní armáda pod vedením majora Pierra d'Artaguette 
vypochodovala s Fort de Chartres (Kaskaskia, Illinois) a 
skládala se z třiceti členů zástupců řádových vojsk, sto 
členů milice a asi tři stovek Illinoisů, Weů a 
Piankašawů. Indiány vedl náčelník  Chicagou z kmene 
Illinois a francouzské síly Francois de la Valterie, Sieur 
de Vincennes, velitel pevnosti Vincennes na řece 
Wabash. Druhou, jižní armádu sestavil starý rival 
Čikasawů,  Bienville, který velel šesti stovkám 
Francouzů a tisícovce věrných Čoktawů od Tombigbee 
River. Armáda měla vytáhnout z Mobile a udeřit na 
Čikasawy z jihu.  
 
 Termín útoku byl naplánován konec března, kdy se 
měli obě armády setkat u hlavního města Čikasawů, 
Ackie (Tupelo v Mississippi). Artaguette vyrazil z Fort 
de Chartres podle termínu ke konci  února, ale 
Bienvilleho mužstvo mohlo začít s výpravou až první 
týden v dubnu. Zavinily to nečekaně prudké deště a 
liknavost Čoktawů. Navíc účinná čikasawská blokáda 
Mississippi zabránila vzájemné komunikaci obou 
armád, takže se správa o Bienvilleho zpoždění dostala k 
Artaguettemu až příliš pozdě. Ten postupoval dolů po 
Mississippi hladce a k Chickasaw Bluffs (Memphis) 
dorazil v březnu, kde vystavěl jako zásobovací základny 
malé pevnůstky. Zprávy od Bienvilleho nepřicházeli a 
po třech týdnech došly severní armádě potraviny. 
Artaguette stál před těžkou volbou, buď se vrátí do 
Illinois, anebo zaútočí na vlastní pěst. Rozhodl se pro 
útok. V zásobovacích pevnůstkách zanechal pětadvacet 
mužů a ze zbytkem výtah proti čikasawské vesnici. 
Postup byl namáhavý, jelikož v přepravě těžké techniky 
bránilo hluboké bahno.  
 
 Je samozřejmé, že takové aktivity nemohly zůstat 
Čikasawům skryty, hlídky a zvědové pečlivě sledovali 
veškerý pohyb nepřátel. Artaguette se rozhodl 
podniknout první útok na jednu z menších čikasawských 
vesnic (25. března). Dobře opevněnou vesnici začali 
obstřelovat křížovou palbou, ale uprostřed tohoto dění je 
z boku napadlo čtyři sta Čikasawů, kteří přispěchali na 
pomoc svým příbuzným. Illinoiové, Weové a 
Piankašawové se za těchto okolností z bojiště stáhli a 
nechali své Francouzské spojence svému osudu. Ti sice 
následovali jejich příkladu, ale sedmnáct jich bylo 

zajato, včetně Artaguetteho, Vincennese pátera Antoine 
Senata, který se staral o zraněné.  
 
 Čikasawové se zprvu o své vězně starali dobře, jelikož 
počítali s tím, že je později s Francouzi vymění za koně, 
ale sotva se dozvěděli o postupu jižní armády pána 
Bienville, jejich laskavost se rychle vytratila. 
Artaguetteho zabili a ostatní muže upálili zaživa, poté se 
začali připravovat na protiútok.  
 
 Bienville vytáhl z Mobile druhého dubna a zpráva o 
neštěstí severní armády se k němu dostala během cesty. 
Dvacátého dubna na hranicích země Čoktawů, dvacet 
mil pod soutokem Noxubee Creek a Tombigbee 
vystavěl Fort Tombecbe, jako zásobovací základnu. 
Bienville chtěl za pomocí Čoktawů napadnout Ackii, ale 
stejně jako jeho předchůdci mu postup stěžoval blátivý 
terén. Postup se zdržel až do pozdního května, ale do té 
doby se za pomoci Britů stala z každého domu ve vsi 
malá pevnost. Navíc měli Čikasawové dostatek munice 
ukořistěné Francouzům. Jedině v čem měl Bienville 
výhodu, byla velikost a válečná zkušenost jeho vojska.  
 
 Bienville začal těžkou palbou obstřelovat opevnění 
vesnice, které nakonec prolomil. Řádoví vojáci oblečení 
do těžkých vlněných vest, které jim chránily trup před 
kulkami, postupovali skrze hradby a vrhali granáty na 
opevněné domy. Obránci však cílenou křížovou palbou 
mířili na jejich nechráněné nohy a tak je vyřazovali z 
boje. Navíc od samotných granátů padlo více 
Francouzů, než Čikasawů. Padlo také mnoho 
důstojníků, nastal zmatek a vojsko začalo ustupovat a 
nakonec v panice prchat.  
 
 Krom stovek zraněných mužů napočítali Francouzi 
sedmdesát padlých. Armáda se vrátila do Fort 
Tombecbe. Ztráty Čoktawů pravděpodobně dosáhli sta 
mrtvých.   
 
 Táto porážka byla vůbec nejhorší jakou kdy Francouzi 
utrpěli ze strany Domorodých obyvatel. Byla to urážka 
francouzské vojenské cti, dluh, který bylo nutné rychle 
splatit. Rovněž francouzská koruna vyjádřila podporu k 
tvrdé odplatě.  
 
 Na severu mezitím docházelo k neustálým střetům mezi 
Čikasawy a pro-francouzskými kmeny od Ohia. V roce 
1739 byl Bienville připravený vyrazit nanovo, tentokrát 
s armádou dvakrát větší než v předešlém tažení. Jako 
předtím jej měla podpořit severní armáda čítající 
čtyřicet mužů pravidelné armády a sto Illinoiů z Fort de 
Chartres pod velením  Alphonse La Buissonniere, který 
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nahradil padlého Artaguetteho. Bienville tentokrát 
dohlédl na to, aby se vojska bezpečně spojila dříve než 
dojde k útoku. K tomu mu pomohly přepravní lodě z 
New Orleans. V srpnu vystavěl Fort Assumption, která 
měla sloužit jako zabezpečovací základna. Ale jako v 
předešlém případě byl i tentokrát mocným spojencem 
Čikasawů silný déšť, která proměnil terén v 
nepropustnou blátivou krajinu.  Francouzské tábory se 
začali brzy potýkat s nedostatkem zásob.  
 
 Jediné k čemu se nakonec Francouzi zmohli, byl 
nezdařený útok Pierra de Celeron a jeho šest stovek 
Kanaďanů a Indiánů, kteří napadli jednu s vesnic a 
zajali několik rukojmí.  
 
 Čoktawové nebyli pro tuto válku nikterak nadšení a 
navíc se začínali ve vetší míře koketovat s britskými 
obchodníky. Navíc náčelník východních Čoktawů 
Červená bota sjednal separátní mír s Čikasawy. Tyto 
novinky velmi ohrozily už tak vratké postavení 
Francouzů, kterým hrozil odliv ještě věrných západních 
Čoktawů. Proto Bienville spěchal zpět na jih, aby 
zabránil alespoň spolupráci Čoktawů s Brity.  
 
 V únoru přicestovali zástupci Čikasawů do Fort 
Assumption, aby se s Francouzi dohodli na uzavření 
míru. Bienvillemu nezbývalo nic, než souhlasit, ale 
vydobyl si alespoň jeden ústupek, a to opětovné otevření 
vodní cesty po Mississippi. Po druhém nezdaru porazit 
Čikasawy opouští  Bienville Fort Assumption a vrací se 
do New Orleans, kde upadl v nemilost. V jeho postavení 
jej nahradil markýz de Vaudreuil.  
 
 I když Čikasawové zasadili Francouzům tři významné 
porážky, stole je to přece jenom v samotném důsledku 
příliš mnoho. Během bojů padly tři čtvrtiny obyvatel 
jejich kmene. Když zjistili, že byl Bienville odvolán z 
velitelského postu, rozhodli se, že navštíví nového 
velitele Vaudreuila a upevní s ním sjednaný mír. To se 
stalo  v srpnu roku 1743. 
 
 Jaká byla Vaudreuilova odpověď? Překvapivá! 
Čikasawové musejí přestat obchodovat s Brity a podřídit 
se autoritě francouzské koruny. S tímto měli souhlasit i 
Čoktawové, jenže ti byli v té době rozděleni na pro-
britské a pro-francouzské frakce a ve svých stanoviscích 
nebyli jednotní. Takže i když platil prvotně sjednaný 
mír, Francouzi stále vypláceli odměny za každý 
čikasawský skalp a každého čikasawského otroka.  
 
 S následnou válkou Krále Jiřího mezi Francií a Britanií 
(1744-48) došlo k dalšímu vývoji situace v regionu. 

Angličané účinně zablokovali námořní cestu pro 
francouzské lodě a silně tak oslabili zásobování jejich 
severoamerických kolonií. Tím pádem ztráceli 
Francouzi kontrolu nad jejich domorodými spojenci. 
Občasné útoky ohijské aliance kmenů na severních 
hranicích Čikasawů pozvolna přestávaly. Této úlevy 
Čikasawové využili a spojili se Čerokís a zbytky 
vypovězených šavanských tlup s Cumberland Basin 
(1745).  
 
 Mezi Čoktawy stále pokračovali frakční třenice, které 
vyústili až k vraždě Červené boty (1750). Pro-
francouzská frakce získala převahu a Čoktawové opět 
obnovili válku proti Čikasawům. Ale v boji proti 
spojené čikasawsko–čerokíjské válečné frakci neobstáli. 
Roku 1750 utrpěli Čoktawové rukou těchto obávaných 
válečníků drtivou porážku. Takto na sebevědomí 
posílení Čikasawové obnovili své loupeživé otrokářské 
nájezdy (1752). Vaudreuil to hodlal zatrhnou a vyslal 
sedmi set člennou armádu pravidelného vojska nahoru 
na Tombigbee s cílem zničit Čikasawy. Armáda 
postupovala stejným směrem jako v roce 1736 Bienville 
a stejnou cestou rovněž ustupovala po neúspěšném 
útoku na čikasawské pevnosti.  
 
 Příležitostné nájezdy francouzských spojenců ze severu 
čas od času ještě probíhali, ale jak slábla autorita 
Francouzů v Severní Americe, tak i jejich spojenci 
ztráceli o boj zájem. V roce 1752 podnikli Francouzi 
ještě jeden vážný pokus zničit Čikasawy, ale po pádu 
Qubecku (1759) a prohře ve Francouzsko-indiánské 
válce (1755-63) se jejich ambice rozplynuly jako ranní 
mlha nad Mississippi. Po podepsání smlouvy 
Fountainbleau v únoru roku 1763 ztratila Francie v 
Americe jakýkoliv vliv.  
 
 Britové získali na východním břehu Mississippi 
ohromné území, včetně těch nešťastných kmenů, které 
dříve spolupracovali s Francouzy. Jelikož už Britové 
nemuseli uplácet v takové míře náčelníky kmenů, které 
chtěli udržet na své straně, zavedli úsporná opatření, 
které omezili zásobování jejich spojenců a rovněž 
zvýšili i ceny za své obchodní zboží.  
 
 Když na severu vypuklo povstání náčelníka Pontiaka v 
údolí řeky Ohio (1763), způsobilo Britům vážné bolení 
hlavy, včetně ztráty dvanácti pevností na západ od 
Appalačských hor. Tuto oblast nebyli Britové schopní 
kontrolovat až do roku 1765 na rozdíl od údolí 
Mississippi, kde jejich zájmy tvrdě kontrolovali 
Čikasawové.  
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 Následně Angličané potlačili vzporu Čerokíů (1760-62) 
a upevnili své svazky s Kríky. Pouze válečné aktivity 
Čoktawů a Tuniků jim v oblasti způsobovaly jisté 
problémy, ale jinak se jim podařilo rovněž smířit kmen 
Illinois s Čikasawy a obsadit francouzskou pevnost Fort 
de Chartres. Jinak se podařilo Britům celkem bez potíží 
obsadit pevnosti  Fort Charlotte (Mobile), Fort Bute 
(Manchac) a Fort Panmure (Natchez). Po poradách, 
které proběhly v Augustě (1763) a Mobile (1765), 
rozhodl guvernér George Johnson, že od té doby bude 
celá oblast podléhat zprávě, která bude zasedat v 
Pensacole (Británie ji získala z rukou Španělů.  
 
 Čikasawové v té době sloužili Britům jako vzor toho, 
jak se mají správně chovat kmeny vůči jejich vládě, ale 
naopak vyčítají  Čoktawům jejich dvojakost. Nakonec 
sjednali mír mezi Čikasawy a Čoktawy, ale Čoktawové 
nebyli zcela šťastni, mnoho jih odešlo na západ a 
sloužili raději Španělům. Rovněž i jiné kmeny věrné 
dříve Francouzům raději přes Mississippi a usadili se ve 
španělské části Louisiany. Patřili mezi ně: Alibamové, 
Koušattové, Mobilové, Biloxiové, Paskagoulové a 
Tunikové.  
 
 Jak už je dobře známo, následkem Pontiakova povstání 
rozhodli britské uřady, že nedovolí nové osídlování na 
západ od Appalačských hor. Hraničáři však na takové 
příkazy nedbali a postupovali dál na západ. Represe 
uplatněné ze strany britské koruny vyústili v Americkou 
revoluci.  
 
 Vítězící Američané dál postupovali  na nová západní 
území a vytlačovali z nich jejich původní majitelé. Ti v 
pudu sebezáchovy zase zoufale hledali nová  místa pro 
svůj život. Atak se stalo že na čikasawská území vtrhli 
Čerokís. I když je útočný kmen počtem převyšoval 
poměrem pět ku jedné, byli Čikasawové příliš tuhým 
soustem k ukousnutí.  Po jedenácti letech různých 
šarvátek utrpěli Čerokís zdrcující porážku na Old 
Chickasaw Fields (1769). Britové následně mezi kmeny 
zprostředkovali mír.  
 
 Takové vměšování do vnitřních záležitostí kmene 
obnášelo ještě mnohem více. Tak kupříkladu nejvíce 
britských obchodníku ze Charlestonu byli Skotové a těm 
příliš nevadilo brát si čikasawské ženy za manželky. 
Potomci pocházející z těchto manželských svazků byli 
plnohodnotně začleněni do kmene. Když tyto děti 
dospěly probouzeli se v nich vlastnosti typické pro 
bělochy, a to touha někoho ovládat a získat vedoucí 
postavení. Tak se to stalo i u šesti synů a tří dcer Jamese 
Logana Colberta. Takové ambice a dostatečné 

sebevědomí jenom urychlovali jejich „kariérní“ postup v 
kmeni. I když tito charlestonští obchodníci 
sympatizovali s americkými revolucionáři, přece jenom 
v viděli v nově příchozích hraničářích hrozbu svých 
zájmů.  
 
 Aby se na přicházející Američany připravili, nechali si 
obchodníci dopravit v prosinci 1775 tři tisíce liber 
střelného prachu na Chickasaw Fields.  Kvůli nedávné 
válce s Čerokíi se Čikasawové zdráhali jít s nimi do 
válečného spolku, ale nakonec to jenom připustili. 
Společně pak vyráželi na hranice Georgie a Karolíny. 
Dokonce válčili společně s ohijskými kmeny a Indiány 
od Velkých jezer ve společném boji proti hraničářům s 
Kentucky na řece Ohio.  
 
 Britové mohli být spokojeni. Noví osadníci u Natchez a 
Wallnut Hills (Vicksburg) byli neutrální a silně 
vyzbrojení Čikasawové chránili dolní údolí Mississippi 
proti zabrání tohoto území Američany.  
 
 Hraničáři z Kentucky si během roku 1777 povšimli 
Brity slabě střežených hranic a tuto informaci předali do 
Virginie guvernéru Patricku Henrymu, který okamžitě 
vydal příkaz, aby se podnikl výpad na Mississippi z této 
strany. Nejlepším znalcem této oblasti byl George 
Rogers Clark, který vybojoval na Britech Illinois a 
následně jej ubránil před snahou získat jej Angličany 
nazpět. Clark se proslavil tím, že rozšířil hranice 
mladých Spojených států až po řeku Mississippi. Ale 
méně známým se stal kapitán James Willing, který se ve 
velké míře o tento úspěch zasloužil. V únoru roku 1778 
Willing se svými sty muži proklouznul čikasawskou 
blokádou na Mississippi a přepadl osady Natchez a 
Wallnut Hills. Ale jelikož Čikasawové stále ostražitě 
hlídali řeku mezi Memphisem a Ohiem, vydali se na jih 
do nyní španělského New Orleans.  
 
 Španělé totiž mezitím vstoupili do války proti Britanii 
(1779), aby tak smluvně pomohli Američanům na jihu a 
západě. Guvernér Louisiany Bernaldo de Galvez ihned 
obsadil Baton Rouge a Natchez a následující rok 
Mobile. Britové se pokusili oproti útok na jaře 1781, ale 
proti španělské flotile sta lodí a třiceti tisícové armádě 
neměli šanci.  
 
 Čikasawové od Mississippi a Savannah River se 
účastnili bitvy při obraně poslední britské bašty v 
zátoce, ale ohromné přesile podlehli. Generální 
Campbell se vzdál v květnu 1781, a tak už pouze Detroit 
a země Čikasawů zůstali coby britské opěrné body 
Západu. Jako i před tím Čikasawové zablokovávali 
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Španělům dopravu přes Mississippi mezi St. Louis a 
New Orleans. Jejich největší úspěch bylo zadržení 
španělské výpravy jejíž členkou byla i manželka 
guvernéra Missouri. Španělé v Missouri neměli dost 
vojenských prostředků, aby mohli vést trestnou výpravu, 
tak alespoň podnítili Kikapůjce k válce proti 
Čikasawům. Ti poblíž je poblíž St. Louis skutečně 
napadli. Tento počin otevřel staré rány kvůli kterým 
Čikasawové už dříve Španělům nedůvěřovali.  
 
 I když to zní trošku neuvěřitelně, střetli se Čikasawové 
během revoluční války s Američany pouze jednou, a to 
v roce 1780 v západní Kentucky. Američané tam po 
velením George Rogerse Clarka vybudovali Fort 
Jefferson, která měla chránit tamní osadníky a zlomit 
čikasawskou blokádu Mississippi. Čikasawové na 
stavbu zaútočili a následující čtyři dny ji obléhali. Po té 
bez úspěchy odešli. Ale tak, či tak museli Američané 
pevnost opustit (1781). To, že mezi oběma stranami 
nedocházelo ke krveprolití, pomohlo později 
Čikasawům snáze se s Američany dohodnout na míru. A 
k tomu došlo docela brzy když po dalším vítězství 
Američanů nad Brity u Yorktownu (1782), vzkázali 
Angličané Čikasawům, aby se s Američany dohodli 
nějak sami. Ti pak vzkázali guvernéru Virginie 
Jeffersonovi, že mají zájem o mír. Ten nabídku ochotně 
přijal a v listopadu 1783, se zástupci obou stran setkali 
ve French Lick blízko Nashville a dohodli se na 
mírových podmínkách. Čikasawové souhlasili, že 
vyženou ze své země nepřátelské osadníky – Torie a 
propustí americké zajatce. Američané se zase zavázali 
vyhnat ze země Čikasawů všechny nelegálně usazené 
Američany.  
 
 Mezitím se pokusila Velká Británie, která ještě vlastnila 
několik pevností u Velkých jezer, prodat území 
Louisiany, Španělsku. Obchod proběhl poměrně hladce, 
ale Angličané sestavili znění smlouvy tak šikovně, že 
nebylo zcela jasné, kudy přesně vedou západní hranice 
tohoto území. Jejich záměr byl jednoduchý – nabourat 
vztahy mezi Američany a Španěly, což se jim také 
podařilo. Došlo k šarvátkám mezi americkými hraničáři 
a Španělským vojském a jako obvykle byli do toho 
zapojeny domorodé kmeny.  
 
 Čikasawy vyhnaní Toriové nalezli azyl mezi Kríky, 
kteří prostřednictvím pána McGillvraye se Španěly 
podepsali smlouvu. Rovněž čerokíjští Čikamaugové z 
Dragging Canoe, kteří po mnoho let bojovali v zájmu 
Američanů v Tennessee, přicestovali na jih k Mobile a 
Pensacole pro zbraně. No a nakonec se nechali zlákat i 

Čikasawové, kteří prostřednictvím náčelníka  
Ugulaycabe (Vlčí přítel) podepsali se Španěly dohodu.  
 
 Američané z Georgie už tak špatnou situaci ještě 
zhoršovali. Nezákonnou smlouvou (1783) si vynutili od 
Kríků z Augusty povolení usazovat se v jejich zemi. 
Navíc zkonfiskovali Čikasawům část jejich půdy z 
důvodu jejich spolupráce s Brity. Proto též podnikal 
McGillvray takové válečné aktivity.  
 
 Snad proto, že měl George Washington (v té době už 
vlivný Virgiňan) dost velké investice v pozemcích 
kolem řeky Ohio, se pozornost amerického kongresu 
soustředila spíše na bojovné kmeny z tohoto území, a po 
poradě s občany Georgie se usnesli, že válka na 
jihovýchodě ještě počká. Kongres tedy jmenoval 
zplnomocněnce, kteří by měli s Čikasawy, Kríky, 
Čoktawy a Čerokíi vyjednat nějaké rozumné podmínky 
k zachování pokoje a vytýčení stabilních kmenových 
hranic. K setkání mělo dojit v Hopewellu v Jižní 
Karolíně na Keowee River. Ještě před dojednaným 
setkáním, inicioval v říjnu 1785, McGillvray poradu s 
náčelníky kmenů v  Little Tallasee, ve které chtěl 
prosadit společné tažení proti Američanům. McGillvray 
byl podezírán, že jeho úmysly nejsou zcela čisté a tak se 
náčelníci shodli, že do Hopewellu půjdou. 
 
 Když Španělé převzali kontrolu nad Louisianou, jejich 
přístup k Čikasawům, byl už zcela jiný, než za času De 
Sota. Španělé vládli mírně a v regionu neměli skoro 
žádnou armádu. Nic se nezměnilo ani po vypuknutí 
války mezi nimi a Británii (1779), Čikasawů na 
protějším břehu si nijak nevšímali, naopak dovolovali 
jim volně lovit v Arkansasu a navštěvovat jejich 
obchodní stanice. Přesto vše však Čikasawové 
Španělům příliš nevěřili, a to z důvodu přítomnosti 
francouzských úředníků v jejich zprávách. Válka tuto 
nedůvěru ještě více utvrdila.  
 
 V oblasti žilo také mnoho míšenců, kteří byli vedeni 
náčelníkem Piomingem – Horský vůdce, který byl sice 
čistokrevný Indián, ale byl to Čakčiuma. Tato skupina 
byla během Války za nezávislost neutrální, ale nepřímo 
podporovali Američany. Neutrální byl i další významný 
minko jménem Mingatuska (Hair Lip King).  
 
 Během roku 1784 se přehnala přes vesnice Čikasawů 
vlna epidemie spalniček, která za sebou zanechala 
hroznou zkázu. Skoro polovina obyvatel Dlouhého 
města zemřela, včetně mnoha důležitých náčelníků. 
Takto se posílila pozice Piominga, který mohl navštívit 
poradu v Hopewellu už jako vlivný Čikasawa. On a 
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Mingatuska podepsali 10. ledna 1786 první smlouvu 
mezi Čikasawy a Spojenými státy. Byly ustanovený 
hranice, které se v podstatě nijak nezměnili. Jedinou 
výjimkou bylo povolení Američanům postavit obchodní 
stanici na řece Tennessee. 
 
 Čikasawové museli celkově opět řešit dilema, ke které 
evropské velmoci se jako kmen přikloní. Ke Španělům, 
či Američanům? Jenže nedošlo k žádnému jednotnému 
rozhodnutí. V roce 1784 podepsal za část kmene ve 
které měl autoritu náčelník Ugulaycabe dohodu  se 
Španěly a o dva roky později se podobně dohodl a 
Američany Piomingo a Mingatuska. Ugulaycabe 
usiloval společně se Španěly zabránit přístupu 
americkým obchodníkům na dolní Mississippi. Kvůli 
tomuto rozdělení hrozilo, že dojde k mezi kmenové 
občanské válce, ale naštěstí se tak nestalo, jelikož se 
Čikasawové časem naučili, že pokud hrozí kmeni nějaké 
vnější nebezpečí – odloží své vnitřní rozpory a sjednotí 
se. Tentokrát se prokázali být jejich nepřátele Kríkové.  
 
 Stalo se to vlastně s popudu Alexandra McGillvraye, 
který chtěl původně vést válku s Georgií, ale mezi 
Čikasawy nenašel pro tento podnik podporu. Navíc ho 
vyvedla z míry Piomingova dohoda s Američany v 
Hopewellu. Potřeboval tedy nové spojence ke své 
soukromé válce! Ty našel záhy u kmene Kríků. A 
zamínka pro boj na sebe také nedala dlouho čekat.  
 
 Krátce po podpisu smlouvy mezi Piomingem a 
Američany, přicestoval ke kmeni obchodník William 
Davenport. McGillvray žádal, aby byl tento Američan a 
jeho lidé  okamžitě s kmene vykázán, ale když se tak 
nestalo, dal pokyn svým Kríkům, aby ony obchodníky a 
jejich doprovod napadly.  
 
 To se nemělo stát! Napadnout někoho, kdo je pod 
ochranou kmene a ještě navíc na vlastním uzemí, to už 
bylo pro Čikasawy silné kafe.  McGillvray si společně s 
Kríky asi neuvědomil, co to znamená vyhlásit 
Čikasawům válku. Zřejmě zapomněli na De Sota a 
Francouze, kteří by mohli vyprávět. Tyto zkušenosti by 
Kríky měli dostatečně varovat před tímto neuváženým 
krokem. Ale nestalo se. Naopak Kríkové napadali 
čikasawské lovce a obchodníky, kde to jen šlo, a 
specielně se zaměřovali na členy Piomingovi frakce. 
Jelikož Kríkové převyšovali počtem Čikasawy pět ku 
jednomu, cítil se nejspíš McGillvray pěvný v 
kramflících. Navíc ještě uplatil jak americké, tak i 
španělské úředníky, aby zajistil pro Kríky volnou ruku a 
ochranu jejich země.  
 

 McGillvray však nebyl jediný vychytralý náčelník té 
doby. Piomingo si chtěl pro následující válku zajistit 
také přízeň Američanů, a proto navštěvoval jejich 
sídliště na hranici podél řeky Cumberland a rovněž 
požádal prezidenta Washingtona o dodávku zbraní a 
jinou podpor. Tato žádost však padla na hluchou půdu, 
jelikož se Američané soustřeďovali na válku s 
ohijskými kmeny. Piomingo  který se od McGillvraye 
pochytil jak se musí jednat s bělochy, vybral s kmene 
padesát válečníků a vyslal je do Kentucky, kde generál 
St. Clair, guvernér Severozápadního území 
shromažďoval armádu k tažení proti alianci ohijských 
kmenů. Když bylo vše hotovo a armáda začala 
postupovat na sever (1791), Čikasawové se moudře 
drželi opodál divoké St. Claireho milice, která 
skalpovala každého „Injuna“, bez rozdílu zda je to 
spojenec, či nikoliv.  
 
 Když došlo k bitvě mezi armádou a aliancí, byli zrovna 
Čikasawové na výzvědné výpravě, a proto nemohli nijak 
zabránit porážce Američanů. Poskytli však ustupujícímu 
vojsku cenné krytí před pronásledovateli, které 
zabránilo totální katastrofě onoho tažení. Za tuto pomoc 
si zasloužil Piomingo nejen vděčnost Kongresu, ale 
rovněž vytoužené zbraně a jiné dary a příchod 
amerických obchodníků.  
 
 Ale nebyli to jenom pozitiva, které si Čikasawové s 
tažení vydobyli. Upoutali totiž na sebe pozornost 
dávných nepřátel – Kikapůjců – členů ohijské aliance. 
Ti začali napadat lovecké výpravy Čikasawů v 
západním Kentucky. Došlo k bojům a Čikasawové 
začali Kikapůjce pronásledovat po celém toku Ohia. 
Nakonec převzal velení nad oblasti Ohia „Šílený“ 
Wayne, který tvrdým způsobem zajistil v krajině v 
prospěch Američanů mír. Konec bojů v Ohiu dovolil 
Kongresu , aby soustředil svojí pozornost na dlouho 
zanedbaný problém – jižní kmeny! 
 
 V roce 1790 pověřil Williama Blounta guvernéra 
Teritoria jižního Ohia (Tennessee), aby se ujal úřadu 
Vrchního dozorce úřadu pro Indiánské záležitosti v 
Jižním teritoriu.  
 
 V srpnu 1792 sezval Blount všechny významné jižní 
kmeny (Čikasawy, Čoktawy, Čerokís a Kríky) do 
Nashville k velké poradě. Ve své řeči chtěl kmeny 
ujistit, že navzdory pomluvám Španělů Američané 
…“nepotřebují žádnou indiánskou půdu, Spojené státy 
mají dost své země pro sebe.“  Pak Blount představil 
kmenům Piominga s jeho střelci a poukázal na užitek, 
který vyplívá se spolupráce s vládou USA. Pokud by 
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kmeny o takovou spolupráci projevili zájem, smlouvy 
jsou připraveny.  
 
 Piomingo sice takovou smlouvu podepsal, nikdy však 
nebyla ratifikována. Místo toho došlo k boji. Byl to opět 
McGillvray, který dal příkaz útočit na Piominga a jeho 
Čikasawy. Rozkázal rovněž napadnou americké 
pohraničí podél Cumberlandu. McGillvray však 
nečekaně v únoru roku 1793 zemřel, ale Kríkové válčili 
dál. Týž měsíc zaútočila záloha Kríků na čtyři 
čikasawské lovce jenom nedaleko od Dlouhého města. 
Když se lovcům podařilo z éčky vyváznout, padli do 
rukou druhého přepadového oddílu. Piomingo sice 
útočníky nepronásledoval, ale vyhlásil Kríkům oficiální 
válku.  Američané mu k tomu to účelu poskytli i onu 
slibovanou pomoc. Pod velením poručíka Williama 
Clarka bylo Čikasawům doručeno pět set pušek, spousta 
střelného prachu, dvě tuny olova a čtyři tisíce kusu 
křesadel do pušek. Američané dodali také mnoho nářadí 
na údržbu a opravu dodaných zbraní. A jako bonus 
dostal kmen sto sudů whisky.  
 
 Piomingo dobře věděl jak darované zbraně využít a 
jeho válečníci začali podnikat odvetné útoky proti 
vesnicím Kríků. Jak tato válka nabírala na prudkosti a 
ničivosti, začali si Španělé uvědomovat, že se jejich tak 
pracně vybudované nárazníkové pásmo mezi nimi a 
Američany (jižní kmeny) začíná následkem 
mezikmenových bojů hroutit. Načež začali podnikat 
kroky za obnovení předešlého řádu. V říjnu svolali 
mírovou poradu ve Fort Nogales (Natchez v 
Mississippi), na které snažili se s přítomnými kmeny 
Čoktawů, Čerokíů, Čikasawů a Kríků uzavřít 
spojeneckou smlouvu. Aby si Španělé naklonili na svojí 
stranu rovněž Piominga, poslali mu za tímto účelem 
dary, ale náčelník je ujistil, že bude bojovat dál a svojí 
věrnost zachová Američanům. Navíc požádal Čoktawy, 
aby se připojili k jeho válce. Ti, ale zachovali loajalitu 
ke Španělům, pomoc odmítli, ale nabídli se že by mezi 
válčícími stranami zprostředkovali mír. Jenže byli tu 
také Američané, kterým válka vyhovovala, protože pro 
ně znamenala otevřené dveře na západ. Takže i když se 
mnoho s Kríků dožadovalo míru, byl tu stále nějaký 
uhlík, který oheň války vždy rozžehnul.  
 
 Wayneovo vítězství u Fallen Timbers znamenalo konec 
existence aliance ohijských kmenů a zabezpečení 
amerického postavení na sever od Ohia. Potom co 
ohijským kmenům vypověděli podporu Britové, sešli se 
náčelníci v srpnu 1795 ve Fort Greenville, aby se s 
Waynem dohodli o smlouvě ve které kmeny potvrdili, 
že navždy opouštějí Ohio. Bojovníci Čikamaugů se 

vrátili do Tennessee a i když si většina Čerokís přála s 
Američany mír, tito navrátilci svedli několik šarvátek s 
hraničáři na řece Tennessee, posléze začali obchodovat 
se Španěly v Arkansasu. Španělé se rozhodli v roce 
1795 vystavět Fort San Fernando de las Barrancas (Saint 
Ferdinand Blaffs) s posádkou 150 lidí v místě dnešního 
Memphisu. Byl to poslední pokus jak si zajistit 
nárazníkové pásmo před Američany a zachovat si přízeň 
náčelníka Ugulaycabe a jeho lidí.  
 
 Téhož roku došlo k velkému střetu mezi Kríky a 
Čikasawy. Kríkové vytáhli v neobvyklé velkém počtu 
dvanácti se bojovníků na Piomingovo Dlouhé město. 
Jelikož se pohyb ta velké válečné výpravy nedá utajit, 
přinesli zvědové do města záhy informace o pohybu 
nepřítele. Čikasawové tak měli čas připravit se k obraně. 
Jejich slabinou byl však malý počet přítomných 
válečníků, kterých bylo ve městě pouze kolem dvou 
stovek. Podpory se jim dostalo i ze strany hraničářů z 
Tennessee, kteří dorazili v počtu čtyřiceti pěti mužů pod 
velením kapitána Davida Smithe. Stále však byl poměr 
sil pět ku jedné. Když Kríkové přitáhli k městu, obklíčili 
jej, ale netušili, že většina obránců, až na několik mužů, 
nenápadně vyklouzla z obleženého města. Jak se 
Kríkové připravovali k obléhaní, byli ze zálohy 
napadeni Čikasawy s takovou zuřivostí, že dalo celé 
mužstvo na panický útěk. Během boje padle přes 
čtyřicet Kríků a dvě stě jich bylo raněno. Čikasawové 
ztratili pouze pět válečníků.  
 
 Bitva zásadně ovlivnila další průběh války. Kríkové si 
uvědomili, že si skutečně začali něco s někým, s kým se 
v boji nemohli rovnat. Proto požádali v prosinci o mír, 
který byl přijat. Ojedinělé šarvátky tu a tam sice ještě 
proběhly, ale celkově válka skončila roku 1798.  
 
 Mezitím se Španělsko rozhodlo postupovat ve vztazích 
s Američany podobně jako Britové a navázali s vládou 
US diplomatický kontakt. Španělé přestali podporovat 
Kríky a Čikamaugy (1795) a následující rok podepsali v 
San Lorenzo s Američany dohodu o vlastnictví Floridy, 
která nyní už oficiálně spadala pod autoritu Spojených 
států. Louisianu a její hlavní pevnost Fort San Fernando 
de las Barrancas drželi Španělé ve své moci až do 
příchodu americké armády (1798), pak pevnost 
vyklidili, spálili a přešli řeku, kde vystavěli Fort 
Esperanza. Nakonec Španělé vrátili Louisianu Franci a 
jejich role tak na dolní Mississippi končila.  
 
 Piomingo zemřel v roce 1796 a v tomtéž roce se stalo 
Tennessee dalším členem unie Spojených států.  
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 Vraťme se v čase trošku nazpět a podívejme se jak se 
vyvíjeli vztahy mezi Čikasawy a jejich sousedy na 
severozápadě. Ve dvacátých letech upadal obchod s 
domorodými otroky a tak se Čikasawové a jiné 
jihovýchodní kmeny přeorientovali na obchod s jeleními 
kůžemi. Jenže vysoká z oblasti rychle z jejich 
mateřských zemí rychle mizela a lovci museli hledat 
nové lokality na severu v okolí Cumberland Plateau a v 
jižním Illinois, a nebo na západě ve východní 
Oklahomě. Tam žili Quapawové dávní nepřátelé 
Čikasawů. Jenže ti následkem epidemií v šedesátých 
letech ztratili tolik lidí, že na nějakou obranu před lovci 
Čikasawů nemohli ani pomyslet. Navíc už měli dost 
problému s Osedži, kteří zde rovněž hledali nové 
domovy po té, co je z jejich původních vyhnali Saukové 
a Lišky. V tomto případě byli Čikasawové vítaní jako 
spojenci, kteří by pomohli Quapawům vyřešit jejich 
problémy s Osedži.  V té době, kdy Španělé převzali 
autoritu nad Louisianou (1763) žilo tam už kolem dvou 
stovek Čikasawů usazených kolem Red River a 
Arkansasu.  
 
 Volba Quapawů, přivítat ve své zemi Čikasawy byla 
moudrá. Na západ přišli nejen oni, ale i pro-francouzští 
Čerokís a o dvacet let, což byla určitá ironie, sem 
dorazili pro-britští Čerokíové, kteří prchali před 
Američany. Mezi 1794 a 1799 se na západ přestěhovali 
Čikamaugové. V roce 1808 bylo v severním Arkansasu 
už dva tisíce Čerokíů – nepřátel Osedžů. Velké sucho v 
létě 1792, které způsobilo velkou neúrodu všude na jihu 
vyhnalo na západ Čoktawy. No a Španělé sem v roce 
1763 přilákali nějaké Šavany a Delawary, kteří se 
usadili u Cape Girardeau v jihovýchodním Missouri. 
Osedžové, známí lupiči koní si rozhodně v té době 
nemohli ve svém sousedství stěžovat na nedostatek 
nepřátel. Ale těmi pro ně nejhoršími byli Čikasawové.  
 
 Boje začali v devadesátých letech napadením delegace 
Osedžů, která se vracela z mírové porady v New 
Orleans, kterou pořádali Španělé. Když se táto výprava 
vracela zpět, byla na Mississippi přepadena Čikasawy. 
Ti kdo unikli se snažili prchnout po souši, ale tam je 
napadli a pronásledovali Čoktawové. Nakonec se do 
věci vložili Španělé a tajně převedli Osedže do jejich 
vesnice v jižním Missouri. Chronické válčení 
pokračovalo i  poté, co převzali vládu nad tímto územím 
Američané (1803). Čikasawové si postavili stálá obydlí 
na řece St. Francis během roku 1802, a když 
potřebovali, přicházeli je ve válce podpořit jejich 
příbuzní z východního břehu Mississippi.  Válka na 
řekách St.Francis a  White River trvala až do roku 1827. 
Se zlou obvykle s toho vyšli Osedžové. 

 
 Možná si ještě vzpomeneme na slova Williama 
Blounta, který roku 1792 prohlásil v Nashville na 
slavnostní poradě s Čikasawy a dalšími jižními kmeny 
že, „Američané nepotřebují žádnou půdu Indiánů“, ale 
je zcela jasné, že tato slova nemohl myslet vážně. Už 
jenom války, které vedli Američané s Francouzi, Brity a 
Španěly byla přece kvůli indiánské půdě! A když tyto 
války vyhráli a evropské mocnosti odešli z dnešních 
Spojených států, už vůbec nic jim nebránilo, aby se 
vydali dobývat západ.  Osadníci se vrhli jako hejno supů 
na uzemí Ohia a už v roce 1806 bylo Ohio přičleněno 
jako další pravoplatný stát Unie. Ještě předtím byl v 
roce 1800 zvolen do úřadu guvernéra teritoria Indiana 
William Henry Harrison. Jeho speciálním úkolem, který 
dostal od Kongresu bylo získat ono území pro Spojené 
státy a „vyřešit“ tuto záležitost s místními kmeny. Už za 
šest let získal Harrison milion akrů půdy v jižní Indianě 
a Illinois dohodou s „mírovými sachemy“  staré ohijské 
aliance. Na druhé však zavdal příčinu k vypuknutí  
Tekumsehova povstání.  
 
 Rovněž na jihu ztrácely kmeny svou zemi vlivem tlaku 
Američanů velkou rychlostí. Určitou výjimkou byli 
Čikasawové, snad pro svou loajálnost vůči Americké 
vládě a jejich pomoci jim v různých válkách. I tomu 
však měl být konec. Ztrácet svojí půdu začali sice 
pozvolněji něž jiní, ale ztráceli ji stejně jistě. Prvním 
krokem bylo povolení, které dali Američanům, aby 
mohli přes její zemi postavit silnici Natchez Trace 
(1801) V tom čase tam žilo asi čtyři tisíce Čikasawů,  z 
toho přibližně tři tisíce čistokrevných a tisíc míšenců. 
Do roku 1800 zastávaly úřady minků – náčelníků spíše 
čistokrevní Čikasawové, ale pak se to změnilo. Po tomto 
datu vyřizovali veškeré smlouvy a obchody s 
Američany míšenci. Patrně vlivem bělošských genů oni 
více rozuměli obchodním, politickým a právním věcem. 
Mnoho z nich také vlastnilo velké farmy na kterých 
chovali velká stáda dobytka a vzácné koně. Vlastnili 
také otroky a věnovali se obchodům. Někteří byli také 
podezírání, že se věnovali lupičské činnosti na Natchez 
Trace. Zástupci těchto vlivných rodin byli odpovědni za 
podepsaní smluv v letech 1805 a 1806 ve, kterých se 
Čikasawové zavázali splatit své dluhy odstoupením 
3450 000 akrů půdy mezi řekami Tennessee a 
Cumberland.  
 
 Jak už je známo američtí pionýři stejně nerespektovali 
žádné smlouvy a během roku 1809 žilo na území 
Čikasawů přes pět tisíc nelegálních osadníků. Vláda s 
tím samozřejmě nedělala nic dokud Čikasawové 
nepohrozili, že je ze své země vyženou násilím. Až 
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potom pak armáda Unie během dvou let tyto 
samozvance ze země vystěhovala. Bylo to opatření v 
pravý čas, jelikož v roce 1811 přicestoval na jih 
Tekumseh s pozváním pro Čikasawy, Čoktawy, Čerokíe 
a Kríky, k velkému proti americkému povstání. 
Čikasawové se s ním setkali v Chokkillissa, kde 
věnovali pozornost jeho slovům. I když se jim jeho 
argumenty zdáli rozumné, nemohli v sobě potlačit 
předsudky, které vyplývali z dávné nenávisti a 
předešlých válek. Poděkovali mu tedy za nabídku a 
nabídli Šavanům doprovod až k hranicím země 
Čoktawů. Paradoxně to byl Tekumseh a jeho Šavani, 
kdo zabránili krveprolití mezi Čikasawy a Čoktawy, 
když došlo k nějakému vzbouření emocí mezi 
příslušníky obou kmenů.  
 
 Jediní, kdo reagovali na Tekumsehova slova byli 
Kríkové, a to ta část kmene, která byla známa jako 
Červené kolíky. Ti povstali k válce proti Američanům, 
kteří proti nim vyslali armádu nechvalně známého 
Andrewa Jacksona. V jeho armádě bylo i tři sta padesát 
Čikasawů. Avšak spolupráce s Jacksonem nevedla 
nikdy k ničemu dobrému. Ten bral půdu jak svým 
nepřátelům, tak i spojencům. Zabral velké části země 
Kríků a Čerokís. V roce 1816 si vyžádal po Čikasawech 
odstoupení zbytku jejich země na sever a východ od 
řeky Tennessee. Poté se stalo dalším státem USA  
Mississippi (1817). Hned poté se snažili úřady přemístit 
kmen za Otce vod. Jackson a jeho komisařové přišli 
jednat o odchodu do velmi nepřátelského ovzduší v roce 
1818. Jen z velkým úsilím se jim podařilo si udržet      6 
000 000 akrů půdy v severovýchodním Mississippi, ale 
stálo je to odstoupení zbytků zemí v Kentucky a 
Tennessee. Závdavkem za straty území dostal kmen v 
roce 1818 3000 dolarů ze slíbených 15 000 a potom 
ještě obdrželi dalších 35 000. míšenec George Colbert, 
který sjednával smlouvy za Čikasawy dostal ještě 
zvláštní odškodné v hodnotě 1000 dolarů vyplácených 
každoročně a jeho bratr William měl dostávat roční 
rentu 100 dolarů. Tak velká ztráta vlastního území 
způsobila, že Čikasawové začali být závislí na 
amerických dotacích, jelikož už nebyli schopni se uživit 
sami. Začaly se používat hotové peníze a obchod z 
whisky vedl k rostoucí míře alkoholismu v kmeni. Do té 
doby také Čikasawové nedovolili, aby misionáři 
zasahovali do jejich života. Po roce 1919 už zde sloužili 
Metodikové, Presbyteriáni a Baptisté, kteří svým vlivem 
zcela rozložili tradiční způsob života Čikasawů. Některé 
děti míšenců už začalo navštěvovat Choctaw Academy 
v  Kentucky. 
 
   

 
 Stát Mississippi nikdy nepřestat usilovat o to, aby 
vypudil za hranice všechny domorodé kmeny. Úřady 
byly o to více povzbuzeny volbou Andrewa Jacksona za 
prezidenta USA (1825), který byl znám svou nenávisti k 
domorodým lidem. Stát tedy začal zastrašovat náčelníky 
Čikasawů a Čoktawů zrušením kmenového způsobu 
vlády, zrušením obchodu s whisky a jinými restrikcemi 
pod hrozbou velkých finančních pokut.  
 
 Uplatňování práva však bylo jako obvykle jen 
jednostranné, jelikož Američanům nikdo nebránil volně 
se usazovat na pozemcích Indiánů a za loupeže a vraždy 
spáchané na domorodcích nebyl nikdo trestán. 
Čikasawové žádali o federální ochranu, ale nepřicházela 
žádna odpověď. Když přijal Kongres v roce 1830 zákon 
Indian Removal Act, osud Čikasawů v Mississippi byl 
zpečetěn.  
 
 První pokus o kompletní přesídlení Čikasawů na 
západní břeh Mississippi, podnikl guvernér státu 
Tennessee, Franklin. Franklin navrhoval výměnu. 
Čikasawové měli obdržet náhradou stejně velké území 
země jaké vlastnili doposud. Takovou výměnu udělala 
vláda před tím už s Čoktawy. Jenže tentokrát už nebylo 
co nabídnout, všechny vhodné pozemky, na kterých by 
se dalo farmařit u obdržely jiné kmeny. Proto v  roce 
1832 přišel Franklin s novou nabídkou, tentokrát 
peněžitou. V tomto případě Čikasawové souhlasili a 
podepsali smlouvu Pontotoc, v niž bylo ustanoveno, že 
Čikasawové obdrží za svých 6 000 000 akrů pozemku, 3 
046 000 dolarů. 
 
Čikasawové chtěli za obdržené peníze koupit nějaké 
vhodné pozemky v Indiánském Teritoriu. To nebylo 
zrovna snadné a celá věc se protahovala. Kupodivu byla 
vláda ochotna chránit majetky Čikasawů před 
nedočkavými osadníky, kteří bezohledně a stále ve 
větším počtu přicházeli do nyní už bývalé domoviny 
Čikasawů. Nakonec se Čikasawové dohodli s Čoktawy 
o pronájmu pozemku. Vláda si mohla oddechnout a 
Čikasawové se začali stěhovat na západní břeh.  
 
 Až na několik opozdilců trvalo celkové stěhování 
kmene dva roky (1837-38). Dřívější sčítání lidu ukázalo, 
že je Čikasawů čtyři tisíce devět set čtrnáct, plus tisíc 
sto padesát.  Někteří členové kmene cestovali do 
Nations po souši, ale valná většina použila k přepravě 
parník. I tak se neobešlo cestování bez ztrát na majetku 
a jiných nehod. Čikasawové sebou brali přes pět tisíc 
koní, kteří se stali vyhledávaným cílem zlodějů.  
Nakonec se kmen zabydlel ve čtyřech velkých táborech. 
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To nejhorší však přišlo nakonec. Čikasawové shledali, 
že místo které si pronajali je vlastně válečná zóna.  
 
 První důvod byl ten, že zde zbíhali stezky po kterých 
putovali válečníci a lovci různých kmenů. Stádo koní, 
které si Čikasawové přivedli bylo neodolatelně 
přitažlivé pro sousední Komanče, Kiowy a Wičity. V 
jejich sousedství žili dále žili Osedžové a Póniové. S 
Osedži už se dobře znali, ale Póniové byli novinkou. 
Byli tu další staří dobří nepřátelé usazení  ve východním 
Kansasu – Kikapůjci, Šavani, Potawatomiové a 
Delawaři. Některé tlupy s těchto kmenů žili rovněž v 
Texasu. Docházelo tady k šarvátkám a nájezdům na 
Čoktawy, Čerokís a Kríky. Na jih od řek Red River a 
Republikan se na hranicích Texasu usazovali osadníci, 
kteří se stali terčem útoků Komančů a Kiowů. Texaská 
milice a rangeři je potom pronásledovali a když narazili 
na nějakého Indiána, nerozlišovali – byla to jen lovná 
zvěř.  
 
 Za těchto podmínek se stali Čikasawové pro Čoktawy 
vhodným nárazníkovým pásmem. To bylo nebezpečné 
dokonce i pro tak zdatné válečníky. Jenže hrdost kmene 
a jejich počáteční síla už byla tvrdě poškozena všemi 
těmi změnami a hlavně stále vzestupnou epidemii 
alkoholismu. U čoktawského hlavního města vyrostly 
malé tábory plné povalečů a opilců. Podíl Čikasawů v 
radě Čoktawů byl také jen symbolický. K rozkladu 
přispěly i nesplněné sliby americké vlády. Dodávky 
zboží a potravin, které do Nation byly dopravovány byly 
zkažené, poškozené, šizené na váze apod.  
 
 Během roku 1839 posádka s Fort Gibson vyhnala 
Kikapůjce usazené na Wild Horse Creek a Blue River. 
Kikapůjci uprchli do Texasu a když vojsko opět odešlo, 
i oni se rovněž vrátili a kradli dobytek kmenům v 
Indiánském Teritoriu.  
 
 Čikasawové se uchýlili pod ochranu Fort Washita 
postavené roku 1842. další stála posádka v Oklahomě 
byla zbudována v 51 roce, a to Fort Arbuckle. 
 
 V 1854 se rozhodli Čikasawové s Čoktawy smluvně 
zrušit jejich nešťastné spojenectví a Čikasawové se 
usadili na vlastních pozemcích. Ve spolupráci s vládou 
USA sestavili svou vlastní kmenovou vládu, kterou 
tvořili převážně míšenci. Nová vláda sídlila v 
Tishomingo a formálně existovala až do roku 1906. 
Ačkoliv ještě Čikasawové podnikli pár ojedinělých 
válečných rejdů, ve větší míře se věnovali zemědělství a 
obchodu. Vedlejším zdrojem příjmu byly i nějaké ropné 

naleziště nacházející se na jejich pozemcích. To vše až 
do občanské války.  
 
 Vlastnictví otroků vedlo k tomu, že se míšenečtí lídři 
kmene rozhodli podporovat Konfederaci jižních států. 
Když na východě začali boje, opustili vojenské posádky 
Fort Arbuckle a Washita, kde místo nich nastoupili 
jednotky s Texasu. Nebylo to jen otázka otroctví, která 
vedla Čikasawy  tomuto rozhodnutí. Byly to dluhy a 
vůbec přístup vlády ke kmeni, zvláště nucené 
vyhnanství z mateřské země. Navíc Federální vláda 
odsouhlasila další povolení k osídleni Plání.  V květnu 
1861 se Čikasawové rozhodli pro oddělení se od 
Spojených států a v červnu se společně s Čoktawy, 
Kríky a Čerokís sešli s konfederačním komisařem 
Albertem Pikem v North Fork Town na území Kríků. 
Pike slíbil kmenům veškerou podporu plus převzetí 
závazků Federální vlády. Krom Čerokís podepsali 
smlouvy náčelníci všech tří kmenů. Čerokíové se 
připojili v říjnu a ještě předtím v srpnu se ke 
společenství přidali Seminolové.  
 
 Do války byli horliví většinou náčelníci, kteří měli v 
sobě bělošskou krev a vlastnili  vlastní otroky. Ti se 
angažovali v sestavování indiánských vojenských 
jednotek, kterým měl velet Texasan generál Ben 
Cullough. Plukovník Douglas Cooper dostal příkaz velet  
Prvnímu pluku čoktawských a čikasawských střelců. 
Kríkové, Čerokíové a Seminolové sestavili dvě takové 
jednotky. Během války pak Čikasawové sestavili ještě 
dvě vojenské jednotky: První čikasawskou pěchotu 
(neboli Pluk lovců Indiánských dobrovolníků) a Shecoe 
čikasawský prapor horských dobrovolníků (První prapor 
čikasawské jízdy). Když uvážíme kolik vlastně bylo v 
Oklahomě dohromady Čikasawů (4000), jejich nasazení 
pro válku bylo značné! Následky které potom za to 
nesly rovněž.  
 
 Přesto se většina čistokrevných Čikasawů, byli to 
většinou ti chudí, do války zapojit nechtěla. Když se o 
tom nějakým způsobem dověděli zástupci armády Unie, 
okamžitě vyslaly do Oklahomy své agenty s úkolem 
naverbovat právě tyto Indiány. To by znamenalo 
pozvednout zbraň proti svým vlastním lidem. Takové 
jednaní by bylo pro Čikasawy nemyslitelné a proto 
raději z Oklahomy uprchli.  
 
 Unii se přesto podařili přemluvit čtyři tisíce Kríků k 
odchodu z Teritoria (listopad 1861) Plukovník Cooper a 
jeho indiánské oddíly je začali okamžitě honit. Ještě než 
uprchlíci dosáhli Kansasu bylo jich přes sedm set 
zmasakrováno Cooperovou kavalerií. Vláda unie 



 192

žalostně selhala, protože nedokázala zajistit pro 
přemluvené Indiány z Teritoria, jak bezpečné podmínky 
k odchodu, tak ani potraviny. Uprchlíci se tísnili v 
nečistých táborech podél Neosho River, kde hladověli a 
na nemoci jich zemřelo více než těch, co padli kulkami 
Jižní armády. Krom Kríků zde bylo šest set Seminolů, 
tři tisíce Čerokíů, tři sta Osedžů a neurčitý počet 
Seneků, Wyandotů, Šavanů, Quapawů a asi dvě stě 
padesát Čikasawů.  
 
 V průběhu roku 1862 bojovali Čikasawové u Pea Ridge 
(Elkhorn Tavern), Newtonie a Fort Wayne. Unie v 
šedesátém třetím dobyla Fort Gibson, pak zvítězila u 
Honey Springs a v červenci se museli konfederační 
jednotky soustředit na obranu Perryville, Fort Smith a 
Poison Springs. V říjnu 1864 způsobil nájezd 
unionistické kavalerie značné škody na území 
Čikasawů. Zástupci Jižní armády se snažili ještě získat 
kontrolu v Oklahomě spojením prérijních kmenů, ale 
když konečně v květnu šedesátého pátého roku začala 
jednání, přišla z Virginie zpráva o kapitulaci generála 
Leea. V červnu se vzdal poslední jižanský generál – 
Čerokí – Stand Watie. Jenže slovo kapitulace, jak ho 
chápeme v našem pojetí byla pro Čikasawy cizí 
zkušenost. Čikasawové ještě lokálně bojovali až do 
srpna, než se skutečně vzdali.  
 
 V září svolala vítězná vláda Unie Pět civilizovaných 
kmenů (rovněž Osedže, Seneky, Šavany, Wyandoty a 
Quapawy) do Fort Smith. V podstatě nebylo o čem 
jednat. Vláda oznámila náčelníků, že za jejich 
spolupráci se jim ruší veškeré výhody, které od Státu 
požívali a taktéž se ruší platnost předešlých smluv. 
Skutečným důvodem byla touha Spojených států získat 
Oklahomu pro výstavbu železnice, která by urychlila 
osídlení Plání. Následovně si úřady zvaly jednotlivě 
zástupce kmenů do Washingtonu, kde je 
přesvědčováním donutili podepsat nové smlouvy. 
Čikasawové podepsali v dubnu šedesátého šestého. 
Krom zrušení otroctví se museli vzdát práva na území 
jihozápadní Oklahomy. Propuštěné otroky přijali za 
členy kmene.  
 
Během roku 1888 se markantně zvýšila poptávka po 
hovězím dobytku, což mělo za následek zájem 
amerických farmářů na jihu získat co nejvíce vhodných 
pastvin. Do země Čikasawů přitáhli kovbojové se sto 
padesáti tisíci kusy dobytka. Nebyl to jenom dobytek, 
ale i počet  amerických osadníků do roku 1900 stoupl na 
sto padesát tisíc těch, co se usadili v zemi Čikasawů. 
Samotný tento národ dosáhl v tom roce počtu šesti tisíc. 
Stali se menšinou ve své vlastní zemi.  

 
 Vláda stále usilovala o to, jak zlegalizovat přítomnost 
amerických protiprávně usazených farmářů na 
indiánském území. Proto Kongres v roce 1887 schválil 
Davisuv zákon, který už neuznával kolektivní 
vlastnictví půdy celých kmenů, ale jednotlivcům byla 
přidělena vyměřena parcela. Takhle vládě připadly nové 
ohromné pozemky vhodné k prodeji.  
 
 Čikasawové se pochopitelně bránili a ohrazovali se již 
dříve uzavřenými smlouvami, ale nové vládní nařízení 
tyto smlouvy anulovaly. Úřady rovněž zrušili indiánský 
systém kmenové vlády. Snad jediné pozitivum na tom 
všem je, že už roku 1901 se Čikasawové stali 
zákonnými občany Státu s právem volit.  
 
 Čikasawové ztratili více jak 75% svého území. V 
kmenovém vlastnictví zůstalo pouze 300 akrů půdy. V 
roce 1906 se Oklahoma stala dalším Unijním státem a 
po rozpuštěni kmenových rad kmen Čikasawa vlastně 
přestal existovat. Mnozí odtud odešli a další se různě 
smísili z místním obyvatelstvem. Jen několik starých 
rodů se snažilo udržovat kmenové tradice a ještě 
existovalo jenom pár neoficiálních kmenových 
organizací. K určité snaze k reformaci došlo v roce 
1936, když se někteří ze skalních Čikasawů snažilo 
prosadit Oklahoma Indian Welfare Act, který vláda 
akceptoval díky čikasawské houževnatosti až roku 1963. 
Od té doby si mohl kmen opět volit náčelníky.  
 
 Nyní je Federální vládou registrováno třicet pět tisíc 
řádných členů kmene a Čikasawové se mohou chlubit, 
že jsou třetím největším domorodým kmenem v USA. 
 
 Tak to byla sláva i pád jednoho z nejhrdějších kmenů 
jihovýchodního území Severní Ameriky.  
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OSOBNOSTI  
 

 
 
 
Archibald Montgomerie 
 
Archibald Montgomerie, 11. Earl z Eglintonu 
* 18. května 1726, + 30.října 1796 
 
Archibald se narodil jako páté, předposlední dítě 
Susanne Kennedy- třetí manželce Alexandra 
Montgomerie - 9th Earla z Eglintonu. Rodina pocházela 
z Nížiny, ale měla úzké vazby na Vysočinu, neboť dvě 
jeho sestry byly provdány za vlivné klanové náčelníky. 
Lady Margaret byla ženou Sira Alexandra McDonalda 
14. ze Sleat, druhá setra si vzala za muže Liarda z 
Abercairney (Liard je šlechtický titul odpovídající 
našemu zemanovi). Archibald sám uměl mluvit 
gaelštinou, což byl jeden z důvodů, proč mu bylo 
později svěřeno velení horalského pluku.  
 
Vystudoval prestižní Eton college a Winchester school a 
v roce 1743 vstoupil do armády. Před svým jmenováním 
do 77. regimentu sloužil jako major u 36.pěšího pluku.  
 
V hodnosti podplukovníka 77.regimentu je zapsán od 
4.1.1757. Zúčastnil se Forbesova tažení proti 
Ft.Duquesne v r. 1768 , Amherstovy kampaně proti 
Ft.Carilon a Crown point v roce 1769 a pro tažení proti 
Čerokíům v r.1760 byl jmenován velitelem celého 
kontingentu o síle 1300 mužů. Po rozpuštění 
77.regimentu v roce 1764 byl jeho plat snížen na 
polovimu.  

 
Od 24.června 1767 je jmenován plukovníkem 51st 
Regiment of Foot - The Kings Own Yorkshire Light 
Infantry. V roce 1772 je povýšen do hodnosti 
generálmajora a roku 1777 na generálporučíka. V roce 
1793 dosáhl hodnosti armádního generála a 12.února 
1795 byl jmenován velitelem The Royal Scots Greys.  
 
Poprvé se oženil 3.března 1772 s Lady Joan Lindsay, ale 
manželství skončilo smrtí Lady Lindsay 16.listopadu 
1778. Dne 9.srpna 1783 si vzal za ženu Frances 
Twisden, se kterou měl dvě děti Mary a Susann.  
 
Ve všeobecných volbách r. 1761 byl zvolen na dvě 
poslanecká místa. Vzdal se křesla za Ayrshire ve 
Wigtown Burghs (část Dolní sněmovny v letech 1708-
1800) a mezi roky 1761 - 68 působil v Dolní sněmovně.  
 
Titul Earl of Eglinton zdědil 25.října 1769, když byl 
zavražděn jeho starší bratr Alexander.  
 
Od roku 1776 zasedal v Britské sněmovně lordů jako 
jeden ze 16 skotských zástupců a v roce 1782 se stal 
guvernérem edimburgského hradu. V roce 1794 získal 
úřad Lord Lieutenant of Ayrshire, což byl zástupce 
koruny v hrabství. 

 

 
 
Benjamin Franklin 
 
Benjamin Franklin, jenž byl koloniálním zmocněncem 
pro záležitosti Indiánů a setkal se s irokézskými vůdci se 
inspiroval Irokézskou konfederací. Třebaže jeho plán na 
spojení kolonií, představený v roce 1754, nebyl přijmut, 
ovlivnil koncept spojení nových Spojených států roku 
1777. 
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Daniel Boone 
 
Jeden z hlavních dobyvatelů a předních osadníků 
Kentucky, Daniel Boone, známý i pod přezdívkou 
Kožená punčocha, se narodil 2. listopadu 1734 v osadě 
Oley ve východní Pensylvánii. V průběhu svého 
dlouhého a pestrého života byl postupně i současně 
vozatajem, stopařem, dřevorubcem, vystěhovaleckým 
agentem, obchodníkem, zeměměřičem, členem 
pozemkové společnosti Transylvania (1775-76), 
adoptovaným Šavanem (1778), plukovníkem kentucké 
milice, poslancem a soudcem. 
 
Již v útlém věku se malý "Danny" rád toulal lesem a 
učil se stopovat zvěř a dalším zálesáckým dovednostem. 
K jeho "lesním učitelům" patřili i k řesťanští Indiáni, 
žijící v okolí Oley, dokonce si ho oblíbil legendární 
náčelník Delavárů Tammany (jako Tamenunda ho 
známe z Cooperova Posledního Mohykána) a Boone se 
tímto přátelstvím později oháněl při stycích s Indiány 
nejrůznějších kmenů. 
Dva roky v Kentucky 
 
Boonova mladá léta nijak nenasvědčovala, že se z něho 
stane proslulý bojovník s Indiány. V roce 1755 sice 
doprovázel jako vozka Braddockovo vojsko při výpravě 
k pevnosti Fort Duquesne, ale tím jeho účast ve válkách 
o Starý Severozápad na dlouhou dobu skončila. 
Dobyvatelem indiánských území se stal vlastně z 
donucení. Kdyby koncem 60. let nepřišla jeho rodina o 

půdu v Severní Karolíně, kterou obdělávala, nic by ho 
nedonutilo vzdát se poklidného farmářského života. 
 
Na jaře 1769 překročil s pěti společníky (jedním z nich 
byl jeho švagr John Stewart)hřebeny Apalačských hor a 
vnikl do lovišť Šavanů a Čerokíjů. Liduprázdná země 
mezi řekou Ohio a vesnicemi tennesseských Čerokíjů, v 
níž si chtěl vyhlédnout nový domov pro své blízké, byla 
označovaná mnoha jmény: Země zeleného rákosí, Naše 
milovaná země, Temná a krvavá země aj., zdaleka 
nejpoužívanějším názvem se však stalo slovo Kentucky 
(vzniklo z irokézského kenta-ke, pole, louky; jiný názor 
praví, že základem pro název budoucího státu americké 
Unie bylo podobně znějící výraz kentakekowa, pláně či 
prérie, pocházející z příbuzného jazyka Huronů). 
Boonovi a jeho druhům se v Kentucky zalíbilo a zdrželi 
se tu téměř dva roky, během nichž pilně shromažďovali 
kožešiny ulovených zvířat. Několikrát se setkali s 
nepřátelstvím Šavanů a jednou byli zajati, ale vždy si 
dokázali zachránit kůži. Jediným, kdo v Zemi zeleného 
rákosí zanechal své kosti, byl Stewart, který se ztratil na 
lovu v pralese.  
Boonovo dilema 
 
Po návratu z Kentucky nebylo neúnavnějšího 
propagátora kolonizace této panenské krajiny než 
Boona. Kožená punčocha se považoval se za jakéhosi 
tragického vyvolence, který musí učinit vše, třeba si i 
ušpinit ruce, aby pro svou rasu získal nová sídliště. 
Protože byl osobně člověk nanejvýš poctivý a 
spravedlivý, a to i k Indiánům, dostával se praktickým 
uskutečňováním své vize do značně schizofrénní 
situace. Tím, že se rozhodujícím způsobem podílel na 
obsazení Kentucky, pošlapal dokonale práva 
domorodců, což si dobře uvědomoval. "...byli jsme 
tenkrát s Indiány ve válečném stavu a bojovali jsme s 
nimi o zemi, která ovšem byla mimo jakoukoliv 
pochybnost jejich vlastnictvím (F. Hetman)", přiznal při 
rozhovoru s přírodovědcem J. J. Audubonem, který s 
ním byl na lovu a zaznamenal jeho slova. 
 
Na podzim 1773 podnikl novou tentokráte osidlovací 
výpravu do Kentucky (více WW 02/2003); nastálo se v 
této zemi usadil až v dubnu 1775, kdy po strastiplném 
putování, během něhož s 30 muži rozšířil a opravil 
stávající stezku vedoucí do kentuckých lesů, a bojích s 
Indiány, v nichž zahynulo pět členů jeho družiny, založil 
jihovýchodně od dnešního Lexingtonu opevněnou osadu 
Boonesbourough, posléze přejmenovanou na 
Boonesville. 
Boone nalézá švagra 
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Během cesty k budoucímu Boonesboroughu na jaře 
1775 se D. Boone také konečně dověděl více o osudu 
svého ztraceného švagra J. Stewarta koncem března 
nalezl jeden z jeho lidí v dutém kmeni platanu lidskou 
kostru, jejíž ramenní kost byla rozdrcená, patrně kulkou. 
Vedle trouchnivějících ostatků se povaloval roh na 
prach, na němž byla vyryta zkratka J. S. Boone roh 
dobře znal, patřil jeho nešťastnému příbuznému. Když 
prohlédl lebku a zjistil, že nebyla skalpována, měl o 
posledních Stewartových chvílích jasno: na lovu Johna 
napadli Indiáni, postřelili ho a pronásledovali. Ten se 
před nimi ukryl v dutém platanu, kde také podlehl 
svému zranění. 
Obránce Kentucky 
 
Na přelomu 70. a 80. let bránil Boone Kentucky před 
vpády Šavanů a jejich spojenců, např. v září 1778 
odrazil s 60 muži od Boonesboroughu velkou válečnou 
výpravu, čítající prý kolem 400 bojovníků. Během 
několikadenního obléhání zažil jednu opravdu horkou 
chvilku, když při výpadu z pevnosti nešťastně upadl a 
zlomil si kotník (v jiné verzi mu kotník prostřelila 
indiánská kulka). Dva šavanští válečníci se už už 
chystali ležícího a v daném okamžiku i bezmocného 
bělocha ubít tomahavky, ale naštěstí zasáhl jiný proslulý 
kentucký hraničář, Simon Kenton, dvoumetrový silák 
jakému nebylo rovno snad v celém Kentucky. V kronice 
Boonesboroughu se o záchraně Boonova života dočteme 
tyto věty: "Simon Kenton hodil svou pušku takovou 
silou do houfu útočících nepřátel, že někteří z nich klesli 
k zemi. Potom přiskočil k Boonovi a holými pěstmi 
udeřil Indiány do hlavy tak, že padlí mrtví. Obr potom 
vzal Boona na plece a vykročil s ním k pevnosti, bráníce 
se kopancemi proti nepřátelům. Byl poslední, který se 
vrátil (B. Strätling)." V srpnu 1782 Boone statečně 
bojoval v bitvě u Blue Licks, Modrých solisek, v níž 
ztratil svého druhorozeného syna Israela (nar. 1759). Po 
švagru Stewartovi, synu Jamesovi, umučeném během 
prvního pokusu o osídlení Kentucky, a bratru Squirovi, 
jehož v říjnu 1780 zabili a skalpovali Indiáni při návratu 
do Boonsboroughu z cesty k Blue Licks, to byl již čtvrtý 
blízký Danielův příbuzný, který v boji o Zemi zeleného 
rákosí zahynul.  
V indiánském zajetí 
 
Dvakrát Kožená punčocha upadl do rukou Šavanů, 
nejprve, jak už víme, na lovu a průzkumu Kentucky 
(1769-71). Tehdy využil všeobecné opilosti svých 
věznitelů a podařilo se mu utéci brzy poté, co ho Indiáni 
zajali; podruhé se to stalo počátkem roku 1778, kdy 
lovil pro 26 dalších kentuckých hraničářů, kteří u řeky 
Blue Licks vařili sůl. Zatímco Boonovi druzi, kteří se do 

moci Indiánů dostali krátce po zajetí svého zásobovatele 
masem, byli po čase vykoupeni a propuštěni, jeho si 
Šavani, jež si bílého lovce velice považovali, ponechali 
a odvedli do své hlavní osady Chillicothe, kde ho 
adoptovali. Pod jménem Sheltowi, Velká želva, se 
Boone na několik měsíců, než přišla vhodná chvíle a 
mohl uprchnout, stal Šavanem. 
Mírový život nehodí se pro hrdinu 
 
Když z většího pominulo indiánské nebezpečí, působil 
bývalý zálesák nějaký čas jako zákonodárný poslanec 
Kentucky, ale v této činnosti nijak nevynikl: " ... nikdy 
neřekl více než ,ano´nebo ,ne´, třebaže mu byly 
přiděleny dva důležité obory: náboženské záležitosti a 
výčepnická koncese zemědělců. Protokoly tohoto 
parlamentu zůstaly zachovány, ale není v ních zmínky 
ani o jediné Boonově řeči (W. Hoffmann-Harnisch)". 
Jako úředník se Boone více prosadil po svém odchodu 
za Mississippi, kde až do roku 1804, kdy Louisiana 
přešla do vlastnictví USA, "vynášel jako soudce v městě 
Osage rozsudky. Tehdejší vrchní soudní rozhodčí 
Delassus praví o něm: Boonovy znalosti nestačily pro 
zákoník; byl však obdařen přirozeným smyslem pro 
spravedlnost. Během mnoha let ... vyřídil všechny spory 
krajanů se vzácnou objektivností a ještě vzácnějším 
souhlasem všech zúčastněných. Nedbal zkreslených a 
záměrných výpovědí svědků, chtěl se jen dopídit ryzí 
pravdy. ... Jeho rozsudky byly přijímány s naprostou 
odevzdaností, jako by pocházely od nejvyššího a 
nejučenějšího soudce světa. A zatím se Boone nemohl 
pochlubit ani svým pravopisem (W. Hoffmann-
Harnisch)". 
Pozdní ocenění zásluh 
 
D. Boone zemřel 22. září 1820 v Charette v Missouri. 
Společnost, pro níž udělal více, než kdokoli jiný 
(spisovatel Moorhead napsal, že nebýt Bonna, "čekalo 
by dobytí Kentucky teprve na vystěhovalce 19. století"), 
ho odkopla jako bezcennou veteš, poslední léta svého 
života strávil jako bezzemek. Když ho bezohlední 
spekulanti vyštvali z jeho pozemků v Kentucky, podnikl 
výpravu za Mississippi, kde se spřátelil s náčelníkem 
Pawneejů, který se nad starým lovcem slitoval a nabídl 
mu, aby se přestěhoval na území jeho kmene. Boone 
nabídku přijal, půdu, na níž hospodařil, však nikdy 
nevlastnil; Pawneejové mu ji jenom pronajali a nabídky 
k odkoupení odmítali. Ocenění svých zásluh se Kožená 
punčocha dočkal až po své smrti. V roce 1845 byly jeho 
pozůstatky přemístěny do jeho milovaného Kentucky a 
ve Frankfortu, hlavním městě státu, slavnostně 
pohřbeny; o 35 let později, v roce 1880, mu byl 
postaven pomník.  
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Boonovi potomci 
 
Průkopnický zápal a touha po dobrodružství neopustily 
ani četné Bonnovy potomky. Jeho nejmladší syn Nathan 
(17811859) vstoupil do armády a jako kapitán 1. 
dragounského pluku se účastnil tažení proti indiánským 
kmenům. Jedna z vnuček patřila k prvním americkým 
osadníkům Texasu (v roce 1840 se se svou dcerou stala 
obětí Komančů), jiní vnuci se podíleli na osídlování 
Kalifornie. Další vnuk, plukovník A. G. Boone, se 
usadil v Coloradu, kde si pro své přímé a spravedlivé 
vystupování získal srdce snad všech okolních 
indiánských kmenů. V letech 1861-62 byl dokonce 
indiánským agentem pro Jižní Šajeny, Arapahy, 
Komanče a Kiowy.  

 
 
Theyanoguin alias Hendrick 
 
("Západní dveře jsou otevřené") 
(±1677-1755) 
 
Theyanoguin se pravděpodobně narodil mezi léty 1675-
1680 poblíž Westfieldu v Massachusetts. Jeho otcem byl 
Mohegán (neplést si s Mohykány!!!) a jeho matkou 
Mohavka. Jelikož Irokézové byli matrilineární, 
považovali ho za čistokrevného Mohavka. V dospělosti 
se jmenoval Theyanoguin, ale později byl znám také 
pod jménem Sharenhowaneh, což bylo tradiční titulární 
jméno čtvrtého mohavského sachema na shromáždění 
ligy (z celkem 50 tradičních sachemů).  
 
Theyanoguin se narodil v době války krále Filipa (1675-
76) či krátce po jejím skončení. Porážka v ní znamenala 
konec nezávislosti indiánských kmenů z jižní Nové 

Anglie. Většina těchto algonkinských kmenů měla s 
Mohavky a dalšími Irokézi dlouhodobě velmi špatné 
vztahy, částečně i z toho důvodu, že Mohavkové 
obchodovali s Mohegány a ty mnoho Algonkinů v Nové 
Anglii považovalo za vyvrhele. Mohegánský náčelník 
Uncas (cca 1600-1683) byl poměrně důsledným 
spojencem Angličanů a mezi ostatními Indiány se 
netěšil dobré pověsti. Mírně nadstandardní vztahy mezi 
Mohegány a Mohavky zřejmě umožnily svatbu 
Theyanoguinových rodičů.  
 
Měl nejméně dva bratry - Cenelitonoro (John) a 
Abraham (Old Abraham) - oba mladší než byl on sám. 
Theyanoguina Britové nazývali Hendrick a později král 
Hendrick. Francouzi mu říkali Tete Blanche (Bílá hlava) 
pro jeho bílé vlasy. Někdy se také objevuje v pramenech 
jako Henry či Henry Peters.   
 
Theyanoguin se ještě jako mladík přesunul do údolí řeky 
Mohavk a začal žít v klanu Vlků. Okolo roku 1690 byl 
pokřtěn nizozemským pastorem Godfreyem Delliusem. 
Holanďané sice přišli o svou kolonii Nové Nizozemí v 
roce 1664, ale koncem 17. století jich tam stále žilo 
velké množství a zastávali v kolonii nyní nazývané New 
York významné funkce. Theyanoguin se později stal i 
kazatelem. V roce 1697 navštívil katolické Mohavky v 
Kanadě, kteří tam odešli na popud jezuitů v 70. letech 
17. století. Jako protestant tam ale nemohl zůstat. Popisy 
jeho vzezření z té doby ho uvádějí jako šest stop 
vysokého (cca 182 cm) a velmi dobře stavěného. 
 
V roce 1698 obvinil Theyanoguin spolu s dalšími 
křesťanskými Mohavky Delliuse, Petera Schuylera 
(významný nizozemský znalec Irokézů a zároveň 
důležitý člen vedení kolonie New York) a další tři 
bělochy z toho, že podvodně opatřili smlouvu o prodeji 
půdy jejich podpisy. Smlouva byla později prohlášena 
za neplatnou a Dellius byl zbaven svého kněžského 
postu. 
 
V roce 1701 probíhala téměř simultánní jednání mezi 
Irokézi a Francouzi v Montrealu a zároveň mezi Irokézi 
a Angličany v Albany. V Montrealu slíbili Irokézové 
mj. zůstat neutrální v případě dalších konfliktů mezi 
Francouzi a Angličany (i když to ne zcela dodrželi). 
Theyanoguin se zúčastnil albanských jednání a jeho 
podpis se skví na smlouvě, jíž Irokézové postoupili svá 
západní loviště pod ochranu britské koruny. Význam 
smlouvy je dodnes předmětem sporů. 
 
Theyanoguin verboval v roce 1709 bojovníky pro 
připravovaný britský útok na Kanadu (v rámci tzv. 
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války královny Anny v Evropě známé jako válka o 
dědictví španělské). K expedici nakonec nedošlo, ale 
Theyanoguin si udělal u Angličanů dobré jméno. 
 
V roce 1710 vzal Peter Schuyler a Francis Nicholson 
Theyanoguina, jeho bratra Canelitonora (John), 
Sagayonguaroughtona (Brant, děda známého Josepha 
Branta) a jednoho Mohykána ke královskému dvoru do 
Londýna. Zdá se, že ani jeden z těchto čtyř Indiánů 
neuměl v té době anglicky a jako překladatel sloužil 
Abraham Schuyler. Účelem návštěvy bylo získat 
podporu královny Anny pro další válku s Francouzi a 
zároveň demonstrovat Irokéze jako významné spojence 
(či napůl poddané) ve vznikajícím britském impériu.  
 
19. dubna 1710 měli řeč přímo ke královně a zdůraznili 
svou loajalitu vůči britské koruně. Zároveň zažádali o 
vyslání anglikánských misionářů. Královna jejich 
prosbu postoupila příslušné instituci. Všichni Indiáni 
později obdrželi krásné bible vázané v turecké rudé 
kůži. Královna Anna rovněž přikázala postavit pevnost 
u ústí Schoharie Creek do řeky Mohavk a zbudovat zde 
rovněž kapli a dům pro dva misionáře. Poslala 
Mohavkům také stříbrnou soupravu pro přijímání. Dala 
jim i další dary - bible, modlitební knihy a další 
náboženské předměty. 
 
Indiáni se brzy stali v Londýně celebritami. Byli 
neustále obklopeni davem, psaly se o nich písně, 
vydávaly různé pamflety. Chodili na medvědí, kohoutí i 
lidské zápasy, do divadla (na Macbetha), do opery a na 
představení Punch and Judy (klasické postavičky 
anglického loutkového divadla předvádějící primitivní 
gagy – pozn.red.). Obhlédli královskou gardu (Life 
Guards) a ukázali jim i blázinec v nemocnici 
Bethlehem. Zúčastnili se slavnostní večeře v sídle 
Hudson's Bay Company (společnost pro obchod s 
kožešinami). Stali se z nich doslova lvi salónů, ale téměř 
nikdo si nedal tu práci, aby zaznamenal, co si o tom 
myslí oni sami, jak velký kulturní šok to pro ně byl. 
Povozili je na královské pramici do Greenwiche a zpět a 
zúčastnili se bohoslužby v sotva dokončené katedrále 
sv. Pavla. Jeden účastník bohoslužby údajně zaznamenal 
jejich reakci, kdy je na jednu stranu uchvátila velikost 
budovy, ale na druhou stranu byli pohoršeni z neúcty 
některých lidí v ní. Během kázání zjevně mnoho 
posluchačů spalo, což by si žádný „slušný“ Irokéz vůči 
někomu, kdo k němu mluví, nedovolil. 
 
Všichni čtyři Indiáni byli portrétováni malířem Johnem 
Verelstem (1648-1734), tehdejším předním umělcem. 
Theyanoguinův portrét nese název „Tee Yee Neen Ho 

Ga Row, císař Šesti národů, 1710“. Nyní se nachází v 
Public Archives of Canada. Zajímavé je, že 
Theyanoguin nemá ani tetování ani dlouhé (resp. 
vyholené) vlasy, které jsou typické pro jeho pozdější 
portréty. Kromě oficiálních portrétů byli obrázky těchto 
čtyř Indiánů součástí mnoha různých pamfletů a brožur. 
 
Navíc byli všichni znovu portrétováni těsně před 
odjezdem z Londýna - jako miniatury do slonoviny - 
Bernardem Lensem.  
 
Do Ameriky se vraceli na lodi Dragon a 15. července 
1710 dorazili do Bostonu. Kromě již zmíněných darů 
náboženského charakteru vezli s sebou množství jiného 
zboží - kotle, olověné pruty (na kulky), nože, zrcadla, 
nůžky, břitvy, hřebeny, náhrdelníky, foukací harmoniky, 
střelný prach, rumělkové barvivo, oblečení, látky a 
laternu magiku.  
 
Neví se, jestli byl Theyanoguin tou dobou už sachemem 
na shromážděních ligy, pokud ne, stal se jím krátce po 
návratu z Londýna. Angličané splnili svůj slib a 
vystavěli misii a pevnost, jež se začala nazývat Fort 
Hunter (stavba začala roku 1711). 
 
Theyanoguin v těchto letech nabídl půdu části 
německých uprchlíků, kteří sem přijeli ze svého 
dočasného útočiště v Anglii. Podle legendy si jich všiml 
už v roce 1710 v Londýně, jak táboří poblíž 
Greenwiche. Údajně ho to tak dojalo, že jim přímo na 
místě nabídl část mohavského území. Jedná se však s 
největší pravděpodobností o pověst, neboť Němci 
opustili Anglii zřejmě již počátkem roku 1710. 
 
Tou dobou se k Irokézům začali přesouvat i 
Tuscarorové. Usadili se u Oneidů, ale nikdy nezískali 
plnoprávné postavení v rámci ligy - neměli své sachemy 
na shromážděních. 
 
V listopadu 1712 se Theyanoguin setkal s novým 
reverendem Williamem Andrewsem vyslaným z 
podnětu královny Anny. Brzy se ukázaly problémy 
ohledně překládání do mohavštiny resp. angličtiny, 
neboť vybraný překladatel uměl jen holandsky, 
kteroužto řeč zase neovládal reverend Andrews. 
Nakonec Angličané poslali dalšího tlumočníka z 
holandštiny do angličtiny. Theyanoguin tou dobou žil v 
blízkosti Fort Hunteru a pravidelně docházel na 
náboženské „konzultace“. 
 
V zimě 1712/1713 byl klanovými matronami zbaven 
své náčelnické funkce. Matronám zřejmě vadilo, že 
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sponzoruje kapli. Theyanoguin se pak přesunul více na 
západ do mohavské osady Canajoharie a do roku 1720 
znovuzískal funkci ligového sachema. 
 
Andrewse misionářská činnost velmi vyčerpávala a 
nakonec v červnu 1719 opustil Fort Hunter. Kaple a její 
vybavení byla převedena pod správu velitele pevnosti. 
Misie k Irokézům tak na osm let přerušila svou činnost. 
Zároveň značně upadla disciplína a Theyanoguin si 
stěžoval do Albany, že vojáci prodávají Indiánům 
alkohol. 
 
V roce 1722 vedl Theyanoguin mírovou expedici do 
Nové Anglie. Zřejmě hodlal rozšířit irokézskou moc i na 
Abenakie, kteří tou dobou měli vážné spory s Angličany 
z Maine a Massachusetts. Misie však byla neúspěšná, 
neboť Angličané si zprostředkování ze strany Mohavků 
nepřáli. Báli se, že Abenakiové se připojí do systému 
„Řetěz spojenectví“ (Covenant Chain - systém 
spojenectví mezi Irokézi, Angličany a dalšími Indiány 
ustavený v Albany roku 1677) a dostanou se tak pod 
vliv New Yorku a Irokézů. 
 
Roku 1727 došlo k obnovení misie. Ačkoli tam působil 
jen jeden misionář (nejprve John Miln a pak Henry 
Barclay), počínal si poměrně aktivně a například roku 
1742 nechal otevřít školy ve dvou mohavských 
vesnicích. 
 
V roce 1740 podnikl Theyanoguin druhou cestu do 
Anglie. Král Jiří II. ho obdaroval množstvím v té době 
moderních šatů. Šlo mj. o zelený kabát se zlatou šerpou 
a třírohý klobouk. V tomto obleku pózoval Theyanoguin 
na dalším portrétování. Na základě tohoto portrétu pak 
vzniklo množství různých rytin. Na malbě nese 
stylizovaný tomahavk a na tváři má výraznou jizvu. 
Když roku 1744 navštívil Theyanoguin Boston, měl na 
sobě stejný oblek. 
 
Ve stejném roce v Americe vypukla další ze série válek 
nazvaná tentokrát válkou krále Jiřího (v Evropě válka o 
rakouské dědictví). Irokézové v ní byli nominálně 
neutrální, ale mnoho Mohavků a část bojovníků z 
ostatních kmenů se chtěla připojit k britské straně. V 
lednu 1745 se mezi Mohavky rozšířily zvěsti, že se je 
běloši (míněno Angličané) chystají zlikvidovat. 
Výsledkem bylo, že Mohavkové začali ohrožovat 
kolonisty a hrozila roztržka s Angličany. Theyanoguin 
později obvinil Francouze, že tuto fámu rozšířili, ale 
nejsou pro to žádné důkazy. Je naopak pravděpodobné, 
že celý incident zosnoval on sám, aby drastickou 

metodou upozornil Angličany na rostoucí vliv 
Francouzů mezi Mohavky. 
 
V červenci 1745 navštívil Theyanoguina významný 
diplomat a míšenec Conrad Weiser. Guvernér New 
Yorku George Clinton svolal na říjen stejného roku 
konferenci do Albany, neboť se dověděl, že Šest národů 
vyjednává s Francouzi. Irokézové tedy načas odložili 
své současné záležitosti - problém se Šónýi a Catawby - 
a dostavili se do Albany. Konference se zvrhla do 
vzájemných obviňování. Conrad Weiser fungoval jako 
překladatel. Angličané obvinili náčelníky, že brání 
mladým bojovníkům připojit se k britským oddílům. 
Konference nakonec nevyřešila nic, jen obě strany se 
trochu naštvaly. Prestiž guvernéra Clintona utrpěla. 
 
Na podzim 1746 se vydal Theyanoguin v čele delegace 
Mohavků do Montrealu. Přijali dary od francouzského 
guvernéra, ale cestou zpět napadli několik 
francouzských tesařů na Isle la Motte poblíž severního 
okraje jezera Champlain. Tímto činem na sebe 
Theyanoguin Francouze velmi upozornil. Na jaře 1747 
vyslali speciální skupinu, jež ho měla unést. Nenašli ho, 
protože se tou dobou pohyboval v údolí Sv. Vavřince v 
rámci velké válečné výpravy. Francouzům se podařilo 
tuto výpravu rozprášit, ale Theyanoguin a několik jeho 
přátel uniklo do bezpečí na své území.  
 
V roce 1746 se v Albany odehrála důležitá událost. 
Stávající komisaři pro indiánské záležitosti rezignovali a 
guvernér Clinton jmenoval osobou odpovědnou za 
vztahy se Šesti národy Williama Johnsona. Ten se 
později stal komisařem pro severní indiánská území a 
hrál důležitou roli v indiánsko-bělošských vztazích až 
do 70. let 18. století. 
 
V této době znovu změnil Theyanoguin místo své 
rezidence (níže po proudu Mohavku).  
 
Stal se blízkým přítelem a rádcem Williama Johnsona. 
Oba se často navštěvovali a Theyanoguin představoval 
pro Johnsona hlavní spojnici s ligovými sachemy 
(později tuto roli plnil Joseph Brant).  
 
Jak známo Irokézové a Indiáni obecně velmi dali na své 
sny. Považovali je za vyjádření potlačovaných přání. 
Traduje se jedna slavná historka. Jednoho dne se 
Johnson objevil v nové jasně červené uniformě. 
Theyanoguin mu později sdělil, že se mu zdálo, že mu 
tuto uniformu věnoval. Johnson znal indiánskou 
mentalitu a věděl, že mu nezbývá v podstatě nic jiného 
než mu jí tedy skutečně dát. Ale když mu jí dával, řekl 
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mu, že se mu rovněž zdál sen o tom, že jeho přítel 
Theyanoguin mu dal 500 akrů kvalitní mohavské půdy. 
Theyanoguin neměl jinou možnost než tento sen změnit 
ve skutečnost. Prohlásil pak ale: „Již nikdy s tebou 
nebudu snít.“ Historka je zřejmě vymyšlená, neboť 
podobná se vypráví i o jiných indiánsko-bělošských 
dvojicích v 18. století. 
 
Ačkoli v březnu 1747 Theyanoguin onemocněl, 
nezabránilo mu to, aby se na Johnsonův popud zúčastnil 
válečné výpravy proti francouzské pevnosti Ontario, jež 
stála při ústí řeky Oswego do jezera Ontario. Výprava 
byla zřejmě úspěšná - Mohavkové se v dubnu vrátili se 
zajatci a skalpy. Nicméně počátkem roku 1748 
Theyanoguin spolu s dalšími Irokézi jednal s Francouzi. 
Johnson nebyl rád, i když jednání nic zásadního 
nepřinesla. 
 
(218) Tou dobou si Johnson nechal zbudovat nové sídlo 
- Fort Johnson. V únoru zde proběhla jednání. 
Theyanoguin vysvětloval svému příteli různé věci 
ohledně jednání s některými indiánskými kmeny ve 
Filadelfii a ohledně rozhovorů s Francouzi. Francouzi se 
prý snažili získat Irokéze na svou stranu, ale neúspěšně. 
Za to však pohrozili, že na jaře Irokéze napadnou a 
zničí. Theyanoguin zřejmě nadsazoval, což často činili i 
jiní, aby podnítili Brity k větším dodávkám zbraní a 
zásob. 
 
V květnu 1750 sice panoval mezi Brity a Francouzi mír, 
ale Francouzi toho využili a snažili se přetáhnout Mingy 
(odnož Irokézů, především Seneků, žijících v údolí 
Ohia) na svou stranu. Johnson se obával, že kdyby jim 
to vyšlo, časem se jim podaří získat i Šest národů. 
Johnson chtěl „vyleštit“ „ Řetěz spojenectví“ (Covenant 
Chain) a navrhoval uspořádat konferenci. Na ní se měl 
také uzavřít mír mezi Irokézi a Catawby (kmen ze 
Severní Karolíny). Válka mezi těmito dvěma kmeny se 
táhla již téměř půl století a narušovala anglickou 
koncepci mezietnických vztahů.  
 
Irokézové však vznesli vůči britské politice velké 
námitky. Theyanoguin a další náčelníci tvrdili, že 
Britové a Francouzi se domluvili a pracují na zničení 
moci Irokézů. Zástupce Šesti národů velmi popuzovalo, 
že kanadští Indiáni chodí za obchodem až do Albany a 
Irokézové z toho nic nemají. Theyanoguin byl tak 
naštvaný, že si zpočátku ani s Johnsonem nepodali ruce. 
 
Vztahy se však podařilo udržet v poklidu. Již v květnu 
1751 prodal Theyanoguin Johnsonovi kus mohavského 
území. 

 
V červenci 1751 došlo v Albany k zamýšlenému 
jednání. Theyanoguina velmi zasáhlo, že Johnson 
rezignoval na svůj post komisaře a snažil se přesvědčit 
guvernéra Clintona, aby mu to rozmluvil. Nakonec do 
Albany dorazil i Johnson a nabídl své vysvětlení, proč 
rezignoval. Jeho pohnutky byly čistě materiální. Tvrdil, 
že ho koruna nezásobuje dostatkem zboží, jež bylo 
potřebné na rozdávání darů při jednáních s různými 
indiánskými etniky. On již prý téměř utratil své vlastní 
jmění. Clinton slíbil, že mu zařídí kompenzaci. Johnson 
ale odmítl svůj post znovu formálně převzít, neboť 
věděl, že by to znamenalo další kolo v rozdávání darů 
Irokézům. 
 
Theyanoguin pronesl stížnost na katolické Mohavky z 
Kanady, kteří tou dobou zrovna pobývali ve městě. 
Prohlásil, že kdyby jeho lidi přišli do Montrealu, 
rozhodně by se jim nedostalo takového uvítání. Conrad 
Weiser, jenž se konference rovněž účastnil, to 
považoval za trik, neboť věděl že katoličtí Mohavkové 
jsou mezi svými soukmenovci vítáni a běžně je 
navštěvují. Po skončení jednání poslal Weiser svého 
syna Sammyho k Mohavkům, aby se naučil jejich jazyk, 
tak jak to učinil on sám před více než čtyřiceti lety. 
 
V roce 1751 cestoval Theyanoguin do Stockbridge v 
Massachusetts, kde stála misionářská stanice, jež 
působila především mezi Mohykány. Cílem této cesty 
bylo zkonzultovat projekt vzdělávání členů kmene 
Mohavků.  
 
V polovině 18. století žilo mnoho Irokézů mimo svou 
zemi - Irokézii. Někteří se usídlili při řece Ohio, 
profrancouzští Mohavkové se usadili poblíže Montrealu. 
Podobně smýšlející Onondagové rovněž žili v Kanadě. 
Do roku 1753 se na francouzském území usadilo tolik 
Onondagů, že Theyanoguin musel konstatovat, že jejich 
oheň téměř vyhasl. 
 
Theyanoguin se v roce 1754 zúčastnil známé konference 
v Albany, na níž Benjamin Franklin předestřel svůj 
slavný Plán unie (Plan of Union). Jednou z hlavních 
náplní konference byla snaha uklidnit Irokéze. Angličtí 
zástupci také v tomto duchu apelovali na představitele 
Šesti národů - že se je Francouzi snaží ovládnout, že 
Britové jsou jejich nejlepšími spojenci atd. Theyanoguin 
poté pronesl následující řeč: 
 
„Bratři: Zprávy o tom, že náš národ žije velmi 
rozptýleně jsou pravdivé. Několikrát jsme se pokoušeli 
přetáhnout své lidi zpět... ale marně, neboť guvernér 
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Kanady (tou dobou jím byl Ange de Menneville markýz 
Duquesne) je jako hříšný a klamavý duch. Nicméně, 
pokud si to přejete, vytrváme ve svém úsilí. Ptali jste se, 
proč žijeme takto rozptýleni. Důvodem je vaše 
zanedbávání nás během posledních tří let.“ 
 
Poté Theyanoguin odhodil klacek za sebe a pokračoval: 
 
„Vy jste nás stejným způsobem odhodili za svá záda. 
Nevšímáte si nás, zatímco Francouzi jsou lstiví a bdělí 
lidé, kteří vždy používají maximální úsilí, aby svedli a 
přitáhli naše lidi k sobě. Toto je staré smluvní místo, kde 
vždy hořel oheň přátelství a zde jsme před třemi lety 
volali po uzavření (nové) dohody. Ale zdejší komisaři 
nás nepozvali na společné kouření (dýmky). Avšak 
Indiáni z Kanady sem často přicházejí a kouří zde 
(dýmku), což je proto, že chcete jejich bobří kožešiny. 
My je nenávidíme. Dosud jsme s nimi neuzavřeli mír... 
Je to vaše chyba, bratři, že jsme se neposílili vítězstvím. 
Mohli jsme jít a dobýt Crown Point (Ticonderoga), ale 
vy jste nám v tom zabránili... Místo toho jste zapálili 
svou vlastní pevnost v Saratoze, utekli jste tam odtud, 
což byla velká ostuda a skandál... Rozhlédněte se po své 
zemi. Spatříte, že nemáte žádná opevnění, dokonce ani 
okolo tohoto města. Podívejte se na Francouze - to jsou 
muži, ti opevňují všude. My se stydíme to říci, ale jste 
jako ženy, holí a otevření, bez jakýchkoli opevnění.“  
 
Conrad Weiser zachránil den, když se snažil uchlácholit 
obě strany. Incident nicméně ukázal, že Irokézové se 
stále snažili uplatňovat svou klasickou taktiku - štvát 
proti sobě Francouze a Brity, nedovolit, aby jedna strana 
nabyla výrazné převahy a sami z jejich sporů těžit (tzv. 
„play off“ taktika). Kromě toho Theyanoguinova řeč 
upozornila na jeden z důležitých prvků irokézské 
diplomacie. Přátelství se mohlo rozvíjet jen pravidelným 
znovu stvrzováním a uzavíráním stále nových dohod, 
jež by potvrzovaly a eventuelně rozšiřovaly ty 
předchozí. Pokud k tomu nedochází, může se 
neudržované přátelství brzy změnit ve válku.         
 
Zástupci Pennsylvánie chtěli koupit půdu západně od 
Apalačského pohoří, ale Theyanoguin byl proti. 
Komisaři však namítli, že on ani další Mohavkové do 
toho nemají co mluvit, neboť toto území získali od 
Susquehannoků Oneidové a Kajugové. 
 
Theyanoguin nakonec souhlasil, že tento nárok 
Pennsylvánie podpoří a v podobném duchu vedl řeč k 
přítomným Indiánům. Irokézové nakonec souhlasili z 
prodejem za celkem 800 liber šterlinků, ale o čtyři roky 
později dostali většinu území zpět.  

 
Citovaná Theyanoguinova řeč se dostala do širšího 
povědomí v koloniích, neboť byla publikována v 
novinách Gentleman´s Magazine. 
 
Po skončení konference došlo k neslavnému incidentu. 
Obchodník s pozemky John Lydius hostil ve svém domě 
Theyanoguina a dalších 15 náčelníků. Ti se opili a 
někteří z nich pak podepsali neslavnou Wyomingskou 
smlouvu (Wyoming Deed). Theyanoguin odmítl 
podepsat. Kauza však tímto neskončila a problémy s 
platností této smlouvy přetrvaly. Její dozvuky prý hrály 
svou roli i v tzv. Wyomingském masakru z roku 1778 
(útok Irokézů na pennsylvánskou osadu). 
 
Problémy s rozličnými územními nároky některých 
kolonií (Pennsylvánie, Connecticut, Massachusetts, 
New York) byly hlavní náplní irokézsko-britských 
vztahů v roce 1754. Začínající válka s Francouzi zatím 
nebyla považována za příliš důležitou.  
 
V lednu 1755 jednal Theyanoguin ve Filadelfii. 
Konference trvala několik dní a zúčastnili se jí i 
Cherokeeové vracející se z kanadského zajetí. Opět se 
jednalo především o převodech půdy. 
 
V květnu 1755 se Theyanoguin vrátil do svého sídla 
Canajoharie. 
 
V červnu 1755 se Theyanoguin a jeho bratr Abraham, 
oba se svými rodinami, setkali s Williamem Johnsonem 
v jeho sídle. Pomohli mu (za peníze) přeložit do 
irokézštiny jeho řeč k Šesti národům. Tou dobou už 
začínalo v konfliktu s Francouzi přituhovat. Mělo se za 
to, že Francouzi a jejich indiánští spojenci se chystají 
zaútočit na Albany. Theyanoguin a další mohavský 
náčelník Taragiorus dali dohromady asi 200 bojovníků a 
připojili se k Britům ve Fort Edwardu. Na straně 
Francouzů bojovalo rovněž množství Mohavků (katolíci 
z Caughnawagy) a tak musel Theyanoguin čelit situaci, 
že bude válčit se svými příbuznými. V září se už britské 
síly nacházely na jižním okrají jezera Jiří (Lake 
George). Mohavkové doufali, že se jim podaří 
přesvědčit své katolické příbuzné, aby se připojili k nim. 
Došlo dokonce k tajnému vyjednávání kdesi v lesích. 
 
Johnson, jež vlastně britské armádě velel, používal 
Theyanoguina jako překladatele (jeho angličtina už byla 
na slušné úrovni) a poradce, ale ne vždy jeho radám 
naslouchal. 
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Johnson poslal dva oddíly po pěti stech mužích, aby se 
pokusili překvapit Francouze ze zadu. Theyanoguin 
namítal, že to je chyba: „Pokud mají bojovat, je jich 
málo, pokud mají být zabiti, je jich moc.“ Pak prý 
Johnsonovi předvedl klasické pojednání o jednotě 
prostřednictvím přirovnání ke třem klackům - 
dohromady nejdou zlomit, zvlášť ano. Toto přirovnání 
je známo prakticky ze všech kultur a bylo oblíbenou 
„rekvizitou“ v mnoha spisech, takže se dá těžko říci, zda 
to Theyanoguin skutečně takto řekl.  
 
Místo nějakého pokusu o manévr či obchvat se Britové 
nakonec rozhodli pro přímý úder a postupovali proti 
Francouzům. 8. září 1755 došlo k bitvě. Francouzi sice 
připravili podobnou past jako na Braddocka, ale 
tentokrát jim to nevyšlo. Podle jedné verze katoličtí 
Mohavkové vyzradili svou pozici a tím zhatili celé 
překvapení. Angličané zaútočili jako první. 
Theyanoguin postupoval v čele svých Mohavků. Jeho 
kůň dostal zásah a starý náčelník spadl na zem. Než se 
stačil zvednout, byl probodnut bajonetem a zřejmě na 
místě zemřel. Mohavkové spolu s některými britskými 
oddíly začali ustupovat, ale hlavním silám vedeným 
Johnsonem, jenž rovněž utrpěl zranění, se nakonec 
podařilo Francouze zatlačit. Svou roli sehrálo i to, že 
kanadští Mohavkové také ztratili svého náčelníka a 
většina se jich odmítla dalších bojů zúčastnit. Podobně 
zareagovali i Abenakiové, kteří rovněž bojovali na 
straně Francouzů. Bitva nakonec skončila v podstatě 
nerozhodně (co se týče celkových ztrát) i když ze 
strategického hlediska šlo o vítězství Britů. 
 
Mohavkové se chtěli za ztrátu svých náčelníků (zemřel i 
Taragiorus) pomstít (umučením) na zajatém 
francouzském veliteli generálu Dieskau, ale Johnson to 
nedovolil. Mohavkové kromě obou náčelníků ztratili 
dalších třicet mužů. Problém ale byl, že se nedařilo stále 
nalézt Theyanoguinovo tělo. Johnson účast Mohavků 
komentoval: „ ...bojovali jako lvi... Starý Hendrick, 
velký sachem Mohavků, je, jak se obáváme, mrtev.“  
 
I když jeho tělo nebylo nalezeno, je jasné že 
Theyanoguin v bitvě zemřel. Týdny po jeho smrti se 
scházely dary pro jeho rodinu (měl syna a dceru). 
Scházely se kondolenční delegace. V tzv. kondolenčním 
rituálu museli být nahrazeni zemřelí ligoví sachemové. 
Taragioruse vystřídali hned, ale Theyanoguin byl 
nahrazen až roku 1758. 
 
Theyanoguinův portrét visel až do roku 1911 v 
newyorkském státním Kapitolu, ale zničil ho požár. 
 

Theyanoguina je možno považovat za prostředníka mezi 
kulturami (culture broker). Nebyl však tím typem, jenž 
by žil na pomezí obou kultur, ale byl to klasický 
Mohavk. Mohavk, který však měl nebývale čilé styky s 
kolonisty, ale vždy se stavěl za zájmy sebe a svého lidu. 
Byl i významným válečníkem o čemž svědčí údajných 
39 zabitých či zajatých nepřátel, jež měl na svém kontě 
v době malování jednoho z mnoha portrétů (30. či 40. 
léta 18. století). Přes všechny problémy se považoval za 
věrného spojence Britů. Je pravděpodobné, že jak on, 
tak William Johnson, kdyby ještě žili, by se přiklonili na 
jejich stranu během americké války za nezávislost. Tak 
to ostatně učinila většina Mohavků v čele s Josephem 
Brantem.  
 

 
 
Henry Bouquet 
* 1719, + 1765 
 
Plným jménem Henry Louis Boquet se narodil v Rolle 
ve Švýcarsku, v rodině důstojníka jako první ze sedmi 
synů. Vojenskou kariéru zahájil již v 17 letech - roce 
1735 v holandské armádě. Později sloužil v armádě 
Sardinského království. V roce 1748 v Piedmontu, opět 
ve službách holandského krále svým výborným plněním 
úkolů a velkou inteligencí zaujal Prince Oranžského 
natolik, že jej jmenoval velitelem setiny ve své gardě. 
Ve volných chvílích se vzdělával v přírodních vědách a 
navázal dobré kontakty s vynikajícími profesory na 
univerzitě v Leydenu.  
 
V roce 1756 přešel do anglických služeb. Díky svému 
původu byl jmenován podplukovníkem Královských 
Američanů, jednotky, která se skládala převážně z 
německých a švýcarských osadníků z Pennsylvánie. 
Tento pluk nejprve působil v Charlestonu a v roce 1758 
byl povolán generálem Forbesem do Philadelphie, která 
byla výchozím bodem v tažení proti Ft. Duquesne.  
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Na této výpravě byl Bouquet jmenován druhým 
velitelem po Forbesovi. Na jeho radu byla postavena 
nová cesta přes centrální Pennsylvánii, místo toho aby 
armáda použila starou Braddockovu silnici. V průběhu 
expedice kvůli onemocnění Forbese zcela převzal 
velení.  
 
Během Pontiakova povstání v roce 1763 rozhodným 
způsobem porazil indiány v bitvě u Bushy Runu. V této 
době získala jeho pověst také trvalý šrám. V 
korespondenci, kterou si během léta 1763 vyměnil se 
svým nadřízeným gen. Amherstem, padl nápad, že se 
indiánům kteří oblehli Fort Pitt rozdají deky infikované 
neštovicemi. Tato nemoc se skutečně mezi indiány 
rozšířia, ovšem zda byli příčinou deky z pevnostní 
nemocnice a Bouquetův rozkaz není zcela jasné. Pokud 
by tomu tak skutečně bylo, šlo by o první známý případ 
použití bakteriologické zbraně v Severní americe.  
 
Na podzim roku 1764 se Bouquet stal velitelem Ft.Pitt. 
S cílem oslabit stálé indiánské útoky, vedl 1500 
milicionářů i vojáků pravidelné armády do Ohia. Když 
výprava 13.října 1764 dosáhla Tuscarawas River 
představitelé Šavanů, Seneků a Delawarů přišli žádat o 
mír. Při vyjednávání se mu podařilo dosánout propuštění 
200 bělochů zajatých indiány.  
 
V roce 1765 byl jmenován brigádním generálem a 
velitelem britských sil v jižních koloniích. Zemřel 6.září 
v Pensacole na Floridě, patrně na záchvat žluté zimnice. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Major James Grant 
* 1720, + 1806 
 
James Grant se narodil v Ballindalochu. Jeho otec, 
William Grant, byl plukovníkem jedné z Nezávislých 
kumpanií, ze kterých byla později zformován 43. 
(později 42.) horalský regiment, známý též jako Black 
Watch.  
 
James se v roce 1741 stal důstojníkem u 1. pěšího pluku 
- Royal Scots a roku 1744 byl povýšen na poručíka 
granátníků. V témže roce si koupil kapitánský patent u 
pluku Grey Scots. Během války o rakouské dědictví 
sloužil ve Flandrách, kde se mimo jiné zúčastnil bitvy u 
Fontenoy v r.1745.  
Když byly pro službu v Severní Americe zakládány dva 
nové pluky, stal se majorem u 77. regimentu. Grant byl 
velmi ambiciózní a se svými "nezkušenými a 
nevycvičenými" muži chtěl být převeden "někam blíž 
Armádě" do New Yorku. Byl britským důstojníkem až 
do morku kostí, napsal, že je připraven "vzdát se 
domýšlivého nošení plédu za hodnost podplukovníka u 
jakéhokoliv stálého nebo zkušenějšího pluku".  
Když byl 77. regiment v roce 1758 přidělen k výpravě 
generála Forbese proti Fort Duquesne, stal se Grant 
poradcem a štábním důstojníkem. Na provinční 
jednotky a milici nahlížel s despektem a tato vlastnost 
mu zůstala až do konce jeho života. 11. září poprvé 
samostatně velel jednotce 850 mužů při nájezdu na 
francouzskou pevnost. Tato výprava skončila 
katastrofou. Grant byl zajat, výprava ztratila 300 mužů, 
padlých, raněných nebo zajatých. On sám dával vinu 
provinčním vojákům a milici, ze kterých byl přepadový 
oddíl převážně složen. Zpráva o Grantově porážce se 
roznesla po celé Severní Americe a Británii a on sám 
věřil, že jeho "kariéra nepřežije tento den". V zajetí byl 
držen v Quebecu a nakonec byl propuštěn při výměně 
zajatců na konci roku 1759. Při návratu do Amherstova 
velení zjistil, že na něj ostatní stále nahlížejí s vážností.  
 
Roku 1760 byl ustanoven zástupcem Archibalda 
Montgomerieho na tažení proti Čerokíjům. Po dobu 
tohoto tažení byl povýšen na podplukovníka. Grant se 
stal pravou rukou velitele pluku a pustil se do 
organizace logistiky. Montgomerie se o něm vyjádřil, že 
"má velký podíl na úspěchu této expedice díky svým 
zkušenostem". Druhé výpravě v roce 1761 už velel zcela 
a metodickým ničením vesnic i úrody dosáhl toho, že 
Čerokíjové byli nuceni žádat o mír. Grantovi muži pak 
byli převeleni do karibského kontingentu generála 
Roberta Moncktona. Na Martinik připluli 9. února 1762, 
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krátký čas po jeho dobytí britskými silami. Grant 
osobně byl převelen na 2 měsíce zpět do Charles 
Townu, aby zde verboval, a poté zpět do Karibiku jako 
velitel nového 40. regimentu, který měl podporovat 
operace v Havaně.  
 
Pluk ale připlul až po obsazení Havany a Grant se stal 
vojenským guvernérem Havany.  
V roce 1763 svůj pluk opustil a vrátil se do Anglie, kde 
svědčil při obvinění generála Keppela ze zpronevěry 
válečné kořisti po dobytí Havany. V roce 1764 byl v 
Londýně jmenován guvernérem Východní Floridy. 
Smlouvou z Ft.Picolata zastavil indiánské nájezdy a 
podporoval v této kolonii nové osidlování. Snažil se 
podporovat rozvoj zemědělství a obchod s indigem, 
bavlnou, (košenilou)šarlatem a stavebním dřívím. 
Většina jeho plánů ovšem skončila bez výraznějších 
úspěchů. Osobně získal a rozvinul několik plantáží, 
které následně daroval. Spoustu nepříjemností a nepřátel 
získal například tím, že odmítal povolit ustavení 
koloniálního shromáždění. Nemoc jej v roce 1771 
donutila složit funkci a vrátit se do Británie.  
 
V roce 1773 získává poslanecký mandát za Banffshire. 
Ve sněmovně patřil k nejzatvrzelejším představitelům 
protiamerické strany. Mimo jiné prohlásil, že by mohl " 
...pochodovat z jednoho konce kontinentu na druhý s 
pěti tisíci muži."  
 
Po vypuknutí Americké revoluce se vrátil do aktivní 
služby a 30.července 1775 se vylodil v Bostnu s 
hodností brigádního generála. Ovšem zůstává 
nadpočetný, a to až do 11.prosince, kdy je jmenován 
velitelem 55.(Westmorelandského)regimentu. Tomuto 
pluku velel až do roku 1791. V létě 1776 je povýšen na 
generálmajora a stává se důležitým poradcem generála 
Howa. Pro svou krutost a bezohlednost byl velmi brzy 
nenáviděn všemi na straně kolonií. Mimo jiné navrhoval 
vypálení Philadelphie, New Yorku a Bostnu.  
 
V roce 1778 vedl výpravu, při které osvobodil město 
Saint Lucia z francouzských rukou a úspěšně je ubránil 
při pokusech o jeho znovudobytí. Zůstal vojenským 
velitelem v Karibiku a v srpnu 1779 se kvůli vážné 
nemoci vrací zpět do Skotska. Roku 1782 byl povýšen 
na generálporučíka a ustanoven velitelem hradů 
Dumbarton a Stirling. Roku 1791 se stává velitelem 
11.pěšího pluku. Roku 1796 byl povýšen na generála. 
Roku 1802 byl donucen vzdát se křesla parlamentu 
kvůli chabému zdraví a o čtyři roky později na svém 
panství umírá. 
 

 
 
Brigádní generál John Forbes 
* 7. září 1707, + 11. března 1759 
 
Narodil se v Pittencrief ve skotském kraji Fife. Nejprve 
začal studovat medicínu, ale po dvou letech studium 
ukončil a rozhodl se pro dráhu vojáka. Do armády 
vstoupil v roce 1735 v hodnosti poručíka u Royal Scot 
dragoons. Později byl převeden k dragounskému pluku 
Scot Greys a zde se vypracoval až na podplukovníka. 
Ve štábu vévody z Cumberlandu působil ve funkci 
generálního ubytovatele. V roce 1757 byl jmenován 
plukovníkem 11.pěšího regimentu a vyslán do kolonií k 
posílení expedice proti Louisbugu. Statečnost a 
důslednost mu vynesla povýšení na brigádního generála 
a jmenování na velitelský post ve výpravě proti 
Ft.Duquesne.  
 
Díky těžkopádnému a školskému přístupu "podle 
příruček a řádů" k tomuto úkolu si Forbes znepřátelil 
mnohé, včetně čerokíjských spojenců, kteří začali 
houfně dezertovat. Během výpravy Forbes trpěl buď 
tuberkulózou nebo rakovinou a většinou velel z lůžka. 
Po dosažení Ft.Duquesne se jeho zdraví natolik zhoršilo, 
že 3.prosince musel odcestovat a dva měsíce po svém 
návratu do Filadelfie, 11. března 1759, brigádní generál 
John Forbes zemřel. Je pochován v Christ Church v 
historickém centru města dnešní Filadelfie. 
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Kee-o-kuk, Keokuk 
 
Ostražitý Lišák 
 
(1783-1848) 
 
 Jak již jméno našeho náčelníka naznačuje, byl Keokuk 
rodem Liška, náčelník vynikající jezdeckým uměním. 
Byl rovněž znalý válečnému řemeslu a diplomacii.  
 
 Když Černý jestřáb vytáhl do boje, varovali Keokukovi 
lidé svého náčelníka, aby se k válce nepřipojoval, že by 
to pro Indiány znamenalo neštěstí. A on jejich hlasu 
vyslyšel. V roce 1812 taktéž odmítl britskou nabídku ke 
spolupráci ve válce a naopak mírovou smlouvu podepsal 
s vládou Američanů.  
 
 Malíř George Catlin jej popsal těmito slovy:  
 
"Kee-o-kuk . . . je nynějším náčelníkem kmene. Je to 
hrdý a důstojný muž. Má dost nadaní a důvtipu k tomu, 
aby dokázal na sebe strhnout pozornost celého světa. Na 
konci Války Černého jestřába v roce 1833 . . .  byl Kee-
o-kuk  jmenován generálem Scottem, coby hlavní 
náčelník Lišek a Sauků. S tímto generálem také Kee-o-
kuk podepsal smlouvu v Rock Island v Illinoi. Jako jeho 
hlavní zásluha na jeho náčelnickém jmenovaní byla 
skutečnost, že během války dokázal držet až třetinu 
válečníků v neutrálním postavení, což nemalou měrou 
přispělo k vítězství Američanů. Tím bylo také ušetřeno 
mnoho životů. Po válce byl Černý jestřáb a jeho dva 
synové, stejně tak jeho věrní následovnici odvedení v 
poutech do St. Louis a Kee-o-kuka uznali za náčelníka i 
zbylí příslušnici kmene.  Když jsem jej maloval, 
pózoval mi náčelník oblečen tak jak byl, se štítem na 
paži a s odznaky svého náčelnictví v jeho levé ruce. 

Neznal jsem jiného Indiána, který by byl více výmluvný 
než on. Při návštěvě Washingtonu dokonce veřejně 
promluvil před tisíci posluchači a hájil před nimi práva 
svého lidu." 
 
"Kee-o-kuk byl jako většina slavných náčelníků ve 
třicátých letech devatenáctého století, působivý, 
vzdorovitý, statný člověk, kterému Catlin lichotil, tak 
jako každému náčelníku, kterého maloval na svých 
cestách po Západě.  
 

 
 
Kondiaronk 
 (Kandiaronk, Le Rat, Gaspar Soiaga, Suouias?, 
Sastareci?, Adario) 
  
 
Náčelník Hurónů/Wyandotů, významný válečník a 
diplomat (narozen cca 1649-zemřel 2. 8. 1701). 
 
Významný francouzský jezuita a autor často citovaných 
dějin Nové Francie Pierre Charlevoix nazval tohoto 
Wyandota „Indiánem s nejvyššími kvalitami jakého kdy 
Francouzi v Kanadě poznali“. I když byl v době své 
smrti velmi uznávaným náčelníkem, nevyhnul se ani on 
nálepky zrádce, či huronského Machiavelliho především 
kvůli své akci v roce 1688 o níž bude ještě řeč. 
 
Kondiaronk znamená v huronštině „krysa“, Francouzi 
ho tedy nazývali Le Rat. Sám Kondiaronk vlastně nebyl 
klasickým Hurónem ale Wyandotem – členem kmene 
vzniklým po sloučení Hurónů, Petunů (Tionontati) a 
zřejmě i dalších zbytků okolních etnik (Neutrálů aj.) 
rozprášených po irokézských útocích 1648-1651. 
Zřejmě právě v této pro zmíněné kmeny nelehké době 
přišel Kondiaronk na svět. V roce 1671 se Wyandoti 
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usídlili v okolí Michilmackinacku (pevnost mezi 
Huronským a Michiganským jezerem) a zůstali zde až 
do roku 1701, kdy se přesunuli k nově založenému 
Detroitu.  
 
První zmínka v pramenech o Kondiaronkovi je z 80. let 
17. století. Nebyl v té době nějakým velkým sachemem, 
ale asi spíše válečným náčelníkem. V roce 1687 napadli 
Francouzi a jejich spojenečtí Indiáni Seneky a je možné, 
že s k výpravě připojil i Kondiaronk se svými muži. 
Tato výprava však nedopadla nijak slavně - zničila 
několik seneckých vesnic a množství úrody. Vojenská 
síla Irokézů jako celku nebyla nijak narušena. Francouzi 
vedli s Irokézi války již od roku 1609, od slavného 
Champlainova „výstřelu“ proti Mohavkům. V letech 
1667-84 panoval mezi Francouzi a ligou Irokézů mír, 
ale Irokézové začali koncem 70. let napadat francouzské 
indiánské spojence a tak bylo jen otázkou času kdy 
Francouzi budou muset zareagovat. Kmenům z oblasti 
velkých jezer však vadilo, jak pomalu se Francouzi 
odhodlávají k akci a velmi se obávali, že je nechají na 
holičkách. Ani zmíněná výprava z roku 1687 situaci 
nevyřešila. Kondiaronk chápal v jakém postavení 
Wyandoti/Huróni jsou. Nebyli schopni se sami postavit 
Irokézům, na algonkinské spojence se nedalo plně 
spoléhat a proto bylo třeba přistupovat k problému 
flexibilně. Buď potřebovali získat pevné a fungující 
spojenectví s Francouzi anebo uzavřít účinnou alianci s 
Irokézi. Rozhodně jim však nevyhovoval případný 
separátní mír mezi Francouzi a Irokézi, po němž by byli 
vystaveni útokům tohoto mocného kmenového svazu. 
 
Na jaře 1688 shromáždil 40-100 bojovníků (prameny 
udávají různé číslo) svého kmene a vydal se na 
jihovýchod, aby se připojil k francouzské kampani proti 
Irokézům. Nicméně ve Fort Frontenacu (pevnost na 
severním pobřeží jezera Ontario) Kondiaronk zjistil, že 
Francouzi vyjednávají se třemi prostředními 
irokézskými kmeny (Oneidové, Onondagové, Kajugové) 
o případném míru. Wyandot předstíral, že to pochopil a 
slíbil, že se tedy vrátí domů a nenaruší probíhající 
jednání. Stalo se však něco zcela jiného. Kondiaronk se 
dověděl kde mají jednání proběhnout a tím také odhadl 
trasu irokézských ambasadorů. Se svými bojovníky 
dorazil na místo, kde se měli vyloďovat. 
Wyandoti/Huróni čekali několik dní a trpělivost se jim 
vyplatila. Skupina irokézských vyjednavačů vedená 
slavným sachemem Teganissorensem (Decanisora) a 
doprovázená cca 40 bojovníky byla napadena ze zálohy 
při vyloďování. Wyandoti/Huróni je vcelku snadno 
přemohli, několik jich zabili a zbytek zajali. Podařilo se 
uniknout jen jednomu zraněnému Irokézovi. 

 
Zajatý Teganissorens protestoval, že jsou míroví 
vyjednavači. Kondiaronk vyjádřil naoko velké 
překvapení. Kanadský guvernér Denonville mu údajně 
sdělil, že tudy má procházet irokézská válečná výprava 
a „doporučil“ mu ji napadnout. Poté se Kondiaronk 
rozhodl, že Irokéze tedy propustí (vyjma jednoho jako 
náhradu za mrtvého Wyandota) a vyprovodil je se slovy: 
„Jděte mí bratři. Přestože s vámi válčím, tak vás 
propouštím a dovoluji vám jít domů. Byl to francouzský 
guvernér, který mě navedl k tomuto hroznému činu, 
který bych nebyl schopen strávit, pokud se za to vašich 
pět národů nepomstí a nedojde spravedlivého 
odškodnění.“ 
 
Kondiaronk se svými muži se potom „stavil“ ve Fort 
Frontenacu a jen tak mimochodem sdělil Francouzům, 
že zhatil jejich mírové plány. Pak se vydali zpět domů k 
Michilimackinacku. Tam onoho jednoho zajatého 
Irokéze vydal Francouzům, kteří nevěděli, že byly 
navázány mírové rozhovory mezi Francouzi a Irokézi. 
Velitel pevnosti nechal zajatce popravit. Zajatcovy 
námitky, že je mírový vyslanec, nebral na radu 
Kondiaronka vážně. Před popravou ale Kondiaronk 
propustil jednoho starého adoptovaného Irokéze a 
nechal ho celý výjev pozorovat, přičemž mu vše 
„vysvětlil“ (jak se Francouzi chovají k irokézským 
ambasadorům). Pak ho poslal ke svým starým druhům 
do Irokézie, aby jim o tom pověděl. 
 
Dosáhl toho, co potřeboval. Irokézové se velmi naštvali 
na Francouze kvůli jejich údajné zrádnosti a naopak byli 
ochotni začít jednat s Wyandoty/Huróny. Mírová 
jednávání nezachránil ani onen jeden Irokéz, který unikl 
při přepadu Wyandotů a jehož Francouzi ujistili, že v 
tom nemají prsty. I když někteří Irokézové předstírali i 
nadále ochotu jednat, šlo nejspíše o vyčkávací taktiku. 
Guvernér Kanady Brisay de Denonville se na 
Kondiaronka pochopitelně naštval, označil ho za zrádce, 
ale nebyl schopen ho nijak potrestat. V krátké době 
začali mít Francouzi velké problémy s ofenzívou 
Irokézů a Denonville sám požádal o odvolání. Na jeho 
místo nastoupil Buade de Frontenac, jenž byl 
guvernérem již v letech 1672-82. Zdá se, že ten na 
Kondiaronkovu zrádnost rychle zapomněl. 
 
Kondiaronk mezitím údajně kul další plán. Podle 
předního francouzského trapera (coureur de bois) 
Nicholase Perrota se rozhodl, že s pomocí Irokézů 
zlikviduje Ottawy. Tajně odcestoval do země Irokézů. 
Tam se s nimi domluvil na následujícím plánu. 
Kondiaronk měl předstírat jednání o obecném míru 
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pozvat i Irokéze, ale pak jim umožnit přepad Ottawů. 
Huróni měli sice naoko předstírat boj s Irokézi, ale měli 
střílet jen prach bez kulek. Perrot se o plánu dověděl od 
Irokézů prostřednictvím jednoho jezuity. Poté dal 
Kondiaronkovi vědět, že o tom ví, čímž se plán zhroutil. 
 
Existence tohoto plánu je však přinejmenším sporná. 
Ottawové a Wyandoti byli dlouholetými spojenci se 
silnými vzájemnými vazbami. Kdyby plán brali 
Irokézové vážně, těžko by umožnili, aby se o něm 
dověděl Perrot. Spíše se zdá, že chtěli Kondiaronka 
zdiskreditovat. I když kdo ví? Kondiaronk nebyl koněm 
na kterého hodlali Irokézové vsadit. Tím se stal jiný 
Hurón/Wyandot Escoutache neboli Baron (Le Baron). V 
pramenech je zaznamenaný střet těchto dvou 
huronských náčelníků v roce 1695, kdy se konalo 
shromáždění kmenů z okolí Michilimackinacku z 
podnětu hlavního francouzského zástupce v této oblasti 
La Mothe-Cadillaca. Projednávalo se předpokládané 
napadení Miamiů Irokézi. Baron zde prezentoval názor, 
že Irokézové nechtějí ublížit místním kmenům, ale 
naopak je chtějí pozvat blíže k sobě, aby se mohli 
sjednotit, čemuž Miamiové brání. Kondiaronk naopak 
vyzval ke sjednocení spolu s Miamii k boji proti 
Irokézům. Tou dobou však Baronova frakce převládla a 
větší část z okolních kmenů (hlavně Huróni) s Irokézi 
nebojovala. 
 
 
V roce 1697 se část Baronových stoupenců vydala k 
Irokézům, kde měli obdržet území, na němž se mají 
usadit. Sám Baron se vydal k Miamiům, přičemž 
avizoval vyjednávání. Měl se zřejmě přitom spojit s 
Irokézi a napadnout překvapené Miamie. Kondiaronk 
však poslal Miamiům varování, aby nevěřili Baronovi a 
sám se vydal se skupinou asi 150 válečníků (Wyandotů, 
Ottawů, Pottawatomiů, Sauků) naproti Irokézům. Od 
zajatých zvědů se dověděl, že Irokézů je asi 250, ale 
mají málo kanoí (jen pro 60 mužů). Vydal se k jejich 
táboru a poté předstíral spolu se svými bojovníky, že se 
lekli irokézské početní převahy. Kondiaronkovi muži 
začali prchat na kanoích a Irokézové za nimi vyslali 60 
mužů, aby je pronásledovali. Ujeli asi 6 kilometrů 
směrem na jezero Erie a pak se zastavili a rozestoupili. 
Počkali si na první salvu Irokézů, která zabila jen dva 
muže a pak, aniž čekali až znovu nabijí, se na ně vrhli a 
došlo k prudké bitce. Indiáni vedení Kondiaronkem v ní 
brzy získali převahu a prakticky všechny nepřátele 
zlikvidovali. Zabili 37 Irokézů, 14 zajali a některé další 
utopili. Mezi zabitými bylo i pět významných sachemů. 
Toto vítězství pohřbilo možnost irokézsko-huronské 
aliance, kterou zřejmě plánoval Baron. 

 
Někdy v 80. či v 90. letech se s Kondiaronkem setkal 
francouzský cestovatel baron Lahontan. V jeho knize je 
Kondiaronk vzorem pro postavu jménem Adario - 
náčelník Hurónů/Wyandotů v Michilimackinacku. Ten 
je jakýmsi předobrazem klasického „ušlechtilého 
divocha“ z 18. století. Baron Lahontan s ním vede jakýsi 
rozhovor a skrze Adaria si do značné míry vylévá své 
vlastní politické názory a kritizuje mnohé evropské 
(francouzské) nešvary té doby. Adario se kriticky 
vyjadřuje např. o francouzském právním systému, 
papežovi, jezuitech, válce, lékařství aj. Jeho odpovědi 
jsou často velmi dlouhé a složitě formulované. 
Například když se Lahontan baví o právu v Evropě 
tvrdí, že systém trestů je nutný pro korigování špatných 
lidí. Na to Adario: „Co za druh lidí musí být tito 
Evropané? ... Musí být donucováni dělat dobro a nemají 
žádnou jinou motivaci vyhýbat se zlu, než obavu z 
trestu?“. Adario tvrdí, že oni právo nepotřebují, protože 
ho nepotřebovali ani jejich předkové, kteří žili 
spokojeně i bez něj. Napadá údajné právo Francouzů 
(resp. jejich krále) na to, aby Indiáni podléhali jejich 
zákonům. Je otázkou kolik z toho, co Adario údajně říká 
bylo skutečně vysloveno Kondiaronkem, dnešní autoři 
se domnívají, že jen velmi málo. 
 
Koncem 17. století již probíhala velmi intenzivní 
vyjednávání mezi Irokézi, kteří už měli dost válčení se 
stále silnějším nepřítelem a Francouzi, do nichž se 
zapojovali i francouzští domorodí spojenci. Angličané 
jako spojenci Irokézů se z války (válka krále Viléma 
1689-1697) stáhli již roku 1697 a Irokézové zůstali 
osamocení a museli chtě nechtě vyjednávat. Důležitých 
jednání se účastnil i Kondiaronk jakožto 
„nejcivilizovanější a nejvýznamnější osobnost ´Horních´ 
národů“. Stal se věrným spojencem guvernéra 
Frontenaca (druhé funkční období měl 1689-98), resp. 
po jeho smrti nového guvernéra Callièra. Na setkání v 
Montrealu v září roku 1700 došlo ke slovní „potyčce“ 
mezi Kondiaronkem a irokézským mluvčím, kdy 
Kondiaronk bránil Onontia (obecný indiánský název pro 
francouzského guvernéra) proti irokézským obviněním, 
upozorňoval na několikeré porušení míru ze strany 
Irokézů (to pokrytectví!), avšak zároveň nabádal využít 
současnou šanci k uzavření míru: „Jejich (irokézské) 
ruce byly pokryty krví našich spojenců a jejich maso je 
stále mezi jejich zuby... , dnes ale slunce rozehnalo 
všechny tyto mraky, a ukázal se nádherný Strom míru, 
jenž byl již vysazen na nejvyšší pozemské hoře.“ Po 
těchto jednáních se Kondiaronk vrátil do 
Michilimackinacku a přesvědčoval jezerní Indiány, aby 
se dostavili na konferenci, jež se plánovala na příští rok. 



 207

Důležité shromáždění se zde konalo v květnu 1701. 
Kondiaronkovi se podařilo přesvědčit množství 
účastníků, aby souhlasili s kompromisem.    
 
21. července 1701 začala velká konference v Montrealu. 
Hlavní část irokézské delegace čítala 200 mužů 
(zástupci všech kmenů kromě Mohavků, kteří dorazili 
až po uzavření míru, ale dohodu akceptovali). Poté 
dorazilo 200 kanoí francouzských spojenců (Ottawové, 
Ojibwejové, Potawatomiové, Huróni/Wyandoti., 
Miamiové, Kiskakoni, Winnebagové a spousta dalších) 
v celkovém počtu 700-800 lidí. Celkově se na 
konferenci sešlo okolo 1300 domorodců z  asi 30 
kmenů. Protokol indiánské diplomacie nabádal k 
užívání metafor a květnatých frází v projevech, 
přestávek (i několikadenních), rozdávání darů, či 
navracení zajatců - toto se očekávalo jak od hostitelů tak 
od hostů. Indiáni trvali na tom, aby i překladatelé 
mluvili se stejným důrazem, dikcí a gesty jako původní 
mluvčí. Jako „rekvizity“ se používaly mj. tomahavky, 
oheň, ale především wampumy a dýmky. Kondiaronk 
patřil ke klíčovým postavám jednání. Na jeho význam 
ukazuje i to, že nemluvil jen za svůj kmen, ale rovněž za 
několik dalších a v některých vystoupeních dokonce za 
všechny shromážděné indiánské spojence Francouzů. 
Guvernér Callière na něj velmi spoléhal. Brzy se však 
objevily problémy. 25. července mluvil Kondiaronk o 
tom, že Irokézové nejsou ochotni vydat zajatce 
francouzských indiánských spojenců. Naznačil, že se 
obává, že Irokézové se pokusí o podvod. Irokézové zase 
tvrdili, že zajatci byli adoptováni jako děti a už se dávno 
sžili s rodinami. Tyto spory pokračovaly několik dalších 
dní. Kondiaronk, který přesvědčil svůj vlastní kmen a 
spojence, aby do Montrealu přivedli zajaté Irokéze, byl 
tímto ponížen.  
 
Bohužel zřejmě v důsledku lokálního přelidnění a 
zhoršených hygienických podmínek vypukla v 
Montrealu epidemie. Jednou z jejích obětí se stal i 
Kondiaronk. 1. srpna se dostavil na jednání, ale brzy 
ulehl se silnou horečkou. Byly mu dávány posilující 
nápoje. Víno odmítl a chtěl bylinkový nápoj. Přesto 
ještě vedl dvouhodinovou řeč „značně potichu“, při níž 
všichni bedlivě naslouchali. Snažil se vystupovat 
nestranně a nabádal zapomenout na rozpory a uzavřít 
mír. Poté, co skončil, byl příliš slabý na to, aby se vrátil 
do své chatky. Odnesli ho na křesle rovnou do špitálu, 
ale jeho stav se stále zhoršoval. Ve dvě hodiny 
odpoledne 2. srpna 1701 zemřel.  
 
Pohřebních rituálů se nejprve překvapivě ujali 
Irokézové, po nich se u těla vystřídaly další kmeny. 

Pohřeb jako takový se konal 3. srpna 1701 a šlo o 
velkou podívanou. Francouzi zajistili 60 mužů jako 
vojenskou eskortu. Účastnil se ho guvernér Montrealu 
Vaudreuil, mnoho Indiánů, včetně synů a bratra mrtvého 
(tváře začerněné na znamení smutku), francouzský 
klérus, paní Champignyová, manželka intendanta (druhá 
nejvyšší hodnost po guvernérovi) a mnoho dalších. 
Pohřeb měl křesťanskou formu, neboť Kondiaronk byl 
konvertita. Kondiaronka uložili do hrobky v kostele 
Notre Dame a na ní bylo napsáno: „Zde leží Krysa, 
huronský náčelník.“ Hrob se však do dnešních dnů 
nezachoval. 
 
Jeho smrt jednání nepřerušila a naopak stmelila 
účastníky, aby se více snažili najít kompromis. Hned 
následující den - 4. srpna 1701 - se všechny zúčastněné 
strany dohodly na míru. Na míru, který ukončil desítky 
let trvající irokézské války. Mír, který sice nebyl úplně 
trvalý, ale jehož výsledky ovlivnily vývoj v Severní 
Americe až do sedmileté války. Pozice Francouzů se na 
dlouhou dobu upevnila a Irokézové samotní už pro ně 
nikdy nepředstavovali vážnou hrozbu. Jezerní kmeny 
potvrdily, že jsou pro Francouze prvořadými spojenci. 
Během Pontiacova povstání (1763-64) se mělo ukázat, 
že jsou Francii věrnější než samotní Francouzi. 
 
Kondiaronk byl zajímavou osobností. Ač šlo o 
uznávaného válečníka, získal si postupem doby reputaci 
jako vynikající diplomat a obhájce trvalého míru s 
tradičními irokézskými nepřáteli. Jeho jméno bude 
navždy spojeno s jednáními v rámci nejdůležitější 
mezietnické konference v dějinách koloniální Severní 
Ameriky.     
 

  
 
Handsome Lake (Krásné Jezero) 
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    Jak se 18. století chýlilo ke konci, ptalo se mnoho 
Seneků, příslušníků nejsilnějšího národa z rozkolísaného 
společenství Irokézů, zdali pro jejich tradiční hodnoty 
existuje vůbec ještě nějaká budoucnost. Ignorováni 
svými původními vazaly a spojenci z oblasti Ohia, 
ztráceli kmenovou a osobní sebejistotu potřebnou k 
vůdcovství. V zoufalství mnoho z nich podléhalo 
alkoholu, čímž v očích bezcitných bílých vytvářeli 
dojem zpustlých, mravně pokleslých jedinců. 
 
Krásné jezero při kázání v kmenovém dlouhém domě v 
Tonawandě. Krásné jezero, svatý muž veliké proslulosti, 
měl ve svých 64 letech, když propadl alkoholismu, 
vidění. Do pol.19.stol. se stala stoupenci jeho učení asi 
polovina Irokézů. 
 
    Bez zábran přicházeli philadelphští kvakeři i 
misionáři z dalších křesťanských denominací, aby se 
Seneky pokusili, svými slovy, "zachránit" změnou jejich 
víry a hodnot, naučením je farmářství bělošského typu a 
přivedením k tomu, aby dali před koncentrovaným 
osídlením ve společných dlouhých domech přednost 
životu bílých v rozptýlených soukromých farmářských 
usedlostech. Tímto způsobem nebyli indiáni jeden 
druhému na dohled, takže muži nebyli znemožnění, 
když je někdo viděl na poli "dělat ženskou práci"; staré 
vzorce společenské pospolitosti však zaznamenaly silný 
otřes. Jeden ze Seneků, Sagoye-watha (Ten, kdo udržuje 
ostatní v bdělosti), bílým známý jako Red Jacket 
(Červená vesta), uznávaný řečník a obránce tradic svého 
lidu, se při jedné příležitosti pokusil horlivého misionáře 
z Bostonské misijní společnosti zastavit těmito 
pohrdavými slovy: 
 
    Bratře, těžko nám zbylo tolik místa, abychom si 
mohli rozprostřít své přikrývky; máte naši zemi, ale 
nejste spokojení, chcete nám násilím vnutit Vaše 
náboženství … bratře, říkáš, že existuje jen jedna cesta, 
jak uctívat Velkého ducha a sloužit mu; pokud existuje 
ale pouze jediné náboženství, proč se vy bílí tolik lišíte 
v názorech na něj? Proč se neshodnete, když všichni 
čtete tu samou knihu?...  
    Bylo nám řečeno, že Vaše náboženství bylo dáno 
Vašim praotcům a poté předáváno z otce na syna. My 
máme také náboženství, které dostali naši praotcové a 
které dále předávali svým dětem. Uctíváme tuto cestu. 
Učí nás být vděční za všechno, co dostáváme, milovat 
jeden druhého a žít ve shodě. My se o náboženství nikdy 
nehádáme. 
    Bratře, Velký duch stvořil všechny z nás; ale mezi 
svými bílými a rudými dětmi učinil velké rozdíly; dal 
nám odlišné charaktery a odlišné zvyklosti …. Když 

mezi námi učinil tak velké rozdíly v jiných věcech, proč 
bychom nemohli dospět k závěru, že nám dal i odlišná 
náboženství?… 
    Bratře! Nepřejeme si zničit Tvé náboženství, ani ti je 
vzít. Přejeme si pouze mít požitek z našeho vlastního.  
 
  
 
   V těchto těžkých časech nebyl Red Jacket schopen 
zastavit síly, které vábily jeho demoralizovaný lid ke 
změně. Vzhledem k tomu, že senečtí válečníci i politici 
zůstali osamoceni, bez jakékoliv armády či země, 
přestávali být duchovní vůdci národa a jeho učitelé s 
irokézskými tradicemi spjatí.  
Mezitím Cornplanter (Pěstitel kukuřice), vynikající 
senecký válečný náčelník, který během bojů za 
americkou nezávislost bojoval váhavě na straně Britů a 
zažil zničení svých měst Sullivanovou expedicí, 
přemístil svůj lid v několika vlnách na území kolem 
řeky Allegheny, čímž obsadil hranici mezi státy New 
York a Pennsylvania. Následně se podřídil vítězům, stal 
se přesvědčeným přítelem Američanů, v roce 1784 
podepsal ve Fort Stanwix s nimi dohodu, po které 
následovaly další nepopulární smlouvy a prodeje půdy. 
Ačkoliv se nestal křesťanem, uvítal ve svých městech 
kvakery a další učitele zemědělství a životních cest 
bílých.  
    Mezi seneckými uprchlíky pobývajícími v 
Cornplanterově hlavním městě Jenuchshadego neboli 
Burnt House (Spálený dům) v alleghenské oblasti byl i 
jeho nevlastní bratr Handsome Lake, válečník a lovec, 
ze kterého udělalo poraženectví doby těžkého 
alkoholika. Jako tolik jiných Seneků, pozoroval i on, jak 
jeho společnost a kultura zvolna upadají, vojenská a 
politická síla národa se zmenšuje až k naprosté 
nemohoucnosti a jeho vlastní schopnost něco s tím dělat 
mizí. Nyní byl šedesátníkem, hledajícím únik z depresí 
ve whisky, nemocný a zpustlý muž, zdánlivě bez 
možnosti záchrany.  
    Potom se 15. června 1799 stalo cosi pozoruhodného. 
Handsome Lake leží, v příšerném stavu způsobeném 
předchozími alkoholovými orgiemi, na svém kavalci, 
naplněný strachem ze smrti a obavami, že jej Stvořitel 
považuje za "zlého a odporného". Najednou jej ti, kdo 
jsou v té chvíli byli před jeho chatrčí, slyší vykřiknout 
"Niio!" ("Tak to bude!") a v obavách, že umírá, posílají 
pro Cornplantera. Handsome Lake však neumíral, nýbrž 
obdržel první ze tří intenzivních duchovních vizí, ve 
kterých byl naveden Stvořitelem, jak zastavit 
demoralizaci a destrukci Irokézů.  
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    Stejně jako Velký zákon Mírotvorce, který provázel 
irokézskou konfederaci staletí předtím, ukázalo i 
Stvořitelovo poselství, které odhalil Handsome Lake 
sklíčeným Irokézům, cestu k obnově a k revitalizaci 
jejich společenství. V podstatě jim Stvořitel uložil 
obnovu srdcí a myslí oživením tradičních obřadů a 
návratem ke starým cestám. Poselství, dnes známé jako 
Gaiwiio neboli Good Word (Dobré slovo), představuje 
zákoník chování, nazývaný lidmi Handsome Lakeovým 
zákoníkem (též "kodex Krásného Jezera"), který jim 
ukládá nepít, nehrát hazardní hry, neubližovat si a 
nezneužívat navzájem. Vize, které Handsome Lake 
obdržel, však byly dlouhé a pronikavé a Stvořitelova 
zpráva byla pouze jedním ze složitých detailů, jak by se 
lidé měli chovat. Ačkoliv zákoník obsahoval i prvky 
ukazující na vliv kvakerů, v celku představoval 
znovuoživení tradičních irokézských hodnot a morálky.  
Cestujíc nejdříve mezi seneckými městy a rezervacemi a 
poté k ostatním národům irokézské konfederace, šířil 
Handsome Lake - nyní polepšený zastánce abstinence - 
Dobré slovo. Všude, kde lidé jeho zákoník přijali, byly 
rodiny i společenství pozvednuty a jejich morálka znovu 
obnovena. V roce 1815, ve věku 80 let, Handsome Lake 
během návštěvy Onondagů umírá. Pár okamžiků před 
svou smrtí adresoval zástupu posluchačů před svou 
chatrčí tato slova: 
 
    Brzy odejdu do svého nového domova. . . . Každý, 
kdo bude následovat mé učení, bude kráčet i v mých 
stopách a já se za ním budu ohlížet s napřaženou náručí, 
která jej bude zvát do nového světa našeho Stvořitele. 
Bohužel, bojím se, že kouřové omámení zatemní před 
pravdou Gaiwiio mnohým z Vás oči, ale modlím se, aby 
se i poté, co odejdu, mohlo vše uskutečňovat tak, jak 
jsem učil. 
 
    Přestože byla následující léta i nadále pro Irokézy ve 
znamení problémů představovaných dalšími ztrátami 
půdy, kulturní erozí a sílícími evangelizačními tlaky, 
posloužilo Handsome Lakeovo poselství, osvojené a 
praktikované rostoucím počtem Irokézů, jako významná 
protiváha k obraně. Dobré slovo, dávající popud k 
hluboké regeneraci irokézského společenství a založené 
na tradičních postojích a obřadech Velkého domu, 
zajistilo, že i po mnoha desetiletích má irokézská liga a 
kultura irokézského lidu sílu přežít a to až do dnešních 
dnů. 
 

 
 
Osceola  
 
 Osceola byl Seminol - floridský indián, který se narodil 
přibližně v roce 1804 a zemřel poměrně mlád v roce 
1838.  
 
 Osceola se proslavil během povstání Seminolů, 
odmítajících se podrobit vládnímu příkazu přestěhovat 
se do Indiánského Teritoria v Oklahomě. Seminolové 
byli sice formálně americkou armádou poraženi, ale 
kapitulační smlouvu nikdy nepodepsali. Samotný 
Osceola byl zatčen a uvězněn ve Fort Moultrie v Jižní 
Karolině. Zde se seznámil s americkým malířem 
Georgem Catlinem, který jej v roce 1838 také 
portrétoval. Oba dva muži se stali blízkými přáteli a jak 
vzpomínal Williama H. Truettner „Catlin věřil, že za 
tragický konec floridských Seminolů, včetně smrti 
samotného Osceoly může nespravedlivý postoj vládních 
úřadů vůči Indiánům.  
 
 Truettner, vědecký pracovník Smithsonianského muzea 
zaznamenal mimo jiné i tyto Catlinovi vzpomínky z 
doby, kdy portrétoval Osceolu:  
 
 „když jsem Oseolu maloval, všechny jeho ozdoby se 
skládaly z jedné laciné tretky, kterou měl na krku 
zavěšenou na provázku. Na hlavě měl pestrobarevný 
turban a v něm tři pštrosí péra. Jeho oblečení bylo 
vyrobeno z kalika s hezkou korálkovou šerpou. V ruce 
držel svou pušku.  
 
 Tento mladík byl jistě ryzí charakter, přesně takový, 
jaký bychom v těch časech hledali. Nepochybně byl 
přirozeným vůdcem svého kmene, pravý Seminol, 
ačkoliv ve skutečnosti náčelníkem vůbec nebyl. Už ve 
svém mládí musel vést odhodlaný a zoufalý život, který 
mu nakonec do jisté míry zajistil i nehynoucí slávu. 
Když totiž museli jeho lidé bojovat o holý život, o sám v 
této válce sehrál významnou roli a jeho jméno se stalo 
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známé po celém území Spojených států a známé všem 
kmenům od východu až po Skalisté hory.  
 
 Byl to elegantní mladý muž, který byl společně s 
dalšími seminolskými náčelníky vzat do zajetí ve Fort 
Mellon na Floridě a později převezen do Fort Moultrie, 
kde byl následkem jeho žalu zlomen i jeho duch. Byl 
připravený zemřít.  
 
 Pamatuji si ho jako člověka pružného těla, hezkého 
obličeje s mírným ženským úsměvem. Jeho fyzická 
krása šla ruku v ruce i s jeho chováním. Byl vždy 
zdvořilý a galantní a to přesto, že vždy mluvil výhradně 
jenom ve svém jazyce. Nikdo ale nepochyboval, že jeho 
chování je v souladu i postojem jeho srdce. Byl to pravý 
Indián!“  
 
 
 
 

 
 
Peter Minuit 
  
Peter Minuit se nejvíce proslavil jako muž, který koupil 
24.května 1626 od indiánů Manhattan za legendární 
částku šedesáti holandských zlatých. 
 
Narodil se v roce 1580 ve Weselu, na území dnešního 
Německa. Původem byl z valonské (belgičtí, 
francouzsky mluvící protestanti) rodiny, která utekla 
před pronásledováním španělskou armádou a usadila se 
v Holandsku. Byl zaměstnancem holandské 
Západoindické společnosti, která měla monopol na 
všechen holandský obchod se západní Afrikou a 
Amerikou a uloupila více než 120 miliónů zlatých ze 
španělských lodí. 
 

V prosinci 1625 byl Minuit jmenován třetím správcem 
kolonie Nové Holandsko. 4.května 1626 přistál u ústí 
Hudsonu, kde převzal vedení kolonie jež byla ustavena 
na jižním konci Manhattanu v roce 1624. Kolonisté s 
místními domorodci (Mahykány a Lenapy) obchodovali 
s kožešinami a počali farmařit na území ohraničeném 
řekami Delaware a Connecticut a západním břehem 
Hudsonu s předsunutými pevnostmi známými dnes jako 
Staten Island a Governors Island. 
 
Když Západoindická společnost osídlila kolonii Nové 
Holandsko, vypukla mezi Mohawky a Mahykány válka 
o kontrolu nad kožešinovým obchodem s kolonisty. Aby 
je veliké boje odehrávající se okolo nezasáhly, 
přesunula Západoindická společnost kolonii na dolní 
Manhattan, který byl od domorodců téměř pustý. K 
upevnění kontroly nad ostrovem jej Peter Minuit koupil 
od Lenapů* za zboží v hodnotě šedesáti holandských 
zlatých. Žádná dohoda, nebo kupní smlouva se však 
nedochovala, proto je někdy to, že obchod provedl 
Minuit zpochybňováno a je to přisuzováno jeho 
předchůdci Willemu Verhulstovi. Jisté však je, že 
Minuit koupil spolu s pěti dalšími kolonisty Staten 
Island za nějž zaplatili dufflem (vlněná látka), kotlíky, 
sekerami, motykami, wampumy, vrtáky, "židovskými 
harfami" a dalším zbožím. 
 
Nově zakoupené území bylo nazváno Nový Amsterdam 
a jeho 270 obyvatel pokračovalo ve vyměňování 
evropského zboží za kožešiny, které posílali zpět do 
Holandska. 
 
V roce 1631 byl Minuit sesazen z funkce a odvolán zpět 
do Evropy. V letech 1636-37 pracoval se Samuelem 
Blommaertem a švédskou vládou na ustavení první 
švédské kolonie na dolním toku řeky Delaware. Toto 
území bylo sice zabráno Holanďany, ale ti jim 
nezabránili, aby zde na jaře roku 1838 založili kolonii 
Nové Švédsko. Z tohoto úspěchu se však Minuit 
neradoval příliš dlouho. V létě 1838 zahynul během 
hurikánu u St.Christopher v Karibiku. 
 
*Lenapové je jiné označení pro Delawary; někdy bývá 
uváděno, že ho koupil od Canarseesů, nebo i jiných 
kmenů 
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Pontiak 
 
1720? - 1769 
 
Náčelník Ottawů a vůdce protibritského povstání v Ohio 
Valley a okolí Velkých jezer v roce 1763 -1765.  
 
Pontiak se pravděpodobně narodil roku 1720 v okolí 
Detroitu. matka pocházela z kmene Čipewa a otec byl 
Ottawa. U tohoto kmene byl také mladý válečník 
vychován. V mladém věku se pravděpodobně často 
setkával s Francouzi při pravidelném obchodování jeho 
kmene. Od roku 1755 byl zvolen a uznán coby náčelník.  
 
 Angličany poprvé poznal když byl členem výpravy, 
která se setkala s plukovníkem Robertem Rogersem, 
úspěšným a váženým britským důstojníkem. Na této 
schůzce náčelník připustil, že král George III. může být 
považován za "strýčka", ale také trval na tom, že jejich 
postavení je rovnocenné. Jenže později si začal trpce 
uvědomovat, že britská rozpínavost je nenasytná a jejich 
postup na západ od Appalačských hor ho nečinil 
šťastným.  
 
Během francouzsko - indiánské války (1754-1763) se 
Pontiak přidal na stranu Francouzů a v této válce se také 
úspěšně prosadil jako dobrý a inteligentní válečník. 
Zvláště přispěl se svými bojovníky ke katastrofální 
porážce pravidelné armády generála Braddocka (1755).  
 
Pontiak si začal uvědomovat, že postup britské koruny 
může zastavit jedině spojenou silou všech indiánských 
kmenů. Jeho přáním bylo nastolit starý řád a tradice. 
Usilovnou práci se mu skutečně podařilo získat mnoho 
příznivců prakticky od severu jezera Hořejšího až po jih 
Mexického zálivu. Alianci tvořili tyto kmeny: 
Delawarové, Huróni, Illinoisové, Kikapůjci, Miamiové, 

Pottawatomiové, Senekové, Šavani. Ottawové a 
Čipewajové. Po poslední velké poradě byl společný útok 
naplánován na počátek května roku 1763, a tehdy také 
začal. Každý kmen měl za úkol zneškodnit posádku ve 
svém sousedství. Pontiak osobně vedl útok na Detroit. 
Od hranic Pennsylvanie až k jezeru Hořejšímu bylo 
čtrnáct britských posádek, z toho ta nejvýznamnější byla 
Fort Pitt, Detroit a Mackinaw. Indiáni byli zpočátku po 
celé délce hranice velice úspěšní. Malé britské pevnosti 
byly dobyty celkem snadno a mnoho britských vojáků 
při tom padlo. Bojovníkům se podařilo vypálit skoro 
všechny britské posádky krom: Niagary, Pittu, 
Ligonieru a Detroitu. Mackinaw byl obsazen lstí a celá 
posádka pobita. Past která byla připravena na dobití 
Detroitu byla vyzrazena jednou z indiánských žen. 
Následné obležení trvalo pět měsíců. To, co Detroit 
zachránilo byla domorodá nechuť k tomuto typu válek, 
totiž obléhání. Spoustu bojovníků začalo Pontiaka 
opouštět. Blížila se zima a rodiny bojovníků potřebovali 
opatřit zásoby na dlouhé chladné období. Závěrečnou 
etapou neúspěchu byla novinka o uzavření míru mezi 
Francouzi a Angličany (Francouzi slíbili Indiánům 
podporu, kterou v té válce nikdy neuskutečnili) Proto 
17. srpna 1765 Pontiak ukončil obležení. Menší bitvy 
trvaly až do léta. Mírovou smlouvu Pontiak podepsal v 
Oswegu roku 1766. Stinnou stránkou dohody bylo to, že 
Pontiak musel uznat, že je hlavním viníkem, který celý 
konflikt vyvolal, aby se mohl vrátit, ke své rodině a 
kmeni na řeku Maumee. Kladnou stránkou věci naopak 
bylo, že britská vláda zakázala vstup svým poddaným 
na západ od Appalačských hor. Tento zákaz však nikdy 
v reálu nefungoval.  
 
Pontiak byl vzorem pro mnoho mladých bojovníků, 
kteří chtěli jít ve stopách jeho dřívějších válečných 
úspěchů. Je docela pravděpodobné, že proto byl Pontiak 
na objednávku Britů zavražděn jedním z bojovníku 
kmene Illinois. Tak totiž padl velký vůdce, kterého 
Indiáni potřebovali. Se smrti tohoto významného muže 
však nezemřel jeho sen o velkém spojenectví 
domorodých kmenů. Tento sen později adoptovali a 
snažili uskutečnit Malá želva a Tekumseh.  
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Red Jacket 
 
Zdráhavý stoupenec Britů během Americké revoluce, 
senecký řečník Red Jacket se po válce stal hlavním 
mluvčím svého lidu. Ačkoli podepsal smlouvy 
postupující velká území senecké vlasti Spojeným 
státům, byl věrným obhájcem tradičních zvyků a 
upřímný kritik křesťanství. Tato rytina Setha Eastmana 
zobrazuje Red Jacketa nacpávajícího si dýmku s medailí 
z masivního stříbra, kterou mu daroval George 
Washington v roce 1792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samuel de Champlain 
 
Samuel de Champlain si velmi dobře uvědomoval 
neocenitelný význam dobrých vztahů k Indiánům. Jen s 
jejich pomocí mohli Francouzi získávat kožešiny z 
vnitrozemí. Proto se Champlain snažil získat důvěru 
Huronů a Algonkinů s nimiž navázal kontakt. S hrdými 
a výřečnými bojovníky Huronů vycházel dobře a brzy se 
spřátelil i s Algonkiny, kteří měli zalíbení v přepychu. 
Huroni chtěli zlomit moc Irokézské konfederace a tak 
ho jedna skupinka požádala o pomoc při chystaném 
útoku na Irokéze. Champlain chtěl upevnit francouzské 
postavení v Novém světě a proto bez váhání svolil. 
28.června 1609 se v doprovodu dvou svých mužů vydal 
s Hurony na cestu. Nejprve pluli březovými kanoemi k 
západu po řece Sv.Vavřince a pak šli pěšky hustými 
lesy, poté pokračovali po řece Richelieu jižním směrem 
k jezeru, jež dnes nese Champlainovo jméno. Tam, 
poblíž místa, kde byla později založena Fort 
Ticonderoga (Francouzi nazývaná Carillon), narazili na 
skupinku irokézských bojovníků pádlujících podél 
břehu. Dvě kanoe obou skupin se setkaly uprostřed řeky. 
Jelikož se už stmívalo, dohodli se, že boj odloží na příští 
jitro. Obě strany strávily noc válečnými zpěvy a tanci a 
hlasitě se navzájem provokovaly. Za rozednění došlo k 
boji. Proti Champlainovým společníkům stály dvě 
stovky irokézů. Přítomnost bělochů Huroni tajili - 
teprve, když se zvedla mlha, spatřili Irokézové 
Champlaina v lesklém brnění stojícího v čele Huronů. 
Další události popsal Champlain takto: "Když jsme byli 
ještě dvacet kroků od sebe, nepřátelé se zastavili a 
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zadívali se na mne stejně upřeně jako já na ně. Jakmile 
jsem spatřil, že se chystají vystřelit, vypálil jsem na 
jednoho z jejich náčelníků. Pušku jsem měl nabitou 
čtyřmi kulkami a zasáhl jsem prvním výstřelem tři 
muže. Dva byli na místě mrtvi. Když to Indiáni spatřili, 
dali se do takového křiku, že by nebylo slyšet zahřmění. 
Nato vylétla z obou stran záplava šípů. Když však 
vystřelili z lesa moji dva průvodci, Irokézové se při 
pohledu na své mrtvé náčelníky otočili a dali na útěk." 
Později se ukázalo, že tato událost byla vážnou 
taktickou chybou. Tento incident upevnil svazky 
severovýchodních Indiánů ke dvěma hlavním 
koloniálním mocnostem, Británii a Francii. Algonkinsky 
mluvící kmeny podporovaly Francouze, zatímco 
Irokézové se spojili s francouzským nepřítelem a 
soupeřem, Británií. 
 

 
 
Tecumseh 
 
5. října 1813, během bojů 2. anglo-amer. války (1812-
14), se v bažinách u řeky Thames v Horní Kanadě 
definitivně zhroutil Tekumsehův velký sen o sjednocení 
rudé rasy a založení indiánského státu. 
 
Po nečekané porážce na jezeře Erie se britské oddíly 
začaly stahovat do Kanady. Angličanů bylo méně než 
jejich nepřátel a proto vyklidili loni obsazenou pevnost 
Fort Detroit i nedalekou vlastní tvrz Fort Malden. V síle 
necelých 3000 mužů, z čehož byly zhruba 2/3 
Tekumsehových Indiánů, ustupovali východním 
směrem, pronásledováni početnější armádou generála 
Harrisona.  
 
Tekumseha znepokojovala strategie jeho spojenců. 
Nelíbilo se mu, že se bez boje vzdávají všeho, co jim 

pomáhali jeho bojovníci dobýt. Soudil, že neustálý 
ústup nic neřeší a že by se červené kabáty měly 
Dlouhým nožům na příhodném místě postavit a pokusit 
se je porazit, vždyť to už mnohokrát dokázali. 
 
Velitel Britů, mladý brigádní generál Henry Proctor 
(1787 - 1859), však neměl valné chuti bojovat. Nevěřil 
schopnostem svým a ani svých vojáků. Opovrhoval 
všemi Indiány a výjimku neučinil ani u šavanského 
náčelníka. Neměl důvod mít ho rád. Cítil jeho převahu 
ve všech směrech a byl jím několikrát veřejně ponížen a 
vypeskován. Snažil se mu proto nenápadně škodit, čímž 
ovšem v konečném důsledku poškozoval i zájmy své 
země. 
 
U jednoho z ramen řeky Thames připravili 
Tekumsehovi válečníci pronásledovatelům léčku. 
Zničili mosty přes řeku a v počtu několika set lidí 
očekávali příchod Američanů. Jakmile se objevily první 
americké hlídky, přivítali je prudkou palbou. Harrison 
nevěděl, že jeho přední oddíly zadrželi Indiáni, myslel 
si, že má tu čest se potýkat s celým Proctorovým 
vojskem a proto postupoval jako při regulerní bitvě s 
civilizovaným protivníkem. Nechal své vojáky sešikovat 
a nasadil do šarvátky dvě šestiliberní děla. Takovému 
tlaku rudoši neodolali. Ustoupili a Američané měli opět 
volnou cestu. 
 
I když to byl další v řadě neúspěchů, náčelník si 
nezoufal. Další místo vhodné ke srážce s Harrisonem si 
vyhlédl v bažinaté přířeční krajině u Moravian Towns. 
Umístil své lidi v lesních bažinách na severním břehu 
řeky Thames a poslal Proctorovi, který se již chystal na 
další potupný útěk, zprávu, že stojí u Moravian Towns, 
kde se hodlá znovu utkat s Američany. Poté co vyslechl 
Tekumsehova kurýra, rozhoupal se váhavý plukovník k 
činu. Kupodivu se rozhodl, že bude hrát vabank. Je 
docela pravděpodobné, že jeho náhlý obrat byl způsoben 
údajnou Tekumsehovou výhružkou. Šavanský pohlavár 
měl prý Proctorovi dát na výběr: generál se buď 
zachová jako muž a bude bojovat nebo zůstane 
ustrašenou squaw a potom může počítat s tím, že ho 
všichni Tekumsehovi Indiáni opustí a přejdou na stranu 
nepřítele. Ať tak či onak, plukovník zrušil původní 
rozkazy a nařídil důstojníkům, aby připravili vojáky na 
střetnutí s Američany. 
 
Postavení britských a indiánských před bitvou bylo 
následující: "Britské oddíly v počtu 900 mužů stály 
vlevo při řece, která se v úseku před nimi nedala 
překročit a napravo měly při bažině spojení s 
Tekumsehovými Indiány ... Blízko levého křídla stálo 
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anglické dělostřelectvo na cestě podél řeky. Asi 300 
metrů od řeky byla bažina, ležící rovnoběžně s řekou. 
Půda mezi nimi byla suchá. ... pozice Angličanů a 
Indiánů byla chráněna na levé straně řekou, po pravici 
bažinou obsazenou Indiány." 
 
Tekumseh věnoval svoji pozornost šikujícím se 
Američanům a musel uznat, že jeho dávný soupeř 
rozestavuje své jednotky velice uvážlivě. Proti 
Tekumsehovým bojovníkům, jichž se obával více než 
Angličanů, poslal Harrison kentucké jezdce, kteří 
představovali nejlepší složku jeho armády. Kentučané se 
k Indiánům pomalu přibližovali a Padající hvězda 
pochopil, že jejich úmyslem je oddělit jeho bojovníky 
od Angličanů a nedovolit jim, aby napadli Američany z 
levého boku. 
 
Bitva nebude v žádném případě lehká, táhlo náčelníkovi 
hlavou, když se navracel z výzvěd. Bohužel on už se 
nedozví, jak dopadla. V jeho rodu se od nepaměti dědila 
zvláštní schopnost. Někteří Tekumsehovi předci a 
sourozenci dokázali předvídat okamžik své smrti. Nyní 
cítil i on, že jeho čas nadchází. Oznámil tuto skutečnost 
ostatním náčelníkům. Všichni ho ujišťovali, že se mýlí, 
ale Tekumseh věděl své. Odložil šavli a oblékl se jako 
prostý bojovník, neboť chtěl zemřít jako Indián. 
 
Bitva se zpočátku vyvíjela příznivěji pro Angličany. 
Levé křídlo Britů se úspěšně střetlo s pravým křídlem 
nepřítele; když se Američané chystali couvnout, obržel 
Harrison důležitou zprávu. Plukovník Wood, který se 
vracel od svých vojáků, zabývajících se sledováním 
anglických pozic, mu chvatně oznamoval cosi ztěží 
uvěřitelného. Proctor se patrně zbláznil a rozhodl se 
experimentovat. Nařídil svým mužům, aby místo 
klasických sevřených řad, v nichž byli zvyklí bojovat, 
vytvořili rojnice. Harrison se nejprve ujistil o 
pravdivosti hlášení a potom změnil bitevní plán. Proti 
rozptýleným anglickým pěšákům vyrazila americká 
jízda. Levou kolonu vedl plukovník Richard M. 
Johnson, pravou sám generál.  
 
Překvapení Britové kladli nepříteli malý odpor. Zprvu se 
jim podařilo zastřelit nebo poranit několik útočníků, ale 
pak byly jejich nepevné řady narušeny a uvedeny ve 
zmatek. Proctor, velící jízdě, stojící za pěchotou v 
záloze, údajně připravená zasáhnout v pravou chvíli na 
pravém místě, propadl naprosté panice. Obávaje se o 
svůj život, vzdal předčasně bitvu. Vida potíže svých 
předních oddílů, nepřispěchal jim na pomoc, jak bylo 
jeho povinností, nýbrž dal se se svým štábem na 
potupný útěk, strhávaje s sebou všechny jízdní vojáky. 

Když tuto jasnou zradu spatřili příslušníci obětované 
infantérie, odmítli zachraňovat čest britské koruny, 
svým velitelem tak bezostyšně v prach pohozenou. 
Zahazovali zbraně a hromadně se vzdávali. Jejich 
kapitulací skončila první fáze bitvy, pro Američany 
nepříliš obtížná. Pravá řež, i když ani ona nemůže 
označena bitvou, se strhla, když Johnsonovi muži udeřili 
na pozice Indiánů. Ti se drželi velice dobře, však měli 
také vynikajícího velitele. 
 
Tekumseh stál v čele svých mužů. Spolu se svým 
bývalým švagrem Wasegoboahem a pár válečníky se 
dostal do prudké šarvátky s přední kolonou kentuckých 
jezdců. Jeho poslední okamžiky jsou ze dvou důvodů 
předmětem dodnes nekončících sporů. 
 
Za prvé: kromě generála a vůdce proamerických 
indiánských zvědů, šavanského míšence A. Shanea, 
kteří se s náčelníkem častěji vídali, neznal v celé 
Harrisonově armádě nikdo Tekumsehovou fyzickou 
podobu. 
 
Za druhé: jak bylo zmíněno, velký Šavan bojoval 
oblečen v nezdobeném oděvu a neměl na sobě žádné z 
vyznamenání a řádů, které od Britů dostal. Ten, kdo ho 
usmrtil - i v tom není jasno -nemohl tedy z ničeho 
vypozorovat, že jeho obětí je slavný náčelník. 
 
Nezbývá nám než se spoléhat na neprůkazná svědectví 
náčelníkových nejbližších spolubojovníků. Ta s 
některými odlišnostmi společně tvrdí, že Tekumseh na 
přijíždějící Američany jednou nebo dvakrát vypálil a 
potom se vrhl s tomahavkem v ruce do nejprudší seče. 
Ač byl raněn zápolil neohroženě s několika vojáky. Pak 
odkudsi přilétla kulka, náčelník padl dozadu přes 
vyvrácený strom a skonal. Jeho smrt byla signálem k 
všeobecnému ústupu. Ten nenastal ihned, nejméně 
půlhodinu se ještě bojovalo. Teprve dorazivší americké 
posily donutily Indiány vzdát bitvu. V noci se odvážní 
válečníci vrátili pro Tekumsehovo tělo. Bylo netknuto, 
nepočítámeli kulkou roztříštěnou lebku. Zdá se, že 
vojáci se vyřádili na mrtvole potawatomijského 
náčelníka, kterého mylně považovali za Tekumseha. 
 
"Den po bitvě prohlížel generál Harrison ... tělo jakéhosi 
Indiána, o kterém se říkalo že je to Tekumseh. Tělo bylo 
tak opuchlé a zohavené, že se nedalo s jistotou 
rozhodnout zda to byl Tekumseh nebo Potawatomi, 
který s Tekumsehem často navštěvoval Harrisona ve 
Vincennes (z úřední zprávy o Tekumsehově smrti)." 
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V nejrozšířenějším americkém podání je za 
Tekumsehova "vraha" označován plukovník R. M. 
Johnson (1780/81-1853). Plukovník se takovému 
výkladu skutečnosti bránil. Prohlásil, že v bitvě u řeky 
Thames v osobním souboji usmrtil kulkou z pistole 
nějakého Indiána, podle oblečení náčelníka, to ano, ale 
protože šavanského náčelníka osobně neznal, nemůže s 
určitostí tvrdit, že se jednalo o Tekumseha. V roce 1840, 
kdy už byla o bitvě u Thames známa celá řada nových 
zjištění, Johnson prohlásil, že dnes je plně přesvědčen, 
že Indiánem, kterého v bitvě zabil, Tekumseh rozhodně 
nebyl. V roce 1836 však na tvrzení, že zbavil americké 
pohraničí nejhoršího Indiána, jaký kdy žil, postavil svou 
úspěšnou kandidaturu na úřad viceprezidenta. 
 
Citáty : F. Schäuwecker: Letící hvězda (ELK, Praha 
1941) 
 
Částečný seznam Indiánů, padlých 5. 10. 1813 u řeky 
Thames 
Syn civilisty - válečný náčelník Seneků 
Kabish - bojovník Ottawů 
Kitchekemit - bojovník Potawamiů 
Moquommis - bojovník Odžibvejů  
Myata - bojovník Sauků 
Olinkpas - náčelník Odžibvejů 
Shipukinaka - náčelník Kikapuů. 
Sigaya - bojovník Sauků.  
Had - bojovník Munseejů. 
Taponta - bojovník Sauků.  
Tekumseh - šavanský válečný náčelník. 
Waabicaba - náčelník Kikapuů. 
Wanoyantinna - bojovník Odžibvejů.  
Wasegoboah - šavanský bojovník, Tekumsehův švagr. 
Wasinwa - šavanský bojovník. 
Wau-shakh - válečný náčelník Odžibvejů.  
 

 

Lalawethika - Tenskwatawa 
 
(1775 - 1836) 
 
Tenskwatawa - Lalawethika - muž, který se do dějin 
Domorodých Američanů nezapsal příliš dobrým 
dojmem. Ale přesto se stal významným člověkem, který 
výrazně ovlivnil dějiny kmenů žijících kolem Velkých 
jezer.  
 
         Lalawethika se narodil v Old Piqua, šavanské 
vesnici na Mad River v Ohio. Jeho otec, Puckeshinwa, 
byl válečným náčelníkem a jeho matka pocházela z 
kmene Krí. Jmenovala se Methoataske. Narodil se jako 
jedno z trojčat, ale měl ještě nejméně šest dalších 
sourozenců. Oba jeho sourozenci, ti z trojčat, zemřeli 
předčasně. Jeden ještě v dětství a druhý v bitvě roku 
1812.  Otec Puckeshinwa zemřel v boji u Point Pleasant 
(1774) ještě před tím, než se Lalawethika narodil. Jeho 
matka se během Americké revoluce  odstěhovala na 
západ Ohia. Lalawethiku zanechala v opatrování své 
dcery, jeho starší provdané sestry Tecumapease. O 
výchovu se také staral Chiksika, starší bratr a vynikající 
mladý šavanský válečník. Vše nasvědčuje tomu, že se o 
Lalawethiku starali zodpovědně a laskavě, jenže u něj se 
to minulo účinkem. Vyrostl z něj vypočítavý sobec.  
 
         Lalawethika jako dítě nijak nevynikal. Byl 
nemotorný, nic mu nešlo a ostatní chlapci jej odmítali 
brát mezi sebe. Později při lukostřelbě přišel nešťastnou 
náhodou o oko, což mu nadosmrti poznamenalo obličej. 
Jedno víčko měl stále zavřené.  Jeho dospívání nebylo o 
moc šťastnější, byl mezi lidmi dost neoblíbený a nestal 
se z něj ani dobrý lovec, ani bojovník. Když Šavani 
vybojovali své velké bitvy v roce 1791 nad Josiahem 
Harmarem a Arturem St. Clairem v roce 1791, on u toho 
nebyl. Ale bitvy u Fallen Timbers se už zúčastnil. 
 
         Pak se oženil a založil rodinu, která se pozvolna 
rozrůstala, jenže nemocný Lalawethika nebyl schopen 
zajistit její nejnutnější potřeby.  Jak bylo řečeno nebyl 
dobrý lovec, a navíc zvěře v okolních lesích bylo 
žalostně málo. Lalawethika se snažil uniknout realitě 
pitím whisky, ale to mu přinášelo ještě více problémů, 
protože jeho žena mu dávala náležitě najevo, co si o tom 
všem myslí.  
 
        Jeho život se začal měnit přestěhováním na White 
River, kde se seznámil s Penagasheou, vesnickým 
šamanem, který byl mezi Šavany velmi uznáván. 
Penagashea neměl zprvu mladého alkoholika příliš rád, 
ale později se oba muži sblížili.  Lalawethika sice neměl 
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žádné náboženské vize, ale měl určité léčitelské 
schopnosti, pro které ho lidé začali trochu uznávat. V 
roce 1804 Penagashea zemřel a ctižádostivý 
Lalawethika zaujal jeho místo. Jenže mnozí se ptali, 
zdali může člověk, který dříve pohrdal svatými řády 
Šavanů, nosit posvátný plášť medicinmanů. 
 
         V roce 1805 napadlo vesnicí mnoho nemocí, které 
pocházeli od bílých osadníků. Lalawethika se je snažil 
léčit pomoci bylinek a léčivých rostlin, ale moc se mu 
nevedlo.  Lidé si mysleli, že jeho neúspěch spočívá v 
jeho dřívějším nemorálním způsobem života. Nemoci 
postihovali stále více lidí a kosily i ty nejzdatnější 
válečníky. Lalawethika přemýšlel o tom, proč není 
schopen nic udělat. Věděl, že nikdy nebude tak dobrý 
jako jeho předchůdce. Své nedostatky se snažil 
kompenzovat vychloubáním, ale to přispělo jenom k 
tomu, že získal své jméno - Lalawethika - Ten, kdo 
působí hluk. S takovým jménem se jen těžce smiřoval a 
nerad jej slyšel. Neměl ho rád 
 
         Jednoho dne seděl před svým příbytkem, kouřil 
dýmku a přemýšlel. Za nějakou dobu se dostal do 
transu, ve kterém se kymácel ze strany na stranu. Když 
to spatřila jeho žena, myslela si že je těžce nemocný a 
utíkala svolat sousedy. Lalawethika upadl v horečce do 
bezvědomí a tak ho i našli. Mysleli si, že je mrtev. 
Nejevil žádné známky života a nereagoval na snahy jej 
oživit. Usoudili, že je mrtev. Jeho žena začala podnikat 
přípravy k pohřbu, což vyžadovalo dva dny práce. Ale 
těsně před samotným pohřbem se Lalawethika probral. 
Lidé užasli. Ačkoli zpočátku nebyl moc při smyslech, 
pomalu se začal dostávat do normálu. Tento zážitek  
natrvalo změnil jeho život. 
 
         Lalawethika vyprávěl co se mu během jeho 
bezvědomí stalo. Byl to příběh o smrti, nebi a 
zmrtvýchvstání. Pán života vyslal dva statné mladé 
muže, aby přenesli jeho duši do světa duchů, kde mu 
měla být zjevena minulost i budoucnost. Ačkoli Pán 
života nedovolil Lalawethikovi vstoupit do nebe, ukázal 
mu ráj, který vylíčil takto: „je to bohatá úrodná země 
plná her, ryb, lovné zvěře a kukuřice. Místo, kde se 
Šavanům určitě bude dařit.“ Ukázal jim, co tam budou 
dělat: hrát hry, pěstovat rostliny a lovit, zkrátka vše na 
co byli zvyklí. Akorát to bude v hojnost a bez trápení.  
Ale ne všem je slíben tento svět, těm kdo hřeší je určeno 
místo utrpení.  Duše hříšných půjdou po cestě k ráji, ale 
jejich směr bude náhle změněn a oni vstoupí do chýše, 
kde bude věčný a ohromný oheň, který je bude mučit 
podle míry jejích provinění. Opilci budou polykat 
roztavené olovo a plamen bude nalit do jejich úst.  

 
         Když Lalawethika dokončil tento svůj příběh, 
vlastně vizi, začal se třást a plakat. Když překonal 
emoce slavnostně slíbil, že už nebude hřešit a nikdy už 
nebude pít whisky.  Lalawethika začal měnit svůj život a 
dal si nové jméno Tenskwatawa - Otevřené dveře. Mělo 
znázornit jeho novou roli mezi Šavany. Od té doby 
vystupuje jako svatý člověk, který je předurčen jako 
zachránce domorodých obyvatel Severní Ameriky.  
Mnoho lidí mu nevěřilo, ale i tak měl dost následovníků.   
 
         Tenskwatawa zdokonalil své řečnické schopnosti, 
které využíval k prosazování nové doktríny. Indiáni 
přisuzovali úpadek jejich národa zlým čarodějným 
silám. Tenskwatawa toho využil a poukázal na to, že zlo 
pochází od zlých lidí, bělochů, potomků Velkého hada a 
naopak oni jsou dětmi Pána života. Ve světě plném 
chaosu dal Tenskwatawa mnohým naději na nový život. 
Doufali také, že se mu pomoci Pána života podaří 
zastavit příliv bílých přistěhovalců. Svým příkladem 
ukázal, že je třeba zbavit se pití alkoholu, zamezit 
násilnostem mezi Indiány a oprostit se od styku s 
bělochy na nejnutnější úroveň. Zakázal prodávat 
kmenové území, dar Pána života jeho dětem a 
prosazoval návrat k tradicím. Vybízel aby používali 
tradiční nehlučné zbraně a pušky používali jen v boji s 
bělochy. Vyzval ať už se nenosí klobouky, ale klasické 
indiánské ozdoby, tak jak před tím. 
 
         Nové učení stále sílilo, jak dosvědčuje zpráva 
Moravských bratří z roku 1805 o rozvoji obnoveného 
"pohanství" mezi sousedními kmeny. Tenskwatawa 
společně se svými následovníky založil vesnici blízko 
Greenville v západním Ohio.   
 
        Tento trend rozhodně  rozzuřil bílé osadníky, 
protože jim bránil v levném zisku nových území. Bílý 
odpor se sjednotil pod vedením guvernéra teritoria 
Indiana, Williama Henryho Harrisona.    
 
         Ale Tenskwatawu následovalo stále více 
stoupenců nové víry. Byli to hlavně mladí bojovníci. 
Později se Tenskwatawa rozhodli se svým bratrem 
Tekumsehem založit novou vesnici na poklidném místě, 
kde měli dostatek jídla a nebyli rušeni bílými osadníky. 
Byla známa pod názvem Prorokovo město a ležela na 
řece Tippecanoe v severozápadní Indianě.  
 
         Americká i Britská vláda dlouho pokládala 
Tenskwatawu jako hlavního vůdce indiánského odporu, 
dokud nevyšlo najevo, že to byl Tekumseh, který využil 
náboženského nadšení k uskutečnění svých politických 
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cílů. Sjednotit indiánské kmeny a zastavit příliv bílých 
osadníků.  
 
         Ale Tenskwatawa, ve kterém se znovu ozvala stará 
ctižádostivost vzal věci do svých rukou. Roku 1811, kdy 
se Tekumseh vydal na šestiměsíční cestu k jižním 
kmenům, využil jeho nepřítomnosti v Tippecanoe 
generál Harrison. Ten pochopil, že hlavním 
podněcovatelem proti amerického odporu je Tekumseh. 
Americká armáda pod osobním vedením Harrisona 
vytáhla na Tippecanoe. Chtěl zničit tento indiánský 
symbol odporu a to se mu  podařilo. Tenskwatawa nebyl 
ten, kdo by dokázal Indiány vést do bitvy a jeho sliby, 
které měli bojovníkům zajistit nezranitelnost, vedli 
jenom k mnoha zbytečným úmrtím a konečnému 
zhroucení bojové morálky. Harrisonovi muži získali 
převahu a Indiány rozprášili. Bitva mohla dopadnout 
dobře, kdyby vedl bojovníky skutečný vůdce. Padlých 
Američanů bylo dokonce více než Indiánů, ale fakta a 
výsledky hovoří ve prospěch Harrisona. Harrison 
přikázal Tippecanoe srovnat se zemí. Tak skončil 
Tekumsehův sen o svobodné. Skončil i sen 
Tenskwatawy, být velkým duchovním vůdcem lidu.   
 
         Po bitvě byl Tenskwatawa obviněn ze zrady a 
podvodu. Winnebagové jej chtěli usmrtit, ale 
skutečnost, že je Tekumsehův bratr ho zachránila. To, 
že jeho "kouzelné" schopnosti nedokázali ochránit 
bojovníky, a ani Tippecanoe velmi snížilo jeho prestiž. 
Zúčastnil se ještě bitvy na kanadské Temži. Tam padl 
jeho slavný  Tekumseh, ale on u toho už nebyl. 
Společně s britskými oddíly utekl z bitvy mezi prvními.  
Po válce v roce 1812 žil deset let přes v kanadském 
Amherstburgu. Později se do Států vrátil, ale po 
nezdařeném pokusu stát se vůdcem jedné šavanské 
tlupy, která byla přesídlena do Kansasu, zemřel jako 
lidská troska.  Smutný konec toho, kdo měl velké cíle, 
ale špatné pohnutky. Měl být sloupem odporu proti 
Dlouhým nožům, ale stal se jenom kamenem pádu.  
 
         Přesto svým způsobem dokázal zastínit svého 
bratra Tekumseha. Nové náboženství které Prorok 
hlásal, zastínilo politické cíle Tekumsehovi. 
Tekumsehovým plánům pouze dodávaly důvěryhodnost. 
Pro Indiány uznamená duchovní svět mnohem více, než 
ten hmotný. Byl to  vlastně Tenskwatawa, kdo dal 
jakoby věci do pohybu. Ale jeho náboženské sliby měli 
stejné nedostatky, jako měl i on sám. Neřešili skutečnou 
a úplnou podstatu problému, které přinášelo bílé 
osídleni (i když v některých věcech ano) A i když byl 
Tekumseh jeden z nejvýznamnějších Indiánských vůdců 

své doby, nedokázal by tolik, bez pomoci svého bratra - 
Tenskwatawy - Lalawethiky. 
 

 
 
Batsi-hawutush 
 
Batsi-hawutush"-Apsaroke - Narozen roku 1848. 
Horská Vrána. Člen Obnovených chýší a Kusů dřeva. V 
osmnácti letech se čtyři dny a tři noci postil. Ráno 
čtvrtého dne se mu zjevil duch podobný bělochovi a 
předpověděl vymizení bizonů a příchod mnoha bělochů 
s dobytkem, koňmi a parníky. Svou jestřábí medicínu 
koupil od jiného muže. Započítal třikrát první coup, 
ukořistil pět zbraní , dva přivázané koně, a vedl deset 
úspěšných válečných výprav. V boji s Nez Perces zabil 
válečníka a kromě toho na něm započítal první úder a 
sebral jeho zbraň což byly v té době dva obvyklé 
úspěchy. Tento čin dvakrát zopakoval v bojích s 
Arapahy a Dakoty. Dvakrát bojoval na straně bělochů. 
Jednou proti Nez Perces při ústupu náčelníka Josefa a 
znovu pod generálem Crookem když Dakotové Sedícího 
Býka prchali přes kanadskou hranici. Zůčastnil se deseti 
velkých bojů, zabil tři lidi, Zastřelili pod ním dva koně, 
a měl tu čest vyhodit šest manželek 
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Maonpish 
 
"Maonpish"-Apsaroke - Narozen kolem roku 1841. 
Příslušník Společenství Hvízdající vody a Lišek. Půstem 
získal jestřábí medicínu; bylo jeho zvykem, vždy před 
bojem udělat prášek z jestřábího srdce, sladké trávy a 
zelené barvy a ten sníst. Získal tři "dakshe", ukořistil tři 
zbraně a jednoho přivázaného koně, ale chyběla mu 
medicína k tomu aby se stal válečným vůdcem. Jednou 
chtěl zabít Piegana, když vystřelil ,zpětný ráz ho odhodil 
na zem; vstal, nabil znovu, znovu vystřelil a tentokrát se 
koulel až k úpatí kopce na kterém stál. Sedmkrát udeřil 
nepřátele kteří na něho stříleli. Výstřel v ruce sehrál 
významnou roli v boji proti Dakotům na Pryor Creek. 
Jindy zachránil svého otce střeleného do stehna ač sám 
raněn do paže. Čtyřikrát se mu podařilo chytit 
nezraněného nepřítele za vlasy a mršit jím z koně. Při 
jedné příležitosti přijal také vůdcovské kopí Lišek, ale 
toho léta nebyla příležitost k boji. "Vyhodil" sedm z 
jeho osmi manželek. 
 
 
 
 

 
 
 
Černý Kotel - Black Kettle 
 
(? - 1868) 
 
 Ze života Černého kotle se zachovalo jen pramálo 
detailů. Patřil mezi nejvýznamnější pohlaváry Jižních 
Šajenů. Do historie se určitě nesmazatelně zapsal svou 
neutuchající snahou řešit věci mírovou cestou, a to i 
přesto, že byl tolikrát zklamán porušováním již 
podepsaných smluv. Míru se zastával i za cenu ohrožení 
svého vlastního života. Mluví se o něm jako o 
jedinečném vůdci s darem předvídat budoucí věci. 
Někteří jeho soukmenovci si však mysleli, že je příliš 
zbabělý. On, ale toužil po tom, aby jeho lidé mohli žít v 
trvalém míru v souladu s americkou civilizací.  
 
 Černý kotel a jeho kmen Jižních Šajenů žil na 
ohromném území západního Kansasu a východního 
Colorada, které spadalo pod mírovou smlouvu z roku 
1851 z Fort Laramie. O deset let později, když bylo v 
roce 1859 nalezeno na Pikes Peak zlato, zachvátila celé 
okolí Colorada zlatá horečka. Příliv prospektorů se 
rozhodně nemohl vyhnout střetům s místními Šajeny.  
 Vláda, která spíše přála svým lidem hledala způsob jak 
s Šajeny vyjednat novou smlouvu, která měla 
Američanům umožnit přístup do Colorada a Šajeny 
uzavřít v rezervaci na Sand Creek. Černý kotel ze 
strachu s intervence armády smlouvu v roce 1861 
podepsal a snažil se ostatní Šajeny přesvědčit, aby ji 
dodržovali. Psím bojovníkům Orlího nosu a mnoha 
jiným mladíkům se takový postup nezamlouval. Navíc 
Sand Creek nebyl vůbec vhodný pro život. Půda zde 
byla neúrodná a ovzduší přálo chorobám. Od roku 1862 
se v okolí nevyskytovala už žádná stáda bizonů, a tak 
lovci museli vjíždět do okolí až dvě stě mil daleko za 
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lovnou zvěří. Při těchto loveckých výpravách nemohli 
někteří mladíci rozhodně odolat útokům na dobytek 
farmářů a karavany putující na západ a jednotlivé 
usedlosti. Jeden z těchto nájezdu v roce 1864 rozzuřil 
obyvatele Colorada, do té míry, že za Indiány vyslali 
milici, která střílela po všem, co jen trochu připomínalo 
Indiána bez ohledu na to, zda se nájezdu účastnil, či 
nikoli. Incident rozpoutal velké indiánské povstání na 
Pláních. Plamen vzpoury se rozhořel od Komančů na 
jihu až k Lakotským kmenům na severu. Indiáni mohli 
využít výhodné situace, protože armáda byla 
zaměstnána Občanskou válkou. Po celých Pláních byli 
podnikány nájezdy na cokoliv Americké. Černý kotel si 
velice dobře uvědomoval, že Američané takové jednání 
neponechají bez trestu a jednoho dne určitě zakročí. 
Kotel hovořil s velitelem místní pevnosti Fort Weld a 
zabezpečil si slib, ve kterém mu byla zaručena ochrana 
v rezervaci na Sand Creeku.  
 
 Plukovník John Chivington, brutální vůdce 
Coloradských dobrovolníků ovšem neměl v úmyslu 
takové sliby respektovat. Jeho snaha pronásledovat 
bojovné Šajeny na Pláních se prokázala jako neúčinná, 
proto se rozhodl pro snadnější řešení. Do oka mu padla 
pokojná vesnice Černého kotle na Sand Creeku. Za 
svítání dne 29 listopadu roku 1864 na vesnici zaútočil. 
Sto třicet lidí zahynulo. Byly to převážně ženy, starci a 
děti Dobrovolníci potom ještě těla zmrzačili. Odřezali 
jim z těl skalpy a genitálie a se svými trofejemi 
vítězoslavně vjeli do Denveru. Černý kotel se zázrakem 
zachránil a později ještě pomohl své těžce raněné ženě. 
Ještě více zázračné bylo jeho pokračující úsilí pro 
zachování míru, ve kterém stále přesvědčoval 
bojovníky, aby ukončili útoky na Američany. V říjnu 
1865 někteří náčelnici prosadili příměří a v nové 
smlouvě vyměnili území Sand Creek za rezervaci v 
jihozápadním Kansasu. Šajeni, ale neměli z rezervace 
vyjíždět za lovem do Kansasu. Za takových podmínek 
odmítla Černého kotle do rezervace následovat většina 
Jižních Šajenů, ti raději odešli ke svým příbuzným na 
sever. Mnozí další o smlouvě vůbec nevěděli a nadále se 
svobodně potulovali po odstoupeném území. Tyto tlupy 
se převážně skládali s mladých válečníků, kteří se 
seskupovali kolem Orlího nosu. Takové jednání 
přivádělo generála Williama T. Shermana, k 
nepříčetnosti. Rozhodl se zorganizovat kampaň při které 
hodlal všechny svobodné Indiány nahnat do rezervací. 
Orlímu nosu a jeho Psím vojákům se podařilo na nějaký 
čas ochromit celou dopravní trasu napříč západním 
Kansasem. Mezitím se vláda rozhodla Šajeny opět 
přestěhovat. Tentokrát do dvou menších rezervací v 
Indiánském Teritoriu v Oklahomě. Tam měli zůstat a 

být závislí na vládních přídělech. Černý kotel patřil 
mezi ty, kdo novou smlouvu v  Medicine Lodge roku 
1867 podepsal. Většina jeho lidí, ale sympatizovala s 
Orlím nosem, který nepodepsal.  
 
 Roku 1868 vedl Orlí nos řadu nájezdu na farmy v 
Kansasu. Vláda se rozhodla pro odvetné opatření. Pod 
vedením generála Philipa Sheridana se vypravili tři 
pluky armády, včetně sedmé kavalerie G. A. Custera, s 
rozkazem vést zimní kampaň proti všem nepřátelským 
Šajenům.  
 
 Jednoho dne narazili Custerovi zvědové v husté 
sněhové vánici na stopy přítomnosti indiánské vesnice. 
Za svítání poručil Custer zaútočit. Vesnice se nacházela 
na řece Washita! Byla to vesnice Černého kotle. 
Nacházela se na území, které vláda Šajenům přiřkla na 
„věčné časy“. Na stanem náčelníka vlála vlajka 
Spojených států, kterou Kotli věnoval sám prezident. 
Měla jim zaručit jistou bezpečnost. 27 listopadu 1868, 
skoro přesně čtyři roky po útoku na Sand Creek, zažila 
vesnice Šajenů další peklo. Tentokrát Černý kotel 
neunikl. Náčelník i jeho žena byli nalezeni na břehu 
řeky, byli zastřeleni a skalpováni. Custer později 
oznámil, že náčelníka skalpoval jejich osedžský stopař.   
 
 Od roku 1869 armáda pozvolna zatlačila všechny 
svobodné Šajeny do rezervací.  
 
 Snaha a úsilí Černého kotle, byla důkazem toho, že 
snaha vycházet s Američany a touha žít s nimi v míru je 
stejně k ničemu, jak s nimi válčit. Zkrátka, Američané si 
to tak nepřáli.  
 
KULTURA + OBCHOD 
 
Deky  
Deky dodávané Angličany a Francouzi v počátcích 
kožešinového obchodu 
 
Deky dodávané v kožešinovém obchodu Indiánům 
společností Hudson‘s Bay jsou všeobecně známé. 
Nicméně tato britská společnost založená již roku 1670 
a fungující dodnes, zařadila do svého sortimentu vlněné 
přikrývky až o více než sto let později roku 1780. 
Nebylo to však „výstřelem do tmy“, ale vlněné 
přikrývky byly důležitou součástí kožešinového 
obchodu již mnohem dříve. Anglické deky byly (a jsou) 
proslulé svou kvalitou, zejména díky manufaktuře ve 
Witney založené Thomasem Empsonem v roce 1669 
(bohužel ukončila výrobu 19.července 2004), ale mimo 
nich se do Ameriky dodávaly i deky Francouzské a 
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pravděpodobně i Holandské. V Holandsku existuje 
několik firem vyrábějících vlněné deky od konce 
18.stol. (např. van Wýk -1795; Zaalberg – 1790), ale o 
tom zda byly i jejich výrobky dodávány do obchodu s 
Indiány jsem nikde zmínky nenašel. 
 
Obchod s evropským zbožím v době průzkumu Nového 
světa byl důležitým faktorem v utváření svazků mezi 
domorodými národy a Novou Francií. Jedněmi z 
nejdůležitějších položek v tomto obchodu byly obyčejné 
vlněné deky. 
 
Otec Pierre Briard v práci Jesuits Relations and Allied 
Documents píše, že v roce 1611 „arkadianští indiáni 
často nosili naše kabáty a v zimě naše pokrývky, které 
olemovali a nosili přeložené“. Ve stejné době Marie de 
L'Incarnation zaznamenala, že viděla Indiány nosící 
kabáty (kapote) vyrobené z obchodních přikrývek (ne 
všechny kabáty však byly vyráběny Indiány, ale některé 
tak byly již dodány do obchodu a ani nemusely vždy být 
zhotoveny z obchodních přikrývek). Přikrývky i kabáty 
z nich byly domorodci používány již v ranných dobách 
kožešinového obchodu, avšak v průběhu času se kvalita 
materiálů i používané barvy velice měnily. 
 
Na úplném počátku Indiáni používali bílé, červené a 
modré pokrývky. V zápiscích z roku 1663 bylo mezi 
zbožím patřícím obchodníkovi Jacquesi Testadu dit 
Loforetovi zaznamenáno deset „Normandských bílých 
dek“. Jejich označení odkazuje na umístění jejich 
výrobce. O třicet let později, v roce 1693, se v 
Montrealu konala rada, jíž se spolu se zástupci 
francouzských úřadů zúčastnili i zástupci dvanácti 
domorodých kmenů. Jako dary dostali „ne méně než 80 
bílých přikrývek“. Mimo čistě jednobarevných dek se na 
některých objevovaly různé druhy zdobení, jako červené 
nebo modré pruhy u jejich okrajů, výšivky, či různá 
obroubení okrajů. Když v roce 1687 zemřel obchodník 
Jean Mailhot, v soupisu jeho pozůstalosti bylo zmíněno 
sedm přikrývek zhotovených z látky na kabáty 
obroubených tkanicí vytvářející ornament (velmi úzký 
proužek stuhy napodobující zlato či stříbro, nebo byl z 
hedvábí). Z nákresů jezuitů víme, že většinou tato 
obruba vytvářela „cikcak vzor“ a byla vytvořena pomocí 
dvou tkanic. 
 
 Obchodní deky se lišily nejen materiálem, barvou a 
vzorem, ale i rozměry. Zavést do velikostí pořádek a 
sjednotit rozměry dek se poprvé pokusily v roce 1690 
Francouzi zavedením systému tzv. „points“(česky 
„body“). Název je odvozen od francouzského termínu 
empointer, který znamená šití stehů do tkaniny. Velikost 

dek a jejich cena byla od té doby označována pomocí 
těchto points, což byly slabé pruhy vyšité do okraje 
deky. Obchodní deky se v té době označovaly škálou od 
jedné do pěti points. Pět je největší, jedna je nejmenší, 
ty byly známé jako cradle blankets (kolébkové deky). V 
této době se vyskytovaly i deky s označením až 12 
points, tyto však byly určeny k použití na postelích 
tehdejších Kanaďanů, nikoli jako položka obchodu s 
Indiány. 
 
 Dle dochovaných materiálů si můžeme udělat i 
poměrně přesný obrázek o rozšíření jednotlivých 
velikostí dek mezi Indiány už v poměrně ranných 
dobách kožešinového obchodu. Mezi lety 1719 a 1722 
bylo zaznamenáno ve Fort Niagara 649 prodaných dek. 
Nejčastějšími byly 2points (64%), následovány byly 
1point - kolébkové deky(22%), 3points měli 
desetiprocentní zastoupení a dnes nejhojněji používané 
4points se vyskytovaly pouze ve 2% případů. Dle jedné 
dochované deky víme, že tehdejší dvoubodová 
přikrývka měla rozměry 59x48 palců (150x122cm) a 
vážila cca. 3libry a 7 uncí (něco přes 1,5kg). 
 
Od počátku do poloviny 17.století se vyskytlo několik 
pokusů o regulaci obchodu s dekami. Pierre Boucher, 
tehdejší guvernér v Troi-Rivieres vydal nařízení, že 
jedna deka má cenu nejméně pěti nebo šesti bobřích 
kůží. Také guvernér Nové Francie Alexandre de 
Prouville de Tracy nařídil, že bílá „normandská“ deka 
nesmí být vyměněna za méně než šest bobřích kůží a 
tzv. „Irokézská deka“ (coverte L'iroquoise; levnější deka 
z materiálu nižší kvality) byla k dostání nejméně za tři 
bobří kůže. 
 
Následuje příklad některých položek kožešinového 
obchodu a jejich cen v Montrealu a Albany v roce 1689 
k nastínění rozdílu v cenách zboží mezi Angličany a 
Francouzi: 

 
Spolu s růstem obchodních styků a vzrůstem objemu 
obchodů se začala stupňovat soutěživost mezi 
francouzskými a anglickými koloniemi. Ve snaze 
odklonit kožešinový obchod od francouzských 
obchodníků Angličané snížili ceny, takže v Bostonu 
dostali Indiáni bílou, nebo červenou přikrývku pouze za 
jednoho bobra, zatímco v Montrealu by stála mnohem 
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více. Dokonce ještě téměř po třiceti letech od uzákonění 
této ceny mohli Indiáni v Nové Anglii koupit deku za 
jednu bobří kůži, zatímco nahoře v Montrealu by tou 
dobou už zaplatili dokonce šest kůží. Aby Francouzi 
zničili anglické postavení které si vybudovali pomocí 
nízkých cen, vysílali voyageury obtížené velkým 
množstvím francouzského zboží přímo do indiánských 
vesnic a každý kmen dostával každoročně velkou 
dodávku darů výměnou za neobchodování s Angličany. 
Tímto jednáním se francouzům povedlo za pomoci 
vysokých nákladů část obchodu svést opět k sobě, ale 
Indiáni stejně zároveň „načerno“ obchodovali i s 
Angličany. 
 
Vzrůstající zájem o kvalitní zboží dohnal francouzskou 
vládu k pokusu o dosažení stejné kvality zboží jako měli 
Angličané. Na přelomu století (1701) poslala vláda 
Nové Francie dopis do Versailles, v němž uvedla, že 
francouzští obchodníci nemají „určitý druh červené, 
nebo modré látky jejíž šíře je 1¼ lokte (150cm) a je 
zvaná escarlatine“ (normální tkaniny té doby byly široké 
180cm). Indiáni měli taktéž sklony si vysoce cenit 
modrých dek s bílými proužky a červených s tmavě 
lemovaným okrajem. Francouzi sháněli vzorky 
anglických dek a posílali je na ukázku zpět do Francie 
na ukázku. Tyto „escarlatine“ deky byly rozděleny do 
následujících druhů:. 
 
 červené nebo modré s černým okrajem, červené s bílým 
pruhem širokým na délku prstu u kraje, červené nebo 
modré s dvěma bílými pruhy širokými na délku prstu; 
pruh bližší kraji byl vzdálen na dvě délky prstu od kraje. 
 
Od roku 1715 bylo z francouzských výroben posláno na 
dvě stě vzorů látek do Nové Francie, avšak výsledky 
byly zdaleka nedostačující. Indiáni si oblíbili látky 
vysoké kvality, což se ukázalo jako příliš nákladné pro 
účely francouzského obchodu. Proto začali Francouzi do 
kolonií posílat tkaniny, které nebyly tak silné, nebo tak 
těsně tkané jako anglické. Správce Nové Francie Michel 
Begon to komentoval takto: „Indiáni jsou tak dobří v 
posuzování kvality látek, jako většina zkušených 
obchodníků. Dokonce opalují i chlupy vzorku, aby 
mohli lépe prozkoumat kvalitu struktury tkaniny.“ 
 
Roku 1720 dala vláda svolení koupit anglické pokrývky 
pro obchod s domorodými kmeny. Tento čin byl pouze 
přirozeným politickým rozhodnutím a měl dát 
francouzským výrobcům čas k vylepšení jejich vlastních 
výrobků. Někteří francouzští výrobci produkovali více 
jak 100 000 přikrývek ročně určených pro indiánský 

obchod, ale jejich úsilí překážel nedostatek finanční 
podpory. 
 
Záznamy z roku 1740 již ukazují na velikou různorodost 
obchodních přikrývek. Petr Kalm tehdy popsal Indiány 
nosící bílé a červené přikrývky, „nosili bílé přikrývky 
mající jeden nebo více modrých, nebo červených 
pruhů.“ V té době byly také používané zelené přikrývky 
se sedmi nebo osmi pruhy (vyráběné v Montpellier), 
modré a červené s bílými proužky (vyráběné v 
Limbourgu) nebo s červenými a žlutými pruhy ... 
zhotovené ze psích chlupů (vyráběné v Bordeaux). 
 
Toto byl krátký nástin nástupu dek jako jednoho z 
artiklů kožešinového obchodu. Další a již mnohem 
známější etapa obchodu s dekami byla odstartována v 
roce 1779, kdy dostala manufaktura Thomase Empsona 
z Witney zakázku na 500 párů bílých dek s dvěma 
černými pruhy od Hudson’s Bay Company, která je 
tímto zařadila do svého sortimentu a je to asi jediný 
artikl, jež v jejím sortimentu přetrval z této doby 
dodnes... 
 

 
 
Dlouhé domy 
 
Dlouhé domy byly průměrně široké cca. 7,6 metru a 
jejich délka záležela na počtu ubytovaných rodin a 
zatímco v průměru měřily 25 metrů, u Mohawků 
dosahovala délka obyčejně šedesáti metrů. Kostra 
dlouhých domů byla z kmínků pokud možno rovných 
odkorněných jehličnanů pokrytých kůrou. 
Střecha byla válcová, v pozdějších dobách nahrazená 
sedlovou. Kromě dveří a kouřovodů ve střeše, 
které mohly být uzavřeny i otevřeny , neměl dlouhý 
dům žádné otvory. Stavba domu byla ponechána 
mužům. Kmeny byly zakopány ve dvou souběžně 
probíhajících řadách, ve vzdálenosti cca. 1m. Ve výšce 
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asi dvou metrů byly spojeny příčkami. Přes ně se napříč 
dala prkna, tím vznikly podél stěn ve výšce dvou metrů 
odkládací plochy. Na  štítové straně (průčelí) dlouhého 
domu se vždy nacházel vchod. Toto základní  
lešení bylo pokryto pláty jilmové kůry, jež byly 
dohromady sešity rostlinnými vlákny. Kůra byla ze 
stromů stahována počátkem léta, kdy byla prostoupena 
mízou. Vlhké, asi dva metry dlouhé a více než třicet 
centimetrů široké pruhy kůry se nejdříve srovnaly vahou 
těžkých kamenů a pak se připevnily na konstrukcei 
obydlí. Jeden z někdejších návštěvníků kolem roku 1715 
napsal, že pláty se překrývaly "jeden přes druhý jako 
břidlicové tašky" a že "zvenčí je zajišťovaly čerstvé 
kůly podobné těm, jež tvoří vnitřní kostru stavby a jsou 
ještě navíc zesíleny dlouhými kusy z dvojic 
propletených výhonků posilujícími střechu a po stranách 
obydlí jsou pravidelně k tomuto účelu rozestavěné kusy 
dřeva s hákovitě seříznutými konci" Mezi vnějšími a 
vnitřními kůly byly vestavěny plošiny, na kterých se  
sedělo a leželo. Pro jednotlivé rodiny byly rozděleny 
prostory, které  si mohl každý zřídit pro pokrývky 
(deky) a osobní pohodlí. Uprostřed hořel oheň. Dvě 
protilehlé rodiny se vždy o ohniště dělily.Tento oheň 
hořel stále kvůli teplu a vaření. 
 

 
 
Dobrá mysl 
 
Ráda bych vás seznámila s pojetím "dobré mysli", která 
je jedním ze základních hodnot tradičních Irokézů. 
Mohli bychom si z toho vzít ponaučení i my. 
 
Freida Jacques, autorka této úvahy, je matka klanu želv. 
Její jméno je Watwaynineh. V roce 2000 se účastnila 
celosvětového setkání všech duchovních vůdců nejen 
většiny indiánských kmenů a komunit, ale a 
prezentovala tam názory tradičních Irokézů. 
 

Tato dobrosrdečná žena sama následuje cestu dobré 
mysli a chce se o učení Irokézů podělit i s námi. 
 
 
Cesta dobré mysli 
 
Freida Jacques 
 
Před tisíci lety, v čase, kdy naši lidé mezi sebou válčili a 
násilí bylo všude, přišel Mírotvůrce a přinesl nám 
poselství lásky a míru. Jedním z jeho darů byla idea 
dobré mysli. Jak naše děti vyrůstají, naslouchají 
mnohokrát slovům starších - používej dobrou mysl. 
Myslím si, že je potřebné tuto myšlenku hlouběji 
vysvětlit. 
 
            Když poprvé Evropané přišli na tento kontinent, 
byli překvapeni, že Haudenosaunee, Lidé dlouhého 
domu, nemají žádné pořádkové síly ani zákony, které by 
udržovaly a nařizovaly, jak se lidé mají chovat. Cítím, 
že používání dobré mysli bylo tak silné, že jsme 
nepotřebovali mít tyto donucovací síly. 
 
            Dobrou mysl vnímám jako disciplínu více než 
jen jako popis duševního stavu mysli jedince. Mít 
dobrou mysl znamená, že jsme spojeni s dobrotou, že 
máme přístup k milujícímu zdroji dobrých myšlenek. 
Každému  z nás se denně honí v hlavě mnoho myšlenek. 
S určitou disciplínou si můžeme být vědomi každé 
myšlenky, můžeme vidět její podstatu, realizovat její 
záměr a potom správně rozhodnout, zda je vhodné ji 
následovat a stavět na ní. Tato realizace ochoty zabývat 
se našimi myšlenkami do hloubky, je klíčem. Máme 
možnost sledovat své myšlenky založené na 
dobrosrdečném základu či zahnat ty, které stojí na 
hněvu a posuzování druhých. Ve většině případů je 
potřeba tisíců drobných myšlenek, abychom se dostali 
do stadia, kdy mysl poskytne útulek nenávisti k někomu 
a možnosti násilí. Cvičení dobré mysli nám pomáhá 
přesměrovat naše myšlení ke konstruktivnějším, 
přátelským a milujícím myšlenkám. A protože naše 
jednání jsou výsledkem našeho myšlení, to, co děláme s 
našimi životy, bude lepší. Protože slova, která 
používáme, následují naše myšlení, formuje to cestu, jak 
ovlivnit svět okolo nás slovy, která budou odrážet právě 
dobrou mysl. Rozebíráním našich myšlenek tak můžeme 
začít objevovat zážitky a události v našich životech, 
které nebyly příjemné….. Ale také neprožíváme či 
podceňujeme. Může nám to napomoci podívat se do nás 
samých a vyhledat lidi, kteří pomáhají ostatním, a dostat 
se tak přes stará zranění a zlobu. Skrytý vztek nikdy 
nezmizí, setrvává v pozadí připraven připojit se k 
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dalšímu rozčilení. To pak může způsobit něco, co sami 
ani nechceme. Proto je dobré projít si v myšlenkách 
starou zlobou a život bude méně bolestivý. 
 
            Až si budeme vědomi našich myšlenek, hlavně 
těch založených na dobru, přirozeně sebe přivedeme… s 
přáními Stvořitele. To přivede naše dovednosti k tomu, 
abychom naplnili naše poslání na Zemi. To je pro mě 
motivace, proč následovat "dobrou mysl". Až bude čas, 
abych opustila tuto zemi, ráda bych cítila, že jsem 
naplnila smysl toho, proč mě Stvořitel poslal sem. 
 
            My, Haudenosaunee děkujeme všem částem 
stvoření, že nám umožňuje žít na Zemi. To nás udržuje 
spojené s živým obsahem všech žijících bytostí a věcí. 
Proto naše úcta a dík zahrnuje všechny části stvoření. 
Toto porozumění nám také pomáhá používání dobré 
mysli ve vztahu s přírodním světem. 
 
            Už bylo řečeno tolikrát, že změna začíná 
jedincem. Pokud chceme něco změnit, začněme u sebe. 
Cesta dobré mysli je proces, kterým lze sám sebe změnit 
k lepšímu. Mnoho může být dosaženo modlitbou, láskou 
a trpělivostí. 
 
  

 
 
Gorget 
 
"Kona-wwata-ki", neboli srpek měsíce-stříbrné gorget, 
mají zajímavý původ (Sturtevant, 1967). Angličtí 
důstojníci nosili gorget jako symbol hodnosti. V 
některých případech, indiánští náčelníci dostali nějakou 
armádní hodnost pro službu danou Angličany v čase 
války. Když náčelník přijal vojenskou hodnost, byl mu 
dán standardní armádní gorget (Goggin, 1940). Jak šel 
čas, gorget´s byly kopírovány dalšími mužskými 
kmenovými členy a nosily je na sobě jako ozdobu. 

Zahřívali stříbrné mince a stloukaly je dohromady 
kladivem.  
Postupně byly gorget´s nošeny v soupravách ze dvou 
nebo tří, ale sem tam jsou příležitostně nošeny čtyři 
(Fig. 7,Sturtevant, 1967; Fig. 62, MacCauley, 1887) v 
postupných velikostech, kdy největší byl nošený nahoře, 
obvykle se jen jeho horní křivky dotýkají klíční kosti. 
Kolem let 1820-1830 byly gorget viděny v 
McKenneyHall, byly o moc menší než uprostřed nebo u 
konce 19. století. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Image squaw 
 
1745 – 1760 
 
Indiánky nosily v období Francouzsko-indiánských 
válek mužské bílé košile (nebo barevné) a zavinovací 
sukni s legínami se středovým švem. 
 
vlasy – spletené do jednoho copu 
 
náušnice – jedna v obou uších, složená vždy z pěti 
kulatých stříbrných 
 
Řasená plátěná košile – sepnutá u krku stříbrnými 
brožemi (místo knoflíčků) a po obou předních stranách 
ve výšce ramen zdobená stříbrnými brožemi o průměru 
1,3cm. 
 
Ručně pletená sash – uvázaná kolem pasu 
 
Quillované pouzdro na nůž – visí na sashi u pasu 
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Zavinovací sukně – ušitá z vlněného stroudu a zdobená 
kulatými stříbrnými brožemi a spodní okraj sukně je 
lemován proužkem stroudu jiné barvy nebo saténovou 
stuhou. 
 
Legíny se středovým švem – ušité ze stejně barevného 
stroudu jako sukně nebo z kontrastující barvy zdobené 
taktéž stříbrnými brožemi po obou stranách švu na 
přední straně. Legíny jsou zastrčené do mokasín. 
 
Mokasíny – se středovým švem a s „plácačkami“ 
vyšitými quillem, s kornoutky a jeleními chlupy 
obarvenými na červeno. 
  
nacházíte se na webu irokezove.unas.cz > v sekci oděv 
> podsekci ženy 
 
 
18. století 
 
V počátcích kožešinového obchodu, přijaly indiánky 
kalikové a plátěné košile. Látky pocházely z Indie nebo 
Anglie, kde se snažili napodobit brilantní indické tištěné 
tkaniny. Košile byly součástí darů, který obdržely od 
vrchního dozorce (správce) ko 
žešinového obchodu. Košile, které ženy nosily, byly v 
ranném 18. století nošeny při zvláštních příležitostech. 
V pozdějším období  18.stol. byly tyto košile téměř 
vždy nošeny jako součást ženské garderóby. Byly často 
zdobeny stříbrnými brožemi různých velikostí, někdy i 
korálky (získanými obchodem), které byly v mnoha 
řadách kolem krku a přidávaly se také do ručně tkaných 
sashí, nošených kolem pasu.Tyto košile nosily indiánky 
z kmene Delawarů z východní Pennsylvanie, Huronky z 
Quebecku, Shawnee a Miami z Ohia a Indiany, a také 
indiánky žijící na území Wisconsinu, Illinois a 
Minnesoty. 
 
Vlasy – svázané do culíku  
 
Náušnice – jedna kulatá stříbrná v obou uších 
 
Kaliková košile – z bavlněné látky nebo plátna s 
indickým tiskem 
 
Stříbrné kulaté brože – nosily se na ramenou a velké 
brože se umísťovaly na dolní přední část košile a na 
spodní okraj sukně.  
 
Korálkové náhrdelníky – nosily se společně se 
stříbrnými křížky z Lorraine.  

 
Přehozy a deky – nosily se kolem ramen přes košili. 
 
Zavinovací sukně – ušitá je z lepší vlněné látky (flauš) 
nebo stroudu lemovaná saténovou stuhou či proužkem 
vlněné látky kontrastující barvy a zdobená stříbrnými 
brožemi připevněnými do tvaru trojúhelníků kolem 
spodního okraje sukně. 
 
Legíny - jsou ušity z vlněné látky s „plácačkami“ 
zdobenými saténovými stuhami dvou barev našitými 
podél „plácaček“ a také na spodním okraji legín. 
 
Mokasíny – ušité z jednoho kusu, se středovým švem a 
„plácačkami“ taktéž zdobenými saténovými stuhami 
dvou barev (stejných jako na legínách). 
 
 
 
Dlouhá košile 
 
  
 
Obrázkový záznam z kožešinového obchodu ukazuje, že 
tato košile byla občas nošena k zavinovací sukni. Tyto 
dlouhé košile se dostaly do rukou indiánek jako odměna 
za vliv misionářů nebo byly přidány na obchodní 
seznam nezbytných položek. V The Mackinaw Island 
State Park Commission  se nachází kresba neznámého 
autora namalovanou ve velmi starém stylu, na níž byla 
Indiánka, která měla na sobě dlouhou košili přes sukni 
(Armour 1972). Dále se s tím setkáváme v deníku, který 
si psal Jonathan Carver  a ve kterém najdeme obrázky 
tzv. Liščích žen z roku 1760, které jak se zdá také nosily 
tuto košili přes sukni. Pozdější kresba, kterou 
namalovala Catherine Reynoldsová je datována na rok 
1813, také ukazuje ženu z Fort Maiden nosící bílou 
dlouhou košili přes sukni a leginy (American Heritage 
1982).  
 
    Zmínky o zdobení těchto košil chybí, ale je možné, že 
mohly být zdobeny stříbrnými brožemi, náhrdelníky a 
na prstech tkanou seší. 
 
    Slušivý kabátek byl novým přírůstkem do základního 
šatníku indiánské ženy. Nosily se na košili a k 
zavinovací sukni. Z archeologické vykopávky vedené 
Oshkoshkým veřejným muzeem je patrné, že Indiánka z 
kmene Menominee, pohřbena kolem roku 1780, měla na 
sobě tmavě zelený kabátek se šesti velkými cínovými 
peckami přišitými na přední straně (sloužící jako 
knoflíky na zapínání). Také měla modrou zavinovací 
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sukni ze stroudu, lemovanou na spodní části bílými 
korálky (nejspíše tzv.hradbičkou). Látka z kabátku i ze 
sukně byly neuvěřitelně zachovalé i po té dlouhé době, 
kdy je archeologové odkryli. 
 
    Další vizuální příklad Indiánky, která nosila kabátek 
přinesl Charles Bird King z roku 1827, kterému 
pózovala na portrét žena z kmene Chippewa. Kabátek 
měla ušitý z červené vlněné látky a zdobený světle 
růžovou a modrou saténovou stuhou, stříbrnými 
brožemi a třemi peckami, kterými se v předu zapínal 
(Horan 1972). 
 
    Třetí ukázkou kabátku je ten, který měla Theresa 
Rankinová, žena z kmene Menominee na své svatbě 
roku 1802. Byl ušitý z béžového potištěného plátna a 
lemovaný na spodním okraji i vpředu saténovou stuhou. 
Přední stranu kabátku měla kratší než zadní a zapínal se 
na háčky (dívky znají z podprsenek). Kabátek byl 
vypasovaný a přes boky se rozšiřoval. 
 
V roce 1820 nosilo mnoho žen  košili s „pelerínou“ 
nebo blůzu zdobenou stříbrnými brožemi  přes sukni 
lemovanou stuhami různých barev. Angličan George 
Winter, který přišel do Indiany v roce 1837 vytvořil 
obrázkový záznam Miamijských a Potawatomijských 
indiánů žijících podél Wabashe a Úhoří řeky (Eel 
rivers). Winter popisuje  „nabízený celek“ z Frances 
Slocum jako zajatec žijící mezi Miamii takto. „Byla 
oblečena do košile z červeného kalika s květinovým 
vzorem a se žlutými a zelenými sklady v horní části její 
spodničky z černé látky vynikající kvality. Spodní 
končetiny měla oděné do červených legin s 
„plácačkami“ ozdobenými zelenou stuhou a na nohou 
měla mokasíny.“ (Winter 1948) 
 
    Košile s „pelerínou“ které nosili Huroni z Quebecu, 
tak jako Miamiové, Shawneeové, Potawatomiové, 
Menomineeové a Illiniové byly šité podle střihu 
evropských košil se spadlými rukávy, které prodávali 
obchodníci. Byly zvláštní tím, že byly volné a velmi 
pohodlné a byly tak dlouhé, že zakrývaly i boky. Měly 
dlouhé rukávy s manžetami na knoflíček nebo se 
šňůrkou stahující rukáv, tím se u zápěstí nařasil. Ženy si 
na své košile našívaly navíc velké „peleríny“ přes 
ramena nebo límce, což ukazují různá muzea, sbírky a 
obrazy (Winter 1948). 
 
    Některé „peleríny“ byly šity z jednoho velkého kusu 
látky nařaseného kolem ramen a na jejích spodní okraj 
se našil druhý nařasený pruh látky cca 8 cm široký. Jiné 
„peleríny“ se šily téměř do tvaru písmene V a „pelerína“ 

byla ke košili našita podél výstřihu (Cranbrook  2212). 
Další variantou je „pelerína“ z několika kusů látky 
sešitých k sobě, nařasených a našitých z vnitřní strany 
výstřihu. Velikost těchto „pelerín“ se značně lišila i 
mezi členy stejného kmene (Indiana History Bulletin 
1966). Od poloviny 19.st. se švy „pelerín“ lemovaly 
stuhou (Conn 1975).Pokud se „pelerína“ skládala ručně 
(namísto řasení), šířka skladů byla v rozsahu od 2,5 do 5 
cm. 
 
    Původ košile s „pelerínou“ není jasný. Je 
pravděpodobné, že tyto košile jsou inspirovány 
mužským loveckým oděvem. Lovecký oděv, který nosili 
muži a košile s „pelerínou“ kterou nosily indiánky se 
nejvíce vyskytovaly po revoluční válce (Hurrington 
1987: Personal interview). 
 
    Zdobení košil bylo pro indiánky velmi důležité. 
„Peleríny“ si zdobily stříbrnými brožemi různých 
velikostí po celém jejím obvodu, umístěných v několika 
řadách. Nošení velkého množství broží na košili bylo 
tzv.módní, množství broží záviselo na postavení a 
bohatství (žena náčelníka jich měla zkrátka víc, než 
řadová indiánka). 
 
 
 
 

 
 
Image válečníků 
 
Válečník východních lesů 
1745-1795 
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Vidět lesního válečníka oblečeného jen v bederní roušce 
a mokasínech nebylo nic neobvyklého. Často měli 
zvláštně upravenou hlavu, malování a další zdobení, 
které jim pomáhalo nabýt sílu a duchovní podporu v 
životu nebezpečných situacích. 
 
vlasy - až na skalpovou kadeř na temeni byly všechny 
vlasy oholené, nebo vytrhané 
 
roach - roach z ursoních chlupů, či jeleního ocasu, 
přivázaný ke skalpové kadeři je pozoruhodná ozdoba 
východních válečníků 
 
tvář - tetování a malování tváře jako linky a tmavé 
zbarvení kolem očí často udělá v boji z válečníka divoké 
a děsivé zjevení v očích nepřátel 
 
roztažené ušní lalůčky - když se narodí indiánský 
chlapec, dospělí mu rzříznou ucho a do štěrbiny vstrčí 
kus svinuté kůry, aby jí držela roztaženou a absorbovala 
krev. Válečník si ucho často ozdobí quillem, stříbrnými 
kroužky, nebo náušnicemi. 
 
malování těla - bojovníci měli často popelem a uhlím 
vytetovaný symbol jejich klanu, jež je ochraňoval před 
zlými duchy a odvracel špatné situace v běžné životě. 
 
matchcoat - Tělo bylo kvůli chladu často zabaleno do 
pevné látky, nebo deky upevněné jen broží pod bradou. 
 
bederní rouška - 20-25 cm široký pruh vlněné látky 
kolem 1,5m dlouhý je protažen mezi nohama a je v pase 
upevněn pomocí koženého řemenu či šerpy. Okraje jsou 
obvykle ozdobeny obroubením hedvábnými stuhami. 
 
legginy- Legíny z "obchodní " látky byly nošené těsně 
na noze a byly vysoké několik palců nad koleno. Měly 
"plácačky" na vnější straně. Sashe(podvazky pod 
kolena) jsou vyrobeny metodou tkaní na prstech s 
vetkanými korálky. 
 
malování nebo tetování - linky, zvířata nebo rostlinné 
figury často využívaly válečníci pro sílu v boji nebo na 
hon  
 
mokasíny - vyrobené z jednoho kusu kůže se středovým 
švem a plácačkami ozdobenými korálky a nártem 
ozdobeným quillem jsou typické pro lesy 
 
puška - získaná obchodem, nebo darem, byla válečníky 
používána velmi často 
 

popruh tkaný na prstech (sash) - nošený přes jedno 
rameno sloužící k zavěšení rohu na prach a lovecké 
brašny 
 
pouzdro na nůž - ozdobené quillem a korálkovanými 
okraji viselo na šerpě nebo řemenu kolem pasu 
 

 
 
Kožešinový obchod 
 
Zatímco ekonomika koloniální expanze na jihu byla 
poháněna obchodem s plantážemi a otroky, francouzští, 
holandští a angličtí obchodníci na severu byli 
zaměstnáni obchodem zaměřeným na bobry, hranostaje, 
vydry, rysy a další kožešinová zvířata, kterými oplývala 
území indiánských kmenů severovýchodu a oblast 
Velkých jezer. Již v sedmnáctém století hrál kožešinový 
obchod s nejvýchodnějšími kmeny důležitou roli v 
ekonomikách soupeřících evropských zemí. Z bobřích 
kožešin se vyráběla například plst. A když přišli v 
Evropě do módy plstěné klobouky, zvýšená poptávka 
kloboučníků po výjimečně jemných bobřích kožešinách 
ze severoamerické divočiny nabízela tučné zisky 
Evropanům zabývajícím se obchodem s Indiány. 
 
            Zpočátku kožešinový obchod mnoho vážných 
změn do životů a kultury indiánů dodávajících kůže 
nepřinesl. Pro mnoho severních kmenů jako jsou 
Montagnaisové a Naskapiové z Labradoru, Mikmakové 
z dnešních kanadských přímořských provincií a 
Maliseety a Abenakie z dnešního Maine byl kožešinový 
obchod zpočátku pouze rozšířením sezónního získávání 
potravy lovem, chytání do pastí a rybolovu, který 
provozovali po staletí. Pravidelně v různých ročních 
obdobích tito Indiáni lovili bobry, lišky, králíky, vydry a 
další malá kožešinová zvířata. V zimě se rozštěpili na 
mnoho malých rodinných skupin a lovili hluboko v 
lesích větší zvěř, včetně losů, sobů a medvědů. Pozdě z 
jara se opět sešli. Opět se spojili v jednu vesnici, kde se 
konaly obřady, společenské události, hry, oslavy, 
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obchody. To byla rutina, kterou přijali a přizpůsobili se 
jí i evropští kožešinoví obchodníci. Navíc se 
obchodovalo podle indiánských a nikoli evropských 
tradic a standardů. 
 
            V první pol.17.stol. šli francouzští obchodníci ze 
svého sídla, Montrealu, proti proudu Sv.Vavřince a řeky 
Ottawa přes Velká jezera až na horní Mississippi, aby 
zformovali kožešinový obchod. Cestou spolupracovali s 
Ottawy, Hurony, Ojibwayi, Menomineei, Potawatomii, 
Mesquakii (známější spíš jako Lišky [Fox]) a mnoha 
dalšími vnitrozemskými kmeny, které jim dodávaly 
kožešiny z lesů, jezer a řek ze srdce kontinentu. Ne 
všechny kmeny a skupiny samy lovily. Mnoho z nich, 
jako například Huroni, Ottawové a zvláště pět 
Irokézských národů poté co sami vyčerpali zásoby 
bobrů na svých vlastních územích se postavili do role 
monopolních prostředníků, získávajících kůže 
obchodem nebo násilím od vzdálenějších kmenů a 
prodávajících je výhodně bělochům. Roku 1670, když 
britové založili Společnost Hudsonova zálivu, aby 
zabránila francouzskému monopolu v dnešní Kanadě, 
severní kmeny dovedně využívaly této konkurence k 
získání nejvyšších možných cen za své kožešiny. Jako 
platby za kožešiny Indiáni přijímali zbraně, střelný p 
rach, kule, sekerky, přikrývky, látky, konvice, nože, 
zrcadla, šídla, jehly, korálky, hřebeny a další evropské 
zboží, což obrovsky změnilo jejich materiální kulturu. 
Zpočátku když Evropanům velmi záleželo na stabilitě a 
přízni indiánských národů kvůli kožešinám, obchod 
narušoval tradiční zvyky a společnost jen málo. Ale 
ačkoli se kožešinový obchod původně přizpůsoboval 
kultuře indiánských národů, nevyhnutelně ji měnil a měl 
stále více nepříznivých dopadů na kmeny.  
 
Mnoho národů například shledalo obchod s bělochy 
výnosnějším, než staré aktivity. Část zemědělských 
národů zastavila setbu a nechala svá pole ležet ladem a 
zarůst plevelem, zatímco lovecké společnosti ztratily 
tradiční rytmus svých životů. Tradiční obchodní sítě a 
praxe byly narušeny, vznikalo mnoho mezikmenových 
sporů a schopnost kmenů ovládat chování svých členů 
byla podkopávána Evropany. 
 
Navíc soudržnost vesnic a klanů byla rozbita jednotlivci, 
jež horlili pro ekonomický zisk a prestiž a dávali své 
osobní cíle před hodnoty a zdary skupiny. Některé 
Indiány svedlo evropanské bohatství a moc ke vzepření 
se kmenovým světským i duchovním vedoucím, opustili 
své domovy a rodiny a pokusili se vstoupit do světa 
bílého muže a žít a cestovat s obchodníky. V té době též 
kmeny a skupiny, jež si kdysi vyměňovaly zboží a 

obchodovaly spolu, dohnal konkurenční boj dokonce k 
nepřátelství, neboť ve snaze produkovat co nejvíce 
kožešin často zasahovali při lovu do cizího území. 
Prastaré kmenové a duchovní hodnoty, tak jako 
posvátné vztahy se zemí a zvířaty byly měněny nebo 
zcela opouštěny. V této době se též potvrdila závislost 
loveckých společenstev na mizející zvěři. 
 
Britský obchodník napsal: Během desetiletí byly některé 
druhy zvěře téměř vyhubeny v celých velkých 
oblastech. Střelné zbraně, ocelové pasti a intenzivní lov 
způsobily naprostou devastaci populace divoké zvěře. 
Následkem toho někdy Indiáni umírali hladem. 
 
 
            Dalším problémem byl alkoholizmus. Věrnost 
kmenovým autoritám a tradicím byla dříve udržována za 
pomoci starších lidí, příbuzných v klanu a duchovními 
vůdci, případně veřejným výsměchem, hanbou, nebo 
dokonce vyloučením ze společnosti. Toto bylo narušeno 
častým užíváním lihovin, které mnoho obchodníků 
používalo ke snadnějšímu ošizení Indiánů. 
Alkoholizmus se stal nekontrolovatelným mezi mnoha 
národy zapojenými do kožešinového obchodu a spolu s 
epidemiemi neštovic, tuberkulózy a dalších nemocí 
rozvrátil tradiční rodinné a kmenové struktury. 
 
            Dlouho uspořádávaná obchodní síť mezi kmeny 
velké části Severní Ameriky pol.18.stol. vykořenila 
většinu zde žijících národů. Hybná síla evropské 
expanze odřízla indiánskou kulturu, tradice a lidi od 
sebe. Od appalachské hranice až k mississippskému 
údolí se zhroutila stabilita a prastaré základy kultur. 
Války, pramenící z kožešinového obchodu a soupeření 
Evropanů zapříčinily zdecimování a úplné zmizení 
některých národů, jako Wenros, Conoys, Petunů, 
Neutrálů, Eriů, Susquehannoků, další rozptýlily, jako 
Hurony, Ottawy, Mohykány, Nanticoky a Shawnee a 
způsobily řetězovou reakci vysídlování a útěku. Mnoho 
kmenů hledalo nový domov a bezpečí, vyzbrojeno 
zbraněmi od obchodníků, kteří ovládali zdroje a zásoby 
kožešin tak daleko na západě, jako je dnešní Iowa a 
Minnesota. Pro indiánské národy to bylo období 
nebývalého násilí. Nejničivější války vedli Irokézové. Ti 
dodávali kožešiny nejdříve Holanďanům do Albany a 
pak Angličanům dokud nevybili bobry na svém území. 
Pak od roku 1649 po tři krvavé dekády bojovali za 
získání cesty k západním a severním kožešinovým 
oblastem, aby vzali zdroje Huronů a jejich spojenců, 
kteří zásobovali Francouze. Jejich útoky byly zničující. 
Otec Jerome Lalemant, francouzský, jezuitský misionář 
pobývající mezi Hurony popsal irokézské bojovníky 
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takto: Přišli lesem jako lišky. Zaútočili jako lvi. A ulétli 
jako ptáci. Zmizeli dříve, než se objevili. Tisíce Indiánů 
zemřelo než Irokézská tzv. Bobří válka skončila. 
 
            Jak se kožešinový obchod přesouval na západ, 
přicházela ještě další tragédie. Národy se ocitly v pasti. 
Již se staly závislými na zbraních, látkách a dalším 
zboží, kterým obchodníci platili za kožešiny zvířat, jež 
už byla vylovena. Nyní obchodníci i se svým zbožím 
odešli. Mnoho národů východu, které dříve obchodovaly 
s kožešinami bylo neschopných navrátit se k původnímu 
způsobu života a zbaveni příjmů od bělochů se stali 
vyvrheli. Propadli zoufalství, chudobě a alkoholizmu. 
 
 

 
 
Lakros: 
Irokézská tradice 
 
Hra lakros vznikla kdysi v hluboké historii Severní 
Ameriky a hrály ji indiánské kmeny od oblasti Velkých 
jezer až po Atlantik. Irokézy nazývaný Bagataway (nebo 
oneidsky též ga-lahs) dostal své pojmenování roku 
1636, kdy jezuitský misionář viděl hrát Hurony a tvar 
holí mu připoměl biskupskou hůl - "la crosse". Tento 
"Malý bratr války", jak ji také někdy indiáni nazývaly, 
byl dosti násilnou, tvrdou a divokou hrou, ve které bylo 
prakticky dovoleno vše.  Mnoho her se hrálo pro 
urovnání územních sporů, nebo rodiných či klanových 
záští. Hru hrála i stovka hráčů v jednom družstvu. 
Branky byly vzdáleny až jednu míli (branky měly 
podobu silného kmene). Hrálo se bez postranních čar ve 
všech směrech, a šlo-li o nějaké hrou důležité 
rozhodnutí, hrálo se i několik dní. Lakros byl zkrocen 
pravidly bílého muže až začátkem 60. let minulého 
století. 
 

lakrosové hole s ohnutým koncem vypleteným 
řemínkem . Rychlost, vytrvalost a síla byly stejně 
důležité.  
 
Oneidové a další irokézové vášnivě milovali hru jako 
zábavu i jako udržování kondice, ale lakros byl také 
náboženskou oslavou. Oneidský příběh stvoření 
například popisuje svět duchů, který předcházel naši 
zemi a visel nad ní. Obyvatelé této nebeské země 
neznali choroby a smrt. Znají jen štěstí -- možná, 
protože se těší z lakrosu. 
 
lakros pro Hayewat-chu! (Hiawathu), jednoho ze 
zakladatelů ligy, utěšují jej po ztrátě jeho dětí. 
 
Lakros je prosbou ke Stvořiteli, ale je také obřadem 
zasvěceným hromům, sedmi starším oslavencům 
(dědečkům), kteří se pohybují napříč oblohou ze západu 
na východ čistíce zemi větry a dešti. V některých 
irokézských společenstvích, je lakros předepisovaný 
(skrz sen nebo vykladače) jako léčebný rituál. 
 
Historické popisy oneidského lakrosu 
 
Joseph Bloomfield, 1776 
 
Dva veliké zápasy byly hrány mezi Oneidy a 
Tuscarory...Vždy byly vsazeny ozdoby v hodnotě kolem 
sta dolarů, které byly získány Tuscarory. Sázené ozdoby 
v těchto hrách byly zpravidla vzaty ženám, které 
velkoryse dály nějaké své peníze, stříbro, korálkové 
náhrdelníky, náušnice, šperky a brože. Jiní dali 
náhrdelníky, pásky ,atd. a všechny druhy indiánských  
ozdob. Jsou ve své hře pozoruhodně poctiví. Při této 
příležitosti nejsou k vidění podvádění, ani žádné křivdy. 
 
Paolo Andreani, 1790 
 
Během měsíců sklizně tento národ [Oneidové] nechodí 
lovit kromě případů nějaké mimořádné nutnosti; 
obvykle se během této doby téměř denně baví hrou,  
která spočívá v házení míčem. Každý hráč je vybaven 
druhem rakety  čtyři stopy a šest palců dlouhým, který 
je na  konci ohnutý a vypletený, slouží k házení míče. 
Muž, který uspěje v chytání s tímto nástrojem běží, 
zatímco ostatní mu brání...Tato hra vyžaduje hbitost 
doprovázenou zručností. 
 
Alfred Cope, 1849 
 
Hráči se uspořádali do dvou řad čelem k sobě s mezerou 
asi čtyři stopy. Každý mladík byl vybaven pálkou, nebo 
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dlouhou tyčí z obyčejného prutu...Dva vůdci soupeřících 
stran při zahájení zvednou pálky proti sobě ve svislé 
poloze a udržují míč po několik okamžiků mezi nimi. 
Na daný signál, vznikne prudký zápas, maximálním 
úsilím, vší svojí silou překonává tlak pálky svého 
oponenta a hodí svou levou rukou míč směrem k brance. 
Svalová síla nebo vyšší obratnost brzy zvítězila nad 
druhou stranou, a míč rychle prolétl vzduchem rychlostí 
šípu. 
 
 Celá skupina byla okamžitě za pokřikování a řevu na 
vrcholu své rychlosti. To byla podívaná a neméně 
obdivuhodná byla dobrá nálada udržovaná během velmi 
krutého zápasu ve kterém soupeři často, ač neúmyslně 
dostávali i rozdávali rány s velkou silou a tvrdostí... 
ohromná hbitost mladíků a překvapující pružnost jejich 
pohybů potěšuje oko diváka. 
 
Látky 
 
Již ve 13.stol. byl ve Francii rozvinutý, schopný a 
rozsáhlý textilní průmysl. Do 18.stol. zde byla 
používána tato barviva : šafrán, boritová modř, mořena 
barvířská, karmazín, kořen vlašského ořechu, kůra olše, 
kůra dubu, žluté dřevo, duběnka a vitriol. Francouzi také 
povýšili barvířské řemeslo rozvojem rozmanitých 
barvících technik k dosažení dalších barev ze 
základního barviva. Roku 1600 bylo samostatně 
(jmenovitě) zaznamenáno v Paříži 200 barvířských 
mistrů. Velký pokrok v barvících metodách začal ve 
Francii v 18.st., kdy se na vědeckých principech 
rozvinulo chem. barvení. Přírodní barviva byla 
všeobecně užívána do doby kolem roku 1800, kdy se 
objevilo barvivo anilínové  (Brooklyn Botanic Gardens 
1984). 
 
    Na tištění kalika se používala technika nazývaná 
„odporové“ barvení. Je to vosk nebo jíl nanesený na tu 
část látky, která nemá být barvená. Tato technika se 
používala u vzorů s malými světlými motivy na velké 
tmavé ploše. Tohoto výsledného vzoru se dosáhlo tak, 
že plochy, které měly být bílé se natřely voskem (který 
zabránil barvě prosáknutí a fixaci v látce) a celá látka se 
pak obarvila. Po odstranění vosku zůstal požadovaný 
motiv bílý a pozadí bylo tmavé. 
 
    Látky poskytované do indiánského obchodu z těchto 
zemí v mnoha ohledech reflektovaly kulturu země z 
které pocházely. 
 
    Francouzské látky : K vládě Ludvíka XV. patřily 
všechny romantické lehkomyslnosti, které měly vliv na 

Francouze 18.st.. Nikdy nebylo vyrobeno větší množství 
hedvábných látek a ještě tak komplikovaně tkaných. 
Popularita tkaných motivů se rozrostla a vskutku 
poskytovala vhodné pozadí pro rozpustilé vzory. Dlouhé 
saténové stuhy se splétaly do tvarů spirál a hrdliček v 
asymetrických vzorech s hojností květin. Dovoz z 
Dálného východu ovlivnil módu a ta se začala 
přizpůsobovat čínským vzorům, známým jako 
chinoiserie, které byly typické pro tuto oblast. Všechny 
byly světlé s vkusně provedeným poměrem barev a 
struktury, ve všech vzorech byly využívány křivky. 
Zvrat ve stylu nastal ve třetí čtvrtině století, kdy  byly 
představeny neoklasicistní motivy, díky vykopávkám z 
Pompejí. Křivky byly nahrazeny přímkami. Přes vzor 
malých kytiček v přírodních barvách byly pruhy.   
 
 
    Anglické látky : Pro porozumění barevnému potisku, 
ručně vázané osnově a tenké přízové výšivce, jejichž 
výroba proslavila Anglii, je nutné se vrátit do ranných 
dnů bavlny v Indii. 
 
    Je to právě Indie, od které si Anglie vypůjčovala 
techniky a vzory. Indie a bavlna šly ruku v ruce již od 
období 2000 let př.Kr., i když se žádné opravdové kusy 
látky z tohoto období nedochovaly. Do 13.století nebylo 
tkaní bavlny v Anglii rozšířeno.  Zhruba v této době 
začali Indové vyvážet jejich bavlnu potištěnou jasnými 
barvami. Nejprve k Benátským přístavům a ve finále až 
do Portugalska. Odtud je obchodní lodě převážely do 
Francie, Anglie a Ameriky. 
 
    Tato tištěná bavlna velmi uchvátila Angličany a ti se 
marně snažili ji napodobit. Později přišli na to, že je 
jednoduší poslat do Indie své náčrtky požadovaných 
vzorů a nechat je tam natisknout. V 17. a 18.st. soupeřící 
obchodní společnosti přišly s takovým množstvím 
tištěné bavlny, že se jak Anglie, tak Francie rozhodly 
hájit svůj domácí průmysl vyřazením „indiennes“, jak 
byla tato Indická tištěná bavlna často nazývána. První 
velká přádelna zásobovala Manchester a Anglii na 
počátku 18.st. Do konce tohoto století byly indické 
vzory mimo módu a v Anglii byly vytvářeny vzory, 
které se zřetelně odlišovaly. Velká centrální květinová 
větev byla samozřejmě odvozená z původního indického 
vzoru, ale květiny byly věrně anglické. Porcelánové 
motivy zkopírované podle skutečného porcelánu získaly 
na oblibě a později s oživlým zájmem o klasicismus, 
bylo do vzorů na potisk bavlny zahrnuto mnoho 
klasicistních motivů. 
 



 230

    Anglické vzory ranného19.st. nebyly tak okázalé jako 
Francouzské, ačkoli určitý vztah mezi nimi byl zjevný. 
Realismus ve vzorech byl přenesen na oči veřejnosti, ale 
anglické barevně tištěné a ručně tkané plátno bylo 
daleko výjimečnější nežli jakákoliv z jejich tkanin 
(Whiton, 1974). 
 

 
 
Obchodní zboží 
 
Obchodní zboží v Pennsylvanii 1683-1685 
 
 
Tento soupis zboží prodaného Indiánům agenty 
Williama Penna na území západně od řeky Delaware v 
roce 1685 umožní udělat si obrázek o obchodním zboží 
a jeho používání Indiány té doby. 
 
Dvacet pušek, třicet šest a půl metru vlněné látky na 
pláště, třicet šest a půl metru stroudu, dvacet dek, dvacet 
kotlíků, dvacet liber (devět kg) střelného prachu, sto 
ingotů olova, čtyřicet tomahawků, sto nožů, čtyřicet 
párů punčoch, sud piva, dvacet liber (devět kg) rumělky, 
sto hrotů na šídla, tři sta dýmek na tabák, sto hrstí 
tabáku, dvacet smotků tabáku, dvacet ocílek (na 
rozdělávání ohně), tři sta pazourků, třicatero nůžek, 
třicet hřebenů, šedesát zrcátek, dvě stě jehel, vědro soli, 
třicet liber (13,5kg) cukru, pět galonů (19litrů) melasy, 
dvacet krabiček na tabák, sto židovských harf (brumlí), 
dvacet motyk, třicet vrtáků, třicet nebozezů a šňůra se 
sto korálky. 
 
Při prodeji půdu v roce 1683 figuruje v seznamu ještě 
pár dalších věcí. 
 
Sto padesát sáhů (274m) wampumu, patnáct pušek, 
patnáct dek, tři velké kotlíky, patnáct malých kotlíků, 
patnáct kabátů, patnáct košil, šedesát yardů (55m) dufflu 
(silná vlněná látka), třicet yardů (27,5m) stroudu, šest 

řezbářských nožů, sedm párů bot, patnáct párů punčoch, 
patnáctero nůžek, patnáct hřebenů, patnáct seker, 
patnáct nožů, patnáct smotků tabáku, třicet ingotů olova, 
jednatřicet liber (14kg) střelného prachu, patnáct šídel, 
osmnáct skleněných čoček (na podpalování), deset 
krabiček, šest čapek. 
 
Pohřby 
 
Jak Irokézové pohřbívali své mrtvé 
 
             Nejčastějším způsobem pohřbívání Irokézů bylo 
uložení těla zesnulého zabaleného v pokrývce či kůžích 
na lešení z kůry, které bylo položeno na tyče nebo 
upevněno na větve stromů, kde se ponechalo do doby, 
než z něj zbyla jenom kostra. Poté byly kosti přeneseny 
buď do původního domu mrtvých nebo do malé chýše z 
kůry. Takto byly kostry celé rodiny uchovávány z 
generace na generaci. Po uplynutí mnoha let, v období 
nejistoty nebo v předvečer opuštění vesnice bylo 
zvykem shromáždit kosterní pozůstatky z celé vesnice a 
uložit je na jedno místo. Tento zvyk se neudržoval 
pouze u Irokézů. Podle některých autorů bývaly tyto 
pozůstatky uloženy do mohyl, v horizontální poloze. Z 
archeologických nálezů vyplývá, že kostry jsou téměř 
vždy na boku s nohama přitaženýma k břichu. Tato 
pozice připomíná schoulenou spící osobu, která se snaží 
udržet teplo. Orientace hrobu není jednotná. 
Archeologické výzkumy také vyvrátily rozšířenou 
domněnku 19.století, že Irokézové byli pohřbíváni vsedě 
s hlavou otočenou k východu. 
 
            Náboženský systém Irokézů učil, že cesta 
zesnulého „na věčnost“ měla mnohadenní trvání. 
Někteří autoři uvádějí, že původně se jednalo o dobu 
jednoho roku a tuto dobu také trvalo období smutku. Po 
uplynutí tohoto období bylo zvykem připravit hostinu 
pro příbuzného mrtvého. Duše mrtvého dosáhla cíle, a 
proto již nebylo třeba truchlit. V 19.století bylo 
smuteční období zkráceno na deset dní a věřilo se, že 
duch vykoná cestu za tři dny. Podle Irokézů duch 
zesnulého určitou dobu zůstával blízko těla před svým 
odchodem. Teprve po uplynutí roku (původně) a 
desátého dne (v 19.století) bylo jisté, že duch už 
definitivně odešel. Proto Irokézové nechávali nepatrný 
otvor v hrobě, aby duch mohl vstupovat do svého těla. I 
v 19.století, kdy se stalo běžné ukládání mrtvého do 
rakve, byl tento zvyk zachován. Do rakve totiž byly 
vyvrtány malé díry. 
            Součástí ukončení smutku byl také Tanec pro 
mrtvé (Okewa), při němž tančily pouze ženy. Tanec 
začínal za soumraku nebo brzy po něm a pokračoval až 
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k ránu, kdy stíny mrtvých, o nichž se věřilo, že se tance 
účastní, zmizely. O tento tanec mohla požádat rodina, 
která ztratila svého člena, což bývalo obvykle rok po 
události. Na jaře a na podzim se tento tanec často konal 
pro všechny zesnulé, o nichž se věřilo, že se vrátí na 
zem a připojí se k tanci. Irokézové byli výjimkou oproti 
ostatním kmenům východních lesů v tom, že vyvolávali 
své mrtvé příbuzné každoročně na slavnosti, která se 
konala před svátkem mrtvých (Oghwiw). 
            Dalším zvykem spojeným s pohřbíváním bylo 
chycení ptáka a jeho vypuštění navečer pohřbu přes 
hrob, aby odnesl ducha pryč. Představy Irokézů o duši 
byly takové, že během cesty potřebuje takovou potravu, 
jako když pobývala v těle. Irokézové pokládali vedle 
mrtvého jeho luk a šípy, dýmku a tabák, hliněné nádoby 
a nezbytné jídlo na cestu. Tyto předměty bývaly uloženy 
blízko hrudníku, rukou, nebo hlavy mrtvého. V noci byl 
na hrobě zapálen oheň, aby si duch mohl připravit jídlo. 
Projevy zármutku jako bědování a lamentování byly 
běžné, ale po období smutku jméno zemřelého nebylo 
zmiňováno, mimo jiné proto, aby city pozůstalých a 
přátel nebyly zraňovány. 
            Irokézové věřili, že pokud by nebyly pohřební 
obřady vykonány, duchové mrtvých by se potulovali po 
zemi a mohli by škodit. Z tohoto důvodu také vyplývala 
jejich extrémní starost o opatření těl zabitých v boji. 
            A jak Irokézové vnímali duši po odchodu z těla? 
Podle představ Irokézů měla duše tělo a smysly, touhy a 
city jako v pozemském životě stejně jako své znalosti a 
vzpomínky na přátele. Nebylo však rozlišeno pohlaví, 
ale rodiny byly spojeny a pobývali spolu v harmonii. Ve 
svém novém příbytku žili šťastně, žádné špatné síly 
nemohly vstoupit do nového domova. Podle Morgana, 
který byl v 19.století adoptován Seneky, se do tohoto 
prostředí nemohl dostat žádný „bílý člověk“, protože 
nebyl stvořen Velkým Duchem. Výjimkou se stal 
George Washington. V roce 1783, kdy byl uzavřen mír, 
byli indiáni opuštěni svými anglickými spojenci a 
ponecháni vůli americké vlády. V této kritické chvíli se 
Washington postavil za jejich práva. Po smrti byl 
oplakáván jako jejich patron a rozšířila se myšlenka, že 
Velký Duch jej k sobě přijal. 
 
Rozdělávání ohně 
 
    Rozdělávání ohně tímto způsobem je rychlejší a 
používaly ho hlavně trapeři-lovci kožešin, ale i obyčejní 
lidé v dobách kdy ještě nebyly zápalky takové jaké 
známe dnes.   
 
Co budete potřebovat 
 

Na rozdělání ohně křesáním budete potřebovat čtyři věci  
Ocílku, křesací kámen, zuhelnatělou látku a troud. Své 
křesací potřeby 
 byste měli mít v naprostém pořádku, protože na nich 
může záviset fakt, jestli  rozděláte oheň nebo ne.  Podle 
dobových zdrojů přikládali bílí lovci potřebám na  
rozdělávání ohně křesáním stejný význam, jako pušce 
nebo noži, jelikož na  schopnosti rozdělání ohně ve 
volné přírodě mohl záviset jejich život.  
 
 Ocílka 
 
 Základní věc, kterou při křesání budete potřebovat je 
ocílka. Je to vlastně kousek  vysoce uhlíkatého železa 
vytvarovaného nejčastěji do tvaru písmene C, aby jej 
bylo  možné navléci na prsty jedné ruky. Ocílky 
vyráběli dříve kováři, dnes to dělají spíše  amatérští 
nadšenci do oživené historie překováváním starých 
pilníků. Cena ocílky by  neměla překročit 200,- Kč. 
 
Křesací kámen 
 
Na křesání se ponejvíce používal pazourek, který dělá 
velice bohaté jiskry, můžete však použít i různé odrůdy 
křemene. Nejčastěji se používá rohovec. Křesací 
kameny můžete sehnat v přírodě, někde se jich 
nacházejí skutečně spousty. Důležité je, aby měl kámen 
co nejvíce ostrých hran. Čím ostřejší, tím lepší. Pokud 
tomu tak není, udeřte do pazourku kamenem nebo 
palicí. Měl by se rozpadnout na menší kousky, které by 
již hrany měly mít. 
 
Práchno 
 
Nekritičtější částí celého vybavení je bezesporu kvalitní 
práchno. To totiž slouží k zachycení a udržení jiskry. 
Práchno je vlastně přepálená a zuhelnatělá bavlněná 
látka, většinou kaliko. Použití jiné, než 100% bavlněné 
látky je nepřípustné, nejen proto, že je to nestylové, ale 
především díky faktu, že pokud by přepalovaná látka 
obsahovala byť i stopy umělých příměsí, shoří vám na 
prach a nikdy nevytvoří vhodné práchno. Můžete použít 
staré rifle, nebo flanelovou košili, která již dosloužila, 
případně bavlněný kapesník. Látku rozstříhejte na 
kousky asi 15x15 cm. Nyní je budete muset přepálit tak, 
aby vzniklo práchno. Jestliže přepálíte látku příliš, 
rozpadne se vám na prach, v případě, že ji přepálíte 
málo, nebude vám chytat jiskru. Podívejme se nyní, jak 
dosáhnout ideálního výsledku.  
 
Sežeňte si středně velkou plechovku s těsně dolíhajícím 
víčkem. Do středu víčka i do středu dna udělejte asi 
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dvoumilimetrové dírky. Potom kolem plechovky 
omotejte drát a konec nechte asi metr volný, abyste 
mohli plechovku pokládat mezi žhávé uhlíky a opět ji 
vytahovat ven, až v ní budete přepalovat látku. Dejte do 
plechovky vždy jeden kousek látky a plechovku 
uzavřete. Rozdělejte oheň, nejlépe z tvrdého dřeva a 
nechte jej dohořet, až zbudou jenom žhavé uhlíky. Na 
ně položte plechovku s látkou tak, abyste jí mohli 
pohybovat. Zhruba každou minutu nebo dvě změňte 
polohu plechovky. Během procesu přepalování látky 
byste si měli všimnout kouře a nespálených plynů 
proudících z obou děr. Čas od času se tyto plyny vznítí a 
vytvoří tak malý ohnivý plamínek. Jakmile se kouř z 
dírek zmenší na občasné blafnutí, vždy, když změníte 
polohu plechovky, vyjměte ji z ohně, zacpěte dírky 
nějakými klacíky a nechte ji vychladnout. Pokud byste 
nezacpali dírky, nebo kdybyste vytáhli plechovku z 
ohně příliš brzy, látka by shořela na prach. Po 
vychladnutí bude potřeba prohlédnout látku. V ideálním 
případě by měla být zcela černá a měla by jít lehce trhat 
na kusy. Jestliže je hnědá, nebo je vidět původní potisk 
látky a nejde lehce trhat, budete ji muset opět strčit v 
plechovce do ohně. Jestliže se vám mezi prsty rozpadá 
na prach, je zase přepálená moc. Nicméně hlavním 
kritériem je, zda práchno chytne a udrží jiskru. V 
ideálním případě by mělo zachytit první, druhou, 
maximálně třetí jiskru, která na něj dopadne.  
 
Troud 
 
Poslední věcí, kterou budete potřebovat je troud. 
Nejlépe k takovému účelu poslouží suchá tráva. Najít 
suchou trávu by pro vás neměl být problém, nejlepší je 
sbírat ji na konci zimy, nebo na jaře, kdy ještě nezačala 
růst tráva nová. Trávu dejte na kamna a vysušte ji tak, 
aby v ní nezůstal ani poslední zbytek vlhkosti. Jako 
alternativní formu troudu lze použít i suché myší nebo 
ptačí hnízdo, které můžete občas najít na svých toulkách 
přírodou.  
 
Křesání 
 
Postup, který vám zde popisuji patří k nejrychlejším a 
nejefektivnějším. Doba od uchopení ocílky po 
vyšlehnutí plamene by 
neměla překročit deset vteřin, odborníci to zvládají za 
čtyři nebo pět vteřin. Než začnete křesat  kamenem o 
ocílku, budete si muset nachystat „hnízdo“ z troudu. 
Vemte si dostatečné množství  troudu a vytvořte z něj 
něco jako ptačí hnízdo asi o průměru 15 cm. Pokud 
máte pravé ptačí  hnízdo, nemusíte již nic tvarovat. Do 
středu „hnízda“ položte dostatečné množství práchna.  

Někdo dokonce pokrývá práchnem celou plochu 
„hnízda“.  
 
Uchopte ocílku do levé ruky a pazourek do pravé 
(pokud jste leváci tak obráceně). Vyberte na pazourku 
nejostřejší hranu a křísněte jí o hranu ocílky směrem 
odshora dolů směrem k práchnu. Na to by se měl 
sesypat roj jisker, jež by se měly v práchnu zachytit. 
Pokud se vám to nepodaří, znamená to, že jste křísnutím 
nevytvořili jiskry, že jiskry dopadly mimo práchno, 
nebo  nemá práchno ideální konzistenci, aby jiskry 
zachytilo. Pokud je ale vše v pořádku, práchno zachytí 
jiskry a začne doutnat. 
 
V takovém okamžiku musíte „hnízdo“ přeložit na půlky 
tak, že z něj vznikne jakási „koule“, ve které je 
doutnající práchno uprostřed. V této situaci bude vaším 
úkolem vznítit troud od doutnajícího práchna. Nejlépe to 
zvládnete tak, když budete do „koule“ silně foukat. 
Doporučuji to provádět nad hlavou, protože se bude z 
„koule“ silně dýmit a pokud byste foukali do koule 
směrem dolů, kouř odcházející nahoru by se vám dostal 
do očí a vy byste byli zneschopněni pokračovat. Pokud 
ještě troud stále nechytil do plamene, nepřestávejte 
vydatně foukat. Vyšlehnutí plamene a zapálení troudu 
by mělo korunovat vaše úsilí. Pak už by neměl být 
problém položit hořící troud na zem, do ohniště a 
přiložením smrkových nebo jiných suchých větviček 
rozhořet oheň.  
 
Trapeři v některých případech rozdělávali oheň i jinými 
způsoby, zejména pak pomocí svých pušek. Když měl 
takový lovec křesadlovou pušku, mohl troud zapálit 
pomocí křesadlového zámku. Majitelé perkusních pušek 
pak cpali do hlavně místo kulí kusy bavlněné látky, 
která pak po výstřelu do vzduchu dopadla poblíž střelce 
ve stavu doutnajícího práchna. Takové metody se však 
neprováděly často, spíše ve stavech nouze, protože je k 
takovému způsobu potřeba střelný prach a ten trapeři 
potřebovali především k lovu a neplýtvali jím na 
rozdělávání ohně, jež si mohli zaopatřit jiným 
způsobem.  
 
I když vám zpočátku bude připadat rozdělávání ohně 
křesáním jako věda, vězte, že cvikem se časem 
propracujete k rutině a doba mezi uchopením ocílky a 
pazourku do rukou a vyšlehnutím plamene se přiblíží 
několika vteřinám. 
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Sashe 
 
Sashe (čti "seše"), nebo též šerpy byly doménou 
především lesních Indiánů (Irokézů, Huronů, 
Delawarů,...) z okolí Velkých jezer. Jsou to pásy utkané 
z vlny různě široké a různě dlouhé dle účelu použití. 
Jsou tkány způsobem při němž nepotřebujete v podstatě 
nic kromě nějaké tyčky (klacíku, tužky), vlny a trochu 
šikovných prstů. Použití sashí je velice široké. 
Používaly se na opásání (širší a delší), nebo na 
podvázání legin pod koleny. Stejnou technikou se však 
dají vyrobit i brašny, popruhy na brašny, ale i popruh na 
zavěšení rohu se střelným prachem. 
 
Zabrousíme-li trochu více do historie, technika tohoto 
tkaní se dle nálezů vyskytovala již před příchodem 
bělochů a směnným obchodem s nimi. Místo 
tkaninových vláken se však většinou využívalo lýko a 
podobná rostlinná vlákna, dokázal se ale i fakt, že ženy 
z bizoní srsti stáčely vlákna podobně jako to známe z 
ovčí vlny. Na výrobcích z období 18. století je většinou 
použit „oblique" způsob tkaní, což bychom mohli 
přeložit jako „šikmé tkaní". Později se vyskytuje jako 
druhý nejčastější způsob tzv. „chevron" tkaní. Tento 
„steh" vytváří ve vzoru špičky a vyniká proto na 
vícebarevných výrobcích. Dříve však byly výrobky 
většinou jednobarevné, někdy s lemem z druhé barvy. 
Nejčastěji používané barvy byly: různé odstíny červené, 
modré a zelené, pro doplnění vzoru černá, žlutá, zlatá, 
dokonce i některé odstíny fialové. 
To však již uvažujeme o výrobcích z vlněných vláken, 
které se daly také dost dobře barvit přírodními barvivy. 
Jedno až dvoubarevné pásy či tašky se pak často zdobily 
výšivkou bílými korálky. Vzory byly dost rozmanité, ale 
většinou jen geometrické (různě lomené čáry a obrazce) 
nebo stylizované postavičky. Okraje mohly být též 
obšité látkou, často se též zdobilo třásněmi omotanými 
ostny, kornoutky s chomáčem barvených jeleních 
chlupů (na oranžovo, červeno, někdy i černo), u tašek 
bývá překlápění u otvoru zdobeno ursoní výšivkou, 
často překlápěným stehem. Výšivka korálky byla též 
jiná, než jak ji známe při vyšívání na kůži. De facto se 
proplétala struktura tkaniny a vždy mezi dvě vlákna 

vlny se vložil jeden korálek (případně ob vlákno). Nikdy 
jsem ale neviděla zdobení typu líným či vraním stehem. 
O další možnosti zdobení jsem se pouze dočetla: 
výšivkou z myších nebo jeleních chlupů. Po utkání 
potřebné délky pásu se zbylá vlákna nejčastěji zapletla 
do copánků (prý po dvou se jen jaksi stočila nebo 
zapletla po čtyřech!). Pásy se kolem pasu vázaly na 1-2 
otočky. Nejčastější délka pásu bývala 1,1 m až l ,4 m. 
Starší kusy byly jednobarevné, často zdobené korálky a 
bývaly kratší, novější výrobky jsou vícebarevné, často 
velmi pestré a bývají mnohem delší. 
 

 
Stdroud 
 
Tkaná vlněná látka, která se barvila, a to zejména 
červeně, v Glouchestershile na řece Stroud. Defoe o tom 
napsal v roce 1725: 
 
…Stroudwater: proslavená nejen díky nejlepším 
tkaninám, ale také proto, že tyto tkaniny byly barveny 
tou nejlepší (nejkrásnější) červenou, a pak také 
ostatními barvami, které však již byly k dostání 
kdekoliv v Anglii, jakožto i v jiných částech světa 
(Tour, vol 2, letter 6). 
 
V dalším dobovém zápisu stojí: „Zdejší voda je podle 
zkušeností shledána jako velmi vhodná pro barvení 
tkanin na červenou, šarlatově červenou barvu a také 
černou. Na obou těchto barvách mají postavený velmi 
mocný obchod (tahle červená jde zkrátka na odbyt). 
Voda zde protéká železným dolem, a to je ten důvod, 
díky jemuž je jejich červená tou nejlepší.“ (Ponting, 
South West England, p.145). Podle nedávné analýzy se 
této pěkné červené barvy stroudu dosáhlo tak, že ho 
nejprve obarvili košenilou (purpurové barvivo, které 
bylo získáváno z několika druhů červců chovaných pro 
tyto účely) a poté ho nechali máčet nějakou dobu v již 
zmíněné železité vodě (tato železitá pramenitá voda s 
obsahem železa větším než 10mg na 1l vody sloužila 
jako přírodní barvířské mořidlo). Tyto vlněné tkaniny se 
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dopravovaly z Bristolu do kolonií většinou dvakrát za 
rok. Již v roce 1705 si Thomas Banister objednal 2 ps 
červeného stroudu, 2 modrého a 6 ps v poloviční šíři 
(jaké míry je zkratka "ps" se mi nepodařilo bohužel 
zjistit). Severoameričtí indiáni, kteří měnili bobří 
kožešiny za stroud, duffle (těžká, vyčesávaná vlněná 
látka) a deky měli na jejich výrobu přísné požadavky, 
jak je uvedeno v dopisu Jamese Logana z roku 1714. 
 
Citace popisu této specifické tkaniny 
 
Druh vlněné tkaniny (hladká bavlněná tkanina ve vazbě 
pětivazného útkového atlasu) vyráběného ve městě 
Stroud, v anglickém hrabství Glouchester. Podle kvality 
byl rozdělován na hrubý, střední (nebo též "běžný") a 
jemný s odpovídajícím rozsahem ceny. Byl k mání v 
hladké nebo vroubkované variantě. Červený stroud se 
stal proslulým nejen skrze svou oblíbenost v 
kožešinovém obchodě, ale také proto, že se z něho šily 
„červené kabáty“ pro Britskou armádu. Nicméně, i když 
byl červený stroud oblíbený, standardní pro kožešinový 
obchod byl stroud tmavomodré barvy (tzv. silverstein). 
 

 
 
Tabák a další… 
 
Tabák a další kuřiva v oblasti Velkých jezer a 
Východních lesů 
 
 
Tento článek rozhodně nikoho nenabádá ke zkoušení 
níže uvedených směsí. Je třeba si uvědomit, že některé 
uvedené rostliny jsou zařazeny mezi smrtelně jedovaté a 
podle toho k nim přistupovat. Pokud se však přesto 
rozhodnete některou z uvedených rostlin použít, budu 
rád, pokud se se mnou podělíte o případné zkušenosti, 
postřehy a rady. 

 
Vzhledem k tomu, že je po celém světě známo na 
padesát druhů rodu Nicotiana, ale jen dva jsou 
amerického původu, je předmětem dohadů, zda se 
znalost tabáku a jeho užití rozšířila do celého světa z 
Ameriky. Nicméně na základě výzkumů se právě tato 
možnost jeví jako nejpravděpodobnější. 
 
Již ve zprávě o své první expedici roku 1492 uvedl 
Kolumbus, že obyvatelé Kuby "měli svítící oharky, 
které zapalovali a voněli se nějakými rostlinami, které 
nosili spolu s nimi." Při druhé kolumbově výpravě 
popsal Roman Pane užívání šňupacího tabáku. A roku 
1502 bylo Španěly v Jižní Americe zaznamenáno 
žvýkání tabáku. Z cest do nitra kontinentu vyplynulo, že 
užívání tabáku, zejména kouřením, bylo velice 
rozšířeným starým zvykem, často spojovaným s 
náboženstvím a obřady. Jeden z prvních záznamů o 
užívání tabáku v Severní Americe pochází od Jacquese 
Cartiera, který na své první výpravě roku 1534 popsal 
duté kousky dřeva nebo kamene používané ke kouření 
tabáku. A v roce 1535 píše, že Iroquiané od Sv. 
Vavřince kouřili rostlinu "jež je hřeje a udržuje je 
zdravé." 
 
Slovo tabák, pravděpodobně pochází z označení pro dvě 
špičaté trubičky používané obyvateli San Dominga k 
inhalovaní kouře nosem, jež nazývaly "tabaco." Benzoni 
ve své "Travels in America" (1542-56) píše o rostlině jíž 
Mexičané nazývají "Tobacco". 
 
Letopočty kdy byl tabák dovezen do Evropy se různí, 
ale nejčastěji je udáváno, že tabák si svou cestu do 
Francie našel již roku 1556, Portugalska 1558, 
Španělska 1559 a Anglie 1565. Užívání této "zázračné 
rostliny" se rychle ujalo a tak byla roku 1571 rozšířena 
již po téměř celé Evropě. Na počest Jeana Nicota, 
francouzského velvyslance v Portugalsku, který přivezl 
šňupací prášek z ní na francouzský dvůr a velmi se tím 
zasloužil o uvedení rostliny do povědomí, byl nazván 
rod této rostliny Nicotiana(1). Rostlině byly nejprve 
přisuzovány ohromné léčivé schopnosti a byla brána 
prakticky jako všelék. Nicméně velice záhy vzala tato 
pověra za své a již roku 1603 anglický král Jakub I. 
sepsal filipiku proti kouření: "Člověk se snaží vše nové 
napodobovat a velká většina nerozumných lidí si tak 
ničí své nejlepší síly kouřením tabáku... A ti, kteří 
jednou propadli této neřesti stálého vyčerpávání, vedou 
vinou kouření bezútěšný život. Nemohou přestat kouřit, 
protože zvyk příliš vnikl do jejich povahy. Nová 
páchnoucí rostlina podrývá zdraví, sžírá jmění, je hanba 
se na ni podívat, je ohavná k čichání, škodlivá mozku, 
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neprospěšná plicím a pachem černého kouře představuje 
co nejživěji dým pekelný." 
 
V době objevení Evropany nepoužívali obyvatelé oblasti 
Velkých jezer, ačkoli byli notorickými kuřáky, tabák ze 
Západní Indie, ale užívali místo něj místní produkty. 
Základem jejich kuřiva byla zelená část kůry z mladé 
svídy krvavé (Cornus stolonifera Michx.). Toto kuřivo 
pak nazývali "Kinnikinnick" (v řeči Creeů a Chippewů 
"to, co je smíchané"). Občas také kouřili listy škumpy 
lysé (Rhus glabra a Rhus aromatica Ait.). Další 
rozšířenou variantou domorodého tabáku byly listy 
nízkého stálezeleného keře medvědice lékařské 
(Arctostophylos uva-ursi.   Tabák selský (Nicotiana 
rustica L.) byl v malém rozsahu  některými indiány také 
pěstován. 
 
Tabák, tak jak ho známe (Nicotiana tabacum), však byl 
do této části Ameriky uveden až bílými, kteří ho začali 
pěstovat ve Virginii. Indiáni se brzy stali jeho otroky, 
ale díky jeho nedostatku ho začali míchat se svým 
kinnikinnickem. Když indiáni o něco prosili své duchy, 
obvykle se to neobešlo bez tabáku. 
 
Vypěstovaná, sklizená a usušená úroda tabáku byla 
většinou namíchána ještě s dalšími rostlinami. Způsoby 
míchání a použité rostliny byly různé. 
 
Populárnám přídavkem do tabáku byla svída lesklá 
(Cornus sericea), čímž vznikl Kinnikinnick, jenž byl 
používán jako hlavní tabáková směs mezi 
severovýchodními indiány. Nicméně Fenton uvádí, že 
Kinnikinnick je také irokézské označení pro svídu 
modroplodou (Cornus amomum) používanou jako 
dávidlo. Množství složek jiných než tabák, se ve 
směsích velice různilo. R.E.Ritzenthaler uvedl, že „ať 
byla použita jakákoli rostlina, obvykle ve směsi 
převládala a tabák zde byl zastoupen pouze z třetiny.“ 
 
  
 
Kinnikinnick: směs tabáku a vnitří kůry svídy lesklé 
(Cornus sericea), nebo krvavé 
 
Pl’likinick: svída výběžkatá (Cornus stolonifera) 
smíchaná s tabákem 
 
Šípový kořen: kalina javorolistá (Viburnum 
acerifolium); připravená usušená kůra, rozetřená mezi 
rukama; používaná jako náhražka tabáku 
 

Škumpa lysá (Rhus glabra)(2); smíchaná rovným dílem 
s tabákem, používaly se listy a plody 
 
Mamota širokolistá (Kalmia latifolia)(3): usušené listy 
byly míchány s tabákem 
 
Carpinas carolinoana: „železné dřevo“; usušené listy 
byly míchány s tabákem 
 
Waahoo: brslen (Euonymus atropureus)(4); náhražka 
tabáku 
 
Brusnice tyčinkovitá (Polycodium, nebo Vaccinium 
stamineum); kouřily se listy a kůra 
 
Lobelka nadmutá (Lobelia inflata)(5) zvaná „indiánský 
tabák“ byla používána za náhražku tabáku. Její listy při 
kouření mají stejné aroma jako tabák. 
 
Durman obecný (Datura stramonium)(6), indiány někdy 
nazývaný rostlina bílého muže, se s tabákem mísil kvůli 
jeho narkotickému účinku 
 
Bříza tuhá (Betula lenta) byla používána v malém 
množství k vylepšení aroma 
 
Střemcha pozdní (Prunus serotina) používána k 
vylepšení aroma 
 
Kukuřice cukrová (Zea saccharata); traduje se, že 
„vousy“, jež trčí z konce kukuřičného klasu, se také 
kouřily, ale neexistuje pro to žádný písemný podklad 
 
Divizna (Verbascum)(7) se míchala s tabákem kvůli 
pižmové vůni 
 
Ondatří žlázy, nebo olej; používané pro aroma 
 
Zvířecí olej, nebo jiný dostupný tuk; používaný jako 
pojivo prášku 
 
  
 
Důvody  pro míchání tabáku s dalšími složkami jsou u 
některých z nich uvedené, dalším důležitým důvodem 
byly ekonomické důvody a snaha o zvětšení 
drahocenných, a leckdy omezených, zásob tabáku. Je 
známo, že v některých oblastech byl tabák vzácný. Proto 
kmen Tiontotati, zvaný též Petunové, nebo Tabákové, 
pěstoval velké množství tabáku pro obchod s ostatními 
kmeny. 
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Jak naznačuje předchozí výpis, tabák nemusel nutně být 
součástí směsi ke kouření. Yarnell zaznamenal že lesní 
indiáni od Velkých jezer kouřili beztabákové směsi více 
než třiadvaceti různých rostlin. Jedenáct z nich sloužilo 
indiánům k přilákání jelenů, neboť vypozorovali, že 
produkují pach, jenž slouží jako lákadlo. Dalších 
dvanáct rostlin bylo buďto náhražkou tabáku, nebo bylo 
před tabákem dokonce upřednostňováno. Tyto závěry 
znamenají, že pravděpodobně zdaleka ne všechny, ať už 
historické, či prehistorické dýmky nebyly vytvořeny ke 
kouření tabáku. 
 
Chemická analýza zbytků tabáku a dalších pozůstatků v 
dýmkách nám může pomoci při zjišťování povahy látek 
a směsí kouřených indiány. První z takových analýz 
byla provedena roku 1922 a testovány byly nedokouřené 
zbytky a usazeniny ze tří dýmek z jihozápadu Spojených 
států. Při těchto testech nebyly nalezeny stopy nikotinu. 
Později se zbytky z dýmek začaly testovat na lithium, 
prvek charakteristický pro tabákový popel, což bude 
pravděpodobně přesnější metoda pro zjištění 
přítomnosti tabáku. Avšak výsledky výzkumu se mi 
nepodařilo dohledat. 
 
  
 
Poznámky k využití a účinkům některých jmenovaných 
rostlin 
 
Kalmia latifolia 
mamota širokolistá 
 
Listy jsou považovány za jedovaté pro ovce a některá 
další zvířata, jež mohou zabít; zatímco jiná, jako jeleni, 
kozy a koroptve, které se jimi pasou nemají žádné 
obtíže. Po uvaření a snědení pokrmu z koroptve, která se 
jimi napase, se mohou vyskytnout žaludeční problémy, 
bolest hlavy, rozmazané vidění, ztížené dýchání, 
zimnice a další příznaky podobné těm způsobovaným 
zkaženým jídlem. Nicméně spojitost mezi obtížemi a 
listy mamoty není prokázaná. 
 
Indiáni lisovali z listů mamoty šťávu, jejíž silný vývar 
byl používán k páchání sebevražd. Creeové používali 
tuto rostlinu jako tonikum a na střevní obtíže. 
 
M. Greshoff objevil v několika druzích mamoty toxický 
alkaloid laurotetanin, který se svými účinky na míchu 
velice podobá strychninu  
 
Ve vysokých dávkách je mamota jedovaté narkotikum 
způsobující výše uvedené příznaky a zpomalující krevní 

oběh. V lékařství se používá jako antisyfilitikum, ke 
zklidnění srdce a při zánětech a horečnatých stavech. 
Rhus glabra 
škumpa lysá 
 
Pojmenování tohoto rodu vychází z řeckého rheein - 
téci, obsahuje totiž latex, vytékající při poranění. 
Vyskytuje se ve východní části Severní Ameriky, kde se 
listy využívaly v koželužství, protože obsahují hodně 
tříslovin. Červené plody, které jsou také bohaté na 
třísloviny se užívaly k zesílení octa. Proto se tato 
dřevina ve starším pojmenování označuje také jako 
škumpa ocetná. Z květů se vyráběla limonáda. V Evropě 
se pěstuje asi od r. 1629. V Čechách byla jako první 
zaznamenána v Praze r. 1835. 
 
  
 
Euonymus 
brslen 
 
Brslen obsahuje mimo jiné jedovatý kardiotonický 
glykosid evonymin, kterého je nejvíce přítomno v kůře, 
plodech a větvích. Chemicky patří evonymin do skupiny 
náprstníkových glykosidů, jeho srdeční účinek je však 
nepatrný. Otravy brslenem se projevují podrážděním 
zažívacího ústrojí, zvracením, kolikou, studeným potem, 
prudkým až krvavým průjmem, zvýšením teploty a 
poruchami oběhu až kolapsem. Příznaky otravy se 
mohou projevit až po 12 - 18 hodinách. Byly 
pozorovány zejména u dětí a u zvířat.  
Lobelia inflata 
lobelka nadmutá 
 
Tato rostlina byla oblíbeným lékem indiánů, proto je 
také někdy nazývána "indiánským tabákem". 
Jihoameričtí indiáni, především z oblastí jižního Peru a 
severního Chile kde nerostl tabák, ji nazývají "tabaco 
del diablo" nebo-li "ďáblův tabák". 
 
Při vdechování kouře do plic má lobelka středně silné 
euforizující účinky podobné marihuaně, spojené se 
silným pocitem čistoty a průzračnosti mysli. Ve formě 
čaje jsou účinky ještě výraznější. Rostlina má unikátní 
schopnost účinkovat současně jako stimulant i relaxant, 
čehož výsledkem je dynamicky měněný stav mysli. 
Hlavní účinná látka - lobelin - působí na vegetativní 
ganglia jako nikotin z tabáku, zprvu je dráždí, pak 
ochrnuje. Lobelin se v minulosti používal při léčbě 
silných kuřáků tabáku. Otrava čistým lobelinem se 
projeví nauseou, zvracením, kolikami, průjmem, 
pálením při močení, nevolností, mydriasou, tremorem, 
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somnolencí a křečemi. Lobelka byla používána po 
staletí v rostlinné medicíně. Obsahuje 0,2-0,6 % 
piperidinových a piperideinových alkaloidů, kterých 
bylo izolováno kolem dvaceti. Z nich je nejdůležitější 
lobelin, působící jako antiastmatikum, který prohloubí a 
zrychlí dech a utlumí křečovité stahy hladkého svalstva 
průduškového. Pomáhá také při srdečních chorobách, 
kašli a používá se i na utišení nervů.  
 
Kořen a latex obsahuje látky silně dráždící pokožku. 
Datura stramonium 
durman obecný 
 
V minulosti docházelo ke sporům o jeho původu. V 
současnosti se prosazuje názor, že pochází ze Severní 
Ameriky (USA a Mexiko), odkud se rozšířil do Jižní 
Ameriky a posléze do Evropy, Afriky a Asie. Do 
Evropy se dostal v době zámořských objevů, nejprve do 
Španělska, posléze i do ostatních částí Evropy, kde 
postupně zdomácněl.  
 
Durman patří mezi léčivé rostliny, s ohledem na jeho 
jedovatost je ale třeba maximální opatrnosti. První 
poznatky pocházejí od známého čínského lékaře Li 
Š č́ena (16. stol.), který květy a semena durmanu 
doporučoval používat vnitřně při nachlazení, nervových 
potížích, ale spolu s konopím a vínem také jako 
anestetikum. Také Indové stále používají durmanu při 
léčení horeček, nádorů, kožních a nervových 
onemocnění a průjmů. Setkáváme se s tím, že se jeho 
listy kouří pro zmírnění astmatických a jiných plicních 
potíží. V tradiční medicíně Starého světa se užívá 
rovněž nálev nebo odvar z listů, a to při pohlavní 
nedostatečnosti, ale i léčbě bronchiálního astmatu. 
Výtažek z této rostliny s konopím a vínem byl také 
považován za vhodné anestetikum při chirurgických 
zákrocích. Odhaduje se, že v některých případech mohl 
narkotický spánek způsobený durmanem trvat až 
několik dní 
 
Vzhledem k obsahu atropinu a skopolaminu, působí tato 
droga jako typický deliriogen - má intenzivní centrální 
anticholinergní vlastnosti, které zpravidla vedou ke 
kvalitativní poruše vědomí. Účinek tropanových 
alkaloidů se u intoxikovaného projevuje touhou a 
snahou po intenzívním pohybu a vznikem zrakových, 
sluchových a čichových halucinací. Tyto halucinace 
jsou velmi pohyblivé, mnohočetné a mají povahu létání, 
ježdění a otáčení. Halucinogenní účinky se projevují v 
přechodu mezi vědomím a spánkem, jsou způsobeny 
především skopolaminem (atropin a hyoscyamin zde 
hrají spíše druhořadou úlohu) a proto se od běžných 

přírodních halucinogenů liší; jsou vysoce toxické a 
člověk si z průběhu silnější intoxikace většinou moc 
nepamatuje. Ztrácí všechen pojem o skutečnosti a upadá 
do hlubokého spánku, podobného alkoholickému 
deliriu. 
 
Atropin má značně dráždivý vliv na centrální nervovou 
soustavu, u intoxikovaného vyvolává velké vzrušení a 
přechodné psychické změny. Mimo to atropin jako 
parasympatolytikum vyvolává útlum žlázové sekrece 
(sucho v ústech, suchá kůže a zvýšení tělesné teploty 
jako důsledek blokády sekrece potu), relaxaci hladkého 
svalstva, tachykardii (zrychlení srdeční činnosti) a 
mydriázu (roztažení zorniček). V menších dávkách 
zvyšuje atropin touhu po pohybu, zvyšuje sklon k 
mluvení, k nemotivovanému smíchu či pláči, působí 
zrakové, sluchové i čichové halucinace. Po požití tohoto 
alkaloidu se často dostavuje tendence intoxikovaného k 
agresi. Docela výstižnou se jeví následující 
charakteristika projevů otravy: "divoký jako zajíc, slepý 
jako krtek, suchý jako troud, červený jako řepa a vzteklý 
jako pes". Předávkování atropinem způsobuje selhání 
dechových a srdečních funkcí. 
 
Skopolamin je účinkem podobný atropinu, je však asi 
pětkrát toxičtější. Výrazně ohrožuje dýchací centrum a 
působí silně na rozšíření zornice. Prudká otrava 
skopolaminem se velmi podobá otravě atropinem. 
Excitační stadium je však velmi krátké a již při nízké 
dávce se dostavuje ochromení centrálního nervstva, 
provázené rozšířením zornic a vysycháním ústní 
sliznice. Zajímavým důsledkem otravy skopolaminem je 
stav, kdy intoxikovaný odpovídá rychle na kladené 
otázky a to bez jakékoliv volní kontroly (tohoto jevu 
využívaly totalitní režimy jako tzv. sérum pravdy). 
Někdo reaguje již na nepatrné množství značnou 
psychickou tupostí či spánkem, někdo jeví značnou 
pohotovost a sdílnost. Dlouhodobá otrava 
skopolaminem se projevuje nechutenstvím, slábnutím a 
hubnutím. 
 
Je zajímavé, že králíci, ptáci a plži, na rozdíl od lidí, 
jsou značně odolní vůči tropanovým alkaloidům a 
mohou bez úhony přijmout větší množství jedovatých 
lilkovitých rostlin obsahujících tyto látky. Jejich maso 
se však v tomto případě stává jedovatým. Tohoto účinku 
se mimochodem také využívalo, zejména ve 
středověkém travičství. 
 
Verbascum 
Divizna 
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Obsahuje zejména pentasacharid verbascosu, v listech je 
obsažen monoterpenoidní iridoidní glykosid aucubin, v 
květech jsou pak slizovité látky, karotenoidy, saponiny 
(verbascosaponin, verbascogenin), flavonoidy (rutin, 
hesperidin, apigenin, luteolin), a dále jsou přítomny 
třísloviny, éterické oleje, mastné substance, 
karbohydráty a tzv. thipsikyselina. 
Sbíranou částí je květ (Flos verbasci), někdy jsou 
užívány i listy nebo kořen. Květ (s tyčinkami, ale bez 
kalicha) se sbírá postupně podle rozkvětu za suchého 
počasí od května do září a suší se co možná nejrychleji 
(nejlépe během jednoho dne) ve stínu nebo při umělém 
sušení za teploty do 60 °C. 
Květ se užívá zejména při zánětlivých chorobách 
průdušek spojených s kašlem a při bronchiálním astmatu 
(usnadňuje odkašlávání). Látky v droze obsažené se 
vzájemně doplňují: Sliz vytváří na sliznici horních cest 
dýchacích ochranný povlak a chrání ji tak před 
drážděním a vysycháním, saponiny a flavonoidy zvyšují 
bronchiální sekreci a napomáhají tím rozpouštění hlenů. 
Mimo to má i účinky protizánětlivé, uvolňuje křeče a 
působí močopudně.  
 
Dříve se květy užívaly při výrobě alkoholických nápojů 
jako barvivo nebo k jejich aromatizaci. Semena divizny 
jsou jedovatá. 
   
Nicotiana tabacum, N. rustica 
tabák viržinský, tabák selský 
 
Rod Nicotiana zastřešuje více než padesát druhů rostlin 
rozšířených po celém světě. Nicméně pouze pár jich je 
využíváno ke kouření. Nejvýznamějšími jsou Nicotiana 
tabacum (tabák viržinský) a Nicotiana rustica (tabák 
selský; machorka). 
 
Tabák sám v běžných dávkách nevyvolává extatické 
stavy, spíše uklidňuje, což je dáno především tím, že 
inhibuje mozkový enzym cholinacetylasu 
 
Tabákový kouř obsahuje 4-5 tisíc složek, z nichž 
jedinou vyvolávající návyk, je prudký jed nikotin. Ten 
se při kouření uvolňuje a přechází do kouře, vstřebává 
se sliznicemi hlavně trávícího (především sliznice 
dutiny ústní) a dýchacího ústrojí. 
 
Nikotin je mitotický jed, postihující buněčné jádro. 
Zvyšuje dráždivost centrálního nervstva, pak je 
ochrnuje. V menších dávkách zvyšuje sekreci slin, 
žaludečních šťáv a potu, zesiluje peristaltiku a tonus 
děložního svalu. Po kouření se zvyšuje cévní tonus se 
spasmy tepen a tepének na končetinách. 

 
Při kouření přechází do úst okolo 30% nikotinu. Při 
kouření do úst (bez šlukování) se z tohoto množství 
vstřebá asi jen 5%, při mírném inhalování 70% a při 
inhalaci se zadržením dechu až 95%. Při kouření 
jednoho doutníku se vstřebá až 10 mg. Rychlost 
absorbce nikotinu v plicích je pozoruhodná: za 8 sekund 
po prvé inhalaci jej lze prokázat v mozku. 
 
Důležitým faktorem resorpce nikotinu je i rytmus a 
rychlost kouření. Akutní otrava při kouření nebývá 
většinou nebezpečná, protože takto nelze dosáhnout 
letální dávky nikotinu. Akutní otrava při kouření se 
projevuje bolestí hlavy, bledostí,studeným potem, 
třesem rukou, závratí, nauzeou a zvracením. 
 
Po přijetí větší dávky nikotinu začíná proces počáteční 
nevolnosti s prudkým dýcháním, zvracením a prostrací, 
následuje třes, křeče nebo záchvaty, smrt nastává v 
důsledku periferního ochrnutí dýchacího svalstva. 
Dávka 40-60 mg nikotinu je spolehlivě smrtelná do 10 
minut a jejím účinkům nelze zabránit. 
 
Obsah nikotinu v Nicotiana tabacum se pohybuje od 0,6 
do 6% a závisí na druhu tabáku, stanovišti, kultuře a 
jiných podmínkách. Vzniká v kořenech odkud je 
následně distribuován, nejvíce se ho nachází v listech 
(65% celkového obsahu nikotinu v rostlině). Nikotin 
samozřejmě není alkaloidem specifickým pro rod 
Nicotiana, neboť se vyskytuje v celé řadě dalších rostlin 
(např.: Duboisia hapwodii, Mucuna pruriens, ... ), avšak 
právě v rostlinách rodu Nicotiana je ho nejvíce. 
   
 
 
 
 
 

 
 

Vlajka Irokéz ů 
 
Hiawathův wampumový pás 
 
Nejdůležitějším symbolem všech Irokézů  (tedy 
Mohawků, Oneidů, Onondagů, Kajugů, Seneků a 
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Tuskarorů) je Hiawathův wampumový pás, na němž 
jsou spojené čtyři bílé čtverce se stromem uprostřed a na 
fialovém pozadí. Wampumový pás je spjat s počátkem 
irokézské konfederace. Původně válčící kmeny se pod 
vlivem mírotvůrce Deganawidy a jeho pomocníka 
Hiawathy spojily. Čtyři bílé čtverce představují 
Mohawky, Oneidy, Kajugy a Seneky, strom či srdce 
uprostřed Onondagy. Srdce uprostřed představuje srdce 
konfederace spjaté s přijetím velkého míru, současně 
politické centrum konfederace v Onondaze. Dvě linie na 
koncích symbolizují cestu míru, na níž jsou zvány další 
kmeny, aby se připojily a našly útočiště pod velkým 
stromem míru. 
 
Voskované plátno 
 
Oil Cloth, neboli voskované plátno, v obchodu s 
kožešinami 
  
 
v následujícím článku překládám termín „oil cloth“ jako 
„voskované plátno“. Vím, že to není zcela přesné, ale 
přišlo mi to jako nejvhodnější termín. Zároveň mnohdy 
kvůli předcházení nepřesnostem a zkreslení raději 
nechávám původní anglické termíny. 
 
Jelikož podnebí se během jednoho nebo dvou staletí 
příliš nezmění, týkal se lidí v pohraničí nepromokavý 
oděv stejně jako dnes nás. Občas narážíme na zmínky o 
vojenské impregnaci z dávné historie, jako bylo natíraní 
lněných toren v občanské válce, nebo natřené plátno 
britského námořnictva, ale málo toho zatím bylo 
napsáno o voskované tkanině, jež byla standardní 
součástí venkovní výbavy. 
 
            Voskovaná tkanina bylo natřené plátno, jehož 
první užití, ale nejsou zdokumentována. Z tohoto plátna 
se v 18.století stala populární levná krytina střech a 
podlah a první továrna na toto „podlahové plátno“ byla 
postavena v anglickém Knightsbridge již kolem roku 
1740. 
 
            Při výrobě voskovaného plátna byl nejprve kus 
lněného plátna určitých rozměrů napnut do 
obdélníkového svislého rámu s posuvnými stranami, 
takže mohlo být vypnuto jak nejvíce to bylo možné. 
Nejprve bylo z obou stran natřeno základním nátěrem, 
který byl ještě za vlhka obroušen kostkou pemzy. Tímto 
se předešlo lámavosti plátna. Když plátno uschlo, na 
každou stranu byly naneseny dvě vrstvy nátěru. První, 
hustý jako melasa, byl z lněného oleje a barevného 
pigmentu s trošičkou terpentýnu. Byl nanášen v silné 

vrstvě jež byla vykartáčována a vyhlazena dlouhým 
úzkým hladítkem. Když hustý nátěr konečně uschl, byl 
kartáčem nanesen řídký druhý nátěr. 
 
            Apretura jež se tehdy používala byl klíh 
vyrobený vařením tenkých kůží, pergamenu, starých 
rukavic, nebo podobných kůží po dobu několika hodin, 
scezením a opětovným vařením, dokud se nedosáhlo 
konsistence řídkého želé. 
 
            Barva používaná při výrobě voskovaného plátna 
pro kožešinový obchod byla „španělská hněď“, přírodní 
hnědočervený hliněný pigment, který byl důležitým 
španělským exportním zbožím až do dvacátého století. 
Tento pigment měli ve většině obchodních stanic na 
severu. 
 
            Voskovaná tkanina pro pokrytí podlah byla z 
velmi silného plátna, ale tkanina používaná obchodníky 
s kožešinami byla většinou z „raven ducku“, nebo 
„Russia sheetingu.“ kvalitní látky na plachty nebo 
konopného plátna z jemných vláken. 
 
            Raven duck byl jednoduše tkaná lněná látka 
používaná na slabé plachty, hamaky, stany, torny, 
pracovní kalhoty a kryté vozy. Šíře byla většinou 
sedmdesát centimetrů. V roce 1810 uvedl dodavatel 
plachet, že hustá, silná bavlněná tkanina vážící 7 až 8 
uncí na yard bude nahrazena ravens duckem. Vzorek 
ravens ducku v Národním archivu z roku 1812 je 0,5mm 
silný a počet nití je 28 x 32 na palec. 
 
            Russia sheeting bylo hrubé silné lněné plátno. V 
roce 1804 kontrolor armádního oděvu souhlasil 
nahrazením Russia sheetingu za raven duck při šití 
vojenského pracovního oděvu. Východní indiáni si 
Russia sheeting oblíbili na stany. Kožešinové 
společnosti jej používali na pytle na mouku a silné 
pracovní košile. 
 
            Seznam věcí doručených v roce 1771 do Grand 
Portage v účetní knize kanadského obchodníka Foresta 
Oakese obsahuje stříbrné ozdoby, sponton, dvě plachty 
a voskované plátno. V roce 1793 napsal William Grant 
v Montrealu Simonu McTavishovi z North West 
Company dotaz, zda by mohl dostat 51 voskovaných 
pláten vyrobených a natřených v Anglii. „Vyrobených z 
Russia Sheetingu jenž je třicet loktů dlouhý. Každé 
(voskované) plátno musí mít šířku tří sheetingů 3 ½ 
lokte dlouhých, takže každý kus bude ze tří 
voskovaných pláten. Zajistěte, aby měly dva nátěry 
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španělské hnědi a byly zabaleny v balících po deseti.“ 
Anglický loket byl 115 centimetrů. 
 
            Když Fort William patřící North West Company 
převzali v září 1816 Selkirkovi muži, provedli inventuru 
majetku, jež tam našli. V seznamu je veškeré vybavení 
kanoí a 19 povoskovaných pláten. 
 
            Objednávka Hudson’s Bay Company z roku 
1817 obsahuje i „potahy na kanoe“ 2 metry široké a 
4,25-5,5 metru dlouhé vyrobených z naolejovaného a 
nabarveného ravenducku. Mezi zbožím po němž se 
sháněla Hudson’s Bay Company na řece Ottawě v roce 
1828 byly uvedeny nejlepší hnědé Russia sheetingy 108 
centimetrů široké a 36 metrů dlouhé, jež byly určeny k 
výrobě voskovaného plátna. 
 
            V jedné z poznámek k Peace River Journalu 
Archibalda McDonalda napsal Malcolm McLeod, že 
když kanoi dohnala bouře, byla přes zboží přehozena 
těžká ‚parla‘ (červená plátěná voskovaná tkanina). 
Prvními pozorovateli byla španělská hněď často 
zmiňována jako „červená“. 
 
            American Fur Company samozřejmě také 
používala voskované plátno. V roce 1828 byl Gabriel 
Franchere požádán aby zajistil loď a výbavu pro 
Mackinaw v dolní Kanadě. Jedna z položek byla „25 
hnědých Russia Sheetings Oil Cloths pro lodě.“ O rok 
později Franchere obdržel jinou objednávku na: 
 
            40 kvalitních Russia Sheeting voskovaných 
pláten nabarvených červeně, které budou vyrobeny a 
nabarveny okamžitě. První nátěr musí být silnější než 
dříve – jen 2 kusy voskovaného plátna budou vyrobena 
z každého kusu Russia Sheeting. 
 
            První nátěr se vždy dělal silný, ale Kanaďané to 
podle všeho přeháněli. Roku 1836 si objednal 
voskované plátno John Mackay v New Yorku: 10 
voskovaných pláten šest metrů dlouhých a na čtyři 
Russia Sheetingy širokých, 6 pláten čtyři a půl metru 
dlouhých a na tři Russia Sheetingy širokých. 
 
            Na západních prériích nebylo používaní 
nepromokavého plátna tak běžné, ale bezpochyby se i 
tam používalo. Generál Ashley například používal k 
ochraně svých zavazadel na koni medvědí kožešinu. 
Myra Eells poznamenala v roce 1838, že jejich vozy 
byly při cestě na západ pokryty „černým, nebo tmavým 
voskovaným plátnem“ jako se používá na lodích. Roku 
1859 doporučil kapitán Marcy aby byly deky baleny do 

torny natřené módní gutaperčou (kaučukovitá hmota) – 
voskované plátno se již pomalu stávalo historií. 
 
Zimní hra 
 
Sněžní hadi 
 
Sněžní hadi byla oblíbená zimní irokézská hra. 
Ideálními podmínkami pro hru bylo suché mrazivé 
počasí s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Vlastním 
herním náčiním -hadem- byla dřevěná hůlka silná 
několik centimetrů a dlouhá až tři metry se silnější 
špičkou a ke konci se zužující. Tento had byl vrhán  
 
kresba Jesseho Cornplantera z roku 1905 
 
do koryta vytvořeného ve sněhu. Aby se dosáhlo co 
nejlepšího výsledku a had se doplazil co nejdále, natíral 
se had, podobně jako skluznice lyží, různými mazadly. 
Nejpoužívanějším byl zvířecí tuk. Někdy se dokonce 
uvádí, že pro dosažení maximálního úspěchu se na 
každý typ sněhu používal tuk z jiného zvířete a had z 
jiného dřeva, nejčastěji je však uvedeno medvědí sádlo a 
jasanový had. Koryto bylo vytvořeno kládou taženou 
sněhem. Kláda musela být úplně hladká a táhla se 
korytem několikrát za sebou, aby se stěny úplně 
vyhladily. Sebemenší nerovnost, či kousek ledu, totiž ve 
velké rychlosti může způsobit vyskočení hada z dráhy. 
Dráha také musí být dostatečně dlouhá, neboť nejlepší 
hráči dovedou dobrého hada vrhnout do vzdálenosti 
mnoha desítek metrů. Způsobů vrhání hada je mnoho a 
každému vyhovuje jiný, ale asi nejrozšířenější je chytit 
hada uprostřed mezi palec a ukazováček jedné ruky a 
opřít koncem o pokrčený ukazovák druhé ruky, poté se 
krátce rozběhnout, rozmáchnout rukama dozadu a co 
nejsilněji hada vymrštit do žlabu. 
 
Tyč pohybující se během pohybu v dráze i ze strany na 
stranu skutečně připomíná plazícího se hada, dokonce se 
někdy i trochu zvedne tlustá špička, jako by had zvedal 
hlavu a rozhlížel se po okolí, odtud tedy název sněžný 
had. Poté co se had se syčivým zvukem doplazí, označí 
rozhodčí místo čarou ve sněhu, nebo klackem. Během 
hry nesmí na hady sahat nikdo kromě hráčů a 
rozhodčího, jelikož se říká, že to by hada otrávili. Někde 
jsem se dočetl, že se hadi během tání sněhů pálili, neboť 
se věřilo, že na jaře by se proměnili v hady skutečné, ale 
daleko častěji je zmiňováno, že hadi byli pečlivě 
zabaleni a uschováni na půdách dlouhých domů do příští 
zimy. Tato varianta se mi zdá mnohem 
pravděpodobnější, jelikož vyhlášení hráči měli často 
celé sady hadů, kteří byli i zdobeni. Často se používala 
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ozdobná řezba na hřbetě, či kousky perleti jako oči. Za 
zmínku na závěr ještě určitě stojí, že na mnoha 
obrázcích které jsem viděl byl ten který vrhal hada 
navzdory zimě svlečen pouze do bederní roušky, nebo 
alespoň do půl těla. 
 
Čaj a káva 
 
Indiánské čaje a káva 
 
"Zahrada je lékárnou chudých"  
zahradnické přísloví 
 
Lesní indiáni si vyráběli své nádoby z jilmového dřeva. 
Nejdříve odstranili kůru a nad teplem ohně ji tvarovali 
do tvaru, který si přáli. Nádoby byly vodotěsné a 
hořlavé. Aby jim při vaření neshořeli, naplnili je vodou, 
v ohni zahřáli kameny a pak je vhazovali do vody, 
dokud nezačala vřít. Indiáni sbírali divoce rostoucí 
byliny, které byli bohaté na vitamín C. Čaj dochucovali 
šťávou ze stromů. Velmi často připravovali tonika, která 
zbavila tělo jedů. Čaje se připravovali hlavně z listů 
hluchavkovitých rostlin. Kořeny těchto rostlin pak 
pražili a rozemleli a posloužili jim k přípravě kávy. Svůj 
ranní šálek si indiáni připravovali např. z čekanky 
obecné (Cichorium intybus). Působil blahodárně na 
trávicí potíže.  
 
Čekankový čaj  
Čekanku všichni jistě dobře známe. Vezmeme dva 
velké, zubaté listy a nápadná modrá květenství dáme do 
hrnku s vařící vodou, hrnek přiklopíme pokličkou a 
necháme 15 minut louhovat. Listy mají diuretický 
účinek, což znamená, že podporují tvorbu moči a její 
vylučování močovými cestami. Zklidňují a snižují 

množství toxických látek v krvi. Využívají se také na 
snížení váhy.  
 
Čekanková káva 
Při výrobě kávy budeme používat kořeny rostliny. 
Velké, hluboko rostoucí kořeny zvolna pražíme v troubě 
30 minut až hodinu při 325 °C Poté je rozemeleme a 
můžeme z nich připravovat kávu. V Luisianě se tato 
směs mísí s kávou v poměru jedna ku jedné. Výsledkem 
je silná káva zvaná "cafe au lait". Hořké kořeny zbavují 
tělo jedovatých zplodin a mají i trochu laxativní účinek. 
To znamená, že podporují peristaltiku.  
 
Čaj z malinových listů 
Usušte si několik malinových nebo ostružinových listů a 
pak z nich připravte výluh ve vařící vodě. Indiáni dávali 
2 lžičky sušených listů do 2 hrnků vroucí vody, nechali 
je 20 minut vylouhovat a pak čaj podávali. Tento čaj 
ulevuje od porodních bolestí, působí také jako 
sedativum a proti křečím. Listy a bobule mají vysoký 
obsah vitamínu C. Ostružinové listy poskytovaly úlevu 
lidem postiženým úplavicí. 
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